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RESUMO 
 

MODELO DE MENSURAÇÃO DA COMPETITIVIDADE EM EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA NA PERSPECTIVA DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

DO GESTOR DIANTE DO CICLO ORGANIZACIONAL DO NEGÓCIO 
 
 

AUTORA: Cláudia de Freitas Michelin 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Italo Fernando Minello 

 
O tema empreendedorismo, emergente e atual, é considerado como veículo ideal para inovar, aumentar a 
produtividade e melhorar modelos de negócios. A pesquisa focada na atividade empreendedora e seus 
desdobramentos vêm sendo valorizada como uma das principais bases do crescimento econômico e da geração de 
emprego e renda na atualidade. No centro da temática tem-se a figura do empreendedor que, para os investigadores 
dessa área, é um elemento importante a ser estudado no contexto organizacional, pois suas características 
comportamentais podem ser alteradas e afetadas por mudanças no ambiente e pelas diferentes etapas vivenciadas 
em seu negócio. Percebe-se, então, que a velocidade das transformações econômicas e tecnológicas no ambiente 
social e no mundo dos negócios exige do empreendedor capacidades cada vez mais adaptativas para que consiga 
manter a competitividade. Esse estudo focou em empresas de base tecnológica – EBTs – inseridas dentro de 
incubadoras localizadas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Esse tipo de negócio possui elevada tecnologia, 
baseadas em princípios e processos inovadores, inéditos ou não, formadas para fabricar produtos ou serviços com 
cunho tecnológico. O objetivo dessa tese de doutorado foi propor um modelo capaz de medir e avaliar a 
competitividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor 
diante das diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio e, para a concepção deste foram abordados eixos 
temáticos: empresas de base tecnológica, ciclo organizacional do negócio, comportamento empreendedor, 
competitividade, sistema de mensuração de desempenho e elementos multicritério para tomada de decisão. A partir 
do objetivo geral, utilizou-se as abordagens quantitativa e qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, com base 
em uma pesquisa teórica-empírica fundamentada no indivíduo. Aplicou-se dois instrumentos de coleta de dados, 
um questionário estruturado com base nas CCEs de McClelland (1987) aos 31 gestores das EBTs mapeadas para 
a pesquisa e, um roteiro de entrevista semiestruturada para uma amostra de 11 gestores. Os dados foram tratados 
por meio do método Sistema de Mensuração de Desempenho Key Performance Indicators, utilizando elementos 
da Análise Hierárquica de Processos em uma abordagem multicriterial, onde foram analisados os critérios de forma 
pareada, também se utilizou da técnica de análise de conteúdo e triangulação de dados. As EBTs foram 
classificadas dentro das etapas do ciclo organizacional e ao final, o estudo demonstrou por meio de um modelo 
que a competitividade da EBT pode ser medida e avaliada na perspectiva do comportamento empreendedor e que 
as características desse comportamento, em intensidades diferentes, foram os fatores que interferiram no resultado 
da competitividade. Os dados adicionados no modelo proposto e desenvolvido resultaram no índice de 
comportamento empreendedor daquele gestor investigado, sendo que a maioria deles apresentou intensidade alta 
ou plena de CCEs, e esse índice ao ser correlacionado com os níveis de competitividade, atribuindo os mesmos 
resultados em escala correspondente, evidenciou-se em nível N4 para todas as etapas, significando que as EBTs 
foram consideradas plenamente competitivas na perspectiva comportamental porque seus gestores apresentaram 
comportamentos alinhados com as características do comportamento empreendedor tanto na abordagem 
quantitativa quanto na amostra da abordagem qualitativa. A identificação dos comportamentos de maior ou menor 
predominância por etapa do ciclo foram os norteadores da competitividade e essa identificação tende a melhorar a 
própria gestão que reflete diretamente na tomada de decisão. Dessa forma, a importância dessa pesquisa se deu 
principalmente pela oportunidade de desenvolver um modelo específico de mensuração de intangível e pela 
possibilidade do gestor entender melhor o seu desempenho e suas ações refletidas por meio de seu comportamento. 
Esse entendimento pode desenvolver competências, fortalecer habilidades, sanar lacunas, buscar melhorias, 
diminuir incertezas, favorecer o êxito do próprio negócio e contribuir para o crescimento e desenvolvimento 
econômico do meio em que a EBT está inserida. 

 
Palavras-chave: competitividade, comportamento empreendedor, empresa de base tecnológica, mensuração de 
desempenho, ciclo organizacional 
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ABSTRACT 
 

MODEL FOR MEASURING COMPETITIVENESS IN TECHNOLOGICAL 
COMPANIES IN THE PERSPECTIVE OF THE MANAGER'S ENTREPRENEUR 

BEHAVIOR BEFORE THE ORGANIZATIONAL BUSINESS CYCLE 
 

AUTHOR: Cláudia de Freitas Michelin 
ADVISOR: Prof. Italo Fernando Minello, PHD 

 
The topic of entrepreneurship, emerging and current, is considered as the ideal vehicle to innovate, increase 
productivity and improve business models. The research focused on the entrepreneurial activity and its unfolding 
has been valued as one of the main bases of economic growth and the generation of employment and income in 
the present time. At the center of this theme is the figure of the entrepreneur who, for researchers in this area, is 
an important element to be studied in the organizational context, since its behavioral characteristics can be altered 
and affected by changes in the environment and by the different stages experienced in its business. It is then 
perceived that the speed of economic and technological changes in the social environment and in the business 
world requires the entrepreneur increasingly adaptive capacities to maintain competitiveness. This study focused 
on technology-based companies - EBTs - inserted in incubators located in the extreme south of Rio Grande do Sul. 
This type of business has high technology, based on innovative principles and processes, unpublished or not, 
formed to manufacture products or services technologically. The objective of this doctoral thesis was to propose a 
model capable of measuring and evaluating the competitiveness in technology-based companies in the perspective 
of the manager's entrepreneurial behavior in the different stages of the business organizational cycle, and for the 
conception of this thematic axes were addressed: companies technological basis, business organizational cycle, 
entrepreneurial behavior, competitiveness, performance measurement system and multicriteria elements for 
decision making. From the general objective, we used the quantitative and qualitative approaches, of the 
exploratory and descriptive type, based on an empirical research based on the individual. Two data collection 
instruments were applied, a structured questionnaire based on McClelland's CCEs (1987) to the 31 managers of 
the EBTs mapped to the survey, and a semi-structured interview script for a sample of 11 managers. The data were 
treated using the Performance Measurement System Key Performance Indicators method, using elements of the 
Hierarchical Analysis of Processes in a multicriteria approach, where the criteria were analyzed in paired form, 
also the technique of content analysis and triangulation of data. The EBTs were classified within the stages of the 
organizational cycle and at the end, the study demonstrated by means of a model that the competitiveness of EBT 
can be measured and evaluated in the perspective of the entrepreneurial behavior and that the characteristics of 
this behavior, in different intensities, were the factors that interfered in the competitiveness outcome. The data 
added in the proposed and developed model resulted in the index of entrepreneurial behavior of that manager 
investigated, and most of them presented high or full intensity of SCCs, and this index being correlated with the 
levels of competitiveness, assigning the same results in a corresponding scale , was evidenced at the N4 level for 
all stages, meaning that the EBTs were considered fully competitive in the behavioral perspective because their 
managers presented behaviors aligned with the characteristics of the entrepreneurial behavior both in the 
quantitative approach and in the sample of the qualitative approach. The identification of the more or less 
predominant behaviors by stage of the cycle were the guiding principles of competitiveness and this identification 
tends to improve the own management that reflects directly in the decision making. Thus, the importance of this 
research was mainly due to the opportunity to develop a specific model of measurement of intangible and by the 
possibility of the manager to better understand their performance and their actions reflected through their behavior. 
This understanding can develop skills, strengthen skills, address gaps, seek improvements, reduce uncertainties, 
favor the success of the business itself and contribute to the economic growth and development of the environment 
in which EBT is embedded. 
 
Keywords: competitiveness, entrepreneurial behavior, technology-based company, performance measurement, 
organizational cycle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 A pesquisa focada no tema atividade empreendedora e seus desdobramentos vêm sendo 

valorizada como uma das principais bases do crescimento econômico e da geração de emprego 

e renda na atualidade, segundo a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2016-

2017a). Essa pesquisa acompanha as taxas de empreendedorismo em várias fases da atividade 

empreendedora e avalia as características, motivações e ambições dos empreendedores além de 

explorar as atitudes que as sociedades têm em relação a essa atividade. Este relatório, já na sua 

décima oitava edição, inclui resultados baseados em 65 economias mundiais, investigando 

adultos entre 18 e 64 anos que cobrem 69,2% da população mundial e representam 84,9% do 

PIB (Produto Interno Bruto) mundial. Frente a esses indicadores, a ação empreendedora é tema 

merecedor de estudos e destaque, pois é vista hoje como uma oportunidade e estabelecimento 

de desafios significativos advindos do rápido desenvolvimento da tecnologia e da globalização 

(LAURIKAINEN et al., 2018). 

Em resultados sociais sobre o empreendedorismo, baseado nas economias mundiais, 

mais de dois terços da população acreditam que os empresários são bem-sucedidos e desfrutam 

de altos status dentro de suas sociedades e as áreas investigadas são abordadas por meio de 

políticas e práticas, logo essas ações contribuem para a criação de ecossistemas empresariais, 

incluindo decisores políticos, setor privado, educadores e pesquisadores (GEM, 2016-2017a). 

O tema empreendedorismo, emergente e atual, é considerado por Dornelas (2016) como 

veículo ideal para inovar, aumentar a produtividade e melhorar modelos de negócios. Os fatores 

apontados pelo autor são por si só pertinentes e positivos e impulsionados por pessoas que em 

suas atividades individuais ou coletivas são capazes de modificar o meio em que vivem. A GEM 

(2016-2017a) reconhece que, embora todos os empreendedores sejam importantes, eles têm 

diferentes impactos em suas sociedades e que a chave para o desenvolvimento econômico e o 

crescimento é a criação de emprego e o nível de inovação. Jelilov e Onder (2016) refere-se ao 

indivíduo empreendedor como aquele que agrega valor à determinado projeto, especialmente 

quando assume riscos e isso impacta positivamente na sociedade. Para Surie e Groenb (2016) 

o empreendedorismo permite a difusão de novas tecnologias capazes de causar impacto social 

e gerar a “destruição criativa” por meio de atividades geradoras de valor onde os atores 

econômicos variam de indivíduos, microempresas e grandes organizações. 

Inovação, produtividade e melhoria na gestão são fatores desafiadores uma vez que é 

sabido, segundo Gondim (2016), que a economia brasileira tem enfrentado obstáculos afetados 

pela falta de processos inovadores e perda de competitividade frente a outros países. Uma das 
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causas desse problema são os altos custos de produção, além de uma alta carga tributária e a 

instabilidade política. Existe consenso na academia, no governo e na sociedade de que o 

crescimento econômico com equidade depende do fortalecimento, expansão, consolidação e 

integração de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. A experiência brasileira e 

a de outros países demonstram que a geração de riqueza, emprego, renda e oportunidades, 

juntamente com a diversificação produtiva e o aumento do valor agregado na produção de bens 

e de serviços, depende diretamente do fortalecimento das capacidades de pesquisa e de inovação 

do País (BRASIL, 2015a). 

A palavra inovação, presente em muitas abordagens ao longo do tempo, precisa ser 

considerada. O relatório mundial da pesquisa GEM evidencia que empreendedores em 

economias orientadas para a inovação são consideravelmente mais inovadores (GEM, 2016-

2017a). Novos empreendimentos são capazes de fazer contribuições elevadas para a criação de 

emprego e renda, logo a atividade empreendedora quando baseada na inovação está relacionada 

positivamente ao crescimento econômico. Neste aspecto o mesmo relatório diferencia as 

economias – as que são impulsionadas pela inovação e as que são direcionadas a fatores de 

eficiência – e nessa diferença enfatiza que os empreendedores que geram empregos, aqueles 

que projetam empregar seis ou mais pessoas, são empresários de alto e médio crescimento, 

sendo que um quarto dos empresários nas economias impulsionadas pela inovação exibem essas 

aspirações de maior crescimento em relação aos empresários das economias direcionadas a 

fatores de eficiência. 

Percebe-se então que alguns dos problemas contemporâneos demandam sujeitos que 

atuem como agentes de mudança. De modo ainda mais específico, algumas situações podem 

ativar indivíduos criadores e disseminadores de inovação e transformação. O indivíduo 

empreendedor é um ator essencial que ainda carece de maior entendimento no que se refere à 

sua formação e desenvolvimento empreendedor. Esse desenvolvimento tem sido colocado, não 

apenas no Brasil, mas em diversos países do mundo, como prioritário nas agendas e debates 

políticos, econômicos e acadêmicos, haja vista a comprovada influência que o mesmo exerce 

no desenvolvimento social e econômico de uma nação (TSCHÁ; CRUZ NETO, 2014, GEM, 

2016b; GEM, 2016-2017a).  

Diante disso, pode-se dizer que o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias e oportunidades. E a perfeita 

implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. Para o termo 

“empreendedor” existem muitas definições, mas uma das mais antigas e que talvez reflita o 

espírito empreendedor seja a de Joseph Schumpeter (1949): “o empreendedor é aquele que 
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destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação 

de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”.  

Sendo o empreendedor esse indivíduo capaz de mudar o contexto em que atua, cada vez 

mais, as cidades e as zonas urbanas não são consideradas apenas como objeto de inovação, mas 

também como ecossistemas que habilitam as capacidades de inteligência e co-criação coletiva 

de comunidades de usuários/cidadãos para conceber cenários inovadores de vida e de trabalho 

(SCHAFFERS et al., 2011, KOBAYASHI et al., 2017).  

 As ações dessas pessoas podem acarretar potenciais benefícios em todas as etapas do 

processo de um negócio, conforme Gimenez et al. (2008). As empresas têm características, 

desafios e oportunidades diferentes à medida que evoluem de negócios incipientes para 

organizações maiores (FISK, 2009). Existem várias etapas de um negócio e em cada uma delas 

o empreendedor responde a diferentes estímulos onde seu comportamento pode afetar os 

resultados de evolução rápida ou lenta, e de enfrentamentos altos e baixos. O autor ainda 

enfatiza que muitas empresas não reconhecem as fases que atravessam e embora cada etapa seja 

resultado da idade, do tamanho e do desempenho do negócio, ela também se caracteriza por sua 

estrutura e sofisticação.  

Diante disso, salienta-se o que o relatório brasileiro da pesquisa GEM (2016b) aponta 

em seus resultados. Essa pesquisa se diferencia, uma vez que apresenta aspectos distintivos que 

ressaltam a importância de resultados para a formulação de políticas e programas de apoio à 

criação e desenvolvimento de novos empreendimentos. Entre estes, se destacam: a utilização 

de fontes primárias de dados com foco no indivíduo e não em empresas; a utilização de um 

conceito ampliado de empreendedor; e a consulta a especialistas que atuam no campo do 

empreendedorismo. Estas características levam à identificação do processo empreendedor em 

todas as suas fases, bem como à possibilidade de identificar, além do empreendedorismo 

formalmente registrado, também atividades empreendedoras informais. Empreendedorismo, 

para é qualquer tentativa de criação e desenvolvimento de novos negócios em qualquer 

momento do ciclo organizacional, considerando também que o empreender pode ser individual 

ou coletivo (GRECO, et al., 2008). 

