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RESUMO 

 

Startups da área de tecnologia estão inseridas em ambientes altamente dinâmicos, 

marcados pela incerteza, onde as tradicionais predições do futuro para a tomada de 

decisão se tornam demasiadamente complexas, difíceis e distantes da realidade. 

Sendo assim, acredita-se que esse empreendedor estaria mais propenso a adotar 

uma lógica decisória predominantemente effectual, contrariando o paradigma atual ao 

enfrentar a incerteza por meio da construção de um ambiente e conjunto de 

relacionamentos que irão, como efeito, desencadear cenários futuros próximos aos 

aspirados inicialmente. Este estudo tem então como objetivo verificar como 

empreendedores de startups de tecnologia incubadas empregam a lógica effectual 

nas tomadas de decisão e qual a influência da incubação nesse processo. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa de casos múltiplos, descritiva, onde foram analisados 

qualitativamente o conteúdo dos discursos obtidos em entrevistas semiestruturadas 

junto a oito startups incubadas na Inova Metrópole em Natal/RN. Como resultado foi 

possível identificar como principais características dos empreendedores Ética e 

Honestidade; Resiliência, Perseverança e Persistência; Motivação, Paixão, Vontade 

e Entusiasmo; Transparência; Flexibilidade e Adaptabilidade, onde os principais 

motivos para empreendedor foram poder transformar o meio ajudando pessoas, e a 

emoção e dinamicidade da vida empreendedora. Destacou-se também a tendência à 

cooperação e parceria no desenvolvimento de produtos, serviços e evolução do 

modelo de negócio das startups, direcionando-os em função da demanda. Além disso, 

verificou-se que a incubadora é uma grande aliada estratégica, potencializando 

recursos (meios) para que as incubadas atinjam novos patamares. 

 

Palavras-chave: Effectuation. Startups. Incubadora. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Technology Startups are embedded in highly dynamic environments, marked by 

uncertainty where traditional predictions of the future are too complex for decision-

making them far from reality. Thus, it is believed that the entrepreneur would be more 

likely to adopt a predominantly effectual logic, against the current paradigm to face the 

uncertainty by building an environment and set of relationships that will, in effect, 

trigger future objectives close to the ones originally aspirated. This study has the 

objective of verifying how incubated technology startups entrepreneurs use effectual 

logic in decision making and the influence of incubation in this process. Therefore, a 

multiple case descriptive study was carried out, and the content in the speeches of the 

eight startups incubated at Inova Metropole in Natal / RN produced through semi-

structured interviews was qualitatively analyzed. As a result it was possible to identify 

the main characteristics of entrepreneurs: Ethics and Honesty; Resilience, 

Perseverance and Persistence; Motivation, Passion, Will and Enthusiasm; 

Transparency; Flexibility and Adaptability. The main reasons for entrepreneurs starting 

their companies were being able to transform society and helping people, and also the 

excitement and dynamism of the entrepreneurial life. It was also noticed the tendency 

to cooperation and partnership in the development of products, services and evolution 

of the business model startups, by analyzing demand. Furthermore, it was found that 

an incubator is strategically allied, increasing resources (means) that make possible 

for the incubated to reach new heights. 

 

Keywords: Effectuation. Startups. Incubator. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O fenômeno do empreendedorismo tem sido tradicionalmente analisado sob a 

ótica determinista, na qual, a formação de novos negócios é precedida da previsão e 

avaliação de oportunidades, riscos, escolhas estratégicas e decisões (ANSOFF, 1965; 

PORTER, 1980). Porém, os ambientes e mercados em que os empreendedores 

atuam são permeados pela incerteza, onde na maioria das vezes não há a 

possibilidade de se conhecer previamente a distribuição futura de eventos (KNIGHT, 

1921), ou seja, os impactos das estratégias definidas. Consequentemente, o processo 

de escolha e decisão torna-se ambíguo, bem como os objetivos estabelecidos 

(MARCH, 1978), dada a racionalidade limitada do ser humano e o ambiente de 

incerteza com o qual o empreendedor lida (TASIC, 2007). 

É na quebra da causalidade, linearidade e previsibilidade inerentes da teoria 

determinista (PELOGIO, 2011) que se destaca a proposta de Sarasvathy (2001a, 

2001b, 2008), com uma abordagem alternativa chamada Effectuation. 

De acordo com Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008), os modelos de decisão 

tradicionais consideram um determinado efeito como dado e se concentram na 

seleção de meios (causas) para produzir o efeito desejado, o que ela chama de 

Causation. Já sua nova proposta, o modelo Effectuation, considera um conjunto de 

meios (causas) como dados e se foca na seleção (escolha) entre possíveis efeitos 

que podem ser criados a partir desses meios. Na essência, Effectuation é a tomada 

de decisão baseada em escolhas dentre os efeitos que podem ser produzidos a partir 

dos meios disponíveis, eliminando-se a premissa de objetivos pré-existentes. Assim, 

o empreendedor é parte de um ambiente dinâmico, envolvendo múltiplas decisões, 

que são interdependentes e simultâneas, um modelo de decisão que transcende o 

modelo tradicional de causalidade (SARASVATHY, 2001a, PELOGIO, 2011). 

Portanto, a visão effectual inverte a relação de causa-efeito, partindo da 

premissa de que, para enfrentar um futuro incerto, torna-se preferível construir um 

ambiente e um conjunto de relacionamentos que permitirão tornar o futuro desejado 

mais próximo ao inicialmente aspirado (SARASVATHY, 2001a, 2001b, 2008). 

Schumpeter (1934) já colocava que só se pode conhecer e analisar mercados e o 

comportamento do consumidor quando estes são efetivamente criados, com a 

destruição e concepção de novos mercados sendo a essência do empreendedorismo.  
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Observando sobre o ponto de vista das startups de tecnologia, esta lógica 

decisório pode contribuir para o enfrentamento do ambiente de alta dinamicidade e 

incerteza em que atuam. Segundo Ries (2001) as startups são projetadas para 

enfrentar situações de extrema incerteza. É uma situação diferente de uma empresa 

que copia um negócio ou modelo de negócio existente, sofrendo menores ajustes e 

cujo sucesso depende, em sua maioria, da simples boa execução. Dado esse menor 

grau de incerteza, analistas de crédito conseguem avaliar o risco e financiar a empresa 

com simples empréstimos. O autor ainda reforça que a maioria das ferramentas da 

administração geral não são projetadas para as situações de extrema incerteza das 

startups, onde o futuro é imprevisível, os clientes dispõe de crescentes alternativas e 

o ritmo de mudança é sempre crescente. 

Em meio a isto surgem as incubadoras, objetivando dar a infraestrutura e apoio 

necessário para que as startups prosperem. Estatísticas de incubadoras americanas 

e europeias apontam que a taxa de mortalidade de empresas incubadas é reduzida a 

20% contra a média de 70% entre as empresas nascidas fora do ambiente de 

incubadora (BRASIL, 2012). 

Com isso, torna-se interessante entender como os empreendedores de startups 

de tecnologia decidem iniciar e estruturar novos negócios em um ambiente altamente 

dinâmico marcado pela incerteza, sem uma definição clara de objetivos pré-

estabelecidos e sem a capacidade de analisar todas as futuras variáveis ambientais 

que podem impactar seu negócio.  

Ademais, gera-se a reflexão de que a incubadora pode estar atuando como 

uma parceira estratégica, à luz da ótica effectual, contribuindo para o enfrentamento 

da incerteza do ambiente e para a redução da taxa de mortalidade de suas incubadas 

frente às do mercado. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Face à discussão levantada anteriormente surgem então algumas indagações 

e reflexões de pesquisa. Acredita-se que em ambientes altamente instáveis, marcados 

pela incerteza, o uso de predições para a tomada de decisão a partir do raciocínio 

causal se torna demasiadamente complexo e distante da realidade dos 
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empreendedores. Com isto, em startups de tecnologia, a lógica effectual tenderia a se 

destacar no processo de criação e desenvolvimento das mesmas. 

Numa outra ótica, entende-se também que a incubadora proporciona uma série 

de benefícios e apoio aos incubados, o que contribui para a redução das taxas de 

mortalidade dessas empresas. Ademais, gera-se a reflexão de que a incubadora pode 

estar atuando como uma parceira estratégica, à luz da ótica effectual, contribuindo 

para o enfrentamento da incerteza do ambiente e indiretamente reduzindo a taxa de 

mortalidade de suas incubadas frente às do mercado. 

Em meio a estas reflexões coloca-se como foco da presente pesquisa a 

resposta para a seguinte questão: Como empreendedores de startups de 

tecnologia incubadas empregam a lógica effectual de decisão na criação, 

incubação e desenvolvimento de suas empresas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral verificar como empreendedores de 

startups de tecnologia incubadas empregam a lógica effectual nas tomadas de 

decisão e qual a influência da incubação nesse processo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os motivos, experiências e recursos que influenciaram os 

empreendedores a criar seus negócios 

b) Verificar se os pressupostos da lógica Effectual estiveram presentes ao 

longo da criação e desenvolvimento das empresas incubadas estudadas; 

c) Identificar os motivos que levaram o empreendedor a incubar sua startup e 

qual a influência da incubação como fonte facilitadora do processo decisório 

effectual. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A teoria effectuation é relativamente recente no campo de estudo da 

administração. A proposta de Sarasvathy (2001a; 2001b) quebrou o paradigma 

tradicional do processo decisório empreendedor, colocando que o ambiente dinâmico 

do mercado, e sua incerteza inerente, dificultariam o tradicional método de decisão 

causa-efeito baseado na previsibilidade do futuro. Assim sendo, em determinados 

contextos, o gestor deveria partir do conjunto de meios que possui para criar os 

possíveis efeitos desejados, formando parcerias, explorando contingências e 

minimizando eventuais perdas. 

Com menos de duas décadas de seu surgimento, os estudos desta teoria se 

proliferaram por todo mundo, porém, ainda de forma incipiente. Pouco estudada, a 

temática carece de estudos mais empíricos. Em busca por pesquisas desta temática 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no Portal de Periódicos da 

CAPES e no Web of Science, pode verificar-se a escassez ainda de trabalhos na área, 

especialmente no Brasil. Já ao se buscar pesquisas empíricas relacionando a teoria 

effectual com startups de tecnologia da informação, verificou-se existir apenas alguns 

trabalhos internacionais nesse sentido. Torna-se então essencial a pesquisa para 

possibilitar o entendimento do fenômeno da abordagem effectual, sobretudo no que 

tange ao ambiente dinâmico vivenciado pelas startups da tecnologia de informação, 

contribuindo-se assim para o enriquecimento desta nova área de estudo.  

Por outro lado, tem-se também as especificidades das empresas da área de 

tecnologia. A elevada incerteza que experimentam por operar em mercados altamente 

inovadores, com produtos e serviços cujo ciclo de vida é extremamente curto, denotam 

características peculiares que possivelmente influenciam a forma como o gestor deve 

processar suas decisões estratégicas. Assim, esta pesquisa vem ajudar a suprir a 

lacuna de estudos no país, procurando verificar se o processo effectual está mais 

alinhado a empresas deste segmento.  

A pesquisa tem relevância de cunho prático ao proporcionar aos gestores a 

compreensão de como o processo de empreender e formular as estratégias iniciais 

poderá se desencadear de uma forma diferente daquele pregado na literatura 

tradicional. Com isto, dependendo de diversos fatores como o momento vivenciado 
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pelo empreendedor, sua experiência e a incerteza do mercado, ele poderá se valer da 

lógica effectual para aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças de seu meio. 

No âmbito social, a pesquisa visa contribuir indiretamente para a maturação e 

expansão destas empresas, cujo potencial de geração de renda e novos empregos é 

elevado, uma vez que são startups. O Instituto Metrópole Digital e sua Incubadora, a 

Inova, surgiram desta crença, de que investimentos no desenvolvimento destes 

empreendimentos de TI, dado o caráter de inovação e potencial de crescimento, trarão 

um retorno expressivo para a economia municipal e estadual. 

Por fim, tem-se também a relevância pessoal do estudo para o autor por ser 

uma área de afinidade e interesse para a ampliação de conhecimentos e pesquisas 

futuras. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, cada qual com suas 

respectivas seções, descritas da seguinte forma: 

O capítulo 1 é composto pela presente introdução, com o intuito de apresentar 

os motivos e propósitos deste estudo, por meio da definição da problemática a 

analisar, os objetivos que dela decorrem e as justificativas para tal escopo de trabalho. 

O capítulo 2 refere-se à revisão bibliográfica da temática definida, com vistas a 

criar uma estrutura conceitual teórica para balizar os aspectos metodológicos e a 

análise da pesquisa, bem como, proporcionar ao leitor o background necessário para 

o entendimento deste estudo. Este capitulo subdivide-se em duas grandes partes. Na 

primeira são abordados os aspectos ligados ao segmento alvo do estudo, as startups 

de base tecnológica e a incubadora como propulsora de seu desenvolvimento. Já na 

segunda parte é tratada a teoria effectuation, que constitui a espinha dorsal deste 

trabalho da área de administração estratégica. 

O capítulo 3 expõe a metodologia empregada nesta pesquisa, desde o método 

escolhido, as empresas alvo da pesquisa, o instrumento de coleta, o procedimento 

para a coleta dos dados e a forma de análise dos mesmos. 

Já no capítulo 4 têm-se a análise e discussão dos resultados da pesquisa, 

alinhas aos objetivos da pesquisa. Para tanto, apresentam-se aspectos ligados ao 

perfil e motivação do empreendedor, seus recursos disponíveis, a forma como 
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empregou a lógica effectual em sua empresa e as influências da incubação no 

processo. 

Por fim, no capítulo 5, traçam-se as conclusões da pesquisa, limitações e 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 Neste capítulo são abordados os conceitos envolvendo Startups de Tecnologia, 

Incubadoras e os construtos da teoria Effectual de forma a trazer o entendimento 

necessário à compreensão da pesquisa e seu campo de estudo.  

Para tanto dividiu-se este capitulo em duas partes. Primeiramente é abordada 

a temática de startups de tecnologia, empresas nascentes com alto potencial de 

crescimento operando sob alto nível de incerteza, bem como, se faz uma explanação 

sobre incubadoras como entidades que oferecem infraestrutura e orientação a essas 

empresas, contribuindo na sua criação e desenvolvimento. Por fim, no segundo 

subtópico, é apresentada a teoria de Effectuation, explicando-se os principais pilares 

conceituais, as bases teóricas sobre as quais foi construída e a lógica decisória que 

propõe. 

 

2.1 STARTUPS DE TECNOLOGIA E A INCUBAÇÃO 

 

2.1.1 - Startups de Tecnologia 

  

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia define startups, como sendo Empresas Nascentes 

de Base Tecnológica,  

Cuja estratégia empresarial e de negócios é sustentada pela inovação e cuja 

base técnica de produção está sujeita a mudanças frequentes, advindas da 

concorrência centrada em esforços continuados de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico (FINEP, 2016). 

 

Em seu glossário de classificação a FINEP (2016) coloca como características 

das Startups que estas possuem sua estratégia de negócio apoiada pela inovação, 

estão em fase de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa, podem estar inseridas 

ou não em incubadoras, não possuem posição definida de mercado, estão em fase 

de estruturação empresarial e, possuem ideias inovadoras que possam se tornar 

produtos e serviços inovadores e de alto valor agregado  

O conceito de startup refere-se a "uma empresa nova, até mesmo embrionária 

ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à 
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pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras" (SEBRAE, 2011). 

Segundo Ries (2011, p.27), "uma startup é uma instituição humana projetada para 

criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza". A condição de 

incerteza deve-se ao desconhecimento se este novo produto ou serviço, se tornará 

num modelo de negócios viável para sua organização. Em consonância Blank (2007) 

afirma que uma startup é uma organização em busca de um modelo de negócios 

repetível e escalável. 

No site da Associação Brasileira de Startups são cadastrados 2.097 startups 

em todo o Brasil, o Rio Grande do Norte apresenta 18 startups e os três estados com 

maior quantidade de startups são respectivamente: São Paulo com 751, Minas gerais 

com 236 e Rio de Janeiro com 215 (ABSTARTUPS, 2016). 

Startups têm como foco criar um negócio próspero e inovador, o qual Ries 

(2011) define como “visão startups”. Com o intuito de alcançar essa visão, torna-se 

necessário que as startups empreguem uma estratégia, que inclui um modelo de 

negócio, roteiro de produto, conhecimento sobre os parceiros e concorrentes, e ideias 

sobre quais serão seus clientes, sendo o resultado final desta estratégia o produto 

(RIES, 2011). De acordo com o autor, uma startup pode ser caracterizada como uma 

catalisadora que transforma ideias em produtos, e seu feedback é constante, sendo 

quantitativo (quantidade de pessoas que usam o produto) como também pode ser 

qualitativo (o que gostam ou não no produto) auxiliando na criação do plano de 

negócios.   

A Startup depende da tomada de decisão do empreendedor, bem como de um 

modelo de negócio e de um modelo de gestão, visto que se torna necessário gerenciar 

e alinhar elementos como: estratégia, estrutura, processos, operações e pessoas 

(MATTA, 2014). Além disso, de acordo com Ries (2011), muitos empreendedores têm 

uma visão errada das startups pressupondo que esse modelo de negócio não deva 

ser gerenciado por estar imerso em um ambiente de inovação e caos.  

Na criação de startups o empreendedor é um elemento imprescindível, já que 

ele viabiliza a comercialização do produto ou serviço (MATTA, 2014). Segundo 

Dornelas (2010) "a clássica expressão do empreendedorismo é a empresa de startup 

bruta", trata-se de uma ideia inovadora que depois se transforma em uma empresa 

com grande potencial de crescimento. O pensamento que administração e 
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empreendedorismo são práticas que não andam juntas é um dos principais fatores do 

fracasso das startups (RIES, 2011).  

As startups podem estar inseridas ou não em incubadoras como citado pela 

Finep, e conforme Barbosa e Hoffmann (2013) afirmam, "a incubação é uma das 

formas de interação entre universidade e empresa". O autor explana que o resultado 

dessa relação é a transformação do conhecimento originado na universidade em 

produto para sociedade.  

 

2.1.2 - Incubadoras de empresas 

 

As incubadoras de empresas surgem como organizações de apoio e 

fortalecimento de iniciativas empreendedoras, potencializando processos de inovação 

e o desenvolvimento de estratégias competitivas sustentáveis. (GRAVIERS, 2014)  

 O modelo que deu origem às incubadoras de empresas surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1950, mas seu formato atual viria a consolidar-se na década de 

1970 com a criação do Parque Tecnológico hoje conhecido como Vale do Silício. O 

ambiente inovador dos centros de pesquisa e das universidades levou a formação 

destas organizações para promover a inserção das inovações tecnológicas e o espirito 

empreendedor. (ANPROTEC, 2012) 

No Brasil a iniciativa surgiu na década de 1980, pela implantação da Fundação 

Parque de Alta Tecnologia de São Carlos - SP com o apoio da Coordenação Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e outras instituições de 

pesquisa. Na mesma época foi criada a Associação nacional de entidades promotoras 

de empreendimentos inovadores - ANPROTEC que contribuiu com a disseminação 

do movimento no país, representando os interesses das incubadoras, dos parques 

tecnológicos e dos empreendimentos de base tecnológica que se incubavam. Com o 

passar dos anos várias cidades foram implantando suas incubadoras ou parques 

tecnológicos (ANPROTEC, 2012), como Campina Grande (PB), Florianópolis (SC), 

Manaus (AM) e Porto Alegre (RS).  

 Para compreender o conceito de incubadora, analisou-se algumas das 

principais definições existentes, como a da ANPROTEC (2012): 

Uma incubadora é uma entidade que tem por objetivo oferecer suporte a 

empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras e 
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transformá-las em empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece 

infraestrutura, capacitação e suporte gerencial, orientando os 

empreendedores sobre aspectos administrativos, comerciais, financeiros e 

jurídicos, entre outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma 

empresa. 

  

De forma semelhante o SEBRAE (2016) coloca: 

As incubadoras de empresas são instituições que auxiliam no 
desenvolvimento de micro e pequenas empresas nascentes e em operação, 
que buscam a modernização de suas atividades para transformar ideias em 
produtos, processos e serviços. Elas oferecem suporte técnico, gerencial e 
formação complementar ao empreendedor. A incubadora também facilita e 
agiliza o processo de inovação tecnológica nos pequenos negócios. 

 

Sendo assim, Incubadora seria uma entidade que auxilia empreendedores no 

desenvolvimento de seus pequenos negócios, oferecendo infraestrutura física, 

suporte técnico e gerencial, capacitação, orientação, entre outros, de forma a 

contribuir para que inovem e transformem suas ideias em empreendimentos de 

sucesso. Ou seja, apoiando para que ideias se transformem processos, produtos e 

serviços, e consequentemente num modelo de negócio viável e sustentável.  

Schwartz e Hornych (2010) ainda acrescentam outros benefícios que se 

poderia esperar de uma incubadora, como a formação de laços numa rede de 

relacionamentos e apoio no acesso a vários recursos. Os laços, no sentido em que a 

incubadora proporciona a criação de relacionamentos, networking, entre as empresas 

incubadas, através de acordos formais e das interações informais. E também pela 

promoção de laços com empresas clientes, instituições acadêmicas e outras 

entidades como forma de catalisar a troca de conhecimento e tecnologia, facilitar a 

obtenção de recursos de terceiros e acelerar os processos de inovação. 

É fácil de compreender o conceito por trás da incubação de empresas quando 

sintetizamos e analisamos as características e objetivos das incubadoras colocadas 

pela ANPROTEC (2012): 

 

Características  

 Disponibilização de espaço cedido mediante taxa de uso às pequenas 

empresas emergentes.  
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 Oferecimento de serviços básicos (limpeza, secretaria) e de serviços de 

capacitação e apoio (consultorias em gestão, comercialização e 

desenvolvimento).  

 Objetivos de criação de empregos e dinamização da economia (ausência de 

fins lucrativos na maioria dos casos).  

 

Objetivos  

 Dinamização da economia local  

 Criação de startups  

 Dinamização do setor específico de atividade  

 Inclusão socioeconômica  

 Geração de emprego e renda   

 

Neste sentido, percebe-se que o objetivo da incubadora vai além de apoiar a 

criação de startups de sucesso. Seu intuito seria a consequência desses 

empreendimentos para a dinamização da economia local, do setor de atividade, 

gerando inclusão socioeconômica em boa parte pela geração de emprego e renda 

direta e indireta. Ou seja, ela disponibiliza infraestrutura, oferece serviços básicos, 

capacitação, orientação, enfim, todo um apoio para que ideias de negócio possam ser 

concretizadas e transformadas em empresas de sucesso que gerem o 

desenvolvimento socioeconômico. 

 Dornelas (2010) coloca que, diferentemente de um condomínio empresarial, 

cuja motivação principal é a obtenção de renda proveniente da comercialização de 

espaços físicos, as incubadoras de empresas, na maioria dos casos sem fins 

lucrativos, vão alocar empresas nascentes e comprometer-se com a prestação de 

serviços que auxiliem na sua formação, de forma gratuita ou cobrando valores 

subsidiados, muitas vezes simbólicos. Além disso, por estarem geralmente vinculadas 

a outros tipos de organizações, como universidades ou centros de pesquisa, elas 

integram interesses das empresas e universidade, congregando espaços públicos e 

privados, e disponibilizando mecanismos de competitividade aliados a práticas de 

cooperação. 
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Na última pesquisa realizada pela ANPROTEC (2012) estavam incubadas no 

Brasil 2640 empresas gerando um faturamento de quase R$ 533 milhões e 

empregando 16.394 pessoas. Já empresas graduadas existiam 2509, as quais 

faturavam cerca R$4,1 bilhões ano e eram responsáveis por 29.205 empregos. A 

comparação destes números evidenciando a capacidade de crescimento destas 

empresas e o impacto que geram na economia. 

Ao todo foram mapeadas 384 incubadoras, número que reduziu frente às 400 

listadas em dados de 2007. Ainda segundo o estudo ANPROTEC (2012), dois terços 

destas incubadoras eram da área tecnológica e as demandas que mais impulsionaram 

os gestores a procurar incubar suas empresas foram:  

 Ajuda na busca de financiamentos, auxílios, capital de risco; 

 Elaboração e revisão de planos de negócios;  

 Apoio à participação em feiras e mostras;  

 Networking com outros empresários;  

 Consultoria para desenvolvimento de novos produtos;  

 Pesquisa de mercado;  

 Serviços jurídicos;  

 Capacitação empresarial;  

 Assessoria de comunicação;  

 Assessoria para comercialização; e  

 Design e programação visual.  

 

Contudo, ressaltou-se também nesse estudo, que nem todos estes serviços 

são amplamente ofertados, dependendo de incubadora para incubadora, 

especialmente as assessorias de comunicação e comercialização, as pesquisas de 

mercado, a busca de funding e os serviços jurídicos. 

No Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques 

Tecnológicos - PNI são apontados os serviços e facilidades necessariamente 

oferecidos pelas incubadoras (BRASIL, 2016): 

 Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e 

laboratórios de cada empresa admitida;  
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 Espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de reunião, 

auditórios, área para demonstração dos produtos, processos e serviços 

das empresas incubadas, secretaria, serviços administrativos e 

instalações laboratoriais;  

 Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas 

incubadas em suas atividades, quais sejam, gestão empresarial, gestão 

da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no 

mercado doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência 

jurídica, captação de recursos, contratos com financiadores, engenharia 

de produção e Propriedade Intelectual, entre outros;  

 Capacitação/Formação/Treinamento de empresários-empreendedores 

nos principais aspectos gerenciais, tais como gestão empresarial, 

gestão da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços 

no mercado doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência 

jurídica, captação de recursos, contratos com financiadores, gestão da 

inovação tecnológica, engenharia de produção e Propriedade 

Intelectual;  

 Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que 

desenvolvam atividades tecnológicas. 