Criar algo é desafiador, por isso parcerias e apoio são necessários. Segundo Santos, 

Teixeira e Marini (2016) no Brasil, têm sido desenvolvidas políticas de apoio a processos de 

inovação tecnológica para empresas, com a finalidade de propiciar a estas melhores condições 

para que se mantenham saudáveis no mercado e melhorem seu potencial competitivo. Projetos 

dessa natureza auxiliam, uma vez que a conjuntura da economia praticada em escala global 

contribui para o acirramento da rivalidade entre as empresas atuantes em grande parte dos 
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setores industriais, fato que é impulsionado por diversos fatores e cujos níveis de controle nem 

sempre estão sob o domínio das organizações (DI SERIO; VASCONCELLOS, 2009; 

PORTER, 2009a). Logo, conhecer ou participar de políticas apoiadoras facilita no próprio êxito 

da criação e expansão de uma ação empreendedora. 

As incubadoras se enquadram como parcerias de apoio ao indivíduo que queira iniciar 

um negócio e neste estudo acerca do comportamento empreendedor do gestor, focou na 

competitividade em empresas de base tecnológica – EBTs – inseridas dentro de incubadoras 

tecnológicas. Esse tipo de negócio possui elevada tecnologia, baseadas em princípios e 

processos inovadores, inéditos ou não, formadas para fabricar produtos ou serviços com cunho 

tecnológico. As EBTs podem ou não estar inseridas em incubadoras, sendo que para essa 

pesquisa optou-se pelas que estão inseridas. Para Allahar e Brathwaite (2016) há uma crescente 

aceitação da incubação como uma ferramenta potencialmente válida para promover o 

desenvolvimento e a inovação empresarial. 

Quando em estágio inicial e voltadas a um modelo escalável de negócios, tais 

organizações são chamadas de startups (FONSECA; LOPEZ-GARCIA; PISSARIDES, 2001 

apud ANTONENKO; LEE; KLEINHEKSEL, 2014). Sendo uma fonte de inovação, as 

empresas startups utilizam tecnologias emergentes para inventar produtos e reinventar modelos 

de negócio (KOHLER, 2016) e são instituições desenhadas para criar produtos ou serviços sob 

condição de extrema incerteza (RIES, 2012).  

A Associação Brasileira de Startups desenvolveu o StartupBase, maior banco de dados 

do Brasil na área, com registro de 3.301 empresas de caráter tecnológico e inovador no país e 

grande parte delas desfrutando das estruturas de incubadoras tecnológicas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE STARTUPS, 2016). Essas estruturas consistem em oferecer uma gama de 

serviços básicos para as empresas nelas sediadas, incluindo disponibilização de espaço, 

infraestrutura, canais de comunicação, entre outros.  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a fim de incentivar a criação e 

consolidação de empresas de caráter inovador no Brasil desenvolveu o Programa Nacional de 

Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (PNI). Esse programa já apoiou a 

criação de diversas incubadoras tecnológicas no país. No entanto, é necessário que o poder 

público entenda incubadoras de empresas como mecanismos de desenvolvimento regional e 

elementos fundamentais em ecossistemas de inovação, para que seja possível transformar o 

conhecimento gerado por pesquisadores nas universidades em riqueza para o país (BRASIL, 

2015b). 



 

 

31 

As startups também chamadas empresas de base tecnológica tornam-se atraentes de 

pesquisar uma vez que a qualidade dos produtos provenientes destas carrega consigo o grau 

inovativo desenvolvido pelas mesmas (SOETANTO; JACK, 2013). Neste sentido, as temáticas 

referentes ao planejamento e controle de sistemas do negócio convergem seu foco de atuação, 

independente do modelo utilizado, sobre a avaliação dos aspectos tangíveis à produção e à 

administração, de modo que aspectos intangíveis tais como comportamento, ética, status, 

estima, entre outros, raramente são utilizados como inputs nesses sistemas. Em um ambiente de 

negócios caracterizado por constantes transformações, as empresas, dependem cada vez mais 

da capacidade de seus ativos intelectuais para gerar ideias e criar produtos e serviços inovadores 

(QUANDT et al., 2015). Cassol et al. (2016) dizem que um dos ativos intangíveis compreendido 

como capital intelectual é percebido como um recurso estratégico capaz de ser propulsor da 

inovação. Esta dependência pode ser análoga às pequenas empresas e aos negócios em 

formação, também relevante para a economia de um país.  

A presença de aspectos intangíveis, especificamente a forma de atuação do gestor e seu 

comportamento empreendedor, pode impactar fortemente em todos os processos, pois EBTs 

são empresas que mantem seus negócios através da prospecção de novas tecnologias, seja na 

manufatura de bens de consumo, componentes para outras indústrias ou mesmo na prestação 

de serviços. Isso demonstra que, se por um lado o sucesso de empresas de base tecnológica está 

condicionado ao desempenho de excelência em processos produtivos tanto em aspectos 

tangíveis e intangíveis que agregam valor perceptível aos demais stakeholders (CASADO; 

PELÁEZ, 2014), por outro, as incubadoras de base tecnológica, cujo objetivo é justamente 

apoiar a concepção e desenvolvimento de EBT, ainda enfrentam limitações para disponibilizar 

ferramentas gerenciais que traduzam os conceitos genéricos da administração estratégica, 

marketing e competitividade para dentro da realidade de planejamento e controle de produção.  

Diante disso, evidencia-se um dos papéis das universidades, as quais tem por finalidade 

promover o desenvolvimento através de ensino, pesquisa e extensão que possam vir a beneficiar 

a sociedade em que se faz presente. Se as EBTs contribuem para o desenvolvimento da região 

em que estão inseridas, estudar e analisar a competitividade baseada no comportamento do 

idealizador de cada uma delas torna-se fator chave para entender resultados de sucesso ou 

insucesso em todas as etapas do ciclo organizacional do negócio.  

No centro do estudo então está a figura do empreendedor que, para os investigadores 

dessa área do empreendedorismo, é um elemento importante a ser estudado no contexto 

organizacional, pois suas características comportamentais podem ser alteradas por 

transformações no ambiente (MINELLO; SCHERER, 2014). Drucker (1987) aborda que o 
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sucesso ou mesmo a sobrevivência de uma empresa depende, fundamentalmente, do 

comportamento e das características pessoais que marcam os empreendedores inovadores. Ele 

menciona que a inovação, instrumento especifico dos empreendedores, é o meio pelo qual se 

explora a mudança como uma oportunidade para negócios ou serviços diferentes, e que pode 

ser aprendida e praticada. 

A seguir, especificam-se a formulação do problema para esta pesquisa, seu objetivo 

geral e seus objetivos específicos. 

  

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A partir da contextualização descrita sobre a área do empreendedorismo e do sujeito 

empreendedor, que carrega consigo comportamentos suscetíveis a alterações diante dos vários 

momentos em que atravessa quando promove mudanças ao por em prática uma ideia ou na 

criação de novos negócios, o estudo estreita o foco para as empresas em que esse sujeito opera, 

especificamente em empresas de base tecnológica. 

A formulação do problema nasce expondo as EBTs, que representaram o foco dessa 

pesquisa, por meio de estudos publicados sobre as incubadoras de base tecnológica, que são os 

ambientes em que essas empresas mantem suas atividades.  

Inicia-se pelo estudo de Gallon, Ensslin e Silveira (2009), sobre a importância das 

incubadoras para o desempenho organizacional na percepção do empreendedor. Nos resultados 

constataram-se alguns pontos frágeis do processo. Um deles refere-se à obtenção de premiações 

e/ou certificações pelo reconhecimento do mercado, frequentes entre as empresas do setor 

tecnológico, motivado possivelmente pela dificuldade da consultoria de marketing das 

incubadoras para viabilizar a participação das empresas incubadas em eventos para promoção 

e divulgação dos produtos e/ou serviços; e outro à falta de apoio da gerência das incubadoras 

para a elaboração de projetos para captação de recursos junto aos órgãos de fomento. Percebe-

se pela literatura que esses pontos frágeis ainda são considerados e apontados em outras e novas 

pesquisas (PADRÃO, 2011, ALLAHAR; BRATHWAITE, 2016). 

Pelos achados disponíveis, entende-se então que os gestores dessas empresas enfrentam 

limitações. Para Domingues (2010), outros problemas ainda merecem destaque, como a 

ausência de um ambiente inovador e a carência de profissionais especializados, fatores que 

corroboram a outros pesquisadores. Roig-Tierno, Alcázar e Ribeiro-Navarrete (2015) 

examinaram a relação entre o crescimento e o uso de infraestruturas de apoio (incubadoras, 
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centros tecnológicos e universidades) ao empreendedorismo inovador e os resultados 

evidenciaram que a combinação do uso de incubadoras, centros tecnológicos e universidades 

pode afetar positivamente o crescimento das empresas inovadoras jovens, e esse pode ser um 

dos caminhos para diminuir os problemas apontados ao longo dos tempos.  

Outra reflexão é trazida por Gedik, Minam e Kesici (2015) ao dizerem que empresários 

que participam de associações apoiadas por comunidades universitárias em comparação com as 

associações apoiadas pelo governo são mais propensas a ter características inovadoras. Para 

entender melhor o posicionamento dos autores seria preciso saber como são essas associações 

apoiadas por comunidades universitárias e como são as apoiadas pelo governo, não claras no 

estudo. Mas, a reflexão vai ao encontro de que parcerias, programas, projetos, pesquisas dentro 

de incubadoras e em universidades fortalecem as empresas inseridas no processo e tendem a 

minimizar os pontos frágeis citados anteriormente.  

Silveira (2007) enfatiza que gestores de empresas incubadas e graduadas, concentram-

se principalmente na competitividade e no lucro, deixando de lado o desenvolvimento social da 

região em que se inserem. Pelas leituras de novas pesquisas compreende-se que tais fatores 

ainda são imprescindíveis, mas o meio em que o gestor atua interfere e reflete nos resultados 

em que almeja, uma vez que a sua ação em inovar deve transpor a perspectiva científica e 

tecnológica para uma perspectiva estratégica motivacional embasada na comunicação e em 

parcerias junto a projetos que visam contemplar todas as partes envolvidas (SAJI; 

ELLINGSTAD, 2016).  

Corroborando Faller et al. (2016) constataram em pesquisa realizada com gestores de 

uma incubadora social que atributos como capacidade de inovação, proatividade e capital 

humano, têm contribuído para a criação de valor, uma vez que estes têm influenciado 

positivamente no desenvolvimento dos empreendimentos incubados. Embora, incubadora 

social, difere completamente de incubadoras de cunho tecnológico, que objetiva o lucro, vale 

ressaltar esse estudo por entender que seu resultado vai ao encontro dos temas abordados. 

Nota-se que muitos estudos dizem respeito ao ambiente e ao processo e poucos 

enfatizam diretamente o indivíduo que é aquele dá as diretrizes do próprio processo. Frente à 

contextualização da área do empreendedorismo e da ação empreendedora realizada pelo 

indivíduo empreendedor, é preciso estudar suas características comportamentais 

empreendedoras para poder entender suas ações e formas de agir frente aos desafios 

vivenciados nos diferentes momentos de seu negócio.  Para Minello (2010) a velocidade das 

transformações econômicas e tecnológicas no ambiente social e no mundo dos negócios exige 

do empreendedor capacidades cada vez mais adaptativas para que consiga manter a 



    

 

34 

competitividade de seu negócio. Neste sentido, o próprio gestor, especificamente de EBTs 

incubadas, objeto de estudo da tese, necessite dar a devida atenção a sua administração e indo 

mais a fundo, ter o conhecimento de como está a sua condição enquanto indivíduo que pensa, 

cria, age, modifica, compete e adiciona valor ao seu entorno. 

A partir das considerações feitas até então, a proposição dessa de tese de doutorado foi 

estudar a competitividade na perspectiva do comportamento empreendedor do indivíduo gestor 

no momento do negócio. O estudo fez parte de uma série de outras pesquisas em que as 

empresas de base tecnológica foram as escolhidas para a investigação, logo para a concepção 

dos objetivos foram abordados os seguintes eixos temáticos: empresas de base tecnológica, 

ciclo organizacional do negócio, comportamento empreendedor, competitividade, sistema de 

mensuração de desempenho e elementos multicritério para tomada de decisão.  

O estudo propõe o seguinte questionamento: Como medir e avaliar a competitividade 

em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor 

presente nas diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio? 

Para responder ao questionamento o estudo elencou um objetivo geral seguidos de seis 

objetivos específicos. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Propor um modelo capaz de medir e avaliar a competitividade em empresas de base 

tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor diante das diferentes 

etapas do ciclo organizacional do negócio. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para responder ao objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos:� 

a) identificar e mapear empresas de base tecnológica para delimitar os sujeitos da 

pesquisa;� 

b) verificar e identificar as características e a etapa do ciclo organizacional do negócio 

em que se encontram as empresas de base tecnológica;  

c) identificar as características e comportamento empreendedor dos gestores de 

empresas de base tecnológica que interferem na competitividade; 

d) ponderar os indicadores que mais interferem na competitividade; 
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e) construir e testar o modelo com base nos fatores identificados; 

f) verificar a percepção dos gestores de empresas de base tecnológica em relação a 

competitividade e as características do comportamento empreendedor situando com o modelo 

proposto. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA 

 

O conjunto de esforços entre agentes institucionais tais como governo, universidades e 

empresas, tem servido como mola propulsora no sentido de contornar as dificuldades encontradas 

durante as etapas de crescimento de empresas de base tecnológica e de transformar o conhecimento 

gerado em riqueza e desenvolvimento social, onde este modelo ficou conhecido como Tríplice 

Hélice – universidade, sociedade, governo (PALETTA, 2008; ETZKOWITZ, 2009). Também 

destacadas no relatório GEM (2016-2017a) as partes interessadas em nível nacional (academia, 

setor empresarial, governo e sociedade civil) desempenham um papel e destacam as formas pelas 

quais as instituições educacionais podem equipar os indivíduos com os conjuntos de habilidades 

para aproveitar as oportunidades empresariais, a importância de infraestruturas de tecnologia de 

informação eficientes na redução do custo dos negócios,  aumento do alcance do mercado, 

melhoramento do acesso à informação e permitindo a inovação.  

A abordagem da Hélice Tríplice traz essa relação e é baseada na perspectiva da 

universidade como indutora das relações com as empresas (setor produtivo de bens e serviços) 

e o governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica), visando à produção de 

novos conhecimentos, a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico. A inovação é 

compreendida como resultante de um processo complexo e dinâmico de experiências nas 

relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, nas empresas 

e nos governos, em uma espiral de “transições sem fim” (ETZKOWITZ, 2009). 

O modelo é reconhecido internacionalmente e um guia de políticas e práticas nos 

âmbitos local, regional, nacional e multinacional. As interações universidade-empresa-governo, 

que formam a hélice de inovação e empreendedorismo, são a chave para o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social baseados no conhecimento. Essa abordagem é 

fundamental no desenvolvimento de pesquisas dentro de universidades no intuito de melhorias 

para as empresas e consequentemente para a sociedade (ETZKOWITZ, ZHOU, 2017). 

A tríplice reflete no desenvolvimento e no funcionamento do chamado tecido social, 

assim chamado porque os membros da sociedade estão ligados de forma múltipla, (como os 
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fios do tecido), pelas cidades, pelo trabalho, pela educação, pelos valores, o oposto disso é o 

individualismo, no sentido da separação dos fios do tecido. Importante salientar que o tecido 

social permite desenhar a complexidade das relações estabelecidas no mundo associativo das 

redes voltado para a formulação e a realização de políticas públicas para a gestão urbana. A 

literatura sobre redes sociais compreende que as redes foram criadas para mobilizar e 

desenvolver ações conjuntas, com o objetivo de promover mudanças na sociedade (EGLER, 

2010). 

Neste sentido, as ações promovidas por incubadoras podem ser entendidas como parte de 

um sistema de inovação que envolve a interação entre as instituições de pesquisa e fomento, ensino 

superior, organizações privadas e organismos governamentais voltados para a transferência de 

tecnologia, geração e proteção de conhecimento (CHANDRA; FEALEY, 2009; SALVADOR; 

ROLFO, 2011; GEM, 2016-2017b).  

De acordo com Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC, 2016) em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), o Brasil tem 369 incubadoras em operação, que abrigam 2.310 

empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas, gerando 53.280 postos de trabalho, indicadores 

relevantes no que diz respeito à sociedade e seu desenvolvimento. Os gestores pesquisados nesta 

tese estão inseridos em incubadoras do extremo Sul do país, no estado do Rio Grande do Sul que 

pelos dados preliminares obtidos por pesquisa do Núcleo de Inovação e Competitividade (NIC, 

2016), das 447 instituições de ensino superior da região cadastradas no portal do Ministério de 

Educação, 9,84% possuem incubadoras tecnológicas vinculadas a elas. O maior índice é do estado 

do Rio Grande do Sul com 15,27%, o que representa 20 instituições de ensino com incubadoras 

associadas. O levantamento ainda aponta que existem 49 incubadoras de empresas de base 

tecnológica na região sul brasileira, contando com aproximadamente 272 EBTs ligadas à elas.  

As empresas intituladas de “base tecnológica”, segundo La Rocca e Snehota (2014) tem 

sido alvo de um crescente número de estudos, pois são consideradas como um mecanismo de 

transferência de tecnologia e responsáveis por criar e difundir inovações agregadoras de valor aos 

seus produtos. Além disso, na medida em que atuam como promotoras de mudanças, às empresas 

de base tecnológica contribuem para o desenvolvimento nacional, desenvolvendo novas ideias de 

produtos, estimulando o avanço científico-tecnológico e gerando qualificação profissional 

(FARIAS et al., 2014).  

Apesar do apoio promovido pelas incubadoras de EBTs, observa-se que em muitos casos 

estas ainda se limitam à disponibilização de espaço físico e serviços auxiliares para a instalação 

dos novos empreendimentos, de modo que muitas incubadoras ainda não dispõem de mecanismos 
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fortes de suporte à gestão empresarial, auxiliando de maneira incompleta o desenvolvimento da 

nova empresa, esses mesmos fatores foram observados ao longo do tempo (PADRÃO, 2011, 

IACONO; NAGANO, 2014; FALLER; ESTIVALETE et al., 2016; ALLAHAR;  

BRATHWAITE, 2016). 

O presente estudo é sequência de uma série de pesquisas que vêm sendo realizadas pelo 

Núcleo de Inovação e Competitividade (NIC) e pelo Grupo de Pesquisa em Gestão 

Empreendedora e Comportamento Humano nas Organizações (GPECOM), ambos da UFSM. O 

projeto âncora é denominado “Modelagem para Avaliação do Desempenho de Aspectos 

Intangíveis em Empresas de Base Tecnológica”, e conta com financiamento do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Decorrentes dele, existem quatro projetos, 

dois financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), e 

que abrangem os seguintes assuntos: ciclo organizacional do negócio em EBTs (finalizado); gestão 

de riscos organizacionais em EBTs (finalizado); mapeamento e georreferenciamento de EBTs na 

Região Sul do país (finalizado); e o presente estudo, avaliação e mensuração da competitividade 

de EBT na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor, vinculado também ao projeto 

de pesquisa “Desenvolvimento e Disseminação da Atitude Empreendedora dos Alunos de 

Graduação da UFSM”, sendo que as incubadoras são um dos pilares desse estudo (NIC, 2017; 

GPECOM, 2017). 

Assim, por se considerar importante investigar o indivíduo que gerencia essas empresas, 

sendo que seu comportamento muitas vezes ou raramente são mensurados e avaliados, justifica-se 

a necessidade de desenvolver pesquisas de mensuração de desempenho de modo a auxiliar as 

EBTs na identificação e mensuração de fatores intangíveis. Esses fatores demandam a 

externalização da sensibilidade e da subjetividade dos stakeholders através de métricas que 

transcendem as escalas tradicionais de mensuração, fortalecendo o papel econômico destas 

empresas através da identificação de comportamentos e influência nas várias etapas de um negócio 

como norteadores da competitividade.  

Essa identificação pode melhorar a própria gestão e refletir diretamente na tomada de 

decisão e nos resultados. Dessa forma, a importância dessa pesquisa se dá principalmente pela 

possibilidade de o gestor entender melhor o seu desempenho e suas ações refletidas por meio de 

seu comportamento e, esse comportamento pode alterar diante das diferentes etapas do ciclo 

organizacional. Esse entendimento pode desenvolver competências, fortalecer habilidades, sanar 

lacunas, buscar melhorias, diminuir incertezas e favorecer o êxito do próprio negócio. 

Destaca-se também que o tema mensuração do desempenho organizacional vem 

recebendo atenção crescente nos últimos anos devido a pressão sofrida pelas empresas por 
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apresentar resultados. Dessa forma, o desenvolvimento de um Sistema de Mensuração de 

Desempenho (SMD) é visto como um fator chave no apoio a gestão, pois pode favorecer a 

tomada de decisões corretas e a tempo das operações da organização e oportunizar para a gestão 

corporativa da empresa o diagnóstico das principais forças e debilidades, garantindo 

oportunidades de inovação e alta performance (SILUK, 2007). Esses sistemas visam reforçar 

vantagens de uma empresa tanto em relação aos fatores internos como externos, com foco em 

melhorias de processo (MARINHO; CAGNIN, 2014).  

Sob a perspectiva acadêmica, foi realizada uma pesquisa bibliométrica contemplando os 

principais mecanismos de buscas, entre eles o portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e nas bases Scopus, Science Direct e Emerald, com as seguintes palavras-chave em 

português e inglês: “empresas de base tecnológica; ciclo de vida do negócio; comportamento 

empreendedor; mensuração, atitude empreendedora, empreendedorismo, technological based 

companies; business life cycle; intangible assets; performance assessment; entrepreneur 

behavior, mensuration, entrepreneurship, entrepreneurial atitude’’.   

Foram selecionados trabalhos que continham correlação entre as palavras-chave no título 

e no resumo, definido como método Co-word analysis (ZUPIC e ATER 2014). O período 

compreendido entre 2010 e 2016 foi o delimitador, considerando o critério dos artigos mais 

relevantes e a correlação dos termos no título, resumo e palavras-chave (MICHELIN et al., 2016). 

Salienta-se que o projeto dessa tese foi qualificado e aprovado em novembro de 2017, por isso a 

pesquisa bibliométrica correu em período anterior, sendo um dos primeiros passos desse estudo. 

Para a finalização do trabalho, fez-se novas buscas nos anos de 2017 e 2018 no intuito de possível 

atualização. 

Por meio das análises dos artigos o tema empresa de base tecnológica é bastante 

pesquisado, mas quando inserido abordagens como a figura do gestor, comportamento 

empreendedor e mensuração de desempenho percebe-se que existem poucos artigos, o que 

contribui para uma potencial relevância e possível originalidade em desenvolver pesquisas nestas 

temáticas. A avaliação de desempenho de intangíveis como comportamento e capital intelectual, 

tem sido difíceis de mensurar, talvez por isso se justifique a pouca quantidade de trabalhos. 

Entretanto, o autor Hubbard (2008) aborda em seu livro que qualquer coisa é possível mensuração 

a partir de metodologias apropriadas e adaptadas. 

Em âmbito nacional, percebe-se também que um número reduzido de artigos surgiu, a 

maioria é de periódicos internacionais, indicando que esse fato também pode contribuir para 

motivar tais pesquisas. Dessa forma, poucos estudos continham sinergia com a proposta da tese de 
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doutoramento de correlacionar empresas de base tecnológica com comportamento empreendedor. 

Para justificar a relevância de investir em pesquisas que abordem as temáticas, entende-se, após 

esse estudo bibliométrico, que existem lacunas entre os temas correlacionados, sendo que alguns 

inexiste correlação (MICHELIN, 2016).  

Esse resultado mostra a oportunidade para esta proposição de tese, indicando potencial 

relevância e provável originalidade para a abordagem, garantindo, neste sentido, uma contribuição 

relevante para a academia, pesquisas e empresas envolvidas. A bibliometria, chamada no artigo de 

análise léxica foi aprovada, apresentada e publicada no XL Encontro da Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) em 2016, considerado o principal 

evento da área de Administração no país.  

Os quadros com os artigos resultantes da bibliometria foram inseridos na parte inicial do 

referencial teórico, pois alguns trabalhos encontrados nas bases de dados apoiaram a construção e 

fundamentação das temáticas desse estudo.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta tese de doutorado abrange cinco capítulos, os quais contemplam a introdução, o 

referencial teórico, a metodologia de trabalho com a descrição da proposta do modelo de 

mensuração da competitividade e a matriz de amarração da pesquisa, a análise e interpretação 

dos resultados e as conclusões. 

O Capítulo 1 compreende a introdução do trabalho, a qual tem por finalidade 

contextualizar o problema de pesquisa, justificar sua relevância e apresentar o objetivo geral e 

os objetivos específicos do trabalho.  

O Capítulo 2 contempla o referencial teórico utilizado como base para a construção das 

análises, permeando os conhecimentos a respeito de empresas de base tecnológica, ciclo 

organizacional do negócio, comportamento empreendedor e características do comportamento 

empreendedor, competitividade e competitividade em EBTs, sistemas de mensuração de 

desempenho e avaliação multicritério de apoio a tomada de decisão.  

  O que contempla nos capítulos 3, 4, e 5  está descrito após a apresentação da Figura 

01, que demonstra a estrutura da tese. 
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Figura 01 - Estrutura da tese 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Autora.  
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O Capítulo 3 concentra-se na metodologia do trabalho, compreendendo o delineamento 

da pesquisa, que se refere ao enquadramento quanto ao método, abordagens, objetivos e 

procedimentos técnicos. O desenvolvimento da pesquisa, que consta as etapas com descrição 

detalhada dos sujeitos de pesquisa, das técnicas e instrumentos utilizados para tabular e analisar 

os dados qualitativos e quantitativos do estudo. Na sequência a metodologia traz a proposta de 

construção do modelo com a definição dos critérios de avaliação e finaliza com a matriz de 

amarração, que é o escopo geral de toda a pesquisa. 

O Capítulo 4 refere-se a análise e interpretação dos resultados com a avaliação e 

mensuração da competitividade de empresas de base tecnológica com base no comportamento 

empreendedor do gestor presente nas diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio, bem 

como a percepção desse gestor em relação as temáticas competitividade e comportamento 

empreendedor. Neste capítulo a avaliação dos resultados compreende o tratamento e análise da 

abordagem quantitativa como o tratamento e análise da abordagem qualitativa e encerra com a 

triangulação desses dados. 

A última etapa do trabalho, Capítulo 5, destina-se as conclusões obtidas e abrange as 

considerações finais contemplando limitações, recomendações e sugestões para estudos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como informado na justificativa, o estudo iniciou com o desenvolvimento de uma 

bibliometria, que apoia e justifica cientifica e academicamente a proposição apresentada. 

Muitos achados oriundos desse trabalho ajudaram na fundamentação teórica, nesse sentido, os 

principais artigos de cada base pesquisada foram organizados em quadros, que seguem na parte 

inicial desse capítulo.  

Elaborou-se um banco de dados para apresentação dos artigos que continham alguma 

correlação com as temáticas da pesquisa, e consequentemente uma leitura dos resumos para 

confirmar a similaridade. A apresentação do repositório final dos artigos foi separada por base 

de dados. A partir disso, verificou-se a qualidade dos artigos publicados através do fator de 

impacto dos periódicos.  

Em todas as buscas foram adicionadas duas palavras-chave “empresas de base 

tecnológica; ciclo de vida do negócio; comportamento empreendedor; mensuração, atitude 

empreendedora, empreendedorismo, technological based companies; business life cycle; 

intangible assets; performance assessment; entrepreneur behavior, mensuration, 

entrepreneurship, entrepreneurial atitude’’, a fim de obter a correlação entre os temas. Através 

da análise de um portfólio de artigos, publicados entre 2010 a 2016, foram encontrados 676 

artigos em todas as áreas com alguma correlação. Refinando a busca para as áreas 

correlacionadas, a pesquisa selecionou através da leitura dos resumos os estudos mais 

relevantes e que se aproximavam das temáticas. Salienta-se que foram realizadas atualizações, 

2017 e 2018, de modo que alguns quadros foram adaptados e inseridos novos artigos. Segue os 

artigos selecionados: 

 

• quatorze artigos da base do Portal de Periódicos da CAPES;  

• oito artigos da base Emerald;  

• oito artigos da base Science Direct; 

• sete artigos da base Scopus. 

 

Os Quadros 01, 02, 03 e 04 trazem a seleção desses artigos. 
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Quadro 01- Pesquisa bibliométrica - Portal de Periódicos da CAPES 
(continua) 

Título Autores Ano Palavras-  
Chave 

Objetivo 

Interação e 
cooperação de 
empresas incubadas 
de base tecnológica: 
uma análise diante 
do novo paradigma 
de inovação 

Iacono et 
al.  

2011 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comportame
nto 

Avaliar, em face do novo paradigma de 
inovação: (i) o grau de importância percebido 
por essas empresas para as interações e 
relações de cooperação, em seu estagio atual de 
incubação, e (ii) a tendência desse 
comportamento para o período de pós-
incubação. 

Cooperação com 
empresas de base 
tecnológica: 
pesquisa-ação no 
setor elétrico  

José 
Roberto 
Tálamo, 
Marly 
Monteiro 
de 
Carvalho 

2012 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comportame
nto 

Compreender o processo de estruturação 
de uma rede de cooperação no contexto de 
empresas de base tecnológica. 

Life Cycle 
Assessment as 
Entrepreneurial Tool 
for Business 
Management and 
Green Innovations 

Piekarski 
et al. 

2013 Technology 
companies; 
business life 
cycle 

Discussão de avaliação do ciclo de vida se 
apresenta como uma ferramenta empresarial 
para a gestão empresarial moderna. 