 

Enfim, todos este apoio através de infraestrutura, serviços e facilidades 

constitui a características e benefícios proporcionados por uma incubadora, conforme 

visto nos diversos conceitos, a fim de proporcionar o desenvolvimento de empresas 

nascentes, e consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Deve-se ressaltar então o impacto positivo, concreto, do apoio das incubadoras na 

criação e desenvolvimento destes negócios, fazendo com que as taxas de mortalidade 

das empresas incubadas sejam reduzidas frente às da média do mercado.  

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

- SEBRAE (2013) revelam que 24,4% dos micros e pequenos negócios iniciados em 

2007 desaparecem antes de dois anos de atividade. No Nordeste essa média sobe 

para 28,7%. Já para o Rio Grande do Norte os dados estavam disponíveis para três 

cidades, sendo Mossoró com 28%, Natal com 33% e Parnamirim com 37% de 
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empresas fechadas em até dois anos após sua abertura. Contudo, o que desperta 

maior atenção são as taxas acumuladas após dois anos, que foram mensuradas em 

um outro estudo para a região de São Paulo, onde as taxas de mortalidade foram: 

27% - até 1 ano; 38% até 2 anos; 46% até 3 anos; 50% até 4 anos; 62% até 5 anos; 

e 64% até 6 anos. Ou seja, após 4 anos metade das empresas havia sido encerrada, 

e após 6 anos essa proporção aumentou para quase dois terços. 

Com grau de risco maior, pelo grau de incerteza diferenciado, poder-se-iam 

esperar valores maiores. No “Manual para Implantação de Incubadoras de Empresas” 

apresentam-se alguns dados sobre empresas incubadas:   

Estatísticas de incubadoras americanas e europeias indicam que a taxa de 
mortalidade entre empresas que passam pelo processo de incubação é 
reduzida a 20% contra 70% detectado entre empresas nascidas fora do 
ambiente de incubadora. No Brasil, as estimativas já apontam que a taxa de 
mortalidade das micro e pequenas empresas que passam pelas incubadoras 
também fica reduzida a níveis comparáveis aos europeus e americanos. 
(BRASIL, 2012) 

  

Da mesma forma Dornelas (2010) coloca:  

As empresas incubadas não encontrarão fora da incubadora as facilidades 
existentes dentro dela, a preços tão competitivos e de forma tão integrada. 
Por isso, a taxa de mortalidade de empresas incubadas é muito menor que 
as taxas de mortalidade das micro e pequenas empresas em geral, e a 
procura por vagas em incubadoras por parte das empresas nascente vem 
aumentando no país. (DORNELAS, 2010, p. 204). 

 

 Torna-se então claro o papel da incubadora de empresas proporcionando um 

espaço apropriado e todo o suporte essencial para abrigar ideias inovadoras e 

transformá-las em empreendimentos de sucesso. Seu papel se torna impactante e 

decisivo ao ponto de diminuir o que seriam as estatísticas de probabilidade de 

mortalidade dessas empresas. Com isto, esses negócios desenvolvem seu potencial 

e, consequentemente, geram emprego e renda, trazendo desenvolvimento para a 

economia local, regional e nacional, cumprindo com o objetivo maior de 

desenvolvimento socioeconômico das incubadoras. 

Tendo em vista o conceito de incubadora apresentado, quer-se mostrar as 

tipologias existentes, segundo o SEBRAE (2016), conforme o Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 - Tipos de Incubadoras 

 

Incubadoras de 

Base Tecnológica 

Organização que abriga empresas cujos produtos, 
processos ou serviços são gerados a partir de resultados de 
pesquisas aplicadas e nos quais a tecnologia representa 
alto valor agregado. 

Incubadoras de 

Setores 

Tradicionais 

Organização que abriga empresas dos setores tradicionais 
da economia, as quais detêm tecnologia largamente 
difundida e queiram agregar valor aos produtos, processos 
ou serviços por meio de um incremento no nível tecnológico 
que empregam. Devem estar comprometidas com a 
absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Incubadoras Mistas Organização que abriga tanto empreendimentos de Base 
Tecnológica como de Setores Tradicionais. 

Incubadoras de 

Empresas de 

Agronegócios 

Apoiam empresas atuantes em cadeias produtivas de 
agronegócios, que possuem unidades de produção 
externas à incubadora e utilizam os módulos da incubadora 
para atividades voltadas ao desenvolvimento tecnológico e 
ao aprimoramento da gestão empresarial. 

Incubadoras de 

Cooperativas 

Abrigam, por período médio de dois anos, 
empreendimentos associativos em processo de formação 
e/ou consolidação instalados dentro ou fora do município. 
Representam uma das modalidades de incubadoras de 
setores tradicionais. 

Incubadoras de 

Empresas Culturais 

Incubadora de Empresas que tenham a arte e a cultura 
como valor agregado aos seus produtos. Essas 
incubadoras desenvolvem negócios relacionados à arte e a 
cultura regional, gerando trabalho e rendas alternativas. 

Incubadoras de 

Design 

Organização que abriga empreendedores e/ou 
empreendimentos ligados diretamente ao segmento de 
design. Esses empreendimentos devem estar 
comprometidos com a absorção e o desenvolvimento de 
novas tecnologias. 

Incubadora Social 

Incubadoras que apoiam empreendimentos, voltados a 
setores tradicionais, cujo conhecimento é de domínio 
público, atendem à demanda de emprego e renda e de 
melhoria da qualidade de vida da comunidade, sendo 
advindos de projetos sociais. 

Fonte: SEBRAE (2016) 

 

No caso deste trabalho, os empreendedores objeto de estudo estão incubados 

na Inova Metrópole, que é uma Incubadora de Base Tecnológica. Essa, conforme se 

apresenta adiante, está vinculada a uma Universidade, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, ficando no seio de seu polo de tecnologia, o Metrópole 

Digital. Esse vínculo com a academia implica na catalisação da criação e 
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desenvolvimento de novas tecnologias. Esta relação que a incubadora tem com a 

Universidade, e também com o Governo, se fundamenta num modelo teórico 

chamado Modelo Tríplice Hélice.  

Tríplice Hélice é um modelo surgido na década de 1990 na Europa, cujo intuito 

é discorrer sobre a interação entre os stakeholders envolvidos com incubadoras.  

Neste sentido, considerando o processo de nascimento e desenvolvimento de uma 

incubadora, geralmente partindo da iniciativa de Universidades e/ou Centros de 

Pesquisa, o modelo enfoca a necessidade de articulação da incubadora com esses 

stakeholders (organizações públicas, privadas, entre outras) essenciais a formação 

bem-sucedida de empresas incubadas competitivas (DAGNINO, 2003) 

Dangino (2003) coloca que existem duas correntes teóricas neste sentido. 

Numa se enfoca a Universidade, cujo papel na sociedade estaria em mudança, 

esperando-se dela uma participação mais ativa para o desenvolvimento 

socioeconômico. Já a outra corrente defende que o processo de inovação nas 

empresas, impulsionado pelos novos padrões de competitividade, leva ao aumento 

da interação com instituições ao seu entorno, dentre elas a Universidade. 

Seriam então motivações para a interação Empresa-Universidade (DAGNINO, 

2003): 

Empresa   

 Crescente aumento dos custos com pesquisa e desenvolvimento para 

obter diferenciais competitivos;  

 Necessidade de compartilhar os custos e o risco de pesquisas; 

 Diminuição de investimentos públicos em diversos segmentos; 

 Ritmo de introdução das inovações mais elevado, com necessidade de 

um menor tempo entre o resultado das pesquisas e sua aplicação. 

 

Universidade   

 Expectativa de recursos públicos e a crescente dificuldade na obtenção 

dos mesmos; 

 Interesse dos acadêmicos em ver reconhecida e aplicada sua pesquisa 

junto à sociedade. 
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Destaca-se então que o desempenho de empresas inseridas na economia da 

inovação, especialmente aquelas cujas atividades possuem alto valor agregado, não 

se restringem apenas a esforços internos de inovação, necessitando da concepção 

de novas combinações de recursos tangíveis e intangíveis, geograficamente 

dispersos em parcerias e redes para a formação de novos modelos de negócio. 

(PIRES, TEIXEIRA e HASTENREITER FILHO, 2012). 

Ambas as correntes do modelo Tríplice Hélice têm como características 

cooperativas entre os agentes que a caracterizam para a execução de atividades 

interdependentes. Porém, esta interação e/ou cooperação não é espontânea, 

necessitando da mediação de novas instituições, leis, valores e práticas estimuladoras 

voltadas para este fim. (PIRES, TEIXEIRA e HASTENREITER FILHO, 2012; 

GRAVIERS, 2014). 

 Como forma de representar as relações mencionadas, apesenta-se na Figura 

1 abaixo as interações permeiam uma incubadora e suas empresas incubadas: 

 

Figura 1 - Modelo Tríplice Hélice  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Graviers (2014) 

 

Incubadoras de 
Empresas e Empresas 

Incubadas

Universidades, Centros 
de Pesquisa, IES -

Instituição de Ensino 
Superior

3
Governo - MCTI, FINEP, 

BNDES, FAAPs
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Fica clara então pelo modelo as inter-relações existentes entre as Incubadoras 

e suas empresas incubadas, o Governo, por meio de instituições como o BNDES e o 

FINEP, e Centros de Pesquisa, Universidades e IES. 

Na primeira seta estariam representadas as relações entre as Incubadoras e 

suas incubadas com o Governo, que é: 

Representado em suas várias faces, como MCTI e as políticas voltadas ao 

fomento ao empreendedorismo tecnológico e a Ciência e Inovação, as leis 

voltadas às temáticas em questão, o lançamento de editais públicos pela 

FINEP e FAPs com o propósito de disponibilizar recursos às incubadoras e 

as empresas incubadas. Como contrapartida, as incubadoras de empresas e 

as empresas incubadas deverão retribuir este apoio financeiro e institucional, 

formando empresas graduadas que disponibilizem tecnologia em forma de 

novos produtos e serviços, aumentando o número de depósito de patentes, 

maior incremento no número de empregos especializados, aumento da 

arrecadação de impostos, tendo um impacto relevante no desenvolvimento 

econômico, social da região onde estão localizadas. (GRAVIERS, 2014, 

pg.81) 

 

Na segunda seta tem-se as relações entre as incubadoras e incubadas com as 

Universidades, Centros de Pesquisa e IES, visto que muitas das incubadoras, como 

é o caso da Inova Metrópole, desenvolvem-se neste ambiente como forma de 

promover potenciais inovações surgidas nos meios acadêmicos. Já por outro lado, 

como foi visto, anteriormente, espera-se que as incubadoras capacitem e orientem os 

empreendedores a transformar suas potenciais ideias em negócios de sucesso, para 

que as empresas incubadas se tornem empresas graduadas e competitivas. 

(GRAVIERS, 2014)  

  Por fim, na terceira seta, tem-se a relação entre o Governo e as Universidades, 

Centros de Pesquisa e/ou IES, que podem-se ocorrer desde a inserção de recursos 

públicos por meio de editais ou de fundações de fomento à pesquisa e extensão, ou 

até com leis, normas e políticas que estimulem os processos de inovação e interação 

entre os atores citados. (GRAVIERS, 2014) 

 

2.1.3 - Incubação de Startups 

 

Apesar de existirem diversos tipos de incubadoras, o processo de incubação, 

de forma geral, costuma seguir as fases de: prospecção e seleção das empresas; 

suporte técnico e administrativo durante a incubação; e a graduação ou liberação após 

a incubação (FIATES, 2005). 
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Da mesma forma, Iacono e Nagano (2011), apresentam o processo de 

incubação em três fases:  

 

Quadro 2 - Fases do processo de Incubação 

 

Pré-Incubação 

Primeira fase tem duração de três meses a um ano. Este tempo 

é utilizado para que a empresa aprimore seu plano de negócios, 

efetue uma pesquisa de mercado e se prepare tecnicamente 

para a gestão de seu empreendimento. 

Incubação  

Na fase de incubação ocorre o desenvolvimento do plano de 

negócios, formulado na fase anterior. A empresa passa a 

aproveitar as instalações físicas e demais serviços prestados 

pela incubadora. Esta fase é crítica no que se refere à adição de 

valor, e a incubadora dá atenção especial à orientação, ao 

acompanhamento e à avaliação das empresas. A duração nesta 

fase é geralmente de dois anos. 

Pós-Incubação 

Representa o alcance da maturidade e não tem prazo para 

encerramento. A empresa recebe a denominação de empresa 

graduada, mas permanecem à disposição os serviços prestados 

pela incubadora. O objetivo nesta fase é de tornar ameno o 

impacto da desvinculação da incubadora. 

Fonte: IACONO e NAGANO (2011) 

 

Gassmann e becker (2006) elucidam que o processo de incubação começa 

pela seleção de novos empreendedores, cujos critérios podem exigir que exista um 

plano de negócio, que o projeto seja inovador e tenha um alto potencial de 

crescimento. Começa assim a primeira fase, onde novos empreendedores ou planos 

de negócio serão selecionados para serem pré-incubados ou incubados. Para tanto, 

a incubadora publica um edital de seleção, apresentando os requisitos exigidos e as 

regras do processo, com o intuito de selecionar as empresas nascentes a serem 

incubadas. 

Graviers (2014) coloca que potenciais empresas quando selecionadas por meio 

de seus planos de negócios, ainda se apresentam no formato de ideias e sem 

formalização legal. A incubadora irá então dar suporte, por meio de cursos e 

consultorias para que os empreendedores formulem seus planos de negócio e 

estruturem jurídica e gerencialmente seus empreendimentos, constituindo-se isto na 

fase da pré-incubação.  
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Em consonância, Fiates (2005) coloca que nesta fase pré-incubação, que é 

anterior à incubação, existem três objetivos a serem atingidos: formalização jurídica; 

elaborar um plano de negócios consistente; e definir os produtos e ou serviços a serem 

ofertados ao mercado, ou apresentando pelo menos um protótipo. Assim, esta fase 

tem como característica identificar a viabilidade do projeto e direcionar o início do 

processo de capacitação e utilização dos demais serviços disponibilizados pela 

incubadora.  

Na fase seguinte, a da incubação da empresa, a empresa incubada irá usufruir 

de todos os serviços disponibilizados pela incubadora, como, espaço físico, serviços 

especializados, orientação, entre outros, para se desenvolver e atingir um grau maior 

de maturidade independência. Por fim o processo de incubação termina com o 

momento da graduação, que é quando a empresas se torna pronta a sobreviver 

sozinha no mercado. Estas três etapas se sucedem gradualmente e podem durar até 

cinco anos. (GRAVIERS, 2014) 

 

2.1.4 - Incubadora INOVA METROPOLE e suas startups 

 

 A Inova Metrópole é a incubadora de empresas de base tecnológica na área de 

Tecnologia da Informação-TI do Instituto Metrópole Digital (IMD) situado na UFRN.  

O IMD foi criado em 2011, sendo uma Unidade Suplementar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), criada atuar na formação de pessoas no 

nível técnico, superior e na pós-graduação, e cujas ações integram a inclusão social 

e digital de jovens do ensino básico até a pós-graduação. A meta do IMD é fomentar 

a criação de um polo tecnológico no Rio Grande do Norte, abrangendo iniciativas do 

setor público, privado e acadêmico. Entre as iniciativas, incluem-se ações de 

pesquisa, inovação tecnológica e incentivo à cultura do empreendedorismo, como é o 

caso da Inova Metrópole (IMD, 2016) 

A Inova Metrópole tem caráter estratégico para o IMD no sentido fomentar o 

empreendedorismo oriundo desse meio acadêmico. 

Somado à formação em TI de amplo espectro, que vai desde o software ao 

hardware à pesquisa aplicada direcionada ao mercado e à sociedade, o IMD 

tem por proposta fomentar um polo de TI, onde um. Este polo tem sua 

semente plantada e ancorada em um Processo de Incubação de 

Empreendimentos, que resultou na criação da Inova Metrópole (...) que tem 

entre seus objetivos apoiar e promover a transferência de tecnologia e a 

transformação de ideias em negócios, incentivando a formação de empresas 
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inovadoras em TI no RN, oriundas das instituições de ensino, das empresas, 

de inventores independentes e da comunidade em geral, que são 

prospectadas para que possam ser aprimoradas dentro da estrutura do 

Instituto e, posteriormente, lançadas ao mercado. (...) O resultado final é a 

geração de novos valores financeiros e de capital humano para a sociedade, 

através da criação de novos postos de emprego de qualidade e produtos 

inovadores. (IMD, 2016) 

 

A incubadora abriga startups em ciclos de pré-incubação e incubação. Ela 

apresenta claramente enquadrada no modelo tríplice hélice conforme coloca em sua 

missão: “incentivar e promover o empreendedorismo e a inovação dessa área, através 

da interação entre universidade, governo, empresa e sociedade em geral” (INOVA, 

2016). 

 No momento da pesquisa a Inova Metrópole estava com editais abertos para 

seu 4º Ciclo de incubação e 3º Ciclo de pré-incubação, com inscrições a encerrar em 

Junho de 2016. A incubadora possuía 10 empresas pré-incubadas, 12 empresas 

incubadas, e 1 empresa graduada.  

Destaca-se abaixo a descrição fornecida no IMD (2016) quanto às empresas 

incubadas, objeto deste estudo. 

 

Quadro 3 - Empresas incubadas no Inova Metrópole 

 

Anolis 
Serviço de armazenamento em nuvem seguro, genuinamente 

nacional e com tecnologia 100% Opensource.  

ATI Jurídico 

Empresa de Tecnologia da Informação que tem foco no 

desenvolvimento de serviços exclusivos para gestão de 

negócios jurídicos 

Ciência Ilustrada (Sem descrição) 

Logap 

Soluções inovadoras em tecnologia da informação e 

comunicação que integram os diversos setores do negócio, 

atuando de forma simples e transparente.  

Lua 4 

Marketing Digital aliado a ferramentas que auxiliam lojistas e 

concessionárias a captarem leads e aumentarem suas vendas 

utilizando a internet.  

Natal Makers 
Comércio, assistência e desenvolvimento de projetos com 

sistemas embarcados. 

Nortronic 
Desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas 

eletrônicos.  

Quadra Digital 
Agência de marketing total service especializada em 

revolucionar negócios de maneira completa. 

Roboeduc Robótica Educacional para crianças e Adolescentes. 
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Softurbano Sistema de gestão completo para escritórios de Advocacia 

Studio Guerlain Agência de comunicação empresarial com estúdio integrado.  

WeboneSystem 

Soluções em TI 

Soluções tecnológicas para a área médica e corporativa, 

através do desenvolvimento de sistemas personalizados as 

necessidades do cliente, buscando agregar valor ao seu 

negócio. 

Fonte: Inova (2016) 

 

2.2 LÓGICA DE DECISÃO EFFECTUATION   

 

2.2.1 - Incerteza e Processo decisório 

 

Knight (1921) introduziu a perspectiva da incerteza e imprevisibilidade do 

mundo, em contraposição às teorias racionais vigorantes. As incertezas ambientais 

seriam encaradas pelos empreendedores como obstáculos para que as organizações 

se tornassem mais eficientes e eficazes, só existindo pelo fato de não se possuir todas 

as informações a sobre o futuro (LOMBARDI; BRITO, 2010). Neste sentido 

Schumpeter (1997) já colocou: 

O indivíduo nunca é igualmente consciente de todas as partes do sistema de 

valores; antes pelo contrário, em qualquer momento a maior parte deste 

permanece abaixo do limiar de sua consciência. Além disso, quando ele toma 

decisões concernentes a seu comportamento econômico, não presta atenção 

a todos os fatos expressos nesse sistema de valores, mas apenas a certos 

dados que estão à mão. Na rotina cotidiana ele age de acordo com o costume 

geral e a experiência, e em todo uso de determinado bem, parte de seu valor, 

que lhe é dado pela experiência” (SCHUMPETER, 1997, p. 53). 

 

Ou seja, conforme Simon (1956) já colocava, na tomada de decisão os 

indivíduos muitas vezes não possuem todas as informações necessárias e, ou, a 

capacidade de processar todas elas, caracterizando-se um estado de racionalidade 

limitada frente ao ambiente incerto. Então, como a maioria das pessoas tem aversão 

ao risco, preferindo certezas a apostas, surge de forma diferenciada o empreendedor, 

como agente organizacional responsável por perceber oportunidades e aceitar riscos, 

recombinando recursos para gerar lucros (SHANE, 2012). 

Estudos sobre tomada de decisão seguiam tradicionalmente uma visão 

determinística proposta por autores como Ansoff (1965) e Porter (1980), apoiada em 

conceitos como análise de oportunidades, avaliação de riscos e escolhas estratégicas 

de tomada de decisão. Eles enfocaram a capacidade do empreendedor em fazer 
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previsões frente a condições de incerteza, como forma de amenizar a racionalidade 

limitada de suas decisões. Contudo, novos pesquisadores comportamentalistas 

defendiam que pouco se avançara realmente no campo do empreendedorismo frente 

à incerteza do ambiente e à racionalidade limitada que ainda predominavam (TASIC 

e ANDREASSI, 2008; LEMOS, 2016) 

Um ponto criticado neste sentido era o fato de os objetivos organizacionais 

mudarem constantemente e as pessoas só tomarem ciência de suas preferencias 

para escolher caminhos por meio dos resultados das ações tomadas ao longo desses 

caminhos, as quais iam elevando a expertise do empreendedor e mudando as demais 

decisões subsequentes (LEMOS, 2016). Esclarecendo o conceito de expert, 

Mintzberg (2001), coloca como sendo o indivíduo que evita as armadilhas em seu 

caminho, entendendo-se porque pessoas experientes resolvem seus problemas de 

forma mais rápida das que não tem (READ; SARASVATHY, 2005; LEMOS, 2016).  

Assim, para Knight (1921), o empreendedor só tem uma maneira de lidar com 

situações de incerteza, que é de forma subjetiva e intransferível. Ações tendem a 

acontecer com base no julgamento, partindo da experiência subjetiva do passado ao 

invés de utilizar técnicas racionalmente determinadas, conforme a expertise adquirida 

do empreendedor. Segundo o autor, nossa visão dos eventos futuros é baseada em 

julgamentos e opiniões, da mesma forma que que nossas decisões de conduta. Ou 

seja, nossa subjetividade através de ideologias, sentimentos e emoções, experiência, 

intuição, valores, e ideais são, e precisam ser, parte do processo decisório (LEMOS, 

2016). 

Em meio à incerteza e necessidade constante de mudanças, as organizações 

deixam de ser estáticas, necessitando ser criativas e se adaptar ao ambiente, o que 

compromete a tradicional racionalidade causal. Esclarecendo, enquanto a 

racionalidade causal busca atingir os objetivos pré-estabelecidos da empresa de 

maneira eficiente, no novo paradigma, ações criativas se fundamentariam na 

inexistência de objetivos prévios. Assim, Chandler (1962) sugeriu que a resolução 

desta tensão passaria por considerar a complexidade do ambiente em que a empresa 

opera. Ou seja, em indústrias consolidadas, complexas, o ideal seria o uso de 

estratégias e controle de mercado, aplicando-se o tradicional raciocínio causal. Já, em 

ambientes turbulentos o empreendedor deveria simplesmente empreender. (LEMOS, 

2016). 
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Surge assim um embate dicotômico entre o uso da predição pela tradicional 

racionalidade causal, e o uso da intuição e experiência numa tomada de decisão mais 

subjetiva, o que se constituiria o maior desafio das teorias normativas da decisão 

(MARCH, 1978). A dificuldade surge do fato de ambas as lógicas serem parte 

integrante da razão humana, podendo sobrepor-se uma à outra em determinados 

momentos. Tanto as decisões intuitivas como as calculadas são apropriadas, desde 

que aplicadas apropriadamente (LEMOS, 2016). Ou seja, não existem análises 

competitivas perfeitas ou planos de negócio que eliminem as chances de as empresas 

falharem em seus objetivos (TASIC e ANDREASSI, 2008; LEMOS, 2016), da mesma 

forma que o uso somente a intuição não é sinal, nem garante, o sucesso (READ; 

SARASVATHY, 2005). 

Em meio a isto, explicita-se a seguir o modelo decisório Effectuation e sua 

diferença frente ao tradicional Causation. Desde já se reforça então que eles não são 

mutuamente excludentes, mas podem predominar um sobre o outro em momentos 

distintos. Lembra-se assim, que em meio à problemática deste trabalho, quer-se 

verificar como é empregue a lógica effectual na criação e desenvolvimento de 

startups, ou seja, na fase de maior incerteza, antes delas se consolidarem como 

empresas maduras com produtos ou serviços aceitos por um mercado definido. 