Using Fuzzy AHP to 
manage Intellectual 
Capital assets: An 
application to the 
ICT service industry 

Calabrese, 
Armando; 
Costa, 
Roberta; 
Menichini, 
Tamara. 

2013 Technology 
companies; 
intangible 
assets 

Avaliar a importância relativa dos 
componentes do capital intelectual, no que diz 
respeito à sua contribuição para a criação de 
valor da empresa. 

Estratégias 
tecnológicas e 
dinâmicas 
de  inovação das 
empresas 
Agroindustriais no 
Brasil 

Carvalho, 
Silvia 
Angélica 
Domingue
s De; 
Furtado, 
André Tosi 

2013 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comportame
nto 

Avaliar a importância relativa dos 
componentes do capital intelectual, no que diz 
respeito à sua contribuição para a criação de 
valor da empresa, a fim de obter as orientações 
de gestão. 

Redes sociais 
informais e 
desempenho de 
empresas incubadas 
 

Loiola, 
Elisabeth; 
Lagemann, 
Gerson 
Volney 

2013 Empresa de 
Base 
Tecnológica/ 
Empreended
orismo 

Explorar e analisar a relação entre redes e 
desempenho empresarial. 

As incubadoras de 
empresas 
Portuguesas: uma 
abordagem ao 
modelo de gestão e 
ao desempenho do 
Instituto Empresarial 
do Minho. 

Marques, 
Sonia 

2014 Empresas de 
Base 
Tecnológica; 
Avaliação de 
desempenho. 

Proceder uma avaliação de desenvolvimento do 
Instituto 
Empresarial do Minho com base na satisfação 
das empresas instaladas. 
 

Segmentação 
de  mercado em 
empresas de base 
tecnológica: o caso 
da segmentação 
de espumantes 

Riscarolli 
et al. 

2014 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comporta-
mento 

Determinar os princípios de segmentação 
mercadológicos usados por uma vitivinicultora, 
como ilustração do tipo empresarial descrito, 
reconhecida pela excelência de seus produtos 
no mercado nacional e em mais de 13 países no 
mundo. 
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Quadro 01- Pesquisa bibliométrica - Portal de Periódicos da CAPES 
(conclusão) 

Padrões setoriais 
de  inovação da 
indústria 
de transformação 
brasileira 
 

Conceição 
de  Fátima 
Silva; 
Wilson 
Suzigan. 

2014 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comporta-
mento 

Investigar os padrões setoriais de inovação da 
indústria de transformação brasileira a partir do 
referencial teórico da Escola Evolucionária 
Neo-Schumpeteriana, da base de dados da 
Pesquisa de  Inovação Tecnológica (PINTEC) 
para o período 2006-2008.  

Gestão da inovação 
em 
empresas  nascentes 
de base tecnológica: 
evidências em uma 
incubadora de 
empresas no Brasil 

Iacono, 
Antonio; 
Nagano, 
Marcelo 
 

2014 Empresas de 
Base 
Tecnológica/ 
Comporta-
mento 

Avaliar o padrão de comportamento das 
empresas incubadas sobre gestão da inovação e 
o papel da incubadora sobre a sua orientação e 
apoio às empresas nos processos inovadores, 
durante os primeiros três anos de incubação.  

Perfil 
intraempreendedor 
dos líderes de 
empresas de base 
tecnológica 
associadas: um 
estudo de caso na 
vertical de segurança 
acate 

Schmitz et 
al. 

2014 Technology 
companies/  
entrepreneur-
ship 

Identificar os sinais distintivos, bem como sua 
intensidade, nesta parte do capital intelectual 
das empresas. 
 

Empreendedorismo 
inovador no polo 
tecnológico de 
Florianópolis 

Bessa et al. 2014 Empresa de 
Base 
Tecnológica/ 
Empreende-
dorismo 

Compreender o processo de empreendedorismo 
inovador no Polo Tecnológico 
de Florianópolis. 

Intangible assets and 
superior and 
sustained 
performance of 
innovative brazilian 
firms 

De Luca et 
al. 

2014 Technology 
companies/  
entrepreneur-
ship 

Investigar se as empresas inovadoras com 
desempenho superior e sem um desempenho 
superior diferem no que diz respeito aos 
investimentos em ativos intangíveis.  

Parques tecnológicos 
e incubadoras: uma 
análise do processo 
de pré-incubação de 
empresas de base 
tecnológica  

Carvalho 
de Souza,  
et al. 

2017 Empresa de 
base 
tecnológica/ 
Inovação 

Identificar os aspectos relevantes para o 
sucesso dos empreendedores na fase de pré-
incubação de sua empresa em uma incubadora 
de base tecnológica. 

 
Fonte: Adaptação de Michelin et al. (2016). 

 

No Portal de Periódicos da CAPES, a correlação das palavras-chave propostas em 

português não obteve retorno significativo. Dessa forma, foi modificada a busca para as 

palavras “empresas de base tecnológica e comportamento”, resultando em seis artigos. Além 

disso, foi inserida a correlação “empresas de base tecnológica e empreendedorismo”, surgiram 

dois artigos e com as palavras “avaliação de desempenho” resultou um artigo. 

No que diz respeito à correlação “technology companies, business lifecycle” a busca 

resultou em um artigo e o acréscimo das correlações “technology companies, 
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entrepreneurship” mais um trabalho. Na atualização, com as palavras “empresa de base 

tecnológica e inovação”, resultou mais um artigo. 

 

Quadro 02 - Pesquisa bibliométrica - Portal Emerald 
 

Título Autores Ano Palavras 
Chave 

Objetivo 

Intellectual capital as 
competitive 
advantage in 
emerging clusters in 
Latin America 

Carlos M. 
Jardon 
Maria 
Susana 
Martos 

2012 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Analisar as relações entre os componentes do 
capital intelectual dentro de um modelo de 
vantagens competitivas em clusters emergentes 
em uma região da América Latina. 

Public leadership: 
motivated by values 
not bonuses 

SuMaddoc
k 

2012 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Abordar os conceitos variados de liderança no 
âmbito dos serviços públicos no Reino Unido. 

Generative 
leadership: 
responding to the call 
for responsibility 

William P. 
Macaux 

2012 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Examinar o que significa ser responsável como 
um líder neste momento e contexto do estudo. 
 

The myth of 
“transferable skills” 
for senior executives 
– key lessons to be 
learned 

Harry Gray 2012 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Desafiar a noção de que os gerentes seniores e 
executivos tem um conjunto de “competências 
transferíveis”, que pode ser portado com sucesso 
de um tipo de organização para outra e até mesmo 
dentro da mesma organização. 

Effectiveness at the 
top – what makes the 
difference and why? 

Brian 
Leavy 

2013 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Analisar o que é diferente sobre a liderança de 
topo e que é necessário além da competência 
profissional comprovada para ser altamente eficaz 
a este nível. 

Recognition and 
management of 
intangibles by 
Bulgarian 
entrepreneurial firms 
 

Lidia 
Petrova 
Galabova  

2014 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Investigar como intangíveis são identificados por 
quadros de empresas empreendedoras búlgaras. 
Isto é conseguido através da análise de políticas 
corporativas e as práticas de gestão de 
intangíveis no dia-a-dia em um pequeno número 
de empresas no contexto do desempenho geral 
dessas empresas. 

Building intellectual 
capital in incubated 
technology firms 

Clare G. 
Gately , Ja
mes A. 
Cunningha
m 

2014 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Examinar como empreendedores incubados de 
empresas tecnológicas constroem o capital 
relacional para uma nova formação de risco no 
contexto social de uma Instituição de Ensino 
Superior. 

Intellectual capital in 
family firms: human 
capital identification 
and measurement 

Claver-
Cortés et 
al. 
 
 

2015 Entrepreneur
ial attitude/ 
technology 
companies 

Identificar os intangíveis de capital humanos mais 
importantes de propriedade de empresas 
familiares e também para mostrar uma série de 
indicadores que podem ajudar a medi-los. 

 
Fonte: (MICHELIN et al. 2016). 

 

Em relação ao Portal Emerald, as buscas que correlacionaram “comportamento 

empreendedor - empresas de base tecnológica” e “comportamento empreendedor - ciclo do 

negócio” não obtiveram êxito, assim como suas respectivas traduções em inglês. Dessa forma, 

realizou-se uma pesquisa com as palavras “entrepreneurial attitude, technology companies”, 
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resultando em 211 artigos em áreas que abordavam temas como capital intelectual, inovação, 

gestão do conhecimento, mudança organizacional, liderança, gestão da mudança, 

desenvolvimento de carreira, empreendedorismo e cultura organizacional de pequenas e médias 

empresas. Entretanto, com o intuito de refinar mais a busca, a pesquisa selecionou oito artigos 

que haviam correlação com liderança e capital intelectual.  Importante salientar que todos os 

artigos foram publicados em inglês e a maioria provém de outros países, percebe-se então que 

existem lacunas de publicações em território nacional. 

 

Quadro 03 - Pesquisa bibliométrica - Portal Science Direct 
(continua) 

Título Autores Ano Palavras 
Chave Objetivo 

Integrated Approach 
to Entrepreneurship 
– Knowledge based 
Economy: A 
Conceptual Model 

S.HabibM
ortazavi, 
Mahdi 
Bahrami 

2012 Tecnology 
companies/ 
behavior 
entrepreneus 

Tratar dos temas de empreendedorismo, 
economia baseada no conhecimento e definir os 
seus pré-requisitos e as suas consequências.  
 

Uma equação 
proposta para 
fomentar a inovação 
nas organizações 
 

Flávio 
Bressan 
 

2013 Empresa de 
Base 
Tecnológica/ 
Comportamen
to 
Empreende-
dor 

Através de estudo qualitativo, endereça os 
fatores envolvidos em experiências de sucesso, 
para propor que os fatores componentes da 
equação para fomentar a inovação - ambiente de 
negócios, organização, gerência, 
complementadores, e o inovador e seu modelo 
mental – estão presentes.  

Stimulating 
Organizational 
Innovativeness 
through Ethical 
Leadership 
Practices: The 
Mediating Role of 
Organizational Trust 

Raminta 
Pučėtaitė 

2014 Entrepreneuri
al attitude/ 
technology-
based 
company 
 

O artigo apresenta os resultados da pesquisa em 
andamento que explora a inter-relação entre a 
liderança ética e inovação organizacional, 
questionando o papel da confiança 
organizacional nesta relação e argumentando que 
a confiança organizacional reforça o efeito da 
liderança ética nos resultados organizacionais 
positivos. 

Characteristics and 
Attitudes of 
Entrepreneurs 
Towards 
Entrepreneurship 

Şükrü 
Gedik, 
Mehmet 
Miman, 
Mehmet 
Serdar 
Kesici 

2015 Tecnology 
companies/ 
behavior 
entrepreneus 

Este estudo desenvolve e utiliza uma escala para 
identificar a inovação e atitudes positivas dos 
empresários em relação ao empreendedorismo. 

La capacidad de 
innovación y su 
relación con el 
emprendimiento en 
las regiones de 
México 

Tovar et al. 
 

2015 Empresa de 
Base 
Tecnológica/ 
Comporta-
mento 
Empreende-
dor 

Construir uma tipologia regional da capacidade 
de inovação na sua relação com o 
comportamento empreendedor no México. 
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Quadro 03 - Pesquisa bibliométrica - Portal Science Direct 

(conclusão) 
The Effect of 
Dynamic Capability 
to Technology 
Adoption and its 
Determinant Factors 
for Improving Firm's 
Performance; 
Toward a 
Conceptual Model 

ZainalArifi
n,Frmanza
h 
 

2015 Entrepreneuri
al attitude/ 
technology-
based 
company 
 

Analisar a influência das capacidades dinâmicas 
(DCs) associados com a adoção da tecnologia 
para melhorar o desempenho da empresa. Este 
estudo propõe a adoção da tecnologia como uma 
competência funcional. 

Study of 
Organizational Life 
Cycle and its Impact 
on Strategy 
FormulationOriginal 

FaridehRa
himi, 
SaeedFalla
h 

2015 Entrepreneuri
al attitude/ 
technology-
based 
company 

Examinar a vida da organização e seu impacto na 
formulação da estratégia. 

A Research on Job 
Satisfaction Factors 
of Private 
Entrepreneurs: The 
Case of Beylikduzu 
Organized Industrial 
Zone 

AyşegülErt
uğrulAyra
ncı, 
EvrenAyra
ncı 

2015 Entrepreneuri
al attitude/ 
behavior 
entrepreneus 

Investigar os fatores que contribuem para a 
satisfação dos proprietários de negócios com 
seus próprios negócios no contexto turco com 
ênfase nas pequenas e médias empresas. 

 
Fonte: (MICHELIN et al. 2016). 

 

O Portal Science Direct resultou no primeiro momento em 1.437 artigos com alguma 

correlação entre as palavras “tecnology, companies - behavior, entrepreneus” abrangendo todas 

as áreas sem refinamento. Refinando para áreas afins como organização, empreendedorismo, 

ciência comportamental, gestão, tecnologia e inovação, esse número reduziu para 233 artigos 

para a leitura dos resumos. A partir dessa etapa o estudo selecionou oito artigos que tem 

correlação com ciência comportamental.  

Nesta plataforma identificou-se um trabalho que aborda a capacidade de inovação 

diretamente relacionada com o comportamento empreendedor e um artigo que trata dos fatores 

que contribuem para a satisfação do gestor. 

A última base pesquisada foi a Scopus, correlacionando à palavra “empresas de base 

tecnológica” com “comportamento empreendedor, ciclo do negócio e mensuração”, surgiram 

dois artigos. A partir disso, foi feito uma pesquisa com as palavras “technology, companies, 

entrepreneurship” que resultou em 166 artigos. Refinando por áreas afins, como psicologia e 

ciências sociais, restaram 47 trabalhos. Destes, após leitura dos resumos, foram selecionados 

oito artigos que abordavam capital intelectual e inovação. 
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Quadro 04 - Pesquisa bibliométrica - Portal Scopus 
 

Título Autores Ano Palavras 
Chave Objetivo 

Imagination 
workshops: An 
empirical exploration 
of SFP for 
technology-based 
business innovation 

Wu, H. Y 2013 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Este artigo explora o uso potencial de ficção 
científica Protótipos (SFPs) como um veículo 
para promover o pensamento criativo e inovação 
no processo de desenvolvimento de negócios e 
tecnologia 

The vital 
entrepreneurial 
learning organization: 
A corporate mindset 
for entrepreneurial 
change management 

Platzek, 
B.P. 
Pretorius, 
L.  
Winzker, 
D.H.    

2014 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Analisar a aprendizagem organizacional como 
vital para gerar uma mentalidade de 
gerenciamento e mudança empresarial. 

Managing the 
intellectual capital 
within government-
university-industry 
R&D partnerships: A 
framework for the 
engineering research 
centers 

Carayannis
, E., 
Giudice, 
M.D.,  
Peruta, 
M.R.D. 

2014 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Propor uma estrutura para estabelecer e gerenciar 
parcerias , utilizando princípios e construções 
desenhadas da teoria institucional , aprendizagem 
organizacional , a teoria da aliança, e gestão da 
inovação. 

On the motivational 
drivers of gray 
entrepreneurship: An 
exploratory study 

Harms, R., 
Luck, F., 
Kraus, S., 
Walsh, S. 

2014 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Entender como empresários cinza (mais 
experientes) afetam a ação empresarial 
destacando os drivers motivacionais de 
empresários cinza com uma ênfase particular nos 
desafios de RH de uma força de trabalho de 
envelhecimento. 

Use of infrastructures 
to support innovative 
entrepreneurship and 
business growth 

Roig-
Tierno, 
N.a, 
Alcázar, 
J. , 
Ribeiro-
Navarrete,
S.  

2015 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Analisar a relação entre o crescimento e a 
utilização de infraestruturas de apoio ao 
empreendedorismo inovador. O estudo considera 
três tipos de infraestruturas de apoio : 
incubadoras , centros de tecnologia e 
universidades. 

Venture capital, 
CEOs' sources of 
power, and 
innovation novelty at 
different life stages of 
a new venture 

Park, H.D.  
Tzabbar, 
D.   
  

2016 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Explorar como a dependência mútua entre os 
capitalistas de risco (VCs) e CEOs de risco afeta 
a novidade inovação de novos empreendimentos 
em diferentes estágios de suas vidas. 

Social innovation 
model for business 
performance and 
innovation 

Salim Saji, 
B. , 
Ellingstad, 
P. 
  

2016 Technology 
companies/  
entrepreneur
ship 

Desenvolver um modelo de inovação social e 
compreender os níveis de comunicação de 
diferentes atores sociais em diferentes pontos de 
um projeto de inovação social (pelo Hewlett 
Packard). 

 
Fonte: (MICHELIN et al. 2016). 

 

Os artigos nos quais os objetivos possuíam alguma aderência em relação as palavras-

chave foram lidos na integra e contribuíram na formação do referencial teórico deste trabalho, 

embora a similaridade com a proposição se mantivesse distante. As etapas detalhadas desse 
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trabalho de busca de artigos em base de dados encontram-se no capítulo da metodologia, Figura 

9. 

Considerando a ordem dos objetivos específicos deste estudo, a base teórica inicia na 

contextualização sobre empresas de base tecnológica, apresentando seus conceitos e 

características. Entendendo que todos os negócios passam por diferentes momentos, o estudo 

explica as etapas do ciclo organizacional. Nessas etapas, mudanças de comportamento 

relacionadas ao indivíduo que dirige negócios podem ocorrer, então na sequência, o capítulo 

traz uma revisão sobre comportamento empreendedor e características empreendedoras.  

O próximo tema refere-se ao elemento chave medido no modelo, competitividade, bem 

como a especificidade da mesma em EBTs. Por fim, o capítulo aborda sistemas de mensuração 

de desempenho e elementos de avaliação multicritério de apoio a tomada de decisão, que foram 

informações necessárias para o desenvolvimento do modelo de mensuração da competitividade 

em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor 

diante das etapas do ciclo organizacional do negócio. 

 

2.1 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 

As Empresas de Base Tecnológica (EBTs) são empresas que lidam permanentemente 

com inovação, e se multiplicam a cada dia, despertando grande interesse de pesquisadores da 

área tecnológica. Essas empresas, segundo Oliva (2014) e Oliva et al. (2011) têm por objetivo 

a adoção de novas tecnologias que já estão disponíveis para as instituições de investigação e 

desenvolvimento e, em particular para todos potenciais empreendedores, sejam eles cientistas 

ou não, que estão motivados para isso e têm projetos claros para a definição de novas empresas 

industriais ou de serviços em setores de base tecnológica. 

Barbieri (1994) considera as EBTs como aquelas que operam com processos, produtos 

ou serviços onde a tecnologia é considerada nova ou inovadora, não se restringindo apenas 

àquelas ligadas à microeletrônica ou informática, incluindo todas as empresas empenhadas no 

desenvolvimento de projetos, novos produtos ou processos baseados na aplicação sistemática 

de conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas modernas e sofisticadas. 

Para Pinho et al. (2005) e Côrtes (2005) as EBTs reforçam os setores tecnológicos de 

um país e concentram suas atividades no desenvolvimento de produtos e processos; no entanto, 

tratam-se de inovações incrementais, provenientes da imitação, adaptação ou engenharia 

reserva. Outro ponto que pode ser levantado em relação às EBTs refere-se à sobrevivência 
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dessas empresas. Em países em desenvolvimento as EBTs se particularizam por serem 

empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e concentram suas operações na 

fabricação de “novos” produtos.  As EBTs são empresas “de qualquer porte ou setor que tenha 

na inovação tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva” (PASCOAL, DA 

COSTA, 2017). 

Para isso, as empresas devem apresentar pelo menos duas das seguintes características 

(FINEP, 2012):  
a) desenvolvam produtos ou processos tecnologicamente novos ou melhorias 
tecnológicas significativas em produtos ou processos existentes. O termo produto se 
aplica tanto a bens como a serviços;  
b) obtêm pelo menos 30% (trinta por cento) de seu faturamento considerando-se a 
média mensal dos últimos doze meses, pela comercialização de produtos protegidos 
por patentes ou direitos de autor, ou em processo de obtenção das referidas 
proteções;  
c) encontram-se em fase pré-operacional e destinam pelo menos o equivalente a 30% 
(trinta por cento) de suas despesas operacionais, considerando-se a média mensal 
dos últimos doze meses, a atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;  
d) não se enquadram como micro ou pequena empresa e destinam pelo menos 5% 
(cinco por cento) de seu faturamento a atividades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico;  
e)  não se enquadram como micro ou pequena empresa e destinam pelo menos 1,5% 
(um e meio por cento) de seu faturamento a instituições de pesquisa ou 
universidades, ao desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados ao 
desenvolvimento ou ao aperfeiçoamento de seus produtos ou processos;  
f) empregam, em atividades de desenvolvimento de software, engenharia, pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, profissionais técnicos de nível superior em 
percentual igual ou superior a 20% (vinte por cento) do quantitativo total de seu 
quadro de pessoal;  
g) empregam, em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mestres, 
doutores ou profissionais de titulação equivalente em percentual igual ou superior a 
5% (cinco por cento) do quantitativo total de seu quadro de pessoal. 

 

É importante destacar os vários conceitos das EBTs, na visão de autores, conforme o 

Quadro 05. 

 

Quadro 05 - Conceitos de empresa de base tecnológica 
(continua) 

Conceito Principais Autores 
Empresa de alta tecnologia que dispõem de competência rara ou exclusiva em 
termos de produtos ou processos, viáveis comercialmente, que incorporam grau 
elevado de conhecimento científico. 

Marcovitch et al. (1986), 
Ferro e Torkomian 
(1988, p. 44) 

Micro e pequenas comprometidas com o projeto, desenvolvimento e produção de 
novos produtos e/ou processos, caracterizando-se ainda pela aplicação sistemática 
de conhecimento técnico-científico (ciência aplicada e engenharia).  

Carvalho et al. (1998, p. 
462)  

Empresas de capital nacional que, em cada país, se situam na fronteira tecnológica 
de seu setor.  

Stefanuto (1993)  
 

Pequenas e médias empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e 
concentram suas operações na fabricação de “novos” produtos. Para essas empresas 
deve- se considerar a capacidade de desenvolver novos produtos e abranger as 
capacidades de imitação, adaptação e engenharia reversa. 

Pinho et al. (2005) e 
Côrtes et al. (2005) apud 
Santos e Pinho (2010)  
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Quadro 05 - Conceitos de empresa de base tecnológica 
(conclusão) 

Empresa de qualquer porte ou setor que tenha na inovação tecnológica os 
fundamentos de sua estratégia competitiva. Desenvolvem produtos ou processos 
tecnologicamente novos ou melhorias tecnológicas significativas em produtos ou 
processos existentes.  

Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP, 
2010) 
 

São empreendimentos geralmente individuais ou de um grupo pequeno de sócios, 
em média de 2 a 5 pessoas que produz bens e serviços de alto valor agregado e 
potencial de mercado e se traduz em tendência ao crescimento ao longo do processo 
de incubação e de consolidação como graduadas. 

ANPROTEC (2012) 

Empresas baseadas em tecnologia que visam criar produtos e serviços 
comercialmente bem-sucedidos. A identificação de produtos e serviços valiosos 
para os clientes é um dos principais desafios desse tipo de empresa. 

Wouters e Kirchberger 
(2014) 

Empresa, cuja força e vantagem competitiva derivam do conhecimento das pessoas 
que se dedicam integralmente à empresa, as quais fazem uso de qualquer tipo de 
tecnologia em seu processo ou produto ou, ainda, alguma inovação tecnológica no 
âmbito regional de sua atuação, contemplando entre esforços de capacitação 
tecnológica a imitação, a adaptação, a engenharia reversa e, entre os produtos 
“novos”, como inovações incrementais, novas variedades e adaptações. 

Santa Rita et al. (2016) 

 
Fonte: Adaptação de Ribeiro (2012a).  

 

Ainda Marcovitch, Santos e Dutra (1986) consideram como empresas de base 

tecnológica, aquelas que foram criadas com a finalidade de manufaturar produtos ou prestar 

serviços que envolvem elevado conteúdo tecnológico. Portanto, assume-se que a 

competitividade dessas empresas se sustenta fortemente na sua capacidade de inovação 

(RIBEIRO, 2012a).   

Para Oliva et al. (2011), as empresas com tecnologia são criadas com base em 

resultados da investigação aplicada, em que os produtos novos ou inovadores surgem como 

possíveis soluções para os problemas detectados no mercado, visto que o valor do conteúdo 

tecnológico adicionado ao produto ou serviço é muito alto. Por outro lado, estudos tem 

demonstrado que o processo de criação de empresas de base tecnológica exige um conjunto 

coordenado de instrumentos legislativos, culturais e de financiamento, além de 

infraestrutura física adequada que permitam que os projetos tenham apoio para aumentar o 

grau de sobrevivência e sucesso comercial antes de deixar o mercado de tecnologia 

(MÉNDEZ et al., 2014). 

Wouters e Kirchberger (2014) abordam que as EBTs, se caracterizam por apresentar 

uma ideia tecnologicamente inovadora, já para Sanches e Machado (2014) as EBTs utilizam 

recursos e conhecimentos específicos como matéria-prima na fabricação de produtos e 

aplicação de novos conceitos em processos por meio da incorporação de avanços 

tecnológicos. Devido a essas características, elas tornaram-se um campo promissor de 

pesquisa, no sentido de compreender como os recursos, conhecimentos e tecnologias 



    

 

52 

aplicadas podem alavancar os resultados relacionados à inovação e influenciar as 

estratégias. 

Em termos de atuação internacional, uma característica das EBTs de países com 

economias emergentes é o fato de que suas estratégias tecnológicas e de mercado são, na 

maioria dos casos, pautadas pela imitação. Isso leva a dificuldades para tais empresas 

criarem seus mercados, pois esbarram em concorrentes externos mais estruturados e de 

maior porte que fornecem, nos mercados estrangeiros, o mesmo produto ou produto similar. 

Além disso, de maneira geral, as EBTs reconhecem-se como empresas que atuam em nichos 

de mercado, tanto em âmbito nacional quanto internacional. 

Um problema frequentemente realçado na discussão sobre as EBTs brasileiras é a 

grande carência de recursos financeiros, já que as principais fontes, capital próprio ou 

empréstimos convencionais, são normalmente insuficientes para as necessidades de 

investimento, e as saídas de caixa destinadas ao pagamento de juros, resgates e amortizações 

são encargos muito onerosos para empresas jovens, que requerem substanciais influxos de 

capital durante os estágios iniciais de crescimento. Além disso, a burocracia das instituições 

responsáveis pelo fomento a essas empresas e a difusão restrita das informações sobre as 

linhas de financiamento disponíveis são outros obstáculos que no Brasil prejudicam a 

capacidade de as EBTs captarem recursos (PINTO, 1997; PEREIRA, 2007).  

As oportunidades para as EBTs se consolidarem se dão, principalmente, em 

mercados nos quais a demanda nacional é pequena demais para justificar a internalização 

da operação dos concorrentes estrangeiros ou em mercados nos países desenvolvidos que 

não apresentam interesse suficiente para a atuação de empresas mais estruturadas 

(RIBEIRO et al., 2012b). 

 Apesar das barreiras encontradas na consolidação de uma EBT, Wouters e 

Kirchberger (2014) relatam que as transições eficazes do laboratório para mercado são 

importantes para o crescimento econômico do país, visto que as universidades e os centros 

de pesquisa têm sido o elo de cooperação que possibilita geração de tecnologias similares 

as que as grandes empresas utilizam para seu desenvolvimento e atualização tecnológica, 

por tanto, Carvalho de Souza et al. (2017) é preciso encontrar soluções para minimizar as 

dificuldades.  

Iacono, Almeida e Nagano (2011) citam as vantagens e desvantagens das EBTs, 

Quadro 06, e muitas das desvantagens corroboram os autores já nomeados no texto.  

 

 



 

 

53 

Quadro 06 - Vantagens e desvantagens de empresa de base tecnológica 
 

Vantagens Desvantagens 
Rápido crescimento. Vulnerabilidade por falta de capital. 
Orientação para exportação. Dependência de capital. 
Alto valor agregado. Fluxo de caixa variável. 
Emprego de qualidade. Recursos limitados para pesquisa e desenvolvimento. 
Caráter inovador e rápida adaptação. Dificuldade de gestão do rápido crescimento. 
Difusão tecnológica. Ciclos de investimento longo. 
Quanto em sucesso oferecem grande lucro. Sucesso baseado em um único produto. 
Colaboram com grandes empresas. Vulnerabilidade em face as medidas públicas. 
Podem ser grandes empresas no futuro. Poucas tem sucesso ao longo prazo. 

 
Fonte: (IACONO, ALMEIDA e NAGANO, 2011). 

  

Além de conhecer as vantagens e desvantagens, os autores enfatizam a necessidade de 

se conhecer o processo de incubação para as EBTs que estão inseridas dentro de incubadoras. 

Esse processo objetiva mapear potencialidades e fragilidades diminuindo o risco de insucesso 

e aumentando as chances de êxito.  

O processo de incubação, segundo a Incubadora de Empresa Tecnológica da 

Universidade Federal do Estado de Minas Gerais (INBATEC, 2016), apresenta três fases: (1) 

EBTs pré-incubadas, (2) EBTs incubadas e (3) EBTs graduadas. 

A fase (1) objetiva dar vazão a ideias empreendedoras que surgem entre estudantes, 

professores e pesquisadores, auxiliando na transformação dessas em negócios. Ainda, são 

preparados projetos e protótipos de negócios para o futuro ingresso na incubadora.  

A fase (2) é voltada para o processo de apoio ao desenvolvimento de empreendimentos 

iniciantes ou de empresas nascentes e de promoção das condições favoráveis ao seu 

crescimento, como por exemplo, suporte operacional, infraestrutura física, serviços básicos, 

suporte técnico e administrativo, suporte estratégico, treinamento para o empreendedor ou 

auxílio gerencial/empresarial, capacitação e acompanhamento, intercâmbio entre pesquisador-

indústria, suporte tecnológico, acessos a equipamentos de investimento elevado e treinamentos, 

em troca do pagamento de uma mensalidade, que ajuda a incubadora a manter a sua estrutura.  