 

2.2.2 - Conceitos Teoria Effectuation 

 

Em seu artigo inicial, Sarasvathy (2001a) expõe uma lógica estratégica 

decisória diferente da tradicional, a teoria Effectuation. A autora coloca que, em meio 

a situações de incerteza, o empreendedor não consegue adotar os modelos 

tradicionais de planejamento e análise preditivos, para pré-definir os objetivos 

desejados e buscar meios para os alcançar - lógica causal. Ao invés disso, ele irá usar 

os meios disponíveis em seu favor, buscando selecionar os efeitos que pode criar a 

partir deles - lógica effectual. Para Sarasvathy (2001a) existem três categorias de 

meios, que combinados entre si, permitem ao empreendedor gerar inúmeras 

possibilidades de efeitos, sendo: suas preferências e habilidades; o que ele sabe e 

conhece; e as pessoas que conhece ou estão próximas em sua rede de 

relacionamentos.  
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O termo effectuation tem sua raiz na crença de que o empreendedor, ao exercer 

controle sobre seus meios, irá criar os efeitos desejados. Ou seja, ele será a causa do 

futuro criado, e não o inverso, conforme a lógica preditiva causation em que se 

buscariam os meios, que seriam a causa para os efeitos ideais planejados. 

(SARASVATHY, 2008) 

 Para produtos inovadores, sem concorrentes diretos e cuja demanda é 

desconhecida, a lógica Causal clássica torna-se inviável. Afinal, não será possível 

estimar estatisticamente a demanda, o que impediria a formulação de preços e o 

cálculo do retorno sobre o valor investido. Assim sendo, Sarasvathy (2001a) aponta 

que na criação de novos mercados e ou empresas inovadoras, como é o caso 

normalmente das startups, a lógica causal não aparenta ter grande utilidade. A 

estratégia clássica de predição, baseada na causalidade, que institucionalizou 

práticas gerenciais como planos estratégicos e análise de cenários, não seria tão 

adequada em meio à incerteza vivenciada pelo empreendedor (SARASVATHY, 

2001a; READ, SARASVATHY, 2005; SARASVATHY, 2008).  

Já a visão effectual (SARASVATHY 2001b; 2008), inverte a relação de causa-

efeito, partindo da premissa de que, para enfrentar um futuro incerto, torna-se 

preferível construir um ambiente e um conjunto de relacionamentos que permitirão 

tornar o futuro desejado mais próximo ao inicialmente aspirado. Esta abordagem, 

voltada para a construção de novos mercados, não deixa de se preocupar com o 

entendimento das necessidades de seus clientes, mas parte da premissa de que o 

futuro é, por definição, incerto (KNIGHT, 1921), preferindo então construir um 

ambiente e conjunto de relacionamentos que permitirão alcançar um futuro próximo 

ao inicialmente desejado. (TASIC, 2007; PELOGIO, 2011) 

Em seus estudos, Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008) resume então quatro 

princípios que formam a base da Teoria Effectuation, sendo eles: Perdas aceitáveis, 

ao invés da maximização dos retornos esperados; Alianças estratégicas, ao invés de 

análises competitivas; Exploração de contingências, ao invés da utilização de 

conhecimento pré-existente; e Controlar um futuro imprevisível, ao invés de tentar 

prever um futuro incerto. 
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a) Perdas aceitáveis, ao invés da maximização dos retornos esperados 

Na lógica tradicional causal o gestor em sua tomada de decisão irá procurar 

selecionar a melhor estratégia possível, de forma a maximizar os retornos 

esperados. Já na abordagem effectual, o gestor define o máximo que está 

disposto a aceitar como perda, e em meio à sua limitação de recursos, 

procurará experimentar o máximo de estratégias diferentes possíveis para 

tentar criar mais opções de ganho no futuro. 

 

b) Alianças estratégicas, ao invés de análises competitivas 

Na lógica causal é colocada a necessidade de análises detalhadas da 

concorrência num mercado. Já o modelo effectual enfatiza alianças 

estratégicas e os comprometimentos prévios com stakeholders, como forma de 

reduzir ou eliminar incertezas e criar barreiras de entrada a novos concorrentes; 

 

c) Exploração de contingências, ao invés da utilização de conhecimento pré-

existente 

Neste princípio a autora coloca que se o gestor tiver um conhecimento pessoal 

prévio ou domínio tecnológico na área de atuação pretendida, poder ser 

preferível o modelo causal.  Caso contrário, a lógica effectual torna-se mais 

apropriada no sentido de permitir explorar contingências que surjam 

inesperadamente ao longo do tempo. Marcado pelo pouco planejamento e alta 

flexibilidade, para a autora este princípio corresponde ao coração da 

experiência empresarial: a capacidade de transformar acontecimentos 

inesperados em algo rentável. 

 

d) Controlar um futuro imprevisível, ao invés de tentar prever um futuro 

incerto 

Na lógica causal os processos decisórios baseiam-se em buscar tornar 

previsível um futuro incerto, e com isto, na medida em que podemos prever o 

futuro, podemos controlá-lo. Já no modelo effectual é defendida a atuação 

sobre os aspectos controláveis em nosso futuro. Sendo assim, na medida em 

que conseguimos controlar o futuro, não necessitamos prevê-lo.  
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 Assim, ao integrarmos estes princípios e conceitos formamos a lógica effectual 

de decisão, cujo processo será melhor detalhado e exemplificado no próximo tópico, 

bem como, diferenciado da lógica causation. 

 

2.2.3 - Lógica Effectual 

 

Segundo Sarasvathy (2001a), o causation e o effectuation podem ocorrer 

simultaneamente, sobrepondo-se ou entrelaçando-se, pois ambos fazem parte do 

raciocínio humano frente a diferentes contextos de decisão e ação. Contudo, deve-se 

entender as diferenças de cada um como forma de identificar qual lógica deve 

predominar em cada momento. Para explicar melhor a lógica effectual coloca-se então 

a teoria causation e effectuation e a diferença entre ambas, que resumidamente, está 

no conjunto de escolhas que o empreendedor foca em sua toma de decisão: focar nos 

meios para criar um efeito particular - causation - ou escolher dentre os vários efeitos 

possíveis, através de um determinado conjunto de meios - effectuation 

(SARASVATHY, 2001; FAIA, ROSA e MACHADO, 2014). A diferenciação entre os 

processos effectual e causal é apresentada abaixo, com as Figuras 2, 3 e 4. 

 No Processo Causal, tradicional, o empreendedor seleciona entre meios 

dados para atingir um objetivo pré-determinado, conforme abaixo. 

 

Figura 2 - Processo Causal.  

 

 

Fonte: Tasic (2007), adaptado de Sarasvathy (2005). 

 

 Por outro lado, o Processo Causal Criativo, distingue-se pelo fato do 

empreendedor gerar novos meios para atingir objetivos pré-determinados, conforme 

figura 3 a seguir. 
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Figura 3 - Processo Causal Criativo.  

 

 

Fonte: Tasic (2007), adaptado de Sarasvathy (2005). 

 

Por fim, no Processo Effectual, a diferença advém do fato de que o gestor 

procurar imaginar novos fins possíveis, usando um dado conjunto de meios, conforme 

abaixo. 

 
Figura 4 - Processo Effectual.   

 

 

Fonte: Tasic (2007), adaptado de Sarasvathy (2005). 

 

O causation aplica-se então a situações nas quais há tomadas de decisões 

pautadas em planejamento, onde esforços são direcionados para atingir um objetivo 

final conhecido. Já no effectuation, as decisões são tomadas no contexto do momento, 

gerando resultados imprevisíveis e criando novos caminhos para a empresa, não 

imaginados anteriormente (LEUCZ e ANDREASSI, 2015). 

Na visão clássica da administração, presente nos livros de marketing, utiliza-se 

o modelo de tomada de decisão com racionalidade preditiva. Neste sentido, o 

mercado é uma entidade pré-estabelecida e conhecível, portanto, para iniciar um 
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negócio deve-se partir para a definição e segmentação de mercados-alvo, em seguida 

elaborar um plano de marketing e definir o posicionamento de um conjunto de 

produtos e serviços (KOTLER, 2011). Conhecida tradicionalmente como processo 

STP (segmentation-targeting-positioning), esta abordagem prevalece como forma de 

análise de negócios, desde meados da década de 1960. Ela é disseminada 

amplamente como prática nas organizações e base das teorias e manuais brasileiros 

e mundiais. (DORNELAS, 2010; TASIC, 2007).  

A STP é uma abordagem “de cima para baixo”, conforme a Figura 5. 

Inicialmente com a definição do mercado, que seria o mapeamento de todas as 

pessoas aptas e dispostas a pagar pelos produtos/serviços, ou seja, o mapeamento 

dos possíveis clientes. Logo depois esse universo é segmentado por variáveis como 

educação, faixa de renda, idade, entre outros. Em seguida, com base em pesquisas 

de mercado e projeções econômico-financeiras é escolhido um ou dois segmentos-

alvo. E por fim são desenvolvidas e implementadas estratégias que posicionem o 

produto ou serviço junto aos segmentos de clientes definidos com base nas pesquisas 

de mercado. 

Figura 5 - Modelos de decisão causal e effectual.  

 

Fonte: Adaptado de Sarasvathy (2008, p.39). 
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Já o modelo de decisão effectual, usualmente utilizado por empreendedores 

experientes, trabalha pela outra ponta, sendo uma abordagem de construção de 

novos mercados “de baixo para cima”. Neste caso, parte-se da definição dos muitos 

mercados possíveis em que se poderia trabalhar, optando por começar um negócio 

pautado por menos informações como forma de obter maior previsibilidade, e vão se 

aproveitando as contingências e parcerias ao longo do caminho, por meio da 

experimentação feita através da venda efetiva dos produtos e serviços (TASIC, 2007). 

Ao ser aplicado na prática o modelo effectual se configura em um modelo 

estratégico de decisão, dinâmico e interativo, chamado Effectuation (Figura 5). Este 

modelo de processo decisório é apresentado através de um fluxograma que 

representa como empreendedores, sob condições de incerteza, criam os fins 

imaginados colocando-os como objetivos. Trata-se de um processo intersubjetivo, 

orientado à ação, que não usa modelos preditivos, onde se transforma o meio 

organizacional do empreendedor em novos conjuntos de meios/fins construídos. 

(PELOGIO, 2013) 

 

Figura 6 - Modelo estratégico, dinâmico e interativo, Effectuation.  

 

 

Fonte: SALUSSE e ANDREASSI (2016) 
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Conforme a figura 6 acima, Wiltbank et al., (2006) apontam o processo effectual 

como começando com três categorias de meios: Identidade (Quem eu sou?); 

Conhecimento (O que eu sei); e Rede de Relacionamentos (Quem eu conheço?). Os 

empreendedores começam então refletindo sobre quem eles são, o que eles sabem 

e quem conhecem de forma a idealizar objetivos que podem alcançar, o que reflete 

uma ênfase em eventos futuros que eles conseguem controlar ao invés de prever. 

Na atividade seguinte do processo de Wiltbank et al., (2006) o empreendedor 

começa a procurar a opinião de outras pessoas, sejam amigos, familiares ou 

potenciais stakeholders para obter inputs de como deve proceder na possível 

realização de alguns dos projetos imaginados. Neste sentido, ele vai encontrando 

pessoas que se interessam em participar nesse esforço construtivo (de algo ainda 

vago) e se direciona a obter o comprometimento real desses potenciais stakeholders.  

Ao contrário das teorias tradicionais, não se avalia o alinhamento dessas 

pessoas com uma visão empresarial ou oportunidade pré-concebida, mas sim, o 

comprometimento desses novos stakeholders para com o empreendimento. Na 

realidade, eles irão contribuir para moldar uma nova visão e objetivos, além de 

viabilizar e executar estratégias únicas para atingi-los. 

Com isto, o empreendedor poderá construir diferentes tipos de empresas em 

diversos setores. O processo effectual permitirá criar um ou mais efeitos possíveis, 

mesmo não se tendo objetivos muito claros no início. Assim, o effectuation possibilita 

a realização efetiva de vários possíveis efeitos, além de permitir que o empreendedor 

adapte seus objetivos, ou construa muitos deles ao longo do caminho, aproveitando 

as inúmeras contingências que possam surgir (TASIC e ANDREASSI, 2008).  

 Como forma de esclarecer a diferença entre os dois modelos de decisão, traz-

se um exemplo de Sarasvathy (2001a) adaptado por Tasic (2007) para a realidade 

brasileira.  

Supondo então um processo Causal, conforme as teorias tradicionais da 

administração, para a abertura de um restaurante: 

Tomando-se como base inicial de definição do negócio e seguindo o processo 

proposto por Kotler (1991) para segmentação e posicionamento de produtos 

em um mercado dado, pode-se imaginar a criação de um novo restaurante, 

“Brasil Express”. O Brasil Express é um restaurante como uma nova proposta 

de mercado, digamos um restaurante de comida típica brasileira 

exclusivamente delivery. De acordo com o paradigma dos processos causais, 

o empreendedor deveria começar com o universo de todos os potenciais 



 

46 

clientes de seu novo restaurante. Imagina-se que ele queira construir um 

restaurante na cidade de São Paulo, que será, portanto, o universo inicial ou 

“mercado” para o Brasil Express. Partindo da premissa de que é possível 

conhecer o percentual de pessoas na cidade de São Paulo que estariam 

dispostas a se tornar clientes do Brasil Express, o empreendedor pode 

começar o processo STP para definição de suas estratégias de marketing. 

Muitas variáveis relevantes de segmentação poderiam ser usadas: dados 

demográficos, áreas residenciais, estado civil, nível de renda, média de 

pedidos de entrega de comida, por exemplo. Baseado nestas informações, o 

empreendedor poderia enviar questionários para alguns bairros selecionados 

e organizar focus groups em, por exemplo, duas universidades paulistanas. 

Analisando as respostas dos questionários e dos focus groups, ele poderia 

chegar ao segmento-alvo - por exemplo, famílias de classe média alta que 

tenham o hábito de pedir comida pelo menos duas vezes por semana. Isto o 

ajudaria a determinar o cardápio, os preços, embalagens, horário de 

atendimento e outros detalhes operacionais. Ele poderia, então, desenhar 

campanhas de marketing e vendas para induzir seu segmento-alvo a 

experimentar os pratos do Brasil Express. Ele poderia também pedir comida 

de seus concorrentes e visitar outros restaurantes, visando avaliar novos 

produtos e novas formas de pesquisar seu mercado e, então, desenvolver 

alguns cenários futuros plausíveis para seu novo restaurante. De qualquer 

modo, o processo envolveria o dispêndio de muito tempo e um grande esforço 

analítico. Também iria requerer recursos (humanos e financeiros) para a 

realização das pesquisas e para a implementação das estratégias de 

marketing. Assim, por este paradigma, o empreendedor deveria proceder de 

forma “de cima para baixo”, partindo de uma visão ampla (universo, no caso, 

São Paulo) para uma específica (digamos, atender exclusivamente bairros de 

classe média alta, como o Morumbi), otimizando, portanto, suas escolhas e 

focando em um mercado pré-determinado om maior potencial de geração de 

resultados para o restaurante. (TASIC, 2007, pg. 30-32) 

 

 Por outro lado, o mesmo processo sob a ótica effectual poderia ser tratado 

conforme a seguir: 

Ao invés de iniciar pelo processo descrito acima, pode-se imaginar o 

empreendedor iniciando seu restaurante a partir de uma lógica exatamente 

oposta. Assim, ao invés de assumir a existência de um mercado e investir 

dinheiro e outros recursos para desenhar o melhor restaurante delivery 

possível para um determinado mercado, ele poderia começar examinando o 

conjunto de meios idiossincráticos disponíveis para ele naquele momento. 

Assumindo que o empreendedor tenha recursos financeiros extremamente 

limitados, ele poderia pensar de forma criativa em como trazer para o 

mercado uma idéia, com o mínimo de recursos possível. Ele poderia fazer 

isto ao convencer um dono de restaurante já estabelecido que se torne seu 

parceiro estratégico ou fazendo uma pesquisa de mercado suficiente para 

convencer um investidor a financiar o início do restaurante. Outro método de 

effectuation seria o de convencer um restaurante de comida brasileira ou uma 

cadeia de comida delivery a deixá-lo vender seus pratos brasileiros por meio 

de seus canais de venda já estabelecidos. O negócio poderia começar, ainda, 

por meio de muitas outras formas. Ele poderia contatar alguns amigos ou 

familiares que trabalhem em regiões comerciais da cidade de São Paulo e 

lhes enviar alguns pratos de degustação para experimentar no almoço. Se 

eles gostarem da comida, podem começar a fazer pedidos de almoço 

delivery. Depois de algum tempo, no entanto, poderia estar difícil o 
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desenvolvimento de uma base de clientes suficiente que justifique a 

montagem de uma estrutura para Brasil Express. O empreendedor, então, 

poderia desistir do negócio de entrega de comida e poderia começar a 

escrever um livro, começar a dar aulas e, finalmente, iniciar um negócio no 

ramo de consultoria! (TASIC, 2007, pg. 32) 

 

 Percebe-se então o quando as duas abordagens se diferenciam. Para um 

mesmo ponto inicial, o desejo de iniciar um negócio, as contingências fizeram com 

que se moldassem na lógica effectual diversas possibilidades distintas do exemplo 

causal inicial. Sendo assim, ao buscar compreender os reais interesses dos seus 

clientes iniciais, o empreendedor effectual irá redesenhar seu modelo de negócio para 

se ajustar a essas necessidades. Como por exemplo: 

 
Se o cliente estiver realmente interessado em comida, o empreendedor pode 

começar a ter como alvo todas as mulheres que trabalhem fora, em uma 

determinada região de São Paulo ou poderia pensar em restaurantes por 

quilo para este perfil de consumidora - uma rede de franquias “Brasil Express 

para mulheres”?  Mas se o cliente estiver mais interessado na cultura por trás 

dos pratos típicos, suas histórias e modos de preparo, talvez o caminho seja 

abrir uma escola com cursos rápidos sobre comida brasileira - “Escola de 

Comidas Brasileiras”? Ou ainda, os clientes poderiam estar interessados em 

fazer roteiros turísticos para provar, no local de origem, os pratos - “Brasil 

Gastronomia Viagens e Turismo”? (TASIC, 2007, p.33) 

 

 É então possível perceber que a ideia original, formada pelo conjunto de causas 

e meios, não implica um único universo estratégico (efeito) sobre o qual uma empresa 

se estabelecerá. Pelo contrário, no modelo effectual o empreendedor criará diversos 

efeitos possíveis, mesmo não tendo objetivos inicialmente tão claros, pois no processo 

os objetivos podem mudar, ser adaptados ou substituídos por outros novos que surjam 

do aproveitamento de contingências que vem a surgir pelo caminho. Observa-se que 

muitas das grandes empresas e negócios de sucesso parecem ter se formado dessa 

forma, sem qualquer intenção inicial dos fundadores. (SARASVATHY, 2001a; TASIC, 

2007) 

Reforça-se que o modelo effectuation coexiste com a escolha racional e fornece 

ferramentas adicionais para o tomador de decisão. Um empreendedor pode abrir seu 

negócio focando na lógica effectual, com os recursos que possui e sua percepção do 

mercado. Contudo, conforme a empresa for crescendo, ele poderá vir a usar-se 

também de métodos causais, como a elaboração de planos de expansão ou de 
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marketing, ou até mesmo um plano de negócios para captar investidores. 

(SARASVATHY, 2001a, 2008) 

 Por fim, colocam-se alguns quadros comparativos de forma a resumir o que foi 

apontado e esclarecer melhor as diferenças e aplicações estratégicas das lógicas 

causal e effectual. 

 O primeiro quadro (Quadro 4), foi traduzido por Tasic (2007) de Sarasvathy 

(2001a, pg.251; 2002) quanto à diferença entre as lógicas Causal e Effectual, 

conforme abaixo: 

 

Quadro 4 - Diferenças entre Teoria Causal e Effectuation 

 

Fonte: Tasic (2007), traduzido de Sarasvathy (2002) 

 

De forma semelhante Pelogio (2011) traduziu um quadro de Dew et al. (2008, 

p.48), tratando as diferenças dos dois modelos quanto a algumas problemáticas da 

gestão estratégica, conforme o quadro (Quadro 5) abaixo: 
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Quadro 5 - Diferenças básicas entre os modelos de Decisão Causal e Effectual 

 

Fonte: Pelogio (2011), traduzido de Dew et al. (2008, p.46) 

 
Assim, as principais contribuições da lógica effectual para a gestão e o 

empreendedorismo (TASIC, 2007) são: 

 A incerteza deixar de ser encarada como um estado constante de desvantagem 

para ser vista mais como um recurso e um processo sobre o qual se tomará 

uma decisão; 

 A ambiguidade inicial de objetivos tornar-se um fator de criatividade, 

incentivando a criação e aproveitamento de novas oportunidades, visto que o 

empreendedor se encontra mais aberto a aproveitar as contingências surgidas 

no caminho;  

 Eliminação de uma das premissas básicas da lógica causal, a da noção 

objetivista de mercados e a passividade do empreendedor frente ao ambiente 

e contingências. Entende-se agora que o empreendedor possui capacidade de 

ação (enactment) sobre o ambiente e as estruturas de seu entorno; 

 E possivelmente a maior contribuição seria a noção de controle a partir do que 

pode ser feito com os recursos atualmente disponíveis, ao invés da otimização 

de decisões sobre o que se esperaria ser feito, dentre um conjunto de 

previsões. 



 

50 

2.2.4 - Effectuation e Startups 

 

Há uma crescente evidência empírica de que a abordagem effectual é 

particularmente utilizada, com frequência, por empreendedores experientes e em 

condições de incerteza. Já empreendedores iniciantes ou que operem em mercados 

relativamente previsíveis, tendem a favorecer a lógica causal (Sarasvathy, 2001a; 

Dew et al 2009; Chandler et al 2011). 

Por exemplo, Wiltbank et al. (2009), estudaram as diferenças entre o 

desempenho de investidores anjo e a lógica decisória que neles predominava. Assim 

sendo, encontraram evidências de que a teoria effectual, especificamente, que os 

esforços ancorados sobre os meios existentes, utilizando princípios como perdas 

aceitáveis e alianças estratégicas, geraram bons resultados em ambientes de 

incerteza. Ainda colocaram que os investidores anjo que enfatizaram o controle, 

experimentaram menos insucessos. Então, embora o sucesso do investidor anjo não 

possa ser traduzido diretamente em sucesso das startups, estes resultados indicam 

que estratégias baseadas em controle podem resultar em uma maior chance de 

sucesso das startups investidas. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Read, Song e Smit (2009) em 

sua revisão meta-analítica de artigos publicados no Journal of Business Venturing 

sobre a relação entre effectuation e desempenho de empresas. Para a meta-análise 

utilizaram-se dos princípios da lógica effectual para compor quatro variáveis  

independentes: Perdas aceitáveis, ao invés da maximização dos retornos esperados; 

Alianças estratégicas, ao invés de análises competitivas; Exploração de 

contingências, ao invés da utilização de conhecimento pré-existente; e Controlar um 

futuro imprevisível, ao invés de tentar prever um futuro incerto. Eles analisaram 48 

estudos, abrangendo 9.897 novos negócios, e encontraram uma relação positiva com 

o desempenho de cada uma das quatro dimensões, exceto a de Perdas aceitáveis, 

ao invés da maximização dos retornos esperados. 

 Esta pesquisa não teria ainda a pretensão de avaliar o desempenho das 

startups, frente à predominância da lógica causal ou effectual pelo empreendedor. 

Mas espera-se analisar as percepções do gestor quanto às suas escolhas e à 

influência da incubadora, identificando-as à luz da teoria effectual. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para atingir o objetivo desta pesquisa, que consiste em verificar como 

empreendedores de startups de tecnologia incubadas empregam a lógica effectual 

nas tomadas de decisão e qual a influência da incubação nesse processo, torna-se 

necessária uma pesquisa, a qual se descreve quanto às suas características, 

abrangência, coleta dos dados e análise. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 Para responder a questão problema e os objetivos deste estudo foi realizada 

uma revisão da literatura, que orientou o amadurecimento da problemática e dos 

objetivos da pesquisa, além de fundamentar os instrumentos de coleta e o método da 

análise. 

Com relação à pesquisa, quanto aos fins, classifica-se como descritiva. 

Descritiva, no sentido que descreve as características de determinada população ou 

fenômeno (GIL, 2010), analisando e correlacionando as variáveis (VERGARA, 2015). 

Ou seja, porque visa apresentar as características da tomada de decisão dos 

empreendedores de startups de tecnologia, em especial, dos incubados na Inova 

Metrópole, observando suas ações em consonância com a teoria effectual. 

 Quanto aos meios de investigação esta pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa de campo, onde a investigação empírica é realizada no local do fenômeno 

ou onde se encontram os elementos para explicá-lo (VERGARA, 2015). Neste caso, 

os dados foram levantados junto aos empreendedores em suas empresas, dentro da 

incubadora. 

Já o principal método da pesquisa é o estudo de caso, que se caracteriza por 

ser uma pesquisa cujo objeto será profundamente analisado (GODOY, 2005). Dentro 

os tipos de estudo de caso, optou-se pelo de casos múltiplos, que é quando se tem 

mais de um investigado. Para Yin (2015) a quantidade maior de unidades de análise 

permitirá ao pesquisador confrontar os dados levantados e encontrar semelhanças ou 

contrastes na amostra. Ele ainda coloca que este é o método mais apropriado por se 
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tratar de uma investigação empírica a respeito de um objeto ou grupo de objetos, 

procurando respostas a perguntas do tipo “como?” e “por quê?”.  