A fase (3) é definida como inserção de uma EBT no mercado, pois depois de fortalecida 

por um determinado período, a empresa incubada se gradua, o que significa que possui 

condições de migrar para o mercado, podendo ou não manter algum vínculo com a incubadora 

de origem. 

No que diz respeito à classificação das EBTs em relação ao processo de incubação, a 

INBATEC (2016) apresenta quatro fases a saber: (1) Pré-residentes; (2) Residentes; (3) Não 

residentes e (4) Graduadas.  
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As empresas pré-residentes (1) apresentam um determinado tempo de vida, sendo que 

são estimuladas a planejar o potencial do seu negócio, utilizando serviços de assistência para 

iniciarem o projeto na incubadora. Também, podem ser denominadas como “pré-incubadas”, 

uma vez que os seus projetos passam por um processo de avaliação e acompanhamento para a 

verificação de sua viabilidade antes de serem incubadas.  

As empresas residentes (2) caracterizam-se como projetos que foram instalados nas 

dependências físicas de uma incubadora, sendo que podem ser chamadas de “incubadas” por 

estarem inseridas dentro de uma incubadora.  

No que se refere às empresas não residentes (3) ou “associadas” são empreendimentos 

incubados à distância que utilizam os serviços oferecidos pela incubadora visando o 

aprimoramento de suas atividades. A última fase se refere as empresas graduadas (4), que são 

definidas como organizações que já alcançaram o desenvolvimento suficiente para deixar a 

incubadora.  

Na Europa, as primeiras incubadoras de negócios foram estabelecidas em 1984 pela 

Comissão Europeia. (GRIMALDI; GRANDI, 2005). Porém são dos Estados Unidos que vem 

a origem do conceito de prover estrutura para alavancar negócios.  Neste mesmo país, em 1951 

houve o estabelecimento do Standford Research Park na Califórnia, e no ano de 1959 do 

Industrial Center of Batavia em Nova Iorque, ambos visando reestruturação econômica e 

geração de empregos (MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016). 

As primeiras incubadoras brasileiras surgiram no colapso do regime militar e início do 

reestabelecimento da sociedade civil na década de 80, e esse movimento representou uma nova 

direção nas políticas industrial, científica e tecnológica na América Latina. Tendo em vista que 

não houve um projeto centralizado na aplicação do conceito de incubação, houve a 

possibilidade do fortalecimento de um modelo de menor custo, aproveitando-se de recursos 

industriais, acadêmicos e governamentais, assim como de iniciativas por parte de diversas 

universidades (ETZKOWITZ; MELLO; ALMEIDA, 2005). 

Existem quatro tipos de incubadoras: as de base tecnológica que abrigam 

empreendimentos que utilizam tecnologia; as mistas que aceitam empreendimentos tanto de 

base tecnológica quanto de setores tradicionais; as tradicionais que dão suporte a empresas de 

setores tradicionais da economia e; as sociais que têm como público alvo cooperativas e 

associações populares. Ainda existem incubadoras que atendem empresas de setores 

específicos, como agronegócios, cultura e serviços, por exemplo. Qualquer pessoa que tenha 

uma ideia inovadora e queira colocar em prática pode participar de uma incubadora, que visa 

dar suporte e apoio necessários (ANPROTEC, 2016). 
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Nas incubadoras de base tecnológica estão as EBTs gestadas por pessoas que por 

impulso, vontade, iniciativa em empreender ou estruturar um negócio, lançam uma ideia e a 

colocam em prática. Todos os processos dessa prática passam por momentos diferentes que faz 

com que o negócio permaneça mais ou menos tempo em atuação. A próxima seção desse 

capítulo aborda o ciclo organizacional do negócio.  

 

2.2 CICLO ORGANIZACIONAL DO NEGÓCIO 

 

O ciclo organizacional é abordado por várias teorias, Wang e Sindh (2014) dizem que a 

premissa básica de um ciclo é o desenvolvimento de qualquer organização que tende a seguir 

um padrão previsível caracterizado por estágios progressivos e fatores que a modificam. Outros 

que possam afetar as organizações referem-se ao tempo e as experiências advindas das 

mudanças de processo de crescimento de um empreendimento que caracterizam o seu ciclo 

organizacional (HOSS; ROJO; GRAPEGGIA, 2010).  

Adizes (2004) definiu estágios do ciclo de vida organizacional e utiliza alguns conceitos 

do desenvolvimento humano para identificar o ciclo: namoro, infância, pré-adolescência, 

adolescência e plenitude. O “namoro” refere-se ao processo da concepção da ideia, ou seja, a 

empresa não nasceu. Em seguida, após sua constituição, a empresa entra na fase de “infância”, 

onde a presença do fundador e uma orientação, em curto prazo, são essenciais para se chegar à 

fase da “pré-adolescência”, onde a empresa, já́ um pouco estabilizada financeiramente, prepara-

se para crescer. Na “adolescência”, a organização busca sua independência financeira e procura 

renascer longe do seu fundador até chegar a “plenitude”, onde consegue o equilíbrio entre a 

flexibilidade e controle (ADIZES, 2004, FREIRE, 2016). 

 O autor destaca que como esses estágios são previsíveis e repetitivos, conhecer a 

posição da organização no ciclo do negócio permite que se tome antecipadamente medidas 

preventivas, seja enfrentando mais cedo os problemas futuros, seja evitando-os por completo 

(ADIZES, 2004).  

Já Sibbet (2003) apresenta sete fases de organização: nascimento, expansão, 

especialização, institucionalização, regeneração, cocriação e transformação. A primeira fase 

“nascimento” trata da concepção e início das atividades. Na fase de “expansão”, a empresa 

procura firmar a organização através do caixa e também pelo aprendizado. Na “especialização”, 

ela direciona as estratégias com os objetivos das organizações culminando na 

“institucionalização”, já́ com a empresa mais segura em relação ao seu retorno financeiro. A 
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“regeneração” ocorre quando a empresa necessita se adaptar ao mercado, posicionando-se 

conforme seu crescimento. A fase de “cocriação” é também denominada de inovação e, por 

fim, a última fase, “transformação”, cujas ações da empresa já́ se tornam mais visíveis e as 

intenções mais compartilhadas (SIBBET, 2003).  

Observa-se que as fases do ciclo de um negócio possuem denominações diferentes, mas 

seus conceitos são similares. Diante dos autores que estudam o tema, optou-se por trabalhar 

com a abordagem de Fisk (2009), por tratar de maneira dinâmica as fases em que as empresas 

vivenciam no decorrer de sua trajetória. É necessário que ao longo da evolução do negócio 

sejam compreendidas as diferentes etapas que se apresentam, contudo, o autor afirma que a 

grande parte das empresas não reconhece as fases do crescimento pelas quais atravessam, dessa 

forma sofrem as dores do crescimento sem reconhecer o que fazer e perdem as melhores 

oportunidades que cada etapa oferece. 

Segundo Fisk (2009) há sete etapas no ciclo de um negócio, sendo que cada organização 

e mercado são diferentes. A Figura 02 retrata todas essas etapas.  

 
Figura 02 - Etapas do negócio de Peter Fisk 

 

 
 
Fonte: (FISK, 2009, p. 32).  
 

O autor explica que as etapas se curvam entre momentos de acelerado crescimento, nos 

quais a inovação e ampliação são importantes, seguidos de períodos, nos quais a empresa 

precisa reagrupar-se para construir uma nova plataforma para o próximo estágio de 



 

 

57 

crescimento. Dessa forma, compreende-se que o foco e a cultura da organização acabam sendo 

diferentes conforme a etapa organizacional do negócio, e em cada mudança existem novos 

desafios, inclusive na postura e no comportamento da pessoa que lidera e administra a empresa. 

Observe que no desenho da Figura 02 contem duas linhas, uma contínua, representando a ordem 

natural das etapas do ciclo vivenciado por organizações e a outra com as rupturas, seguidas de 

ligações, representando que organizações podem ou não vencer os desafios de cada etapa, 

algumas não se adaptam, ficam estagnadas ou até mesmo encerram suas atividades. 

As finalidades de cada estágio, fase ou etapa do ciclo do negócio, também se modificam, 

bem como a abordagem. A evolução pela qual as empresas passam raramente são naturais e a 

passagem de uma etapa para outra cobra mudanças que podem vir ao nível de estratégia, 

pessoas, atividades, liderança e até controle societário. As etapas são definidas pelo autor, 

conforme segue: 

Etapa 1 - Criar: esta fase trata da criação do um novo negócio, que normalmente é 

impulsionado pela ambição empreendedora, possibilitando aos fundadores colocarem na 

prática as suas ideias.  

Etapa 2 – Lançar: trata de como será conduzido o negócio, do seu lançamento nos 

mercados, da construção da consciência sobre o funcionamento do negócio, da entrega de seus 

serviços e da geração de alguma receita.  

Etapa 3 - Estabilizar: pretende-se organizar o negócio que possivelmente encontra-se 

um pouco caótico.  

Etapa 4 - Expandir: nesta etapa acontece o segundo crescimento que se dá pela expansão 

de um novo negócio através de novas maneiras, alcançando novos produtos e ampliando a 

variedade dos mesmos.  

Etapa 5 - Amadurecer: nesse estágio toda a energia gerada pela ampliação volta-se para 

os recursos nos mercados, produtos e cliente mais importantes.  

Etapa 6 - Evoluir: novamente buscam-se formas de inovação, através de novas maneiras 

estratégicas de inovar o negócio, moldando mercados e modelos de negócio.  

Etapa 7 - Sair: é a única opção caso não se queira condicionar o negócio ao declínio. 

Não há limites para a evolução dos negócios porque o foco está em escolher para onde seguir, 

pode-se escolher vender, fundir, dividir ou, ainda, seguir expandindo. A escolha só é limitada 

pela imaginação das pessoas que conduzem o negócio. 

A pessoa identificada como o gestor da empresa merece a atenção em estudos e 

pesquisas, uma vez que na abordagem de Fisk (2009) existe a constatação de que a maioria das 

empresas tem morrido jovem, por tornarem-se vítimas de estratégias fundadas na sua 
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incapacidade de entender o mundo em transformação ou de evoluírem enquanto crescem. Dessa 

forma, percebe-se que um dos meios para uma empresa conseguir crescer e manter-se 

competitiva é ter conhecimento em torno dos estágios do seu desenvolvimento para aproveitar 

as oportunidades e tentar minimizar as dificuldades. 

É sabido pelas abordagens descritas que todas as empresas passam por diferentes 

estágios ou momentos, e que cada etapa do ciclo organizacional pode ser influenciada pelas 

ações e comportamentos do indivíduo que está à frente do negócio, abre-se espaço, então, para 

aprofundar tópicos sobre comportamento empreendedor.  

 

2.3 COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

 

Na concepção de Schumpeter (1997) empreendedores são como indivíduos inovadores, 

que visam reformar ou revolucionar o padrão de produção, gerando inovação de processos e de 

tecnologia por meio da atividade empreendedora. Essa atividade é entendia, pelo autor, como a 

ação empresarial, desenvolvida por indivíduos com características especiais e detentores de 

habilidades específicas. Características empreendedoras são traços de personalidade que 

distinguem as pessoas detentoras dos mesmos e as tornam mais susceptíveis a adotar um 

comportamento e atitudes empreendedoras (SCHUMPETER, 1997). 

Na compreensão comum, a ideia de ser um empreendedor está geralmente associada ao 

movimento de abrir uma empresa, está pode ser uma aplicação restrita de um conceito. O termo 

“entrepreneur” está presente na literatura econômica francesa desde os séculos XVII e XVIII 

para descrever indivíduos com espírito de iniciativa, sujeitos que estimulam o progresso 

econômico quando identificam e desenvolvem novas e melhores maneiras de fazer as coisas.  

O empreendedor inova e cria valor para o contexto em que está inserido, neste sentido 

o uso inicial da palavra é atribuído ao economista francês Jean Baptiste Say (1767-1832) e 

Vérin (1982), que examinou a origem e a evolução da palavra, revelando que ela adquiriu seu 

significado atual no século XVII.  

Com o passar do tempo, no século XX, o economista mais ligado ao conceito foi o 

austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950), que atribuiu aos empreendedores o processo 

criativo-destrutivo do capitalismo, afirmando que a função do empreendedor é reformar e 

revolucionar o padrão de produção (DESS, 2001). 

Esse entendimento tem influência no uso contemporâneo do conceito, uma vez que o 

ser humano possui a capacidade de ser protagonista do próprio destino, de agir intencionalmente 
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para modificar e melhorar a sua relação com os outros e com a natureza, de se recriar e modificar 

continuamente (DEES, 2001; DOLABELA, 2003).  

Mais tarde o estudo da atividade empreendedora atraiu a atenção de pesquisadores de 

diferentes áreas. Não apenas economistas como Say e Shumpeter, mas também psicólogos, 

educadores, administradores, sociólogos, pesquisadores das diversas áreas passaram a 

investigar o modo de ser, pensar e agir de empreendedores.  

Essa diversidade de abordagens teóricas e metodológicas gerou visões diferenciadas 

sobre o conceito, enriquecendo o entendimento desse campo de estudo. Duas vertentes foram 

posicionadas, a dos economistas e dos comportamentalistas (NEITZKE et al., 2015).  

Para melhor compreensão dos distintos posicionamentos de ambas vertentes, Neitzke et 

al. (2015) elaboraram um quadro a partir de uma síntese do estudo realizado por Filion (1999), 

destacando os principais pesquisadores, suas concepções e colaborações para a compreensão 

da extensão empreendedorismo. 

O Quadro 07 demonstra as duas vertentes com seus respectivos autores representativos 

e a descrição de cada um. 

 

Quadro 07 - Universo empreendedor 
 

Vertente Teórica Autores Descrição 

Economistas 

Cantillon (1755) Empreendedor como homem em busca de oportunidades de 
negócios, preocupado com o gerenciamento inteligente de 
negócios e a obtenção de rendimentos otimizados para o capital 
investido. 

Say (1803; 1827; 
1815; 1816; 1839) 

Fazia distinção entre empreendedores e capitalistas e entre os 
lucros de cada um. Ao fazê-lo, associou os empreendedores à 
inovação e percebia-os como agentes da mudança. 

Schumpeter  
(1928) 

Associou claramente o campo do empreendedorismo à 
inovação, destacando a importância destes na explicação do 
desenvolvimento econômico. 

Vérin  
(1982) 

Examinou a origem e a evolução da palavra entrepreneur, 
revelando que ela adquiriu seu significado atual no século 
XVII. 

Comportamentalistas 

Max Weber  
(1930) 

Identificou o sistema de valores como um elemento 
fundamental para a explicação do comportamento 
empreendedor. 

McClelland  
(1971) 

Deu início à contribuição das ciências do comportamento para 
o empreendedorismo. Define empreendedor como alguém que 
exerce controle sobre uma produção que não seja somente para 
seu consumo pessoal. 