Estudos de casos múltiplos são geralmente utilizados em pesquisas qualitativas 

partindo de um enfoque indutivo, analisando fenômenos específicos atuais para se 

chegar a conclusões generalizadas. Este método possibilita assim o estabelecimento 

de comparações e a obtenção de resultados mais robustos (YIN, 2015). Em 

conformidade com a teoria esta pesquisa utiliza-se do método multicasos com 

enfoque em empreendedores de startups de tecnologia incubadas, onde foram 

coletados dados de oito startups incubadas no Inova Metrópole Digital como forma de 

buscar o entendimento da problemática levantada. Reforça-se ainda que a escolha 

pelo método multicasos foi embasada no fato de que a problemática está inserida em 

um contexto de alta complexidade, onde o processo de análise decisória do gestor da 

startup é dificultado pela grande dinamicidade de seu ambiente organizacional e 

marcado pela incerteza face a um novo mercado em formação. Com isto, o método 

prioriza o aprofundamento da análise em detrimento da amplitude da amostra, 

buscando compreender cada ator em seu contexto, sendo estas características típicas 

de um estudo de caso (YIN, 2015) 

Assim, seguindo o raciocínio anterior, quanto à abordagem, tendo também em 

vista os objetivos e métodos utilizados, adotou-se a análise qualitativa. Este tipo de 

análise tem enfoque nos registros significativos do conteúdo presente nos discursos 

coletados dos sujeitos. Visa-se assim descrever a complexidade de um problema, 

analisando a interação entre variáveis através de um maior nível de profundidade 

quanto ao entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos 

(RICHARDSON, 2012). No mesmo sentido Bardin (2010, p.42) aponta que “a 

pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos concretos em suas peculiaridades 

locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 

contextos locais”. Trata-se do caso desta pesquisa em que os discursos levantados 

junto aos empreendedores na fase de incubação de suas startups serão analisados 

aprofundadamente quanto ao seu conteúdo, de forma a analisar as peculiaridades e 

homogeneidades entre eles. 

Por fim, em relação ao horizonte de tempo, trata-se então de um estudo de 

corte transversal. Não faz parte do escopo desta pesquisa acompanhar a evolução da 

postura do empreendedor quanto à lógica decisória, após o levantamento feito, ou 
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após a graduação da empresa. Logo, os definidos poderão ser atingidos com uma 

coleta dentro de um recorte temporal definido, que foi de 6 a 10 de Junho de 2016. 

Coloca-se também que os resultados refletem dados coletados, contextualizados 

numa situação pontual apresentada, como uma espécie de fotografia daquele 

momento (RICHARDSON, 2012). 

 

3.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

 A pesquisa teve como alvo empreendedores de startups incubadas. Para tanto, 

foi selecionada uma incubadora de forma a que se tivesse acesso a um conjunto de 

startups incubadas sob as mesmas circunstâncias, sendo a Incubadora Inova 

Metrópole em Natal, no Rio Grande do Norte. A instituição foi escolhida pela sua 

representatividade regional, destacando-se como um polo tecnológico que irá 

potencializar o desenvolvimento socioeconômico em seu entorno, bem como, pela 

proximidade e facilidade de acesso para a consecução da pesquisa.  

Após escolhida a incubadora delimitaram-se as empresas que estariam 

alinhadas ao objeto desta pesquisa. No caso, entre as empresas pré-incubadas, 

incubadas e graduadas, selecionaram-se as empresas incubadas, conforme os 

objetivos desta pesquisa. Logo, obtive-se um total de 12 empresas, as quais se 

tornaram a população deste estudo. 

A princípio não foi definido o número de empresas que iria compor a amostra. 

Inicialmente pretendia-se fazer um censo. Contudo, tornou-se necessário optar por 

uma amostra não probabilística por conveniência em virtude da indisponibilidade de 

tempo de alguns empreendedores dentro dos prazos limite para a execução desta 

pesquisa. Sendo assim, o pesquisador foi presencialmente em todos os escritórios 

das empresas, em diversos horários, apresentando a pesquisa e tentando realizar o 

agendamento da entrevista. Para Flick (2009) o critério de conveniência é por vezes 

o único caminho para realizar-se uma avaliação dentro dos recursos limitados de 

tempo e de pessoas disponíveis para a execução da pesquisa.  

Já quanto ao número de empresas que compuseram a amostra, este só foi 

definido durante a aplicação das entrevistas. Mesmo em meio à restrição de tempo, a 

coleta foi prosseguida em direção ao censo, até que, após a imersão inicial se 

percebeu a saturação teórica, ou saturação de categorias, fenômeno que ocorre 
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quando não são coletadas informações inéditas em novas entrevistas quando 

comparadas com as já coletadas (FLICK, 2009; SANPIERI, 2010). Com isto, 

obtiveram-se entrevistas em 8 empresas incubadas, dois terços da população. 

 

3.3 PLANO DE COLETA DOS DADOS 

 

As informações sobre os sujeitos de pesquisa encontravam-se disponíveis no 

endereço eletrônico da Inova Metrópole, já a localização das empresas foi feita através 

das placas indicativas no prédio da incubadora. Sendo assim os contatos foram sendo 

feitos com os empreendedores, primeiramente por conveniência como apontado 

anteriormente, e depois também por bola de neve, que é quando o sujeito de pesquisa 

indica o próximo e assim sucessivamente (MALHOTRA, 2012). 

O período de coleta dos dados estendeu-se do dia 6 a 10 de Junho, tendo as 

oito entrevistas sido realizadas em salas de reunião da própria incubadora. 

Como as entrevistas exigiam uma certa disponibilidade e engajamento dos 

participantes, buscou-se o prévio agendamento e autorização dos mesmos, conforme 

o procedimento a seguir. 

Previamente à realização das entrevistas o pesquisador apresentou a pesquisa 

aos empreendedores em seus escritórios convidando-o a participar da pesquisa e 

entregando uma carta, vide APENDICE A, elaborada pelo orientador, com o intuído 

de formalizar a solicitação e obter a autorização para a realização da pesquisa. Em 

seguida foram agendados os encontros, de forma a atender a disponibilidade dos 

participantes. O contato e confirmação de horários foi mantido via Whatsapp e/ou e-

mail até o dia da coleta. 

Por fim ao início das coletas foi entregue o Termo de Confidencialidade, 

APENDICE B, no qual o pesquisador se comprometeu a resguardar o nome e outras 

eventuais informações confidenciais da empresa e do participante, bem como, foi 

obtida a assinatura do Termo de Consentimento, conforme APENDICE C, autorizando 

o pesquisador a gravar as entrevistas e usar as informações captadas na elaboração 

da pesquisa.  

Foi aplicada uma entrevista semiestruturada, conforme APENDICE D, 

concebida a partir de uma adaptação do roteiro de entrevista de Tasic (2007) e Pelogio 

(2011). Entrevistas constituem uma fonte essencial de evidências para um estudo, 
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tratando questões que são registradas e posteriormente interpretadas (YIN, 2015. 

Entrevista semiestruturada é um dos tipos de entrevista possíveis, nele o pesquisador 

conduz uma conversa orientado por um roteiro de perguntas previamente elaborado. 

Durante a conversa, o pesquisador pode modificar a sequência e a forma das 

perguntas, caso ache necessário, ou até, introduzir novas questões para aprofundar 

ou esclarecer respostas que não ficaram claras. (FLICK, 2009; SANPIERI, 2010). 

Neste instrumento são mescladas perguntas semiabertas a fim de estimular a 

narrativa do entrevistado (FLICK, 2009), com perguntas específicas, que permitem a 

indagação do respondente para determinados fatos e opiniões visando responder os 

objetivos específicos (YIN, 2015). 

 O roteiro de entrevista foi adaptado de Tasic (2007) e Pelogio (2011), 

concatenando algumas das perguntas presentes nos dois estudos, contextualizando-

as para o novo público alvo da pesquisa, e ainda, acrescentando-se a questão 11 a 

respeito da influência percebida pelo gestor em função da incubação de sua empresa. 

As perguntas permitiram então a coleta dos dados para a composição de informações 

vinculadas às categorias de análise apresentadas no Quadro 9. Durante a 

apresentação dos resultados serão explicitadas quais perguntas compuseram os 

insumos de cada categoria. 

 Na aplicação da pesquisa, como forma de orientar o empreendedor, foi 

compartilhada uma cópia do roteiro para que ele pudesse acompanhar a evolução da 

entrevista e retomar o raciocínio para a pergunta realizada. Não foram percebidos, 

durante a entrevista, sinais de resistência dos empreendedores com relação a 

cooperar na resposta fidedigna às perguntas realizadas. A maior dificuldade foi lidar 

com a ânsia de alguns empreendedores para que a entrevista fosse o mais breve e 

objetiva possível, em função do tempo escasso que tinham. Contudo, na maioria dos 

casos, a satisfação em falar do negócio e a reflexão realizada naquele momento 

acabou acalmando os entrevistados, ao ponto de no final da gravação eles ainda 

continuarem informalmente uma conversa sobre a importância deste tipo de estudo 

na área de estratégia. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, com o consentimento prévio dos 

participantes, de forma a que se pudessem realizar as tabulações. As informações a 

respeito estão no quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 - Dados sobre as entrevistas realizadas 
 

Número da 

Entrevista 

Código da 

Entrevista 
Duração 

Número de 

páginas 

transcritas 

Entrevista 01 Voz 008 00:28:47 8 Páginas 

Entrevista 02 Voz 009 00:54:13 13 Páginas 

Entrevista 03 Voz 010 00:34:52 8 Páginas 

Entrevista 04 Voz 011 00:47:43 13 Páginas 

Entrevista 05 Voz 012 00:37:35 12 Páginas 

Entrevista 06 Voz 013 00:31:26 10 Páginas 

Entrevista 07 Voz 014 00:30:33 9 Páginas 

Entrevista 08 Voz 015 00:10:47 5 Páginas 

Média - 00:34:30 9,8 Páginas 

Total - 4:35:56 78 Páginas 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Conforme o quadro 6, as entrevistas realizadas duraram de 10 minutos e 47 

segundos a 54 minutos e 13 segundos, tendo gerado de 5 a 13 páginas transcritas. 

No total foram transcritas 78 páginas a partir de 4 horas, 35 minutos e 56 segundos 

de áudios gravados. Em média cada entrevista durou cerca de 34 minutos e 30 

segundos, gerando cerca de 10 páginas de conteúdo.  

As transcrições foram todas realizadas pelo autor desta pesquisa utilizando o 

software Transcribe, durante seu período de teste gratuito. O aplicativo permitiu o 

controle da reprodução do áudio por atalhos no teclado, além de salvar 

recorrentemente na web todo o conteúdo digitado. Com isto, foi possível acelerar o 

processo de transcrição e garantir a segurança das informações transcritas. 

 

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para responder à pergunta de pesquisa e atingir os objetivos específicos 

determinados utilizou-se uma abordagem qualitativa para a análise das entrevistas 

coletadas, usando-se a técnica Análise de conteúdo. Segundo Vergara (2015), 

Análise de Conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Bardin (2010) coloca 

de forma mais detalhada que análise de conteúdo trata de um conjunto de técnicas 
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de análise das comunicações, que através de procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, visa obter indicadores para a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.  

  Já dentre as técnicas existentes foi selecionada a análise temática ou 

categorial, que se baseia em operações de desmembramento do texto em unidades 

e em categorias, segundo reagrupamentos analógicos (BARDIN, 2010). Sendo assim, 

dentre os temas que emergirem na mensagem foram identificados os elementos em 

comum nos núcleos de sentido da comunicação, agrupando-os em categorias. 

A pesquisa seguiu as três etapas propostas por Bardin (2010) para um 

processo de análise de conteúdo, tendo sido feita: a pré-análise; exploração do 

material e tratamento dos dados, inferência e interpretação.  

Para a pré-análise foi realizado o processo de transcrição das falas dos 

empreendedores, mencionado anteriormente. Ao se transcrever a foi possível realizar 

uma leitura flutuante das informações e prever alguns indicadores que norteariam a 

codificação (BARDIN, 2010). Em seguida, para auxiliar o processo de análise dos 

dados coletados foi utilizado o software QSR NVivo versão 11 plus para Windows 

(QSR, 2016), em seu período de teste gratuito. O software permitiu tornar o processo 

analítico mais rápido e eficiente, além de conferir mais confiança e validação aos 

resultados (BANDEIRA-DE-MELO, 2006). Além disso, o software permitiu a geração 

de diversas interfaces gráficas que facilitaram a visualização das informações 

encontradas. 

Em seguida, na fase de exploração do material, foi realizada primeiramente a 

codificação inicial, onde o pesquisador lê todas as transcrições a fim de reunir e 

classificar as falas dos entrevistados em torno de grupos de sentido (SALDAÑA, 

2009). Para isso o pesquisador não se utiliza de conceitos preconcebidos, permitindo 

o surgimento de ideias novas (CHARMAZ, 2009). Neste estudo a codificação foi feita 

linha a linha e foram gerados, ao final da primeira codificação, 210 códigos, chamados 

de “nós” pelo NVivo. A figura 7 demonstra a primeira codificação.  
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Figura 7 - Ilustração da primeira codificação 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Para verificar se alguma fala pertinente não havia deixado de ser codificado, 

realizou-se uma segunda leitura, acrescentando-se mais alguns nós. Em seguida, 

deu-se início à codificação focalizada. Nesta etapa utiliza-se os códigos iniciais mais 

significativos e frequentes para analisar todos os dados (CHARMAZ, 2009). Neste 

sentido, foi feita uma revisão de forma a organizar as categorias empregues e mesclar 

itens repetidos, agrupando e padronizando os itens. Por fim foi feita uma nova revisão, 

numa segunda etapa da codificação focalizada, redefinindo códigos e reagrupando 

categorias de forma a atender os objetivos específicos da pesquisa.  

Cabe ressaltar que durante a análise e interpretação dos dados, novas 

oportunidades de melhoria na codificação e categorias foram observadas. A 

Reflexividade, procedimento que confere maior validade confiabilidade às pesquisas 

(PAIVA JUNIOR, LEAO e MELLO, 2011) foi seguida no sentido de estender o 

processo de codificação e análise até a etapa de interpretação. Com isto os resultados 

puderam ser aperfeiçoados. (SOUZA NETO, 2015). 

Sendo assim, no esquema final as categorias ficaram diferentes do planejado, 

mas alinhadas aos objetivos propostos, conforme será apontado no quadro 9. Por ora, 
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esclarece-se como ficou o esquema final de codificação através do quadro 7 e do 

quadro 8. Inicialmente no quadro 7 têm-se: as categorias finais da pesquisa; o número 

de fontes, que são os entrevistados que contribuíram em cada uma; e também, o 

número de referências textuais, ou seja, de recortes textuais das entrevistas feitos 

para cada categoria. 

 
Quadro 7 - Número de fontes e referencias textuais por categoria 

 

Categorias Fontes Referências Textuais 

1. Controle de Recursos (Meios) 8 139 

2. Origem do Negócio 8 14 

3. Clareza dos Objetivos Iniciais 8 36 

4. Tolerância às Perdas e Investimentos Iniciais 8 35 

5. Alavancagem sobre contingências 8 101 

6. Cooperação vs Competição 8 82 

7. Planos Futuros 8 20 

8. Influência da Incubação 8 64 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

A categoria com o maior número de códigos e referências foi Controle de 

Recursos, uma vez que incluía três grandes subcategorias, englobando diversas 

características distintas do perfil dos empreendedores, de sua rede de 

relacionamento, entre outros. Destaca-se também a Alavancagem sobre 

contingências com 101 referências. Maiores detalhamentos serão feitos na análise de 

resultados. Por fim encerra-se com o quadro 8 mostrando a distribuição dos códigos 

e referências textuais por entrevistado. 

 

Quadro 8 - Número de códigos e referencias textuais por entrevistado 

 

Entrevista / Nome Fictício Códigos Referências Textuais 

Entrevista 01 - André e Alexandre 95 267 

Entrevista 02 - Bruno 77 185 

Entrevista 03 - Carlos 77 185 

Entrevista 04 - Daniel 89 271 

Entrevista 05 - Eduardo 70 201 

Entrevista 06 - Fernanda 76 172 

Entrevista 07 - Gabriel 60 132 

Entrevista 08 - Helder 64 134 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Como forma de preservar a confidencialidade, e ainda assim, poder fazer 

referência a cada entrevistado durante a análise, foram dados nomes fictícios a cada 

entrevistado. Ressalta-se que a Entrevista 01 foi realizada com dois sócios em 

simultâneo, onde ambos responderam às perguntas relativas à caracterização do 

empreendedor, e nas demais André prosseguiu respondendo sozinho, buscando 

esporadicamente o complemento da resposta do sócio.  

A Entrevista 01 gerou a maior quantidade de códigos e referências, sendo 95 

códigos e 267 referências textuais. Acredita-se que tenha sido por ter sido conduzida 

com duas pessoas em simultâneo, além de ter sido a primeira codificação. Logo em 

seguida, tem-se a entrevista de Daniel, com 89 códigos e um total de 271 referências 

textuais. Já o menor número de códigos foi dos entrevistados Gabriel e Helder. 

Ressalta-se que a entrevista de Helder foi a de menor duração, cujo tempo foi bem 

inferior à média, pelo perfil objetivo do empreendedor. Aponta-se ainda que, 

coincidentemente os empreendedores Bruno e Carlos tiveram suas falas codificadas 

em 77 nós através de 185 referências textuais, não se tratando de um erro. 
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3.5 RESUMO DO DELINEAMENTO METODOLOGICO DA PESQUISA 

 Para tornar mais claro o delineamento metodológico foi montado um quadro resumo segundo ALEXANDRE (2016): 

Quadro 9 - Delineamento Metodológico da Pesquisa  

PROBLEMA 

ABORDAGEM 

E TÉCNICAS 

DE COLETA E 

ANÁLISE 

OBJETIVOS DO 

ESTUDO 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

PERGUNTAS – CHAVE 

DA COLETA 

(APENDICE D) 

REFERENCIA 

(AUTOR/ANO) 

Como 

empreendedores 

de startups de 

tecnologia 

incubadas 

empregam a 

lógica effectual 

de decisão na 

criação, 

incubação e 

desenvolvimento 

de suas 

empresas? 

Abordagem 

Qualitativa 

(RICHARDSON, 

2012) 

 

Coleta por 

Entrevista 

Semi- 

estruturada 

(FLICK, 2009; 

SANPIERI, 

2010; YIN, 

2015) 

 

Análise de 

Conteúdo 

(BARDIN, 2010) 

Identificar os motivos, 

experiências e recursos 

que influenciaram os 

empreendedores a criar 

seus negócios 

1. Controle de Recursos 

(Identidade, 

Conhecimento e Rede 

de Relacionamentos) 

A – Características do  

Entrevistado          

(A.1. à A.10.) 

WILTBANK 

et al., (2006); 

 
PELOGIO 

(2011);  

 

SARASVATHY 

(2001a, 2001b, 

2008) 

 

2. Origem do Negócio 
B – Lógica Decisória 

(B.1. e B.2). 

Verificar se os 

pressupostos da lógica 

Effectual estiveram 

presentes ao longo da 

criação e desenvolvimento 

das empresas incubadas 

estudadas; 

3. Clareza dos Objetivos 
Iniciais 

B – Lógica Decisória 

(B.1.; B.2.; B.3.; B.7) 

4. Tolerância às Perdas e 
Investimentos Iniciais 

B – Lógica Decisória 

(B.14.) 

5. Alavancagem sobre 
contingências 

A.7; B.1; B.5; B.6; B.13 

6. Cooperação vs 
Competição 

B – Lógica Decisória 

(B.02; B.09;) 

7. Planos Futuros 
B – Lógica Decisória 

(B.16.) 

Identificar os motivos que 

levaram o empreendedor 

a incubar sua startup e 

qual a influência da 

incubação como fonte 

facilitadora do processo 

decisório effectual. 

8. Influência da 
Incubação 

B – Lógica Decisória 

(B.11.) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016
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De forma a viabilizar a interpretação deste quadro coloca-se a explanação de 

Alexandre (2016) à cerca dos itens que compõe o quadro.  

Primeiramente o autor esclarece que Variáveis ou Categorias devem ser 

apresentadas na forma de termos (palavras) ou expressões, sendo denominadas 

Variáveis de Análise (para estudos quantitativos) ou Categorias de Análise (para 

estudos qualitativos). Distinguem se pois variáveis são medidas, mensuradas, já 

categorias são observadas, percebidas. (ALEXANDRE, 2016) 

Como tanto categorias quanto variáveis são retiradas diretamente da teoria, 

deve-se colocar a referência (autores e ano) utilizadas para fundamentar o estudo. 

Preferencialmente devem-se identificar as variáveis ou categorias diretamente nas 

teorias (referencial teórico), através de marcações ou/sublinhas com dois traços sobre 

a palavra/expressão que corresponde à categoria ou variável. (ALEXANDRE, 2016) 

Cada categoria foi utilizada diretamente para montar o Instrumento de coleta 

de dados, sob a forma de pergunta, questão, ou roteiro de perguntas, na entrevista 

(quali), compondo assim as técnicas de coleta de dados. (ALEXANDRE, 2016) 

Por fim, entende-se que as técnicas de análise devem ser identificadas e 

referenciar a literatura que as embasou. E no mais, todas os demais itens que compõe 

a formulação do problema e objetivos devem ser preenchidos e estar em consonância 

com todos os fatores no quadro.  

Por fim, encerra-se este capitulo com o quadro final, Quadro 10 de 

caracterização da pesquisa conforme abaixo: 

 

Quadro 10 - Caracterização da Pesquisa 

 

Quanto aos fins Descritiva (GIL, 2010; VERGARA, 2015)  

Quanto à abordagem  Qualitativa (RICHARDSON, 2012) 

Método da pesquisa 
Estudo de caso de casos múltiplos  
(GODOY, 2005; YIN, 2015) 

Horizonte de tempo Transversal (RICHARDSON, 2012) 

Meio de investigação Pesquisa de campo (VERGARA, 2015 

Instrumento e coleta dos 
dados 

Entrevista semiestruturada (FLICK, 2009; 
SANPIERI, 2010; YIN, 2015). Amostra por 
Conveniência (FLICK, 2009) e por Bola de Neve 
(MALHOTRA, 2012) 

Análise dos dados  
Análise de conteúdo temática ou categorial 
(BARDIN, 2010; VERGARA, 2015; CHARMAZ, 
2009; FLICK, 2009) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos a partir da análise dos 

dados. Nos três tópicos seguintes apresentam-se os resultados de acordo com os 

objetivos do estudo, abordando-se os aspectos relativos à origem e criação das 

startups pelos empreendedores, em seguida os pressupostos da lógica effectual 

envolvidos no processo decisório do empreendedor, e por fim, a influência da 

incubação no desenvolvimento da empresa e suas relações com a teoria effectual. 

No Quadro 11 abaixo tem-se a relação dos subtópicos com os objetivos 

específicos da pesquisa. 

 

Quadro 11 – Subtópicos da análise de resultados e os objetivos específicos 

SUBTÓPICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 Origem e Criação das Startups 
Identificar os motivos, experiências e 
recursos que influenciaram os 
empreendedores a criar seus negócios 

4.2 Pressupostos da Lógica Effectual 

Verificar se os pressupostos da lógica 
Effectual estiveram presentes ao longo 
da criação e desenvolvimento das 
empresas incubadas estudadas; 

4.3 Influência da Incubação no Negócio 

Identificar os motivos que levaram o 
empreendedor a incubar sua startup e 
qual a influência da incubação como 
fonte facilitadora do processo decisório 
effectual. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Em cada subtópico serão analisadas as categorias definidas no delineamento 

metodológico para o respectivo objetivo acima colocado.  

Primeiramente, aborda-se então a origem e criação das startups. 

 

4.1 ORIGEM E CRIAÇÃO DAS STARTUPS 

 

 Esta pesquisa abrangeu uma amostra de oito empresas incubadas, com nove 

empreendedores, considerando que em uma das empresas entrevistamos os dois 

fundadores, totalizando oito homens e uma mulher. Tendo em vista o baixo número 

de indivíduos da população, uma maior especificação dos dados sócio demográficos 
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por entrevistado comprometeria a confidencialidade acordada com os mesmos. 

Contudo, das categorias teóricas analisadas, Controle de Recursos, trata diretamente 

o perfil dos empreendedores e sua influência no processo decisório à luz da lógica 

effectual, os quais trarão um maior esclarecimento sobre aspectos como 

características pessoais, valores, motivações, entre outros. 

 Sendo assim, neste tópico procura-se responder ao objetivo de identificar os 

motivos, experiências e recursos que influenciaram os empreendedores a abrir, e 

posteriormente, incubar seus negócios. Para tanto, foram analisadas as categorias 

“Controle de Recursos”, com suas subcategorias “Identidade (Quem ele é)”, 

“Conhecimento (O que ele sabe)” e “Rede de Relacionamento (Quem ele conhece)”, 

bem como, a categoria “Origem do Negócio”, conforme proposto por Wiltbank et al., 

(2006). 

 

4.1.1 Controle de Recursos (Meios)  

 

 As informações sobre esta categoria foram coletadas a partir das perguntas de 

A. - Caracterização do Entrevistado, presentes no início do roteiro de entrevista. 

Detalha-se então cada subcategoria, começando por Identidade. 

 

4.1.1.1 Identidade (Quem ele é) 

 

 Na primeira subcategoria, identidade (Quem ele é), foram agrupados quatro 

tipos de informações sobre quem são os empreendedores: sua Origem 

Empreendedora, verificando a existência de uma referência empreendedora na 

família; a Formação Acadêmica; as principais Características pessoais e Valores que 

guiam suas decisões; e a Motivação para empreender, explorando o porquê de 

quererem ser empreendedores. 

 

a) Origem empreendedora   

 

 Neste quesito foi observado de forma simples se o empreendedor possuía 

algum caso de empreendedorismo na família, se algum de seus parentes é sua 

referência como empreendedor de sucesso, tendo-o inspirado a trilhar os mesmos 
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passos. Para tal, foi realizada a seguinte pergunta: “Fale um pouco sobre as suas 

origens, sua família. Qual era a ocupação de seus pais? Existe algum empresário em 

sua família? Teve alguém como modelo de empreendedor”. 

 Os resultados foram mistos, com 4 entrevistados apontando terem tido 

familiares empreendedores e 5 colocando não ter tido nenhuma inspiração familiar.  

Com relação aos que apontaram terem tido familiares empreendedores, 

verificou-se a inexistência de referências nas respostas que permitissem a conclusão 

de que isso tivesse de alguma forma contribuído para a decisão de empreender dos 

entrevistados. Abaixo uma citação de Fernanda que contribui nesse sentido. 

Na verdade, minha família tem, meu pai tem negócio próprio, enfim, a maioria 

das pessoas tem. Meus pais têm negócio próprio. Mas eu tive que aprender 

na raça sozinha mesmo, minha história... (Fernanda) 

 
 Já Helder, coloca de uma forma distante “Meus tios eles têm uma empresa de 

Tecnologia de Informação”, sem voltar a mencionar os familiares em toda a entrevista. 

Ou seja, nesses dois casos, o fato de ter familiares empreendedores não sugere 

influência direta na atitude e decisões dos empreendedores mencionados.  

 Quanto aos outros dois com familiares empreendedores, destacam os pais ou 

avós como tendo sido pequenos comerciantes que aos poucos conseguiram juntar 

recursos para iniciar seus próprios negócios. Nesses dois casos, também não 

houveram indicativos diretos de que o contexto familiar tivesse influenciado a iniciativa 

empreendedora. 

 Wiltbank et al. (2006) propõe que o empreendedor começa a procurar opinião 

de familiares, amigos e/ou potenciais stakeholders para obter insumos sobre como 

proceder na realização de seus sonhos empreendedores, como por exemplo, pela 

possibilidade de usar a experiência e/ou a rede de relacionamentos da família (VALE, 

CORRÊA E REIS, 2014). Neste sentido, a influência familiar teria potencial para ser 

marcante no processo empreendedor como forma de validação de ideias e apoio à 

expansão do negócio, contudo, não foi possível observar um destaque nesse sentido. 

 

b) Formação acadêmica   

 

 Com relação à formação acadêmica foi observado que todos os gestores têm 

uma sólida formação acadêmica, com pelo menos uma graduação concluída, e em 

sua maioria, engenheiros com mestrado na área da Tecnologia da Informação. Estes 
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itens destacam-se abaixo numa nuvem de palavras gerada com as 30 palavras mais 

citadas nos trechos codificados neste sentido. 

Figura 8 - Nuvem de palavras da Formação acadêmica 

 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Com isto percebe-se ainda a existência de alguns empreendedores com 

formação em outras áreas, além da Computação (da área de Tecnologia da 

Informação), como: Filosofia, Publicidade e Propaganda, bem como alguns com 

especialização e/ou doutorado. São formações multidisciplinares que em muitos 

casos se vinculam ao negócio fim proposto da empresa, e por tanto, contribuem para 

o seu resultado, observando-se o conhecimento como um recurso existente sobre os 

quais o empreendedor age criando novas possibilidades (WILTBANK et al, 2006; 

Chandler et al 2011; SALUSSE e ANDREASSI, 2016). 

 

c) Características pessoais e Valores 

 

 Outro aspecto importante das Identidade dos empreendedores são as 

Características pessoas e Valores. O levantamento das informações deu-se através 

da pergunta: “Que características pessoais você considera que foram fundamentais 

para o sucesso do seu negócio/empreendimento? Quais são seus valores mais 

importantes?”.  

 Para abordar inicialmente os destaques com relação a estas respostas foi 

elaborada uma nuvem de palavras com as 30 mais citadas na entrevista, conforme 

abaixo. 
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Figura 9 - Nuvem de palavras de Características pessoais e Valores 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Com a geração da nuvem foi possível visualizar características e valores como: 

Paixão, motivação, honestidade, ser determinado e resiliente, se destacando entre as 

falas dos empreendedores. Todas as respostas foram codificadas de forma a que se 

pudesse resumir, no quadro 12 a seguir, quantos entrevistados (fontes) colocaram 

determinadas características e quantas vezes (referências textuais) elas foram 

citadas.  

 

Quadro 12 - Características pessoais e Valores 

Características pessoais e Valores Fontes 
Referências 

Textuais 

Honestidade e Ética 6 6 

Resiliência, Perseverança, Persistência 5 6 

Motivação, Paixão, Vontade, Entusiasmo 3 4 

Transparência 3 3 

Flexibilidade e adaptabilidade 3 3 

Organização e foco 3 3 

Buscar manter-se atualizado 2 2 

Comprometimento 2 2 

Coragem e Assumir risco 2 2 

Entender necessidade do mercado 2 2 

Previsão e Planejamento 2 2 
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Ser seguro e confiante 2 2 

Confiar 1 2 

Amizade 1 1 

Autoconhecimento 1 1 

Determinação 1 1 

Entregar o que promete 1 1 

Não se acomodar 1 1 

Paciência 1 1 

Respeito e Lealdade 1 1 

Ser Ativo, Breve e Claro 1 1 

Sorte 1 1 

22 8 48 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 Observa-se então em primeiro lugar a Honestidade e Ética, os quais já se 

haviam destacado na nuvem e que agora se vê serem citados por 6 dos 8 

empreendedores. Para os empreendedores trata-se de algo básico e essencial “Ética, 

acho que é o mínimo, né...”, coloca Fernanda. Mais especificamente para a área de 

TI, estes aparentam ter especial importância, conforme coloca Eduardo: 

Nessa área tem que se ter honestidade, ser franco com as pessoas. Que a 

área da informática a gente perde muito, como várias áreas, mecânico e 

essas coisas, pela desonestidade. Você sempre ser honesto e ser sincero. 

Se acontecer um erro, você explicar qual foi o erro, porque motivo e tentar 

resolver. E não simplesmente, deu um erro ‘vamos trocar essa peça’. 

(Eduardo) 

 
 Enfim, o ser Honesto e Ético deveria ser algo inerente a qualquer ser humano, 

mas como não é algo generalizado, precisou ser apontado.  

Em seguida, agruparam-se Resiliência, Perseverança e Persistência, que 

também foram avaliadas como importantes para 5 empreendedores, tendo-se 

identificado 6 citações ao todo nas transcrições. A quantidade de incertezas e 

adversidades enfrentadas por um empreendedor levam à necessidade de o 

empreendedor ter em si a capacidade de as superar e manter-se firme em seu 

propósito. Neste sentido Bruno aponta que o empreendedor necessita de “(...) 

persistência, porque não é fácil”.  

Já intimamente ligada, citadas por 3 fontes, tem-se Motivação, Paixão, Vontade 

e Entusiasmo. Para ser resiliente e perseverar, torna-se necessário ter uma forte 

motivação, vontade, paixão e entusiasmo pelo que se faz. 
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Daniel em sua resposta coloca: 

Hoje, tentar empreender, especialmente no cenário atual, é complicado. 

Então, acho que motivação e força de vontade é um dos fatores que você tem 

que ter. Alguns empreendedores têm aquela paixão, que é o que está 

relacionado à motivação. (Daniel) 

 
E no mesmo sentido Fernanda aponta: 

E paixão, eu acho que a gente tem que ser apaixonada pelo que faz. É muito 

duro a gente viver num país de uma realidade muito cruel. Quando você é 

apaixonado você acorda determinado a fazer aquilo, você quer falar para os 

outros quando acontece uma coisa legal. A paixão traz a motivação, a paixão 

traz a garra, então seja lá o que a gente for fazer, tem que fazer com paixão. 

(Fernanda) 

 

 Com isto, de antemão, já se percebe a paixão, com o “querer” algo 

intensamente, sendo um fator da motivação do empreendedor. Ao se analisar 

posteriormente “Motivação para Empreender” poderemos ver esse destaque na 

nuvem de palavras da palavra querer vinculada a uma série de motivos. 

 Por ora, continuando a análise das Características e Valores, colocam-se mais 

três, apontadas por 3 empreendedores, com 3 citações, sendo “transparência”, 

“flexibilidade e adaptabilidade” e “organização e foco”.  

 A “transparência” de certa forma está próxima a “Honestidade e Ética”, guiando 

o comportamento ideal do empreendedor. Destaca-se, porém, a “Flexibilidade e 

Adaptabilidade” como uma característica que representa bem a necessidade de 

empregar a lógica effectual em certos momentos. Dentre as falas que ilustram esta 

característica têm-se a de Carlos, observando que o empreendedor deve “(...) ser bem 

adaptativo, conseguir mudar rapidamente seu mindset dependendo dos cenários, 

adaptabilidade”, que André complemente: 

 

No caso do nosso negócio, como é uma startup para tecnologia de mercado 

que não existe nesse ramo... a gente tem uma abertura muito grande a não 

se prender em padrões já existentes para se renovar. (André) 

 
 Ou seja, em meio ao alto ritmo de inovação do mercado de tecnologia, 

permeado pela incerteza, o empreendedor tem que se mostrar flexível à mudança e 

ter capacidade de se adaptar o mais rapidamente possível às contingências do meio. 

Relembra-se que um dos princípios do Effectuation é a “alavancagem sobre 

contingências”, que será analisado no próximo subtópico, mas que, de antemão, já se 

apresenta aqui alinhado com as características necessárias ao empreendedor de 
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sucesso. 

 Em seguida tem-se “Organização e foco”, colocando-se a necessidade do 

empreendedor ser organizado e focado, conforme coloca Gabriel: “Organização, você 

tem que estar focado em cima realmente daquilo que você quer fazer”. Reforça-se 

que o foco não invalida a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade. Sarasvathy 

(2001a) coloca que a construção de novas possibilidades a partir dos meios surgidos 

é feita mantendo-se o propósito da empresa. Então, em meio a seus propósitos o 

empreendedor pode ser flexível, adaptando-se aos meios disponíveis para construir 

possíveis futuros próximos ao desejado. E, para isso, ele mantem o foco, tanto no 

propósito, como na empresa e no curso de ação a ser tomado. 

 Por fim, tem-se uma série de outras características e valores apontados por até 

2 empreendedores que se revelam também importantes, como: a necessidade de 

“buscar manter-se atualizado”; o “comprometimento” com o negócio; a “coragem e 

assumir risco” inerente ao empreendedorismo; “entender necessidades do mercado” 

que guiará o desenvolvimento do modelo de negócio”; a “Previsão e Planejamento”, 

característica da lógica causal, revelando também sua importância na lógica de 

decisão destes empreendedores; dentre outras características e valores já apontados 

no quadro 11. 

 Com isto, observa-se um perfil de características e valores dos 

empreendedores das startups incubadas estudadas, o que se vincula ao “Quem eu 

sou?” da identidade do empreendedor, a qual está incluída nos recursos que moldarão 

o processo empreendedor da empresa (WILTBANK et al. 2006; Pelogio 2011; 

SALUSSE e ANDREASSI, 2015).  

 Ainda mais, percebe-se que as características apontadas estão em 

consonância com os estudos de características em destaque nos empreendedores de 

sucesso, conforme a pesquisa bibliométrica de Filardi e Fischmann (2014), como 

perseverança, determinação, planejamento, entre outros. 
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d) Motivação para empreender  

 

 Encerrando a subcategoria Identidade, tem-se a “Motivação para empreender” 

que está por trás da criação das startups pesquisadas. O levantamento deste quesito 

foi feito através da pergunta: “O que fez você querer ser um empreendedor?”. 

 Na discussão anterior colocou-se o “querer” algo com “paixão” estando 

associado à motivação. Isto foi colocado em virtude do observado na nuvem de 

palavras construída com as respostas dos empreendedores à pergunta colocada, 

conforme figura 10 abaixo. 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras de Motivação para Empreender 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Dentre as palavras destacam-se “mercado”, “transformação”, “pessoas”, 

“trabalho”, “negócio”, entre outras. Numa análise aprofundada foram criados nós do 

que seriam os principais motivos para empreender, gerando-se o quadro 13 a seguir. 
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Quadro 13 - Motivação para empreender 

 

Motivação para empreender Fontes 
Referências 

Textuais 

Transformar o meio e ajudar pessoas 3 4 

Dinamicidade e emoção 3 3 

Autonomia e Liberdade 2 2 

Crescimento profissional 2 2 

Desinteresse pelo mercado de trabalho formal 2 2 

Levar a pesquisa acadêmica para o mercado 2 2 

Provar-se frente a menosprezo 1 2 

Sonho 1 1 

8 8 18 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 A palavra “mercado” foi enquadrada em duas categorias por se referir a dois 

contextos, o de mercado de trabalho formal, onde dois empreendedores apontam o 

“Desinteresse pelo mercado de trabalho formal”, conforme coloca Daniel: 

Eu estava querendo sair do mercado (de trabalho), eu só estava buscando 
alguma coisa que eu pudesse tocar, um negócio que eu pudesse tocar e fazer 
dar certo (Daniel) 

  

 E também, referindo-se a palavra “mercado” ao desejo de dois 

empreendedores em “levar a pesquisa acadêmica para o mercado”, conforme coloca 

Bruno: 

Várias boas ideias na Universidade terminam no protótipo, que é um artigo 

ou uma pesquisa, e morre ali. Então a gente estava sentindo a necessidade 

de ter uma continuidade, então nada mais claro do que realmente abrir uma 

empresa e que ela se tocasse (Bruno) 

 
 Citado também por dois empreendedores tem-se: o desejo pelo “Crescimento 

profissional”, colocando que desejam crescer a empresa, aumentar o nível de 

responsabilidades, entre outros; e também a “Autonomia e Liberdade”, como se pode 

ver na fala de André: 

Viver debaixo da esfinge de um patrão que vai mandar e vai querer, e muitas 

vezes vai barrar o seu modo de fazer as coisas. Eu não gosto desse 

ambiente, para mim empreendedor foi uma opção que tem um risco 

associado, que me dá um pouco de medo, mas eu quero, autonomia e 

liberdade. (André) 
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Da mesma forma Carlos coloca:  
 

Acho que ser empreendedor lhe traz liberdade (...) faz de você uma pessoa 

livre, porque você consegue tomar as escolhas que você quer e não as que 

as pessoas tomaram por você. (Carlos) 
 

 Também se destacou na nuvem de palavras “Transformação” e “Pessoas”, que 

gerou o motivo mais citado pelos empreendedores, “Transformar o meio e ajudar 

pessoas”. Juntamente com “Dinamicidade e emoção”, estes foram motivos citados por 

3 empreendedores, com 3 e 4 referências textuais, respectivamente. 

 Com relação a “Transformar o meio e ajudar pessoas”, podemos esclarecer o 

conceito com as falas de dois empreendedores. 

 
O que me motiva é a transformação, poder transformar. Ter um efeito de 
transformação em pessoas, na sociedade. Sempre quis fazer projetos que 
pudessem fazer a diferença.” (Bruno) 

      

Não sei dizer por que de fato quero empreender, talvez mudar, estar sempre 

disposto a mudar a forma como as pessoas veem as coisas, entregar valor 

para a pessoa e melhorar, ajudar as pessoas a melhorar seus negócios. 

(Daniel) 

 

 Já em “Dinamicidade e Emoção” os empreendedores relataram que 

empreendem pelas emoções sentidas e por ser uma opção de vida mais dinâmica, no 

sentido de estar sempre em movimento, em busca de novidades e atualizações. 

Nesse sentido Alexandre coloca “Eu creio que essa vida corrida de novidades”, Carlos 

aponta que empreende “Porque é extremamente divertido. Empolgante, 

emocionante.” e Helder ressalta “O fato de ter que estar sempre em movimento para 

sobreviver. Por incrível que pareça é isso.” 

 Enfim, as motivações do empreendedor estão também em consonância com a 

literatura, destacando-se as expectativas pessoais pelos desejos e vontades do 

empreendedor, bem como, de aproveitar as oportunidades surgidas (VALE, CORRÊA, 

e REIS, 2014) 

 
4.1.1.2 Conhecimento (O que ele sabe) 

  

 Na segunda subcategoria, conhecimento, trouxeram-se os conhecimentos e 

habilidades desenvolvidos pelos gestores, agrupando-os por tipos de experiências. 

Foram elencados quatro tipos de experiências: a “Experiência Acadêmica – Ensino e 
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Pesquisa”; “Experiência em Gestão”; “Experiência em TI”; e “Experiência técnica no 

segmento de atuação”. 

 
Quadro 14 - Controle de Recursos - Conhecimento 
 

Conhecimento (O que ele sabe) Fontes Ref. 

Experiência técnica no segmento de atuação 6 10 

Experiência técnica em TI 5 7 

Experiência em gestão 4 4 

Experiência Acadêmica - Ensino e Pesquisa 2 2 

4 8 23 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 O que mais se destacou foi a Experiência técnica no segmento de atuação 

pretendido, tendo sido encontradas referências onde 6 entrevistados apontaram por 

10 ocasiões, terem atuado previamente na área fim que desejavam atender. Alguns 

trechos que reforçam isso são os de Bruno: “A gente vem de um projeto de pesquisa. 

Então tínhamos conhecimento técnico” e o de Eduardo: “E a grande vantagem nossa 

era que, como a gente trabalhou 6 anos lá dentro, para a gente identificar algum 

problema era uma coisa mais fácil”. 

 Em seguida destaca-se em 5 dos entrevistados, com 7 referências, a 

Experiência técnica em TI, os quais apontaram terem trabalhado previamente em 

cargos da área da Tecnologia da Informação. Seguidos por Experiência em Gestão, 

citado por 4 dos entrevistados, e por Experiência Acadêmica, colocado por 2 dos 

entrevistados. 

 Observa-se neste sentido, conforme será apontado num dos próximos tópicos, 

que uma das principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores é com a 

gestão da empresa. Bruno, Daniel e Helder, são alguns dos que não apontaram ter 

tido experiências prévias na área de gestão, e tendo ressaltado essa como uma das 

suas dificuldades atuais. 

 São então essas experiências que permitem explorar as contingências do meio, 

sendo recursos que o empreendedor irá empregar para controlar o futuro imprevisível 

da empresa, gerando novas possibilidades (SARASVATHY, 2001a, 2008; WILTBANK 

et al. 2006; TASIC e ANDREASSI, 2008; LEUCZ e ANDREASSI, 2015) 
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4.1.1.3 Rede de Relacionamentos (Quem ele conhece) 

  

 A terceira subcategoria, Rede de Relacionamentos, trata de como o 

empreendedor usa seus relacionamentos pessoais para gerar oportunidades de 

desenvolvimento e potencializar seu negócio. Não foram feitas perguntas diretas para 

esta subcategoria, contudo, algumas unidades de sentido foram possíveis de serem 

construídas a partir dos relatos dos empreendedores ao longo da entrevista. Com isso, 

resultando numa compilação conforme o quadro 15 seguinte: 

 

Quadro 15 - Controle de Recursos - Rede de Relacionamentos 

 

Rede de Relacionamentos (Quem ele conhece) Fontes Ref. 

Relacionamento com parceiros 8 16 

Iniciando as atividades com clientes da rede de contatos 4 7 

Utilizando relacionamentos prévios para promover negócio 4 4 

Chamando conhecidos para trabalhar 2 3 

Gerando networking para alavancar o negócio 2 2 

5 8 32 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 Em destaque tem-se “Relacionamento com parceiros”, tendo em vista a 

existência de questões nesse sentido presentes no questionário: “Você trabalha com 

algum parceiro? Como estes relacionamentos iniciaram e por quê? Você procurou 

outros parceiros ao mesmo tempo? Por quê?”.  

 Parcerias são uma das formas que o empreendedor tem de usar sua “Rede de 

Relacionamentos”. Como este aspecto será explorado no próximo subtópico, 

apontam-se aqui apenas quais as parcerias/parceiros mais citados pelos 

empreendedores, conforme o quadro 15 a seguir. 
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Quadro 16 - Rede de Relacionamentos - Relacionamento com Parceiros 

 

Relacionamento com parceiros Fontes Ref. 

Cliente como parceiro 4 5 

CNPQ 2 2 

Incubadora 2 2 

Sebrae 2 2 

Fornecedores 1 1 

Órgãos internos da UFRN 1 1 

Outras empresas há mais tempo no mercado 1 1 

Outras empresas incubadas 1 1 

Parceria com Laboratórios de Pesquisa 1 1 

9 8 16 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Citado por metade dos entrevistados, num total de 5 referencias textuais, foi 

apontado o Cliente como parceiro dos empreendedores. No contexto verificou-se que 

a parceria foi a porta de entrada que o empreendedor usou para tornar a organização 

sua cliente, ou para obter feedbacks para a melhoria de seus produtos e serviços. Um 

maior detalhamento destes motivos será feito no próximo tópico. 

Já os demais parceiros apontados foram o CNPQ, com seus editais de fomento 

e financiamento, sendo citado por dois empreendedores, bem como a Incubadora, o 

Sebrae, Fornecedores, entre outros. Destaca-se então que a Incubadora não foi 

referenciada inicialmente como uma parceira por 6 dos 8 empreendedores, porém, 

seria nas perguntas posteriores focadas no processo de incubação. 

Quanto às demais unidades de sentido presentes em “Rede de 

Relacionamentos”, foram destacados por 4 empreendedores: “Iniciando as atividades 

com clientes da rede de contatos” e “Utilizando relacionamentos prévios para 

promover negócio”. Elas representam bem a essência do uso da “Redes de 

Relacionamentos” do empreendedor como meios (recurso) para a construção dos 

efeitos desejados (objetivos), (SARASVATHY 2001A; 2001B; 2008; WILTBANK et al. 

2006; SCHWARTZ e HORNYCH, 2010; SALUSSE e ANDREASSI, 2016). 

 Destacando-se “Iniciando as atividades com clientes da rede de contatos” os 

empreendedores colocam que o conhecimento prévio de certas pessoas e 

organizações facilitou para que estes se tornassem os primeiros clientes de suas 

empresas, garantindo logo uma demanda inicial. 
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Exatamente. Porque na verdade a gente já tem nossos contatos com o 

pessoal (...) Então a gente já tem um mapeamento mais ou menos dessa 

clientela. (Gabriel) 

 

Já fui começando dessa forma, com a demanda que já tinha. (...) Já fui 

atuando mesmo. Já foi dando certo. (Helder) 

 

Em proposta ao que seria seu primeiro cliente e parceiro (...) a gente tira o 

pessoal e vai fazer uma ferramenta funcionar melhor do que o que está 

funcionando, e ele ‘Vocês garantem?’ e a gente ‘Garantimos’. (Eduardo) 

 

 Já sobre as demais unidades de sentido verifica-se “Chamando conhecidos 

para trabalhar” com 3 citações feitas por 2 empreendedores. Esta ação é destacada 

na lógica effectual no sentido de serem trazidas pessoas da rede de relacionamento 

existente e fazendo-as se comprometerem com o negócio a fim de que se criem novos 

meios, os quais gerarão possíveis novos efeitos, que gerarão novos meios num ciclo 

virtuoso de crescimento. Por fim, foi colocado “Gerando networking para alavancar o 

negócio” como a ação do empreendedor para renovar e crescer sua “Rede de 

Relacionamentos”. 

 O relacionamento interpessoal tem sido uma das mais citadas nas últimas 

décadas (FILARDI e FISCHMAN, 2014). Sua importância está em consonância com 

os estudos da teoria effectual, pela importância das redes de relacionamento como 

fonte de novas possibilidades (recursos) para expandir as possibilidades das 

empresas (SARASVATHY, 2001a, 2008; WILTBANK et al. 2006; TASIC e 

ANDREASSI, 2008; LEUCZ e ANDREASSI, 2015). Observou-se que os 

emprenhadores utilizam e expandem suas redes de relacionamento nesse sentido, 

buscando apoio para novas possibilidades de crescimento de seus negócios. 

  

 

4.1.2 Origem do Negócio 

  

 Nesta segunda categoria foram agrupadas as respostas que explicam a origem 

da empresa. Para isso foi perguntado ao empreendedor: “Como nasceu a ideia e se 

formou a empresa?”. Uma outra pergunta cujo foco era outra categoria, também 

acabou contribuindo com insumos aqui, sendo: “Como selecionou seus objetivos, 

mercados-alvo, produtos, serviços? O que era atraente em relação a cada um e de 

onde surgiu a ideia? Que tipo de pesquisa de mercado foi feita (se é que foi feita)?” 
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No quadro abaixo tem-se a síntese da análise de “Origem do Negócio” 

 

Quadro 17 - Origem do Negócio 

 

Origem do Negócio Fontes Ref. 

Ideias surgidas em Laboratórios de Pesquisa 5 6 

Oportunidade enxergada na sua área de atuação 3 5 

Dar continuidade à sua atividade profissional prévia 1 1 

Sair da empresa familiar 1 1 

Se espelhar em um modelo de sucesso 1 1 

5 8 14 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Todas os 8 empreendedores responderam, num total de 14 referências 

textuais, gerando 6 fatores motivadores para a origem da startup. Em amplo destaque 

tem-se “Ideias surgidas em Laboratórios de Pesquisa” que foi apontada por 5 

empreendedores.  