 
Fonte: (NEITZKE et al., 2015). 

 

Faleiro et al. (2006) enfatizam que os comportamentalistas assumem que as pessoas 

possuem necessidade de realização e por essa razão, estes indivíduos são mais suscetíveis a 
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apresentar maior rendimento em determinadas situações. Os comportamentalistas acrescentam 

variáveis tais como a criatividade, intuição, atitudes e motivação, para a análise e compreensão 

do fenômeno do empreendedorismo (MARTINELLI; FLEMING, 2010). Como contraponto, 

os autores distinguem o posicionamento de economistas que se concentram em elementos como 

o desenvolvimento econômico, inovação e a busca por oportunidades, associando 

categoricamente o empreendedor a tais termos.  

É importante conhecer as vertentes, salientando que neste estudo o destaque recai para 

a segunda, comportamentalistas, na qual consta os estudos de McClelland (1987). O autor 

ratifica a percepção de que muitos dos traços pessoais dos gestores apontados por pesquisadores 

como determinantes do sucesso empresarial não encontram sustentação empírica, destacando 

ainda que a grande maioria das características rotuladas como necessárias ao sucesso nos 

negócios, muitos dos empresários de sucesso, não as detêm. Assim, no seu estudo o autor 

defende a abordagem de competências essenciais ao empreendedorismo, relacionando-o com 

as necessidades do indivíduo. 

Percebe-se então, com a evolução das pesquisas, que o empreendedor passou a ser visto 

em sua forma de ser e não apenas vinculado unicamente a sua carreira. Dolabela (2008) ressalta 

que essa percepção de que a geração do espírito empreendedor tem origem nos valores, visão 

de mundo, práticas e relações sociais de uma dada comunidade é, talvez, uma das mais 

significativas conquistas deste campo. O autor cita diferentes esferas e contextos de aplicação 

do conceito, como em colaboradores de empresas, do governo e do terceiro setor; 

empreendedorismo nas funções de ensino, pesquisa e gestão pública; iniciativas de 

empreendedorismo social, empreendedorismo político, empreendedorismo coletivo. A forma 

de ser, a escolha e o modo de fazer, portanto, passaram a definir o empreendedor, que pode 

estar em qualquer atividade. 

Observando essa evolução em relação ao conceito do termo, não é possível afirmar que 

a ação empreendedora está exclusivamente relacionada à atividade de criação de empresas ou 

condução do próprio negócio. Passa-se a entender a existência do ser empreendedor que possui 

visão de mundo, estilo de vida, padrão de ação e reação diante de incertezas, capacidade de 

inovação e de produzir mudanças em si mesmo e no meio na qual está inserido (DOLABELA, 

2008). 

Busenitz (2007) afirma que o risco e a incerteza são intrínsecos ao processo do 

empreendedorismo e o fato de algumas pessoas comprometerem esforços mais arriscados em 

prol de novos empreendimentos pode ser compreendido através da abordagem cognitiva. O 

autor também aponta que variáveis individuais como intenções, motivações, perspectivas e 
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fatores situacionais devem ser ponderadas por pesquisadores da área do empreendedorismo. 

Aprofundando a temática percebe-se que muitos autores possuem conceitos próprios para 

empreendedorismo e para o sujeito empreendedor. 

Minello (2010, 2014, 2017) descreve o empreendedor como o indivíduo que cria e 

desenvolve algo inovador, aceitando o risco e o fracasso de suas ações, a partir da capacidade 

de organizar e reorganizar os mecanismos sociais e econômicos que tem a disposição para 

transformar recursos e situações em proveito prático, tanto de si mesmo quanto de seu contexto. 

Para Ramos (2015, p. 46) empreendedor é “o sujeito que tem uma mentalidade empreendedora, 

pensa e age de forma empreendedora, e segue o que acredita ser uma oportunidade, 

independentemente de outras habilidades e capacidades que possua”. Essa mentalidade leva à 

ação empreendedora. Corroborando, Dolabela e Filion (2013) enfatizam que o 

empreendedorismo é uma cultura que se expressa através de um determinado tipo de 

pensamento e ação. 

Para Mendes (2011) o empreendedorismo é um tipo de mentalidade e um conjunto de 

aptidões que os indivíduos utilizam para criarem valor para si próprios e para a sociedade. Esse 

processo é interno (características individuais e que determinam um modo de comportamento) 

e externo (enquanto sua aplicação no ambiente de ação). Também é um processo dinâmico e 

social onde indivíduos sozinhos ou no coletivo identificam oportunidades para a inovação e 

passam à ação, transformando visão e ideias em atividades práticas, desenvolvendo o contexto 

social, econômico ou cultural. 

Entende-se então que empreendedorismo é o processo individual de acúmulo 

permanente de experiências e de realizações produtivas, que se idealizam pela inovação e se 

concretizam por uma ação empreendedora (RIBAS, 2011).  

Autores como Dolabela e Filion (2013) relacionam o termo empreendedorismo a 

liderança, uma vez que o sujeito modifica o ambiente ao seu entorno. “A aprendizagem 

relacionada ao empreendedorismo implica a aprendizagem de habilidades para uma vida de 

liderança, essenciais para as organizações do futuro” (DOLABELA; FILION, 2013, p. 142). 

Com essa abordagem o empreendedor está relacionado com o líder, neste sentido Schaefer et 

al. (2015) dizem que, quando um líder desenvolve os seus projetos e propicia trabalho a 

inúmeras pessoas, ele estimula e revitaliza a sociedade e isso, em tese, resulta em progresso. 

Tschá; Cruz Neto (2014) dizem que o sujeito empreendedor é visto como um agente 

crítico, que reconhece e assume o poder de fazer, criar e transformar. Esse entendimento de um 

aspecto individual e interno, unido a outro contextual e externo onde se dá a atividade 

empreendedora também é descrito por Ribas (2011) ao afirma que a ação empreendedora é 
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resultante da interação de duas dimensões, a individual e a cultural. “Na dimensão individual, 

estão presentes as condições endógenas do processo da ação de empreender: ser, saber e fazer 

acontecer, formando a identidade empreendedora. Na dimensão cultural, coexistem as 

condições exógenas deste processo: social, epistemológica e conjuntural, que determinam o 

ambiente cultural em que o empreendedor está inserido” (RIBAS, 2011, p. 22).  

O processo de empreender está fundamentado em um conjunto de características 

próprias do sujeito empreendedor, que lhe permitem realizar tais atividades apontadas como 

empreendedoras. O autor sintetiza o processo de realização da ação empreendedora em uma 

figura. A Figura 03 retrata o processo de realização da ação empreendedora conforme Ribas 

(2011). 

 

Figura 03 - Processo de realização da ação empreendedora 

 

 
Fonte: (RIBAS, 2011, p. 23). 

 

Conforme representa a figura o indivíduo empreendedor (ser) está inserido em um 

contexto histórico definido por uma situação ideológica do ambiente em que vive (ambiente 

social), que influencia e determina as condições em que se dá a ação empreendedora. Pelas 

informações recebidas (saber), obtidas a partir dos conhecimentos disponíveis (ambiente 

epistemológico), o empreendedor desenvolve competências que lhe permitem idealizar uma 

oportunidade para colocar em prática uma ideia, projeto, novo negócio ou ação de inovação e 

melhoria do trabalho que realiza. Essas competências, relacionadas com as circunstâncias 
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tecnológicas e econômicas (ambiente conjuntural), conforme figura, lhe proporcionam planejar 

uma ação para explorar tal oportunidade. A realização dessa ação por meio de uma inovação, 

um projeto ou um novo negócio (fazer acontecer) fica condicionada à existência de condições 

que dependem do contexto real (ambiente social) e da sua atitude como (ser) empreendedor 

(RIBAS, 2011). 

A atitude empreendedora deve ser entendida de modo que abranja o contexto cultural e 

não apenas o do sujeito de modo isolado (GUERRA E GRAZZOTIN, 2010). A ação do sujeito 

empreendedor, entendida para Dolabela (2003) como o espírito empreendedor é um potencial 

de todo o ser humano e necessita de algumas condições para ser colocado em prática e produzir 

efeitos ou resultados. O autor enfatiza em sua frase “Empreender é, principalmente, um 

processo de construção do futuro” (DOLABELA, 2008, p. 154).  

Esse processo, segundo o autor, é humano, pois apresenta ações dominadas pela 

emoção, pelos desejos e ambições, pelos valores, pela impossibilidade de se eliminar a 

incerteza, pela necessidade de se construir a partir de ambiguidades e do indefinido, pela 

inevitabilidade do erro e pela possibilidade do fracasso diante de caminhos não percorridos, 

pela ousadia, rebeldia e inconformismo, pela crença na capacidade de mudar o mundo e pela 

indignação diante de desigualdades sociais e possibilidades de melhoria.  

Por meio das várias concepções dos autores, percebe-se que existe subjetividade na ação 

do empreendedor. Filion e Lima (2009, 2010) abordam essa ideia de subjetividade ao dizerem 

que o sujeito empreendedor comporta um mundo subjetivo e a compreensão de si mesmo e do 

mundo facilitam a inter-relação de ser empreendedor com o contexto de ação. Portanto, 

conhecimento de mundo e entendimento das próprias capacidades são elementos fundamentais 

nesse processo (FILION, LIMA 2010; DOLABELA, FILION, 2013; OLIVEIRA; BARBOSA, 

2014). 

 Apresentadas as diversas visões, conceitos e dimensões que influenciam e determinam 

o sujeito empreendedor e a ação empreendedora, passe-se agora a investigar as características 

do comportamento empreendedor.  

 

2.3.1 Características do Comportamento Empreendedor 

 
A análise do comportamento empreendedor demanda a compreensão do contexto no 

qual ocorre. Por sua vez, este compreende o ambiente econômico, político e cultural, onde são 

exercidas as atividades empresariais ou de ação empreendedora (WELTER; SMALLBONE, 
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2012). Os autores afirmam que os ambientes sociocultural e político-institucional influenciam 

atitudes, motivações e oportunidades para iniciar e também gerir um empreendimento, sendo 

assim, o contexto impacta a natureza, o ritmo de desenvolvimento, amplitude de atuação do 

empreendedorismo e por fim, o comportamento do indivíduo.  

As fontes de oportunidades podem se caracterizar uma motivação para o comportamento 

empreendedor. Neste sentido, essas fontes são os fatores que impulsionam a iniciativa 

empresarial e a prática de um novo negócio, assim, consiste em um processo dinâmico no qual 

o agente (empreendedor) é afetado por fontes de oportunidades e, ao mesmo tempo, age sobre 

as mesmas (SARASON; DEAN E DILLARD, 2006).  Já é sabido, conforme literatura, que o 

empreendedorismo ocorre efetivamente no momento no qual o agente distingue, interpreta e 

age sobre fontes de oportunidade. No entanto, Welter e Smallbone (2012) reiteram que há 

semelhança entre os princípios cognitivos do comportamento empreendedor e que, sobre este 

aspecto o ambiente não exerce influência. É preciso entender e conhecer as características desse 

comportamento. 

Fazendo um resgate na história muitas são as correntes de pensamento que buscam 

entender e descrever aspectos do comportamento humano. Primeiramente o pensamento 

filósofo, advindos da Grécia Antiga com os estudos de Hipócrates, Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Sófocles. Evoluindo, a Idade Média com os estudos de São Tomás de Aquino, Maquiavel, entre 

tantos outros. Finalmente o conhecimento científico, todos permeiam o comportamento 

humano e dão sentido e entendimento (SANTOS, 2004). 

O comportamento empreendedor, especificamente, pode ser descrito por características 

particulares que alguns indivíduos apresentam diante de oportunidades, manifestando-se no 

modo de perceber, pensar e agir de forma empreendedora (RAMOS, 2015).  Evidencia-se, 

então, que o comportamento do empreendedor reflete sua percepção sobre o que acontece ao 

seu redor e evidencia suas características comportamentais, as quais envolvem aspectos 

racionais e emocionais (MINELLO, 2013). 

Hisrich, Peters e Shepherd (2014) em sua investigação sobre comportamento 

empreendedor destacam o papel que a intenção ou predisposição desempenha na atividade 

empreendedora, buscando os fatores motivadores que influenciam no comportamento do 

indivíduo. Entre os vários fatores, os autores apontam: a educação, desenvolvida não apenas 

por meio da escolarização formal, mas também pela experiência de vida, que se manifesta na 

capacidade de produzir conhecimento, na habilidade de se comunicar e na aptidão para 

descobrir as oportunidades e solucionar os problemas; a idade, e sua relação com a carreira de 

empreendedor, uma vez que a experiência é considerada um dos mais relevantes indicadores 
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para se prever o seu êxito; e o histórico profissional, caracterizado pela experiência profissional 

prévia do sujeito. 

Os estudiosos de comportamento humano, especificamente sociólogos, psicólogos e 

outros especificam duas abordagens para compreender essa temática, quais sejam: a escola que 

estuda os seus traços de personalidade, predominância nas décadas de 1960 e 1980; e a escola 

que estuda o seu comportamento, que se desenvolveu a partir de 1980. A primeira carrega 

consigo um conjunto de características que são capazes de determinar o perfil do empreendedor 

e consequentemente suas chances de êxito.   

Filion (1999) fez uma síntese das pesquisas realizadas por integrantes dessa primeira 

escola, reunindo as características mais presentes nos empreendedores bem-sucedidos. Tais 

características são expostas no Quadro 08. 

 

Quadro 08 - Características do empreendedor segundo abordagem dos traços de personalidade 
 

Características dos Empreendedores  - traços de personalidade 

Inovação Otimismo Tolerância a Ambiguidade e Incerteza 

Liderança Orientação para Resultados Iniciativa 

Riscos Moderados Flexibilidade Capacidade de Aprendizagem 

Independência Habilidade para Conduzir Situações Habilidade na Utilização de Recursos 

Criatividade Necessidade de Realização Sensibilidade a Outros 

Energia Autoconsciência Agressividade 

Tenacidade Autoconfiança Tendência a Confiar nas Pessoas 

 
Fonte: (FILION, 1999). 

 

Segundo o mesmo autor, pesquisas que se basearam em traços de personalidade, embora 

bem-sucedidas e estruturadas em metodologias apropriadas, muitas vezes obtêm-se resultados 

contraditórios, não tendo clareza em um perfil psicológico definitivo para o empreendedor. 

Corroborando, Gartner (1988) também expôs que essas pesquisas demonstram fragilidade ao 

tentar propor um conjunto típico de características humanas, apontando que nesses estudos 

ocorrem problemas como: a amostra não é homogênea, existe falta de convergência na 

definição do objeto de pesquisa, poucas investigações partem de uma definição comum; o perfil 

idealizado acaba sendo um ser humano irreal. Barini Filho (2008) argumenta que as pesquisas 

não deveriam tentar definir o empreendedor, mas sim buscar compreender o que esse sujeito 

faz.  