 André, por exemplo, coloca que “a ideia nasceu de um processo de 

desenvolvimento de projetos que a gente utilizava na graduação e no mestrado, no 

laboratório.”, já Bruno destacou: 

 

Essa não é a primeira empresa que eu participo. Mas todas as outras 
surgiram de ideias que nasceram na universidade. Eram projetos de 
pesquisa, a gente publicou alguns artigos e chegou a um momento em que a 
gente no máximo gera um protótipo. Aí acaba o papel da Universidade, daí 
para a frente alguém tem que tocar, se não morre a ideia. Várias boas ideias 
na Universidade terminam no protótipo, que é um artigo ou uma pesquisa, e 
morre ali. Então a gente estava sentindo a necessidade de ter uma 
continuidade, então nada mais claro do que realmente abrir uma empresa e 
que ela se tocasse. (Bruno) 

 
  
 Os empreendedores colocam, portanto, o meio acadêmico como fomentador 

de novas tecnologias e inovações. Porém, como a Universidade está limitada a seu 

papel de pesquisa, por vezes o pesquisador que deseje atuar no mercado e ver sua 

ideia impactar as pessoas precisa empreender por conta própria. 

 A outra subcategoria que merece destaque é a da Oportunidade enxergada 

na sua área de atuação: 

 

Trabalhei (...) e eu comecei a perceber algumas necessidades específicas. 

Foi daí que me uni ao meu sócio para que a gente montasse uma empresa 

para suprir essas necessidades, essa demanda do mercado. (Fernanda) 
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 Foram vários os casos nesse sentido, tendo a subcategoria sido citada por 4 

empreendedores. Neste sentido o empreendedor dentro de seu dia a dia percebeu a 

oportunidade de negócio, que culminou no surgimento da startup. 

 As origens apontadas estão de acordo com a literatura, pela busca e 

identificação de oportunidades nos mais diversos ambientes (TANG e BUSENITZ, 

2012; VALE, CORRÊA, E REIS; 2014). 

 

4.2 PRESSUPOSTOS DA LÓGICA EFFECTUAL 

 

 Neste tópico procura-se responder ao objetivo de verificar se os pressupostos 

da lógica Effectual estiveram presentes ao longo da criação e desenvolvimento das 

empresas incubadas estudadas. Para tanto foram analisadas as categorias: “Clareza 

dos Objetivos Iniciais”; “Tolerância às Perdas e Investimentos Iniciais”; “Alavancagem 

sobre contingências” e “Cooperação vs Competição” através dos dados coletados nas 

diversas perguntas do roteiro. 

 

4.2.1 Clareza dos Objetivos Iniciais 

 

 A primeira categoria analisada é “Clareza dos Objetivos Iniciais”. Para tanto 

foram feitas algumas perguntas como forma de verificar se os objetivos eram 

específicos ou vagos, dentre outros: “Quais foram seus objetivos, eles eram 

específicos/claros ou amplos?”; “Como selecionou seus objetivos, mercados-alvo, 

produtos, serviços?”. 

 Com as respostas transcritas de ambas as perguntas se percebeu na 

codificação as duas vertentes teóricas, causal e effectual, criando-se duas 

subcategorias para as separar, sendo respectivamente: “Objetivos específicos e 

busca de meios para os atingir”, associado à lógica causal e “Objetivos iniciais vagos 

ou inexistentes” da lógica effectual, representadas no quadro 18 abaixo. 
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Quadro 18 - Clareza dos Objetivos Iniciais 

 

Clareza dos Objetivos Iniciais Fontes Referências 

Objetivos específicos e busca de meios para os atingir 6 19 

Objetivos iniciais vagos ou inexistentes 6 17 

2 8 36 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Na lógica effectual Sarasvathy (2001a; 2008) coloca que os objetivos inicias 

dos empreendedores são ambíguos no momento pois só depois, a partir dos meios 

disponíveis e explorado as contingências é que se começariam a vislumbrar objetivos 

possíveis. Seria então, no quadro anterior, representado por “Objetivos iniciais vagos 

ou inexistentes”. Percebe-se então pelo quadro que as duas subcategorias são 

igualmente referenciadas por 6 empreendedores, tendo um número muito próximo de 

referências. Sendo assim, não se observa uma predominância inicial com relação à 

contagem, mas pode-se explorar o fenômeno em sua especificidade e detalhe de 

forma a compreendê-lo nas suas duas vertentes. 

 

a) Objetivos específicos e busca de meios para os atingir 

  

 Primeiramente analisando os aspectos encontrados relativos a objetivos 

específicos e busca de meios para os atingir, tem-se o quadro 19 abaixo para ilustrar 

a codificação do item. 

 
Quadro 19 - Objetivos específicos e busca de meios para os atingir 

 

Objetivos específicos e busca de meios para os atingir Fontes Ref. 

Objetivo inicial bem definido 3 6 

Enxergando demanda pré-existente 2 2 

Atendendo demanda pré-validada 1 2 

Buscando meios para tornar viável um produto criado 1 2 

Parceria para atingir objetivos pré-existentes 1 2 

Replicando sem sucesso um modelo de negócio estrangeiro 1 2 

Acreditava que um bom produto seria automaticamente aceito 
pelo mercado 

1 1 

Estratégias focadas num público alvo desejado 1 1 

Reformulação deliberada de objetivos 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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Destaca-se primeiramente o fato de o empreendedor ter o “objetivo inicial bem 

definido”, com três empreendedores se enquadrando nesse código, conforme 

exemplo: “Eu já tinha os objetivos de prestar aquele serviço que já eram demandados 

no projeto.” (Helder); e “O objetivo era bem específico, que ainda é o mesmo objetivo 

até hoje.” (Carlos). 

 Nestes casos o empreendedor já possuía conhecimentos prévios que lhe 

permitiam começar com uma demanda ou já atendendo um cliente específico. A teoria 

suporta este aspecto, onde Sarasvathy (2001a; 2008) coloca que nestes casos, 

quando existem amplos conhecimentos prévios sobre a área de atuação, pode ser 

preferível uma abordagem causal. 

 Outro código em destaque no quadro é “Enxergando demanda pré-existente”, 

como por exemplo: “Então, tinha uma demanda muito grande e a gente enxergava um 

mercado aberto, um campo aberto ainda para ser preparado.” (André). O 

empreendedor toma como certo a existência de uma demanda, sem ter ainda a ter 

validado na prática, com testes e vendas. 

 De forma semelhante tem “Atendendo demanda pré-validada”, com Helder 

colocando: “Já tinha essa demanda certa e era o que eu gostava de fazer (...) Essa 

empresa surgiu de uma necessidade, então a gente já se posicionou nesse sentido” 

(Helder). Ou seja, complementando o primeiro ponto, com a existência já de uma 

demanda certa, o empreendedor já parte com esse objetivo para buscar possíveis 

meios para o alcançar, e não o contrário, como seria na lógica effectual. 

 Com isto, o processo causal tornou-se preferível neste momento, onde os 

empreendedores então destacam a utilização desse conhecimento pré-existente no 

aproveitamento de uma oportunidade já identificada e/ou do domínio tecnológico 

existente (SARASVATHY, 2001A, 2001b, 2008). Por outro lado, a ambiguidade inicial 

de objetivos pode tornar-se fator de criatividade no aproveitamento de contingências, 

sendo outra possível forma de encarar o processo empreendedor (TASIC, 2007), 

conforme a seguir. 
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b) Objetivos iniciais vagos ou inexistentes 

 

 Já quanto aos objetivos iniciais serem vagos ou inexistentes, característica da 

lógica effectual, criou-se uma nuvem de palavras para os nós feitos neste sentido. O 

resultado pode ser visto na Figura 11 abaixo. 

 
Figura 11 - Nuvem de palavras de Objetivos iniciais vagos ou inexistentes 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Destacam-se as palavra “comecei”, “mudar”, “objetivo” e “validar”. Faz sentido 

se pensarmos que o empreendedor já vai começando sem objetivo, e vai mudando 

conforme os meios disponíveis até validar algum deles e o transformar em objetivo 

possível. Apuraram-se mais detalhadamente as informações da subcategoria em seus 

7 códigos, conforme o quadro 20 abaixo. 

 
Quadro 20 - Objetivos iniciais vagos ou inexistentes 

Objetivos iniciais vagos ou inexistentes Fontes Ref. 

Atuando no mercado local pela facilidade 4 4 

Validando objetivos iniciais na prática com a demanda 3 4 

Começando sem objetivos específicos 2 3 

Descobrindo demanda na sua área de atuação 2 2 

Mudando objetivos mas mantendo o propósito 2 2 

Buscando alinhar objetivos ao perfil do sócios 1 1 

Incerteza inicial das startups 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Em destaque tem-se o código “Atuando no mercado local pela facilidade”, 

sendo apontado por quatro empreendedores, em citações como: a de André - “Foi 

meio que para concentrar o foco no mercado daqui, porque não tinha aqui alguém que 

fizesse isso”; a de Bruno - “Como nasceu na Universidade e está sendo divulgado 

pela Universidade, a gente está tentando ficar aqui por perto.”; e a de Carlos - “Quanto 

à praça. A gente começou pelo RN porque estávamos aqui.”. 

 Percebe-se que os empreendedores em questão atuam no mercado local pela 

acessibilidade, ou seja, pela proximidade com o mesmo. De acordo com a lógica 

effectual, ao invés de pensarem qual o melhor mercado de atuação para maximizarem 

seus retornos, os empreendedores exploram os meios que tem disponíveis, ou seja, 

começam inicialmente atendendo o mercado local e suas demandas.  

 O segundo código mais citado foi “Validando objetivos iniciais na prática com a 

demanda”, com três fontes e quatro referências, tendo os empreendedores apontado: 

“Validar, validar não. A gente foi meter a cara. É aquela estratégia "chutar a bola e sair 

correndo pra cabecear". (André); “A gente só fez mesmo desenvolver. E lá a gente já 

tinha o (...) para poder testar. A gente já fez toda a validação por lá mesmo. (Eduardo) 

 Denota-se aqui a forma como o empreendedor parte de objetivos vagos 

tentando transformá-los em objetivos concretos através da validação junto ao 

mercado. A tentativa e erro, com eventuais alavancagens sobre contingências, 

permitirão encontrar objetivos possíveis de serem trabalhados. 

 Em outro ponto, com 3 citações feitas por 2 empreendedores, tem-se a 

apontada a completa inexistência de objetivos e/ou metas, conforme a seguir: 

 
A gente não tinha nenhuma meta, ‘Vamos crescer, vamos conquistar Natal, 
vamos ter vários clientes’, não...” (...) “A gente não chegou a ter grandes 
objetivos não, de planejamento no começo não teve nada.” (Eduardo) 

 

 Neste caso o processo sendo totalmente effectual com a exploração dos meios 

disponíveis, as parcerias realizadas, gerando uma demanda que eles atenderiam e 

em cima da qual iriam expandir depois para outras empresas. 

 Enfim, diversos outros pontos interessantes foram citados, como “Mudando 

objetivos mas mantendo o propósito” com Fernanda colocando: “Sim, mas aí esses 

objetivos iniciais eles vão mudando”, mostrando a adaptabilidade necessária ao 

mercado se reformulando constantemente para estar em consonância com o 

mercado.  
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 Coloca-se uma citação sobre a Incerteza inicial experimentada pelas startups, 

que intimamente ligada a essa dificuldade na clareza dos objetivos iniciais: 

O cara definiu para mim startup de um jeito que me deu um alívio. É aquela 

empresa que está começando que não sabe bem o que está fazendo nem o 

que... E a gente trabalha com inovação o que faz ser pior ainda, né... Porque 

descoberta de demandas né... Se eu quiser abrir uma loja de roupas, já se 

sabe como é que funciona, é só escolher o local, é um negócio com um 

modelo bem definido. Mas para a gente, pelo menos... (André) 

 

 Percebe-se então como, em meio à alta incerteza inicial, empreendedores 

podem descobrir possibilidades e perspectivas de atuação, transformando um futuro 

que antes era incerto, em possibilidades concretas trabalhadas a partir dos recursos 

existentes e das contingências enfrentadas. Muitas grandes empresas e negócios de 

sucesso surgiram assim, sem intenções iniciais concretas por parte de seus 

fundadores (SARASVATHY, 2001a, WILTBANK et al 2006; TASIC, 2007, TASIC e 

ANDREASSI, 2008; LEUCZ e ANDREASSI, 2015) 

 

4.2.2 Tolerância às Perdas e Investimentos Iniciais 

 

Segundo Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008) na abordagem Effectual, os 

objetivos tornam-se atraentes mais pelo fato de serem “factíveis” do que em função 

de maximizarem os lucros. Sendo assim, no processo effectual o empreendedor 

determina um nível de perda aceitável e experimenta tantas estratégias quanto 

possíveis, em meio ao limite de recursos disponíveis. Sendo assim o empreendedor 

prefere opções (estratégias) para criar mais opções possíveis no futuro, do que se 

concentrar nas que maximizem o retorno esperado (SARASVATHY, 2001a, 2001b, 

2008; READ, SONG E SMIT, 2009). 

 Sendo assim, subdividiu-se esta categoria em “Capital Inicial Disponível” e 

“Foco dos Investimentos”, onde neste segundo teriam as subdivisões “Maximizar 

retornos” e “Perdas Aceitáveis”, conforme a teoria apontada. 

Os dados foram levantados através da pergunta: “Quando você toma decisões 

de investimento, como você toma a decisão de quanto irá investir? Que fatores você 

leva em conta?” 

 Apresenta-se então os quadros resumo das subcategorias classificadas. 
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a) Capital Inicial disponível 

 

Quadro 21 - Capital Inicial disponível 

Capital Inicial disponível Fontes Referências 

Dispunha de pouco capital para começar o negocio 4 4 

Dispunha de capital próprio 2 2 

Não necessitou de capital próprio inicial 2 2 

3 8 8 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Observa-se que 4 empreendedores dispunham de pouco capital, e que os 

outros 4 dispunham de capital suficiente ou não precisavam de capital inicial. 

 

b) Foco dos Investimentos 

 

Quadro 22 - Foco dos Investimentos 

Foco dos Investimentos Fontes Referências 

Maximizar retornos 5 7 

Perdas aceitáveis 8 20 

2 8 27 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Com relação ao foco dos investimentos, tem-se todos os entrevistados, 8, 

citando aspectos relativos a Perdas aceitáveis, e alguns deles, 5, também citando 

Maximizar retornos, conforme detalhado abaixo. 

 

Quadro 23 - Foco dos Investimentos - Maximizar retornos 

Maximizar retornos Fontes Ref. 

Investindo em projetos com escalabilidade 2 2 

Investindo priorizando maximizar o retorno ao risco de perda 2 2 

Aprendendo a investir melhor para potencializar o crescimento 1 1 

Subsídio financeiro diminuindo a preocupação de perda 1 1 

Reinvestindo o lucro para maximizar retorno 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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 Entre os aspectos citados ligados a maximizar retornos está a da máxima 

pregada às startups dos ganhos com escalabilidade, com 2 empreendedores dando 

ênfase, como se observa na fala de Carlos: “Potencial de escalabilidade, se é um 

projeto que eu consigo escalar ele, atingir muita gente, esse projeto tem prioridade, 

esse seria o principal fator” (Carlos). Outro aspecto foi o de investir priorizando 

maximizar o terno em vez de diminuir o risco para focar em perdas aceitáveis: 

Maximizar o retorno, com certeza.” (Helder). Por fim, cita-se ainda um aprendizado de 

investimento que deixou o empreendedor mais confiante para ser causal em uma 

grande investimento: 

Então tipo assim, se você chegasse hoje: (André) eu quero te dar R$500 mil 
para você abrir sua empresa" em Outubro/15, eu teria feito um monte de coisa 
errada. Se você me esse R$500mil agora eu já saberia melhor o que fazer 
com isso, entendeu. Porque esses percalços já te fazem... Até porque a gente 
já estabeleceu algumas coisas bem mais concretas. (André) 

 

 Por outro lado, tem-se os investimentos com foco em perdas aceitáveis, 

relacionados no quadro abaixo. 

 

Quadro 24 - Foco dos Investimentos - Perdas aceitáveis 

 

Perdas aceitáveis Fontes Ref. 

Investindo em projetos de Curto Prazo 4 4 

Investindo nas ideias validadas pela demanda 3 4 

Investindo e crescendo dentro dos recursos e limites disponíveis 3 4 

Reinvestindo os lucros na sustentabilidade do negócio 2 3 

Garantindo receitas para a manutenção dos gastos fixos 2 2 

Analisando investimento com foco em não ter prejuízo 1 2 

Crescendo cautelosamente a partir dos recursos disponíveis 1 1 

Investindo em projetos difíceis de imitar 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

Destaca-se primeiramente, com 4 empreendedores, os investimentos em 

projetos de curto prazo: 

 
Tempo, o tempo que aquilo iria levar, então eu vou investir em um negócio 

que ele só vai estar pronto daqui a 10 anos? Nesse ponto da empresa talvez 

não faça sentido, talvez faça sentido em um outro momento da empresa, a 

qual já se esteja pensando 10 anos na frente. (Carlos) 

 

Normalmente investimentos com desejo de alto retorno a curto prazo estão 

ligados ao desejo de maximizar lucros, mas neste caso, trata-se de uma realidade 

comum às startups, especialmente as incubadas, cuja expectativa de crescimento em 



 

87 

curto prazo é muito elevada, esperando-se o amadurecimento do modelo de negócio 

da empresa em até 2 anos. Sendo assim, o empreendedor precisa focar em projetos 

de curto prazo que viabilizem a empresa, consolidando um modelo de negócio 

sustentável no menor período possível. Abaixo colocam-se mais algumas falas dos 

empreendedores a respeito: 

 “Hoje a gente começou mais forte nessa da (...), porque a curto prazo é a mais 

próxima, já até entrou um capital.” (Daniel) 

 “Eu levo em conta o fator que hoje nossa prioridade são projetos que tenham 

retorno de curto/médio prazo. Que a gente é uma empresa que está em expansão, 

não é uma grande empresa.” (Helder) 

 
Então é isso, é muito mais pela aplicação. Se eu tiver que escolher entre duas 
coisas, eu vou escolher entre o feito do que o perfeito. Então, o que é que dá 
para fazer com menos tempo, menos energia e resultado mais rápido. 
Investindo nas ideias validadas pela demanda. (Fernanda) 

 

 Outro aspecto analisado pelos empreendedores que visa Perdas aceitáveis é 

o de investir em ideias validadas pela demanda. 

Validação. A gente tem que... Essa dor existe ou é uma coisa da minha 
cabeça, eu que estou aqui pirando... Às vezes até se tem uma ideia legal mas 
ela não é funcional, ela não é uma solução de fato, é só uma ideia legal. E aí 
uma ideia não vale nada. (Fernanda) 

 

“O mercado. A demanda, basicamente. (...) Então, se o mercado está pedindo 

uma determinada coisa, a gente tem que seguir atrás.” (Gabriel) 

 

 É uma forma então de diminuir o risco de um investimento não dar certo, pois 

já se comprovou na prática que o produto ou serviço terá aceitação, investindo. Neste 

sentido apontaram também estar “Investindo e crescendo dentro dos recursos e 

limites disponíveis”, conforme abaixo:  

“Os recursos que a gente foi atrás foi (...), que é o que a gente tem mesmo.” 

(Bruno); 

Nesses 3 meses já vieram mais clientes, ai com esses 3 meses a gente já 
conseguiu suprir a minha. Aí eu ‘não, tá na hora de a gente sair porque a 
gente já não está dando conta’. (Eduardo) 

 
Porque aí conta como que está no estoque o que voltou como venda para 
capital de giro. Então a gente investe tendo aquele limite. Claro que a gente 
fica naquela coisa, pode comprar até mais, mas sabendo que aquele débito 
vai ter que ser coberto com as vendas do outro mês. (André) 
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 Neste sentido os 3 empreendedores que se enquadraram neste nó apontam 

baixa tolerância à perda, preferindo um crescimento mais lento, mas seguro. 

Apontam-se outros aspectos relativos a Perdas aceitáveis como o reinvestindo os 

lucros na sustentabilidade do negócio e em projetos difíceis de imitar, também no 

mesmo sentido das anteriores. 

 

4.2.3 Alavancagem sobre contingências 

 

Coloca-se Alavancagem de contingências no sentido da exploração das 

dificuldades surgidas e inesperadas ao longo do tempo, onde o pouco planejamento 

e a alta flexibilidade permitem transformar as dificuldades em meios de aumentar a 

rentabilidade da empresa (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008; TASIC, 2007, TASIC e 

ANDREASSI, 2008; READ, SONG e SMIT, 2009; LEUCZ e ANDREASSI, 2015; 

SALUSSE e ANDREASSI, 2016). 

Esta categoria foi dividida em três grandes partes. Primeiramente o 

apontamento das principais dificuldades dos empreendedores, em seguida a forma 

como eles lidam com essas dificuldades, e por fim, a forma como eles se orientam 

pela demanda para crescer. 

 

a) Principais dificuldades 

  

 No quadro 25 abaixo, apontam-se as principais dificuldades dos 

empreendedores. Como se observa, em primeiro lugar destacam-se as “dificuldades 

de gestão”, apontado por 5 empreendedores em 13 referenciais textuais. 
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Quadro 25 - Alavancagem sobre contingências - Principais dificuldades 

 

Principais Dificuldades Fontes Ref. 

Dificuldades de gestão 5 13 

Restrição financeira para pesquisar mercado e maximizar retorno 2 3 

Dificuldade pela economia e diminuição da demanda 2 2 

Dificuldade comercial por não ter networking (rede 
relacionamentos) 

1 2 

Dificuldade em crescer por não ter validado amplamente o 
produto 

1 2 

Dificuldade por começar sem foco e experiência 1 2 

Dificuldade por restrição de equipe limitando investimentos 1 2 

Dificuldade em expandir para outros estados 1 1 

Dificuldade em lidar com pessoas stakeholders mais experientes 
no mercado 

1 1 

Dificuldade pelas leis superexigentes 1 1 

Dificuldades por problemas entre sócios 1 1 

11 8 30 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Selecionaram-se algumas falas relativas a “Dificuldades de gestão” como 

forma de aprofundar o entendimento deste código. 

 
Mas não de empresarial, a parte empresarial zero. Todos, sem exceção, eram 
pesquisadores quando a gente abriu. Então, era uma "ruma" de doutor, 
mestre e aluno de graduação que pesquisava isso, querendo ser empresário 
e aprendendo do zero. Não tinha ninguém com perfil diferente, de 
administração (Bruno) 
 
Então quando você começa, exemplo, a crescer muito, vender muito, vem os 
problemas decorrentes disso, e você tem que começar a consertar todos 
esses problemas. Então acho que é a maior dificuldade em questão de 
expansão, são os entraves burocráticos e tecnológicos que tem que resolver 
para expandir o negócio. (Carlos) 
 
O que eu falo muito na empresa da gente é que nós somos todos 
engenheiros, então a gente é bom em execução, execução técnica. Mas a 
gente queria desenvolver um pouco as habilidades a mais que a gente 
precisa, na parte de gestão, na parte de vendas... (Daniel) 
 
Então, a gente enfrentou algumas dificuldades de troca de pessoas, de 
readequação da equipe, de postura, mas tudo resolvido. (Fernanda) 
 
Dificuldade de aprender a lidar com a parte econômica da empresa, 
financeira. Por mais que tenha um contador você tem que saber o que está 
rolando. (Helder) 

 
 São dificuldades nas mais diversas áreas de gestão, desde a área comercial, 

para conseguir vender os produtos e serviços, passando pela gestão de pessoas, até 

a falta de noções básicas de gestão financeira para acompanhar os resultados do 
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negócio. Como se verá posteriormente, a incubadora tem buscado realizar ações 

nesse sentido, promovendo capacitações e dando consultorias e assessorias. 

Restaria saber se estão sendo efetivas, ou não. 

 Outro aspecto colocado como dificuldade pelos empreendedores é a “Restrição 

financeira”. 

Nós não tínhamos muito acesso financeiro a pagar um... Eu conheço muitas 
formas de você conseguir uma pesquisa dessas, de saber informações bem... 
mas é caro. (André) 

 
Neste caso quer se apontar que muitas vezes é inviável fazer uma pesquisa de 

mercado tradicional, porém existem outras formas de driblar isso, como se verá 

adiante.  

Por fim destaca-se também a “Dificuldade pela economia e diminuição da 

demanda” 

De maneira externa foi esse baque na economia do ano passado para cá, 
essa instabilidade que o país vem passando. Nós tivemos, do meio do ano 
passado para cá, acho que foi isso que fez a gente se reinventar em 
velocidade, a gente teve um baque em um dos nossos serviços, que é o 
serviço de conteúdo. Então, muitos clientes que não viam isso como 
prioridade, na hora que tiveram que enxugar alguma coisa na empresa, 
enxugaram essa área. (Fernanda) 

  

Evidencia-se na fala que a crise também afetou a demanda de algumas de dois 

empreendedores, pelo menos de forma relevante ao ponto de ser lembrado. Sobre 

este aspecto a empreendedora está superando mudando e ampliando seu modelo de 

negócio, conforme se verá adiante. 

 

b) Lidando com dificuldades e surpresas 

 

 Citadas as dificuldades, foi perguntado aos empreendedores como eles 

lidavam com elas, isto com o intuito de verificar se estavam transformando essas 

contingências em oportunidades de crescimento e alavancagem (SARAVATHY, 

2001a, 2001b, 2008; TASIC, 2007, TASIC e ANDREASSI, 2008; READ, SONG e 

SMIT, 2009; LEUCZ e ANDREASSI, 2015; SALUSSE e ANDREASSI, 2016). Para 

tanto elaborou-se o quadro síntese abaixo.  
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Quadro 26 - Lidando com dificuldades e surpresas 

 

Lidando com dificuldades e surpresas Fontes Ref. 

Analisando demanda pelos meios criados ou disponíveis 5 7 

Aceitando erros e dificuldades ao focar na superação e 
aprendizado 

3 6 

Mudando ou ampliando o modelo de negócio 3 6 

Buscando o apoio da incubadora 2 2 

Capacitação das pessoas 2 2 

Substituindo pesquisa de mercado pela análise das demandas 2 2 

Investindo pela atender exigências legais e do mercado 1 2 

7  8 25 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
Primeiramente observa-se a forma encontrada para superar a restrição 

financeira de não poder fazer uma pesquisa de mercado, onde os empreendedores 

colocam: 

A partir daí a gente criou nosso sistema de contabilidade, de controle. Até 
para nós, quais são os produtos mais vendidos, categorias mais visitadas, a 
gente sabe. A gente tira as estatísticas de lá e sabe o que foi mais vendido, 
o que foi menos vendido, como estão as vendas esse mês, é automático a 
geração de relatórios e a gente vê. (André) 
 
Chegamos, chegamos a fazer. Quer dizer, não é uma pesquisa de mercado 
totalmente formal, mas, pelos contatos, na hora que chega as culturas e tal... 
Então na hora, essa daí termina se revertendo um uma pesquisa de mercado. 
(Gabriel) 
 
Não fiz pesquisa de mercado. Foi experiência mesmo. A gente foi sentindo 
as dores na prática. (Fernanda) 
 
E na necessidade de cada cliente a gente chegava num cliente e o cliente 
"Ah, eu tenho isso. Mas isso aqui a gente faz manual..." a gente fazia a 
pesquisa mesmo no cliente, a necessidade do cliente...  Pesquisa de mercado 
mesmo, a gente não chegou a fazer. (Eduardo) 

 
Trata-se então de um raciocínio effectual onde o gestor ao invés de analisar o 

mercado para tentar prever a demanda vai, alternativamente, testando e validando 

seus produtos e serviços através da própria demanda (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 

2008) 

 Verifica-se também, com 6 referências por 3 empreendedores, “Aceitando erros 

e dificuldades ao focar na superação e aprendizado”. Neste caso ele está se valendo 

da característica apontada inicialmente no estudo, a resiliência e perseverança para 

rapidamente aceitar e superar as adversidades. Por exemplo: 

 
Muitas coisas que a gente faz, que dói no bolso e a gente fica meio ressabiado 
para nas próximas vezes aprender a fazer direitinho. Mas nada que tenha 
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prejudicado seriamente a empresa, ou que tenha colocado a gente em 
situação vexatórias. (André) 

 
Das dificuldades da gente sair e tal. Eu sempre acreditei tanto. Vários 
momentos o pessoal dizia "Vamos fechar?" e eu sempre fui "Não, não vamos 
fechar", tanto é que escrevi esses projetos (...) do CNPQ. (...) Então os 
problemas foram vencidos com trabalho, dedicação e acreditar. Como eu falei 
no início, tem que ser persistente, porque você vai aprender, e uma hora você 
consegue. (Bruno) 

 
 
Outro destaque foi “Mudando ou ampliando o modelo de negócio”, onde a 

flexibilidade e adaptabilidade levam a uma reinvenção que permitirá superar as 

adversidades  

 
Aí, quando a gente atingiu essa parte de (...), estava difícil entrar para os outros 
estados, então a gente começou a fazer um sistema de (...). (Eduardo) 
 
Então, muitos clientes que não viam isso como prioridade, na hora que tiveram 
que enxugar alguma coisa na empresa, enxugaram essa área. E a gente 
começou a ver isso acontecendo (...) E aí a gente tem que se reinventar. Se 
ele não está precisando disso agora, ele está precisando do quê? (Fernanda) 

 

c) Crescimento orientado pela demanda e oportunidades surgidas 

 

 Por fim, foi separada essa subcategoria para agrupar todas as referências e 

códigos surgidos com relação a direcionar as ações conforme as demandas e 

oportunidades surgidas. Trata-se tipicamente de alavancagem sobre contingências, 

onde o empreendedor em meio às respostas do mercado e às oportunidades surgidas, 

direcionará sua atuação, construindo uma série de possíveis objetivos. (SARAVATHY, 

2001a, 2001b, 2008; TASIC, 2007, TASIC e ANDREASSI, 2008; READ, SONG e 

SMIT, 2009; LEUCZ e ANDREASSI, 2015; SALUSSE e ANDREASSI, 2016).  Abaixo 

o quadro que ilustra o agrupamento feito. 
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Quadro 27 - Crescimento orientado pela demanda e oportunidades surgidas 

Crescimento orientado pela demanda e oportunidades surgidas Fontes Ref. 

Moldando e desenvolvendo produtos e serviços a partir do 
feedback de clientes 

6 12 

Adequando o modelo de negócio à demanda 5 8 

Moldando e desenvolvendo produtos e serviços a partir da 
demanda 

5 5 

Buscando validar oferta de serviços e produtos através da 
demanda 

4 5 

Descobrindo e atendendo novas demandas 3 4 

Ajustando oferta de produtos e serviços em função da demanda 2 5 

Reformulando objetivos conforme necessário 2 3 

Aprendendo com as demandas 2 2 

Abraçando apenas oportunidades alinhadas ao propósito da 
empresa 

1 1 

Aprendendo para atender novas demandas 1 1 

10 8 46 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Então, a partir de objetivos inicialmente não tão claros, que podem ser 

mudados, adaptados ou substituídos em razão do aproveitamento das 

oportunidades/contingências surgidas, geram-se possibilidades, distintas do que seria 

o modelo causal. 

 Apontam-se então os principais códigos citados acima. Primeiramente têm-se 

“Moldando e desenvolvendo produtos e serviços a partir do feedback de clientes”, com 

6 entrevistando gerando um total de 12 referências a respeito, como por exemplo: 

(...) sempre nosso produto ele é meio que desenvolvido com a participação 
do mercado, porque nossos clientes eles ajudam a desenvolver os próximos 
produtos. Então a gente sempre enquadra o cliente no meio do processo de 
pesquisa. (...) o feedback do cliente compõe o produto. (Carlos) 
 
Ele chegou com um problema. A gente disse que não tinha, mas que poderia 
fazer. (Daniel) 
 
Ele começou a dizer "Ah, um sistema bom seria assim..." e a gente fez o 
sistema web (Eduardo) 

 
Então a gente melhorou em função do feedback desses usuários, a gente 
melhorou bastante nossos produtos. (Gabriel) 

 
 Denota-se a importância do feedback do cliente, como alguém essencial para 

o desenvolvimento dos produtos e serviços da empresa, tornando-a mais competitiva. 

De forma semelhante, tem-se “Moldando e desenvolvendo produtos e serviços a partir 

da demanda”, onde é a demanda do mercado de forma genérica que gera o 

direcionamento dos empreendedores: 
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Olha o que a gente tem visto é questão de mercado. Por exemplo, o (...) a 
gente investiu nele, investiu, desenvolvimento. O da (...), também. (Gabriel) 
 
Meus produtos e serviços eles foram se moldando no decorrer do tempo. 
Nesse momento nós estamos reformulando nosso processo, porque ao longo 
desses 5 anos, todas as nossas características mudaram. Não só pessoais, 
mas as características da empresa, de atendimento, as demandas do cliente... 
(Fernanda) 

 
Também citado por 5 empreendedores, mas com 8 referências, coloca-se 

“Adequando o modelo de negócio à demanda”, com outro exemplo: 

O que é que aconteceu... A gente começou a perceber demandas no mercado 
muito especificas que em alguns momentos a gente não conseguia atender, 
pelo nosso tamanho, em outros momentos nós éramos grandes demais para o 
tamanho da empresa que procurava a gente, e aí a gente buscou adequações. 
A gente foi organizando o nosso público, desenvolvendo as personas. "Quem 
é que procura a gente?" Quando a microempresa procura eu não tenho um 
produto específico para ela. (Fernanda) 

 

Enfim, interessante notar então o quanto os empreendedores se direcionam 

pela demanda recebida para ajustar seus produtos, serviços e modelo de negócio. Em 

meio a uma condição de elevada incerteza, como na criação de novos mercados, 

somado a falta de recursos para fazer pesquisas, leva a que o empreendedor se 

direcione através de meios alternativos. Focando na demanda e no feedback de 

clientes para se ajustar às necessidades do mercado. 

 

4.2.4 Cooperação vs Competição 

 

 Uma outra categoria criada à luz dos princípios da abordagem effectual foi 

“cooperação vs competição”, cujo princípio básico seria realizar alianças estratégicas 

ao invés de se desgastar com análises competitivas. A ideia é que cooperando ao 

invés de competindo concorrentes possam eventuais parceiros, ou que parcerias 

possam fortificar a empresa e sua atuação, contribuindo para crescer e barrar novos 

entrantes. (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008; TASIC, 2007, TASIC e ANDREASSI, 

2008; READ, SONG e SMIT, 2009; SALUSSE e ANDREASSI, 2016).  

 Sendo assim, geraram-se três subcategorias, sendo elas “Cooperar ao invés 

de competir”; “Alianças Estratégicas”, sob a forma de parcerias; e “Análises 

competitivas”. Com base nisso, montou-se o quadro 28 abaixo. 
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Quadro 28 - Cooperação vs Competição 

Subcategorias Fontes Referências 

Cooperar ao invés de competir 7 23 

Alianças Estratégicas - Parcerias 8 45 

Análises Competitivas 7 14 

3 8 80 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

a) Cooperar ao invés de competir 

 

 Primeiramente mostra-se se o empreendedor tem tendência mais a cooperar 

ou a competir com eventuais parceiros e/ou concorrentes. 

Quadro 29 - Cooperar ao invés de competir 

Cooperar ao invés de competir Fontes Ref. 

Concorrente sendo parceiro ao invés de competir pelo nicho de 
mercado 

4 5 

Diferenciando-se do concorrente pelo nicho de atuação 4 5 

Abordando parceiros de forma cooperativa 4 4 

Atuando de forma mais cooperativa que competitiva 3 5 

Analisando possíveis Parcerias 2 2 

Não observa parceiros como potencial concorrente 2 2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
 Citado por 4 concorrentes em 5 referências têm-se “Concorrente sendo 

parceiro ao invés de competir pelo nicho de mercado”, com alguns exemplos abaixo: 

 
Então o que acontece é que eles compram da gente o material para fazer os 
projetos deles que nós mesmos podemos fazer também. Então acaba que o 
nosso concorrente é só em um ponto e fica sendo nosso cliente em outro. 
(André) 
 
Eu acho que competição é algo que você tem que fugir. A competição ela é 
ruim para ambas as partes. (...) O mercado é muito amplo, você tem muito 
mercado, muitas oportunidades para você estar competindo e brigando com 
concorrentes. Eu acho que o ideal é sempre você tentar uma forma mais 
cooperativa, ou, se reposicionar no mercado. (Carlos) 
 
Não porque ela é dona também, não faz sentido. Ela detém propriedade. 
Porque assim, isso é um software de alta complexidade. Não se gastaria 
menos de (...) para fazer ele. Então ele precisava de parceiros que tivessem 
uma capacidade de execução muito boa, que é o que a gente tem, e ele tocar 
lá. (...) Então assim, não faz sentido eles quererem concorrer, para fazer um 
sistema do zero é muito tempo, você vai gastar muito dinheiro para fazer. 
(Daniel) 
 
Poderia, se quisesse ter entrado na área. Mas ele preferiu fazer uma parceria 
com a gente. Mas se ele quisesse ele poderia ter muito bem estudado a área 
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e criado um sistema de (...). Qualquer empresa pode. A grande vantagem 
nossa foi realmente estar já lá dentro. (Eduardo) 

 
Observa-se então uma aproximação do concorrente que em um outro nicho de 

mercado torna-se parceiro. Conforme apontado por Carlos, a competição deve ser 

evitada pois prejudica as duas empresas. Sendo assim, o empreendedor teria a saída 

de tentar cooperar e aumentar o potencial de mercado, ou então se reposicionar. No 

caso de Daniel observa-se uma barreira de entrada, onde altos investimentos são 

necessários para o desenvolvimento de um produto, sendo assim pode surgir uma 

parceria onde aquele concorrente irá cooperar e depois, dado ao montante investido, 

o concorrente não irá mais buscar competir sozinho com o produto/serviço 

desenvolvido em parceria. 

 Um outro ponto que sobressai é então a diferenciação pelo nicho de atuação, 
onde o exemplo de Fernanda ilustra claramente: 

 
Diretamente, não. Hoje a gente tem parceiros que eles poderiam ser nossos 
concorrentes, mas de repente o cara decidiu focar num nicho "não, isso aqui 
eu não atendo, vou passar para (Fernanda) e vice versa. Existem algumas 
empresas que fazem exatamente a mesma coisa que eu mas que decidiram 
focar num nicho. (Fernanda) 

 
 Ou seja, o reposicionamento colocado por Carlos faz com que uma empresa 

prestando serviços semelhantes termine não concorrendo diretamente, permitindo 

que se tornem bons parceiros. 

 
b) Alianças Estratégicas - Parcerias 

 

 As alianças estratégicas seriam então formas de cooperação, que ajudariam a 

reduzir incerteza, barrar novos concorrentes, entre outros, sendo preferida à 

realização de análises competitivas. No quadro 30 a seguir apontam-se os motivos 

que originam parcerias, segundo os empreendedores. 
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Quadro 30 - Alianças Estratégicas - Parcerias 

Alianças Estratégicas – Parcerias Fontes Ref. 

Parceria para desenvolver produtos 4 13 

Parceria na indicação de novos clientes 4 9 

Parceria para minimizar investimento inicial 2 3 

Parceria com institutos de fomento (CNPQ) para diminuir 
investimentos 

2 2 

Parceria como referência para fomentar a marca 2 2 

Parceria para melhorar o modelo de negócio 2 2 

Parceria para superar restrição de recursos financeiros 2 2 

Parceria com cliente para apoiar em demandas 1 3 

Parceria para complementar a oferta de produto 1 2 

Parceria para viabilizar evento e dar visibilidade a produtos 1 2 

Parceira para conseguir colaboradores qualificados 1 1 

Parceria com fornecedor para reduzir custo de compras 1 1 

Parceria para diminuir risco e melhorar serviços 1 1 

Parceria para melhorar desempenho da empresa 1 1 

Parceria para promover o negócio 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

  

 Destaca-se a “Parceria para desenvolver produtos” com 4 empreendedores 

fazendo ao todo 13 citações sobre esse tipo de parceria. Apresentam-se alguns 

desses recortes. 

Um estudante está criando um produto com a gente. E já passou vários dias 
isso aí, ele fez o primeiro protótipo, não prestou, fez o segundo, não prestou, 
fez o terceiro já era pra estar pronto, vendendo. A gente dispôs de um capital 
para investir nesse projeto dele, dando uma certa participação nas vendas 
sobre esse produto (André) 
 
Na verdade, os primeiros parceiros que a gente adotou foram justamente para 
aperfeiçoar o nosso produto. Eles tinham uma capacidade técnica que a 
gente não tinha, então a gente precisava dessa transferência, que eles 
passassem todo o conhecimento técnico da área para que a gente pudesse 
desenvolver o produto e o modelo naquele segmento, naquela área, naquele 
nicho. Então isso foi feito, a gente conseguiu bons parceiros. (Carlos) 

 

 A parceria é uma forma então de os empreendedores conseguirem sondar seus 

clientes e a demanda, para desenvolver produtos que sejam aceitos pelo mercado. 

Ou seja, através de seus meios (parceiros) o empreendedor irá viabilizar a criação 

e/ou desenvolvimento de produtos e serviços, gerando várias possibilidades de 

objetivos a depender desses meios. 

 Um outro motivo para parceria são as indicações de novos clientes, por 

exemplo: 

Mas aqui tem outras empresas que trabalham com software, então eu já 
passei a indicação do pessoal do Inova e disse "lança aí no e-mail em 
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comum" para eles verem quem que recebe essa proposta e pode andar com 
isso aí. (André) 

 
Já estávamos lá dentro, vimos a oportunidade, corremos atrás. De lá o (...) já 
nos indicou para o (...) e a gente foi... (Eduardo) 
 
E eu vejo nossos clientes como parceiros também, a gente tem uma taxa de 
indicação muito boa, geralmente o cliente fica, difícil aquele cliente que fica 
pouco tempo com a gente ou tem um contrato curto, ele fica. Então, ele acaba 
indicando, e na hora que ele vê resultado, o resultado dele entra no meu 
portfólio. (Fernanda) 

 
 Ou seja, através das parcerias a empresa consegue gerar mais resultados, 

angariando novos clientes e demandas. Isto, se dá em meio à rede de relacionamento 

do empreendedor, recurso que ele deve explorar para potencializar mais parcerias 

similares. (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008; WILTBANK et al. 2006, SCHWARTZ e 

HORNYCH; SALUSSE e ANDREASSI, 2016). 

 Por fim tem-se outras motivações para parcerias, como: para minimizar o 

investimento inicial, usando-se estruturas de terceiros ou recursos cedidos; para obter 

recursos de terceiros e outras entidades; para melhorar modelo de negócio; entre 

outros. Com isto possibilitando o acesso a recursos, diminuindo o investimento inicial 

e gerando novas possibilidades para a empresa (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008; 

WILTBANK et al. 2006; TASIC 2007; CHANDLET et al. 2011; SALUSSE e 

ANDREASSI, 2016). 

 

c) Análises Competitivas 

 

 Por outro lado, tem-se também as análises competitivas, que continuam 

existindo e surgiram durante as respostas. Com isto, montou-se o quadro 31 a seguir: 

Quadro 31 - Análises Competitivas 
 

Análises Competitivas Fontes Ref. 

Análise do mercado 4 6 

Comparando-se com concorrentes 3 4 

Análise da concorrência 2 2 

Busca mais a competição do que a cooperação 1 1 

Buscando barreiras de entrada 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Com relação à Analise Mercado, ressalta-se a frase de Carlos: “Fizemos. A 

gente na verdade analisou muito o mercado. Analisamos concorrentes, clientes, 
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possíveis clientes, entrevistamos vários”. Já para análise da concorrência, Fernanda 

coloca “No caso dos concorrentes eu acho que somos competitivos. A gente tem 

estratégia, fazemos análise de concorrência e a gente gosta de entrar para ganhar.”. 

 Estes dois empreendedores possuem experiência em gestão, apontada dentro 

de conhecimentos na categoria Controle de Recursos, desta forma, conhecem as 

ferramentas para a análise de mercado e apontaram aqui utilizá-las também. 

 
4.2.5 Planos Futuros 

 

 Nesta categoria apontam-se os planos futuros dos empreendedores, como 

forma de verificar se continuam pensando de forma mais causal ou effectual, gerando-

se o quadro abaixo. 

Quadro 32 - Planos Futuros 

Planos Futuros Fontes Ref. 

Expandir a empresa geograficamente 3 4 

Ofertar os produtos e serviços demandados pelo mercado 3 4 

Escalar a empresa 3 3 

Ampliar atuação no mercado 2 2 

Reformular e decidir foco do modelo negócio 1 3 

Abrir novas possibilidades a partir dos projetos existentes 1 1 

Consolidar produtos existentes 1 1 

Desenvolver novos produtos gerados por pesquisas da 
universidade 

1 1 

Disseminar a cultura da empresa no mercado 1 1 

9 8 20 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 
 Em primeiro lugar, “Expandir a empresa geograficamente” foi citado por 3 

empreendedores. 

Nós hoje trabalhamos na expansão da empresa. A gente atua aqui no estado 
do RN. A ideia é expandir isso para outros estados, geograficamente. (Carlos) 
 
Eu quero espalhar esse produto no Brasil todo, para que a gente consiga 
investir em outros negócios, consiga investir mais em equipe, para que a 
gente expanda mais a empresa. (Fernanda) 

 
 Tratam-se assim de objetivos definidos pelos empreendedores onde 

inicialmente não se levam em conta os meios. Por exemplo, os empreendedores não 

citam eventuais parcerias para facilitar a atuação nesses novos mercados, ou que se 

trate do aproveitamento de uma oportunidade disponível, aparentando então ser uma 

decisão mais de cunho causal. (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008). 
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 Logo depois tem-se “Ofertar os produtos e serviços demandados pelo 

mercado”, também com 3 empreendedores. Neste caso a lógica já se torna effectual 

onde o empreendedor irá explorar as contingências apresentadas pelo mercado sob 

a forma de demanda para descobrir possíveis atuações e objetivos. 

 
Tem um projeto que a gente está esperando uma resposta do pessoal da (...) 
e o de uma outra empresa que está com a gente é um dos que ele falou que 
afeta o bolso, dói no bolso do cara. (André) 

 
 Os planos futuros dos empreendedores são variados e apresentam influências 

de lógica causal, mas também da effectual. Um dos princípios da lógica causal é 

buscar tornar previsível um futuro incerto, e com isto, na medida em que podemos 

prever o futuro, podemos controlá-lo. No caso das ações envolvendo entender e 

validar a atuação ou o modelo de negócio junto ao mercado, tem-se uma forma de 

controlar o futuro, pelo direcionamento da empresa para objetivos sustentáveis que, 

embora não sejam as melhores escolhas para maximizar o retorno, diminuem as 

possibilidades de perda. (SARAVATHY, 2001a, 2001b, 2008; WILTBANK et al. 2006; 

SALUSSE e ANDREASSI, 2016). 

 
4.3 INFLUENCIA DA INCUBAÇÃO NO NEGÓCIO 

 
 Neste tópico procura-se responder ao objetivo de identificar a influência da 

incubadora como fonte facilitadora do processo decisório effectual. Para tanto este 

estudo teve uma categoria, Influência da Incubação, como forma de analisar 

essencialmente três aspectos: os motivos que levaram as startups a buscarem a 

incubação; os benefícios percebidos com a incubação; e a percepção sobre a 

contribuição da incubação para o crescimento do negócio. Em meio a isto, fazendo a 

reflexão dos achados com a lógica effectual. Ao todo foram coletadas 64 referências.  

 

Quadro 33 - Influência da Incubação 

Influência da Incubação Fontes Referências 

Motivos para incubar 8 18 

Benefícios percebidos após incubação 8 37 

Contribuiu significativamente para o crescimento da 
empresa 

7 7 

Contribuiria mais para empresas iniciantes com ideias 
mal definidas 

2 2 

4 8 64 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
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4.3.1 Motivos para incubar 

 

O principal motivo para a incubação foi o de ter a infraestrutura da UFRN à 

disposição. Não ficou claro se se tratava apenas de aspectos físicos, mas o registros 

assim o apontam: Francisco coloca que agora “poderia colocar uma máquina no 

datacenter da UFRN”, já Igor aponta que foi atraído pela ideia de ter “uma sede num 

ponto estratégico de Natal e um custo baixo”. 

 

Quadro 34 - Motivos para Incubar 

 

Motivos para incubar Fontes Referências 

Ter a infraestrutura da UFRN à disposição 5 5 

Conhecer novas empresas e pessoas (networking) 2 2 

Obter maior visibilidade ou respaldo da marca UFRN 2 2 

Pela oportunidade surgida pela abertura do edital 2 2 

Por recomendação de terceiros 2 2 

Ter idealizado previamente 2 2 

Reduzir gastos 1 1 

Se capacitar 1 1 

Ter acesso a mais clientes 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

Já o outro motivo em destaque foi a oportunidade surgida com a abertura do 

edital. Alguns empreendedores não tinham em seus planos incubar suas empresas, 

mas ao surgir o edital de incubação, e muitas vezes incentivados por terceiros, os 

empreendedores buscaram a incubação. Por exemplo, Carlos coloca: “A gente teve 

acesso ao edital, viu que existia a oportunidade e que era uma boa oportunidade.”. Da 

mesma forma, Eduardo aponta: “Então, abriu o edital aqui do Inova e a gente pensou 

‘Ah, acho que agora é o momento, vamos tentar...’” 

No quadro acima podemos ver os demais motivos. Entre eles, o de aumentar a 

Rede de Relacionamentos, conhecendo novas empresas e pessoas, o que está ligado 

ao controle de recursos da lógica effectual. Outro motivo foi o de obter a visibilidade 

e/ou respaldo da marca da UFRN no mercado, bem como, reduzir custos. 

Enfim, os motivos estão alinhados ao estudo da ANPROTEC (2012), onde se 

colocam pontos como: Networking com empresários; Financiamentos e auxílios; 

Capacitação empresarial; dentre outros, como as principais demandas dos gestores 

a incubadoras tecnológicas. Ainda mais, a aproximação da UFRN como instituição de 
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ensino, sua estrutura e influência sendo pontos de destaque na prevalência do modelo 

tríplice hélice desta incubadora e a repercussão disto nos gestores (PIRES, TEIXEIRA 

e HASTENREITER FILHO, 2012; GRAVIERS, 2014). 

 

4.3.2 Benefícios percebidos após incubação 

  

 Já quanto aos benefícios percebidos após o processo de incubação, foi 

gerado uma nuvem de palavras, conforme figura 12, abaixo, para ilustrar melhor os 

principais pontos citados pelos empreendedores. 

 

Figura 12 - Nuvem de Palavras de Benefícios percebidos após Incubação 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Entre as palavras destacam-se “parcerias” e “negócios”. As duas compuseram 

o principal benefício que emergiu na pesquisa, o de que a incubadora fomenta novas 

parcerias e negócios. No quadro 35 abaixo podemos ver que este ponto foi citado por 

5 dos 8 entrevistados, num total de 6 referências ao longo das páginas transcritas. 

Logo em seguida destaca-se a palavra consultoria, na lateral direita, a qual compõe o 

segundo benefício em nosso quadro, tendo tido o maior número de referências, num 

total de 9. Outras palavras se destacam também como desenvolvimento, incubadora, 

conseguir, marketing, contato, que indicam todo esse suporte ao desenvolvimento que 

a incubadora proporciona. No quadro 35 abaixo foram relacionados os benefícios 
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citados, e logo após, tem-se algumas das citações que reforçam a visão dos 

empreendedores nesse sentido. 

 

Quadro 35 - Benefícios da Incubação 

Benefícios da incubação Fontes Referências 

Novas parcerias e negócios 5 6 

Mentorias, Consultorias e Assessorias 4 9 

Capacitações e ampliação da visão de negócio 4 4 

Alivio financeiro e maior reinvestimento 3 3 

Amadurecendo de maneira segura 3 3 

Captar pessoas qualificadas 2 2 

Crescendo mais rápido 2 2 

Infraestrutura 2 2 

Acesso a Investidores 1 1 

Acesso a Laboratórios de pesquisa 1 1 

Acesso a Pesquisadores 1 1 

Permite o foco na essência do negócio 1 1 

Potencializa a troca de ideias 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

 Ao todo, no foram citados 13 benefícios da incubação pelos empreendedores. 

Serão detalhados os cinco primeiros nas páginas seguintes. Quanto aos demais, 

contento duas fontes ou menos, são aspectos ligados ao apoio que a incubadora dá, 

direta ou indiretamente: a captar pessoas qualificadas, dentro da rede de contatos e 

pelo vínculo com a academia; a infraestrutura da incubadora e da Universidade; o 

acesso a investidores, laboratórios de pesquisa e pesquisadores, dentre outros. Os 

benefícios citados estão em consonância com os esperados e/ou ofertados que 

poderão ser observados na literatura (ANPROTEC, 2012; BRASIL, 2016  

  

a) Novas parcerias e negócios 

 

Entre os benefícios proporcionados pela incubadora têm-se “Novas parcerias e 

negócios, citado por 5 empreendedores em 6 referências. Para André estar na 

incubadora é positivo “pelas parcerias que a gente está começando a fazer, para mim 

já é um bom sinal...”. Da mesma forma Igor coloca que na incubadora “estão ajudando 

a gente a firmar novas parcerias” 

Também Gabriela aponta sua ideia: 

A gente tem negócios que foram gerados por visitas, simplesmente porque o 
cara estava passeando entre as empresas, estava fazendo um tour, entrou 
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na nossa sala, bateu um papo com a gente, apresentamos o nosso negócio 
e depois ele entrou em contato comigo. E assim, não foi 1 só, foram mais. 
(Gabriela) 

  
 Enfim, percebe-se que estar incubado aumenta a rede de relacionamentos a 

ponto de aumentar a possibilidade de encontrar novos parceiros ou gerar novos 

negócios. Fazendo um paralelo com a teoria effectual, o aumento da rede de 

relacionamentos e de parcerias acontece pela incubadora estar impulsionando estes 

recursos (meios), os quais geram novas possibilidades fins de crescimento para a 

incubada. (SARASVATHY 2001a; SCHWARTZ E HORNYCH 2010; CHANDLER ET 

AL. 2011; SALUSSE E ANDREASSI, 2016) 

 

b) Mentorias, Consultorias e Assessorias 

 

Em segundo lugar têm-se as Mentorias, Consultorias e Assessorias, tendo sido 

citada por 4 empreendedores em 9 trechos das transcrições feitas. Para Igor todos os 

benefícios já eram bons, incluindo-se este também: “Fora a parte de assessoria que 

a gente tem, que é muito boa”. Já Bruno coloca algo no mesmo sentido. 

 

Consultoria - Eles dão várias dicas e abriram várias portas(...)Tem uma 
equipe de marketing, de contabilidade, então eles dão algumas estratégias. 
É nova, então eles estão aprendendo muito, mas somando o que a gente 
tinha com o que eles tem, acho que o resultado está sendo favorável, bom. 
(Bruno) 

  
 
 O oferecimento de mentorias, consultorias e/ou assessorias é um dos pilares 

de uma incubadora, conforme observado na literatura (ANPROTEC, 2012; SEBRAE, 

2016; BRASIL, 2016). A incubadora então busca atuar no sentido de prover aos 

incubados as competências em gestão que eles não possuem, suprindo a dificuldade 

de gestão apontada no subtópico anterior, conforme se observa também no próximo 

ponto. 

 

c) Capacitações e ampliação da visão de negócio 

 

Outro benefício citado foi o das capacitações e ampliação da visão de negócio, 

colocado por 4 empreendedores em 4 referências textuais. Nesta nó os 

empreendedores relatam algo semelhante ao ponto anterior, o de que a incubadora 
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contribui para potencializar os recursos das startups, em específico, trabalhando o 

desenvolvimento de seus conhecimentos. 

Participa de coisas que abrem a nossa mente, aqueles insights que a gente 
tem conversando com as outras pessoas, encontrando com os empresários 
daqui e vendo como é que é. (André) 

 
 Outra citação por exemplo é a de Igor: “Você tem treinamento, tem tudo.” E 

a de Helder: “E, o desenvolvimento em si da empresa, profissionalização por meio de 

cursos e capacitação, fundamental.”. Ou seja, não só a incubadora fornece 

consultoria, mentoria e assessoria apoiando na resolução dos problemas, como 

também capacita o empreendedor para que este possa ser independente 

posteriormente. Com isto suprindo os gaps de formação dos gestores e contribuindo 

com novos conhecimentos, por meio de ideias e ferramentas que impulsionarão os 

recursos (meios) disponíveis para a empresa, e consequentemente, as possibilidades 

atingíveis, conforme orienta a lógica effectual. (SARASVATHY 2001A, 2001B, 2008; 

WILTBANK ET AL., 2006; SALUSSE E ANDREASSI, 2016) 

 

d) Amadurecendo de maneira segura 

 

 Citado por três empreendedores, “Amadurecendo de maneira segura” diz 

respeito ao envoltório de proteção e apoio que a incubadora fornece para que os 

empreendedores e suas startups possam amadurecer em termos de experiência e do 

modelo de negócio definido.  

 Este amadurecimento parece estar sendo positivo, como se observa em 

alguns comentários: “Com certeza. Esses dois anos aqui nos fizeram amadurecer de 

uma maneira segura. Incubados aqui a gente está protegido e crescendo.” (Bruno); 

também “Então, basicamente nesses dois últimos anos a gente se preparou para 

compreender o que a gente poderia fazer para fazer o negócio dar certo.” (Eduardo) 

Do ano passado para cá, de quando a gente fez nosso planejamento 
estratégico para 2016, para agora, Junho, 6 meses, a gente tem outro perfil, 
a gente está indo para outro patamar já. (...)a vinda para cá também acabou 
separando o joio do trigo, a gente está com tudo muito mais claro hoje. 
(Gabriela) 

 

 Nota-se então que a incubadora protege a startup das contingências do 

ambiente, além de as inserir em um ambiente que estimula a cooperação, 

pressupostos da teoria effectual (SARASVATHY, 2001a, 2001b, 2008; READ, SONG 
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e SMIT, 2009; CHANDLER ET AL. 2011; SALUSSE E ANDREASSI, 2016). Ou seja, 

os empreendedores vivenciam as dificuldades respaldados numa infraestrutura de 

baixo custo, com apoio de profissionais experientes, recebendo consultorias, dentre 

outros, conforme esperado de uma incubadora (ANPROTEC, 2012; GRAVIERS, 

2014; SEBRAE, 2016; BRASIL, 2016).  

  

e) Alivio financeiro e maior reinvestimento 

  
 Outro aspecto relevante foi “Alivio financeiro e maior reinvestimento”. Citado 

também por 3 empreendedores, coloca-se aqui a citação de alguns deles. 

 “Influência significativamente porque você destina, como tem o valor 

subsidiado da incubadora, você destina esse valor ao crescimento da empresa.” 

(Carlos). Da mesma forma Gabriel coloca: “Porque como a gente tem o custo da sala, 

aluguel, essas questões. Aqui a gente tem um custo bem menor.” (Gabriel). Ou seja, 

o baixo custo das estruturas permite que os custos fixos não sobrecarreguem o 

empreendedor no início dos negócios, enquanto sua receita é baixa ou inexistente, e 

quando esta melhora, os baixos custos ainda contribuem para que a margem de 

lucratividade seja maior e a empresa comece a ganhar mais capacidade de 

reinvestimento. 

 Embora não se destaque diretamente este alívio financeiro nos benefícios 

ofertados por uma incubadora na literatura (ANPROTEC, 2012; GRAVIERS, 2014; 

SEBRAE, 2016; BRASIL, 2016), este decorre naturalmente em função do que é 

proporcionado às empresas. Com isto, o empreendedor pode utilizar estes recursos 

(meios) para reinvestir, gerando novas possibilidades à empresa, conforme orienta a 

lógica effectual (SARASVATHY, 2001a, 2001b, 2008; SALUSSE e ANDREASSI, 

2016) 

 

4.3.3 Contribuição significativa para o negócio 

 

 Por fim, quer-se apenas demonstrar que em sete das oito empresas os 

empreendedores acreditam que a incubadora contribuiu significativamente para o 

crescimento da empresa. 

 Entre os comentários temos: André - “Inclusive a gente está numa estrutura 

que nos ajuda muito a ir além de muitas das coisas”; Carlos - “Influência 
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significativamente”; Francisco - “Então... já contribuiu significativamente. Tem a 

estrutura, já teve os contatos e já teve o nosso primeiro fruto que foi a parceria”; Igor 

- “Já contribuiu significativamente para o desenvolvimento da empresa sim, já. E 

também para o futuro da empresa”. 

Destacou-se contrariamente apenas a opinião de Helder. Para ele a incubadora 

tem contribuído com seu negócio, mas não de uma forma significativa, por um motivo: 

Não necessariamente, eu diria que não. Quando você tem uma empresa na 
fase inicial, que você não sabe nada, tudo bem, eu acho que aí a parte da 
incubação ela é importante, porque você vai receber pelo menos as noções 
iniciais. Mas a gente já tinha umas ideias bem já definidas, podiam não ser 
totalmente certas, mas já eram bem definidas. Então, para nós, eu diria que 
não foi uma coisa assim tão determinante. (Helder) 

 

 Fazendo um paralelo com a lógica effectual, percebe-se que quando o gestor 

parte de um raciocínio causal tendo claros seus objetivos e as estratégias para os 

alcançar, a incubadora não parece poder contribuir significativamente em seu alcance. 

Já quando a perspectiva é effectual, a incubadora se diferencia por proporcionar o 

aumento das possibilidades (meios) disponíveis para que o empreendedor possa 

traçar diversos fins. Estes resultados estão de acordo com Sarasvathy (2001a, 2001b, 

2008), a qual aponta que quando o empreendedor possui forte conhecimento prévio 

do mercado pode ser preferível a abordagem causal à alavancagem sobre 

contingências da effectual na obtenção de melhores resultados. Ou seja, nenhuma 

das duas lógicas, effectual ou causal, é melhor que a outra, elas se complementam e 

intercalam dependendo do contexto (SARASVATHY, 2001a, 2001b, 2008; FAIA, 

ROSA, e MACHADO, 2014; SALUSSE e ANDREASSI, 2016) 

Dentre os vários benefícios apontados, tem-se, por exemplo: que a incubadora 

irá reduzir os custos dos empreendedores para que eles tenham mais meios 

financeiros, possibilitando a geração de novos objetivos; expandir a rede de 

relacionamento do empreendedor, fomentando parcerias; orientar gerencialmente e 

juridicamente, suprimindo eventual necessidade de conhecimento prévio não 

disponível. 

 Conclui-se então com a fala de Carlos: 

Mas que ajuda, ajuda. É uma decisão estratégica que você tem que tomar 
como empreendedor para lhe ajudar em um determinado ponto. Nesse ponto 
é aquele negócio, se você está começando o ideal é que você entre para 
alguma incubadora, seria o ideal. (Carlos) 
 

Nesse sentido, destaca-se que numa perspectiva effectual, a quando da 
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abertura de uma empresa, o ideal seria procurar uma incubadora, de forma a colher 

todos os benefícios apontados, proporcionando ao empreendedor ampliar as 

possibilidades fins de seu negócio. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste capítulo, apresentamos as principais conclusões obtidas com a 

pesquisa, bem como suas apresentamos as contribuições de cunho teórico, 

metodológico e prático. Por fim, discutimos as limitações e as lacunas teóricas para 

estudos futuros. 

 A pesquisa teve como problemática inicial entender como os gestores de 

startups de tecnologia incubadas utilizam a lógica effectual na tomada de decisão 

estratégica na criação, incubação e desenvolvimento de suas empresas. Sendo 

assim, teve-se como objetivos específicos: 

a) Identificar os motivos e recursos que influenciaram os empreendedores a 

criar seus negócios; 

b) Verificar se os pressupostos da lógica Effectual estiveram presentes ao 

longo da criação e desenvolvimento das empresas incubadas estudadas;  

c) Identificar os motivos que levaram o empreendedor a incubar sua startup 

e qual a influência da incubação como fonte facilitadora do processo 

decisório effectual. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, identificar os motivos e recursos 

que levaram ao surgimento do sujeito empreendedor foi possível concluir que os 

empreendimentos se originaram majoritariamente da formação, experiências e 

atuações prévias do empreendedor, ou seja, dos recursos (meios) que possuía, seja 

pelas ideias surgidas em laboratórios de pesquisa ou oportunidades enxergadas em 

suas áreas de atuação. A partir daí, os empreendedores, movidos pela vontade de 

transformar o meio, ajudar pessoas, sentir a emoção dinamicidade de empreender e 

ter autonomia e liberdade para tomarem suas decisões constituíram suas startups. 

Quanto ao segundo objetivo, de verificar se os pressupostos da lógica Effectual 

estiveram presentes, traçam-se conclusões com relação à clareza de objetivos 

iniciais, tolerância a perdas e investimentos, cooperação frente a competição e 

alavancagem sobre contingências.  

A respeito da clareza dos objetivos iniciais não foi possível verificar uma 

preponderância de nenhuma das lógicas, possivelmente porque ao momento da 

incubação a empresa já precisa ter seu modelo de negócios claramente definido, 

contribuindo para um viés causal frente à lógica effectual esperada inicialmente para 



 

110 

uma startup de tecnologia. Já a respeito de tolerância a perdas e investimentos, 

verificou-se que em sua maioria os empreendedores não dispunham de capital para 

grandes investimentos, o que porém, não foi impeditivo na criação e crescimento das 

empresas. Já um destaque foi a tendência à cooperação dos empreendedores, 

característica da lógica effectual onde se evitaram a concorrência direta através do 

reposicionamento de suas empresas em outro nicho ou por acordos de cooperação, 

bem como, se buscaram firmar parcerias construtivas para aumentar a participação 

de suas empresas no mercado e barrem novos entrantes. Já quanto à alavancagem 

sobre contingências, pode-se afirmar sua presença pelo foco e orientação da gestão 

pela demanda, onde os empreendedores direcionam seus esforços para entender o 

cliente e as demandas do mercado de forma a conseguir atendê-las bem, 

desenvolvendo novos produtos, serviços ou até mudando o modelo de negócio. 

Por fim, o terceiro objetivo específico era identificar os motivos que levaram à 

incubação da startup e a influência da incubadora no processo decisório effectual. 

Quanto aos motivos, destacou-se a infraestrutura da UFRN à disposição como grande 

atrativo aos empreendedores. Já com relação à influência da incubadora sobre o 

processo decisório pode-se dizer que esta gera novas parcerias e novos negócios à 

incubada, ou seja, aumentando os recursos (meios) disponíveis para que o 

empreendedor consiga conjecturar novos objetivos e cresça. Outro aspecto que se 

destacou foram as mentorias, consultorias, assessorias e capacitações, que auxiliam 

o empreendedor na superação de dificuldades de gestão, permitindo-lhe ter maior 

foco na essência de seu negócio. Além disto, verificou-se que a incubação 

proporciona um alivio financeiro pela diminuição dos gastos administrativos, o que 

permite ter mais recursos financeiros (meios) para reinvestir em novos objetivos (fins). 

 Diante disto, pode-se afirmar que os empreendedores de startups de 

tecnologia incubadas empregam a lógica effectual em suas decisões, desde o 

momento da criação de suas empresas, ao utilizar seus conhecimentos e 

relacionamentos prévios para o aproveitamento de oportunidades e constituição de 

parcerias, direcionando o desenvolvimento de suas empresas em função da demanda 

e decidindo pela incubação como forma de potencializar o acesso a mais recursos 

(meios) para potencializar o crescimento de seus negócios. 

 



 

111 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

 Contribuiu-se para a área de pesquisa em Empreendedorismo, com o 

entendimento das características e motivações de empreendedores de startups 

incubadas, sendo um novo estudo para a área. 

 Contribuiu-se evidenciando que a academia é uma importante fonte 

geradora de ideias e modelos de negócio, sendo a incubadora uma válvula 

direcionadora dessas inovações para o mercado através de startups, de forma a que 

não se percam em artigos arquivados. 

 Contribuiu-se com o perfil, expectativas e motivações dos empreendedores 

para que a incubadora conheça melhor seu incubado e possa direcionar ações e ou 

novas seleções a partir dos aprendizados. Inclusive, verificando se empreendedores 

com objetivos iniciais mais vagos não teriam ritmos de evolução maiores, que os 

demais. 

 Contribuiu-se mostrando a incubadora como uma forte aliada estratégica de 

startups enfrentando a incerteza do mercado, potencializando novos recursos (meios) 

para o crescimento das incubadas. 

 Contribuiu-se para as discussões da teoria effectual com os destaques do 

estudo, mostrando o acompanhamento da demanda pelos empreendedores como um 

meio efetivo de direcionar investimentos e se alavancar sobre contingências. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa apresentou aspectos envolvendo empreendedorismo e 

estratégia, temas tão amplos e complexos que se torna inevitável a existência 

limitações ao trabalho.  

 Uma limitação da pesquisa foi a de que, por se tratar de uma análise 

qualitativa, mesmo que de múltiplos casos, seus resultados não podem ser 

amplamente generalizados. 

 Outra limitação foi a da não triangulação dos dados, pois foi analisada a 

perspectiva apenas dos empreendedores, não contemplando demais stakeholders 

que fizeram parte da criação e crescimento das empresas. 
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 Por fim, como consequência do ponto anterior, aponta-se como limitação a 

não participação da incubadora na pesquisa, para contraposição com os benefícios e 

contribuições que esta se propõe a entregar aos seus incubados.  

 

5.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 A temática de Empreendedorismo e da abordagem Effectuation ainda se 

encontra em expansão. Em próximos estudos sugere-se:  

 O uso de abordagens quantitativas para mensurar a preponderância de cada 

lógica decisória nos empreendedores e/ou generalizar resultados; 

 Abordar empreendedores em outras incubadoras para verificar se diferentes 

contextos/regiões influenciam no perfil e resultados denotados nesta pesquisa;  

 Inserir a incubadora e outros stakeholders envolvidos com a empresa para 

realizar a triangulação dos dados e reforçar os resultados obtidos; 

 Outra sugestão é a análise da evolução da lógica decisória do empreendedor 

pós-incubação, verificando se com um modelo de negócio mais amadurecido o 

gestor começa a se voltar mais para a lógica causal. 
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NDICESAPÊNDICE A - Carta de Autorização Para Coleta dos Dados 

APENDICES 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

Prezado(a),  

 

Luís Manuel Esteves da Rocha Vieira, meu orientando de mestrado, está realizando 

uma pesquisa pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre a lógica da tomada de decisão 

estratégica em startups de tecnologia incubadas. O estudante deseja desenvolver o 

segmento empírico de sua dissertação de mestrado em sua empresa. O objetivo 

central do estudo é compreender o raciocínio empregado pelo gestor na criação e 

crescimento de startups. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e o nível de análise 

será o da organização. Na fase de coleta de dados, pretende-se realizar entrevistas 

com V. Sa. Para viabilizar a execução da pesquisa, solicito sua autorização para que 

Luís possa coletar os dados por meio de uma entrevista previamente agendada. É 

importante salientar que será entregue a V. Sa. um termo de confidencialidade 

garantindo sigilo quanto ao nome da sua empresa e o de V. Sa. O relatório final da 

pesquisa será disponibilizado à empresa.  

 

Agradeço antecipadamente a atenção de V. Sa., despeço-me.  

 

Atenciosamente,  

 

 

__________________________________________________ 

Afrânio Araújo Galdino, Dr. 

Prof. do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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APÊNDICE B - Termo de Confidencialidade dos Dados 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

 

Pelo presente termo, o signatário, Luís Manuel Esteves da Rocha Vieira, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a 

manter as suas fontes de informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a 

identificação do(a) entrevistado(a) na redação final dos relatórios.  

 

 

Natal, ____ de _____________ de 2016 

 

 

 

__________________________________________________ 

Luís Manuel Esteves da Rocha Vieira 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento de Entrevista 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

 

Eu, __________________________________________________________, sendo 

conhecedor do tema e metodologia utilizados pelo aluno do Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), consinto em participar da pesquisa conduzida pelo mesmo. Entendo que toda 

e qualquer informação prestada por mim no decorrer da(s) entrevista(s) pode ser 

utilizado na elaboração de relatórios referentes à pesquisa. Entendo também que as 

entrevistas podem ser gravadas. É acertado entre mim, signatário deste termo, e o 

aluno, que todas as possibilidades de identificação enquanto entrevistado devem ser 

impedidas. 

 

 

Natal, _____ de ___________ de 2016. 

 

 

Assinatura do Entrevistado: __________________________________  
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APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

NOME: ______________________ EMPRESA:_________________ COD.:_______ 

 

 

A. Caracterização do Entrevistado  

 

1. Idade:  

2. Estado Civil:  

3. N° de filhos:  

4. Escolaridade:  

5. Ocupação atual:  

6. Fale um pouco sobre as suas origens, sua família. Qual era a ocupação de 

seus pais? Existe algum empresário em sua família? Teve alguém como modelo 

de empreendedor?  

7. Qual sua formação/experiência profissional. Qual foi sua ocupação anterior e 

quanto tempo permaneceu nela?  

8. Que características pessoais você considera que foram fundamentais para o 

sucesso do seu negócio/empreendimento?  

9. Quais são seus valores mais importantes?  

10. O que fez você querer ser um empreendedor? 

 

B. Lógica Decisória 

 

1. Como nasceu a ideia e se formou a empresa? Quais foram seus objetivos, eles 

eram específicos/claros ou amplos? 

 

2. Como selecionou seus objetivos, mercados-alvo, produtos, serviços? O que era 

atraente em relação a cada um e de onde surgiu a ideia? Que tipo de pesquisa de 

mercado foi feita (se é que foi feita)? 

 

3. Em que medida eles concentram seus investimentos e o posicionamento da 

empresa para o sucesso em função das predições/pesquisas de mercado? 

 

4. Você dispunha de crédito/capital para iniciar o negócio? Se não, como 

conseguiu? 

 

5. Você dispunha de algum tipo de conhecimento/informação sobre o tipo de 

negócio que estava abrindo? 
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6. Quando novos meios/recursos lhe eram apresentados (surgiam), você estava 

disposto a reconsiderar/mudar seus objetivos? 

 

7. Procurou meios e recursos para validar seus objetivos pré-existentes? 

 

8. Você trabalha com algum parceiro? Como estes relacionamentos iniciaram e 

por quê? Você procurou outros parceiros ao mesmo tempo? Por quê? 

 

9. Que tipo de parceiros você escolheu? Algum deles era um potencial 

concorrente? Você trabalhou com os parceiros de modo a promover/aperfeiçoar 

alguma mudança no modelo de negócio? Ou os parceiros focaram na execução 

de objetivos pré-existentes? 

 

10. Ao longo da criação e desenvolvimento da empresa, trabalhou de forma mais 

cooperativa ou competitiva com seus eventuais parceiros/concorrentes? 

 

11. Por que você buscou incubar seu negócio? A incubadora contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento de sua startup? O fato de estar 

incubado já influenciou significativamente o futuro aspirado para a empresa ou as 

decisões estratégicas tomadas?  

 

12. Como escolheu o(s) local(ais) de estabelecimento do negócio? 

 

13. Que surpresas/dificuldades surgiram ao longo de seus caminhos? Como você 

lidou com elas? 

 

14. Quando você toma decisões de investimento, como você toma a decisão de 

quanto irá investir? Que fatores você leva em conta? 

 

15. Já aconteceu de um cliente te procurar querendo algo que você não oferecia 

no início de sua empresa? O que aconteceu? 

 

16. Em que projetos você está trabalhando agora ou em seguida, no futuro? ou no 

que pretende trabalhar no futuro? Por que você os escolheu? 

 