    

 

66 

Convergindo com Barini Filho (2008), as pesquisas a partir da década de 1980 passam 

a ser da segunda escola e o foco está nas ações em que o empreendedor faz e não apenas em 

como ele é (RIBAS, 2011). Percebe-se pelas leituras de Filion (1999), Barini Filho (2008), 

Coan (2011) e Dornelas (2016) que diferentes pesquisas foram realizadas nos últimos tempos 

para descrever o empreendedor sob a perspectiva comportamental. Pode-se dizer que com o 

avanço dos estudos, o foco em comportamento empreendedor não pertence apenas à escola 

comportamentalista citada anteriormente, pois a abordagem passa por diversas áreas do 

conhecimento, como a sociologia, a educação, a administração (RIBAS, 2011).  

Portanto, o empreendedor, para ser considerado como tal, não pode estar dissociado da 

ação de empreender, fortemente impulsionada pela motivação de realização. Diversos 

estudiosos apontaram características do comportamento empreendedor, tais como: busca de 

oportunidades e proatividade, tolerância ao risco, persistência, exigência de qualidade, 

comprometimento, estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento, persuasão, 

independência (MCCLELLAND, 1972) e outras habilidades e características individuais. 

Todas elas podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Engelman e Fracasso 

(2013); Raupp e Bauren (2011), em função disso, salientam a importância e relevância de 

desenvolver tais características. Para Glaub et al. (2014) ter iniciativa implica demonstrar 

atitude, proatividade e comportamento orientado para o futuro, em superar barreiras. 

Na percepção desses autores o conjunto dessas características permite instigar o esforço 

do indivíduo, denominado empreendedor no desenvolvimento de alguma ideia, que 

consequentemente poderá culminar na criação de um negócio. Importante destacar que nem 

todos possuem habilidades que permitem empreender. Entende-se que são necessárias algumas 

características inerentes ao indivíduo e outras que possam ser aprendidas.  

É vasta a literatura sobre características empreendedoras e comportamento 

empreendedor frente a sua significância no contexto dos negócios. Além das já descritas, alguns 

autores trazem outras características como inovação, liderança, riscos moderados, 

independência, criatividade, energia, tenacidade, originalidade, otimismo, orientação para 

resultados, flexibilidade, iniciativa, envolvimento em longo prazo, autoconfiança, 

agressividade, sensibilidade a outros, tendência a confiar nas pessoas, dinheiro como medida 

de desempenho (CÂMARA e ANDALÉCIO, 2012; TOVAR et al., 2015).  

As características empreendedoras podem retratar o comportamento empreendedor que 

não dependem somente delas, pode depender também de contextos ambientais específicos 

(STOROPOLI, BINDER e MACCARI, 2013) entre outros fatores. Os empreendedores são 

impulsionados pela necessidade de sobrevivência, de concretização de uma ideia ou 
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simplesmente pelo desejo de se tornarem donos do próprio negócio (FROTA, BRASIL E 

FONTENELE, 2014). 

Dentre os vários autores que abordam o tema destaca-se neste estudo, David C. 

McClelland (1972, 1978, 1987), o autor percebeu os empreendedores como indivíduos 

diferenciados e passou a investigar suas principais características exteriorizadas, a fim de que 

fosse possível criar programas que estimulassem o desenvolvimento de tais características 

(MATIAS e MARTINS, 2012). 

Em seus achados, McClelland (1972) constatou que os indivíduos que têm desejos fortes 

de realização dedicam mais tempo em tarefas desafiadoras e que envolvam algum grau de riscos. 

O autor pesquisou homens de negócios na sociedade e suas contribuições para o desenvolvimento 

econômico das nações, evidenciando que as pessoas empreendedoras são responsáveis por suas 

decisões e acreditam na própria capacidade para obter bons resultados (COAN, 2011). 

McClelland (1972) coloca a segmentação das características empreendedoras distribuídas 

em três conjuntos de ações: realização, planejamento e poder. Em seus estudos, ao longo de quase 

cinco décadas e em diferentes culturas e países, destacou-se a investigação da motivação para 

empreender associada à Necessidade de Realização. 

A Necessidade de Realização de McClelland (1972), transformou-se em uma teoria, 

segundo a qual o indivíduo assume o papel de agente autônomo e único responsável pelo seu 

êxito ou fracasso. Entende-se então que a motivação do indivíduo está ligada ao impulso de obter 

sucesso nas atividades desenvolvidas mais pela sua realização pessoal (intrínseca) do que pelo 

recebimento de recompensas externas (extrínseca). Para Marras (2009, p. 34) “motivação é a 

força motriz que alavanca as pessoas a buscarem a satisfação ”, refere-se aos desejos, aspirações 

e necessidades que influenciam a escolha de alternativas, determinando o comportamento do 

individuo. Nesse sentido, as metas que o sujeito impõe a si mesmo são como um estímulo 

associado a realização de atingi-las. Como consequência em um nível maior ou macro esse 

estímulo reflete no desenvolvimento econômico do ambiente da ação (RIBAS, 2011). 

Após a Necessidade de Realização, McClelland (1972) ampliou outras motivações, 

desenvolvendo a Necessidade de Poder e a Necessidade de Afiliação. Para o autor, portanto, o 

sucesso de pessoas, grupos ou até nação, está na motivação, a qual pode resultar dessas três 

necessidades dominantes. 

Em sua descrição McClelland (1972, p. 70) os indivíduos com alta necessidade de 

realização “parecem preocupar-se bastante com a boa execução da sua tarefa, com o intuito de 

aprender como executá-la melhor à medida que avançam”. Essa necessidade, segundo Coan 

(2011) está relacionada ao fazer as coisas da melhor maneira possível, superando os próprios 
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limites. Indivíduos que possuem essa necessidade assumem que o sucesso ou o fracasso 

dependem deles mesmos. No alcance de objetivos, pessoas empreendedoras encontram meios 

de influenciar pessoas, surge assim, a Necessidade de Poder. 

A Necessidade de Poder está diretamente ligada a influência sobre outras pessoas. O 

poder está relacionado ao comando, ao desejo de ser forte e na influência de modificar o 

comportamento das pessoas. O poder leva a situações de competições, disputas e status, 

portanto essa necessidade leva as pessoas a correrem riscos elevados, uma vez que as mesmas 

são mais preocupadas com prestígio e influência do que com o desempenho eficaz (COAN, 

2011). 

A última necessidade dominante desenvolvida por McClelland (1972) é a Necessidade 

de Afiliação, relacionada à afeição e ao desejo de possuir relacionamentos interpessoais 

saudáveis com outras pessoas. A amizade e a cooperação são chaves nessa necessidade e o 

conformismo de cada um se adequa as normas do coletivo. Coan (2011) salienta que nessa 

necessidade as pessoas preferem a cooperação em detrimento da competição. O Quadro 09 

elenca as necessidades identificadas por McClelland (1972) que são exteriorizadas pelas 

características do tipo de perfil predominantes em indivíduos. 

 

Quadro 09 - Características exteriorizadas por tipo de perfil predominante em indivíduos 
 

 
Fonte: Adaptação de Matias (2010). 

 

O autor McClelland (1972, 1978, 1987) observou que em maior ou menor grau o 

perfil predominante do individuo influencia no seu comportamento e no ambiente ao qual 

Necessidades Principais características 

 
Necessidade de Realização 

Gosta de situações em que pessoalmente deve encontrar soluções para 
o problema identificado.  
Define objetivos e assume riscos moderados/calculados.  
Gosta de receber feedback/reconhecimento sobre seu desempenho. 
Utiliza um tempo considerável avaliando como fazer melhor o seu 
trabalho ou realizar com êxito uma tarefa importante. 

 
Necessidade de Afiliação 

Procura por trabalhos ou situações que se caracterizem em uma 
oportunidade para estreitar relacionamentos sociais. 
Sempre pensa nos relacionamentos pessoais que possui.  
Considera o sentimento dos outros muito importante. 
Tenta restaurar relacionamentos problemáticos – rompidos quando isso 
ocorre. 

Necessidade de Poder 

Tenta influenciar ou controlar outras pessoas.  
Procura por posição de liderança quando trabalhando em grupo.  
Sente-se satisfeito ao persuadir pessoas.  
Frequentemente percebido pelos outros como uma pessoa direta, enérgica 
e exigente. 
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está inserido, seja esse perfil de necessidade de realização, afiliação ou poder. Segundo o 

autor pessoas com maior necessidade de realização são mais propensas a empreender e que 

as competências dessas pessoas podem ser estimuladas e desenvolvidas por meio de 

programas de treinamento específicos. Desse modo, o autor avançou em seus estudos, 

dedicando-se ao entendimento dessas competências, batizadas de “características do 

comportamento empreendedor” (MATIAS, 2010).  

Teoricamente, as características pessoais do empreendedor são definidas pela United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2013) como um conjunto de 

dez características identificadas por McClelland (1987) como as mais presentes em 

empreendedores de empresas que obtiveram êxito em diferentes países.  

Operacionalmente, as características pessoais do empreendedor foram identificadas 

por meio da aplicação de um instrumento de pesquisa desenvolvido pelo autor para a 

UNCTAD, que já foi aplicado a diversos empreendedores desde a década de 1980. O 

instrumento identifica o nível de presença de dez características (pró-atividade; 

persistência; comprometimento; busca de qualidade e eficiência; acolhe riscos calculados; 

orientado por objetivos; procura informações; planejador e controlador; persuasivo e 

sustentador de redes de contatos; e mostra independência e autoconfiança), que são 

agrupadas em três grupos (realização, planejamento e poder).  

Originalmente, a proposta de estímulo e desenvolvimento dessas características 

através de formação foi realizada em um programa piloto no Reino Unido, no Malauí e na 

Argentina. Após os primeiros testes e resultados, a UNCTAD, através do PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), promoveu a disseminação da metodologia 

através de convênios com países em desenvolvimento (MATIAS; MARTINS, 2012).   

As características do comportamento empreendedor e respectivas dimensões, estão 

descritas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Características do comportamento empreendedor 
(Continua) 

Dimensões Características Comportamentos 

Realização Busca de Oportunidades e 
Iniciativa 

Faz as coisas antes de solicitado, ou antes, de forçado pelas 
circunstâncias;  
Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços;  
Aproveita oportunidades fora do comum para começar um 
negócio, obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de 
trabalho ou assistência. 
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Quadro 10 - Características do comportamento empreendedor 
(Conclusão) 

 

Correr Riscos Calculados 

Avalia alternativa e calcula riscos deliberadamente;  
Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados;  
Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos 
moderados. 

Persistência 

Age diante de um obstáculo significativo;  
Age repetidamente ou muda de estratégia, a fim de enfrentar um 
desafio ou superar um obstáculo; 
Faz um sacrifício pessoal ou desenvolve um esforço 
extraordinário para completar uma tarefa. 

Exigência de Qualidade e 
Eficiência 

Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou 
mais barato;  
Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem 
padrões de excelência;  
Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o 
trabalho seja terminado a tempo ou que o trabalho atenda a 
padrões de qualidade previamente combinados. 

Comprometimento 

Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário 
ao atingimento de metas e objetivos;  
Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se 
necessário, para terminar um trabalho;  
Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e coloca em 
primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a 
curto prazo. 

Planejamento 

Estabelecimento de Metas 

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm 
significado pessoal;  
Define metas de longo prazo, claras e específicas;  
estabelece objetivos mensuráveis e de curto prazo. 

Busca de Informações 

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, 
fornecedores e concorrentes;  
Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer 
um serviço;  
Consulta especialista para obter assessoria técnica ou comercial. 

Planejamento e 
Monitoramento 

Sistemático 

Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com 
prazos definidos;  
Constantemente revisa seus planos, levando em conta os 
resultados obtidos e mudanças circunstanciais;  
Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 

Poder 

Persuasão e Redes de 
Contato 

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os 
outros;  
Utiliza pessoas chave como agentes para atingir seus próprios 
objetivos;  
Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

Independência e 
Autoconfiança 

Busca autonomia em relação a normas e controles de outros;  
Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de 
resultados inicialmente desanimadores;  
Expressa confiança na sua própria capacidade de completar 
uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. 

 
Fonte: McClelland (1987), adaptação de UNCTAD (2013) e Vilas Boas (2015).  

  

As características do Quadro 10 tiveram sua origem nos estudos de McClelland (1987), 

e o instrumento foi desenvolvido pelo mesmo autor juntamente com outros autores 

(MANSFIELD et al., 1987), e ao longo do tempo as características foram adaptadas por alguns 

estudiosos. Essa tese de doutorado fez referência as características empreendedoras de 



 

 

71 

McClelland por entender ser um dos principais nomes sobre o tema. O autor recebeu muitos 

reconhecimentos e ao mesmo tempo críticas.  

Conforme Coan (2011) algumas críticas recebidas se deram ao fato do trabalho centrar-

se muito nos aspectos relacionados ao comportamento dos indivíduos, entendendo que era dada 

pouca atenção aos aspectos objetivos da realidade, como, por exemplo, a existência de 

hierarquias, a impossibilidade de realização econômica, social, política e cultural para todas as 

pessoas. O mesmo autor ainda destaca a conclusão do trabalho de McClelland (1972) em seu 

livro, p. 519: “em última análise, são os homens e, em particular, os seus interesses mais 

profundos, que moldam a história”.   

Apesar das críticas recebidas por sua pesquisa, Matias (2010) afirma que McClelland 

continua sendo a mais ampla e rigorosa pesquisa empírica sobre as características do 

comportamento empreendedor em países em desenvolvimento, sendo adotada por organismos 

internacionais como as Nações Unidas e em diversos países de diferentes culturas. Vilas Boas 

(2015) vai ao encontro dessa visão, afirmando que o instrumento desenvolvido pelo estudioso 

é atualmente um dos principais instrumentos para identificação de características do 

comportamento empreendedor, sendo utilizado com grande abrangência. 

Assume-se como pressuposto que é possível identificar e medir o nível de presença de 

determinadas características empreendedoras em indivíduos utilizando o instrumento de 

pesquisa desenvolvido por McClelland (1987). Essas características foram identificadas pelo 

autor ao analisar donos de empresas que obtiveram êxito em suas atividades em diversos países, 

e a UNCTAD (2013) vem utilizando este instrumento desde o final da década de 1980 em um 

projeto conhecido como Empretec.  

Em diversos países esse Projeto Empretec (Programa de Desenvolvimento do 

Empreendedorismo) gerenciado pela United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

utiliza o instrumento cuja a metodologia é destinada primordialmente a estimular o 

desenvolvimento de empreendedores mediante o estímulo de competências específicas, 

traduzidas nas dez características empreendedoras de McClelland (UNCTAD, 2013; SEBRAE, 

2011; MATIAS; MARTINS, 2012). Aplicado com parceiros locais, o programa já assistiu mais 

de 240.000 empreendedores. No Brasil o programa existe desde 1993, em parceria com o 

Serviço de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), e já treinou mais de 160.000 

empreendedores (UNCTAD, 2011, UNCTAD, 2013). 

Finalizando os pressupostos teóricos da parte comportamental do indivíduo, entendido 

como fundamental para o embasamento desse estudo que optou por investigar a 
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competitividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento 

empreendedor de gestores diante das diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio, faz-

se necessário trazer informações sobre a temática alvo de avaliação e mensuração no modelo 

proposto.  

 

2.4 COMPETITIVIDADE 

 

A revolução da economia está trazendo mudanças significativas no cenário global, com 

grande ênfase na habilidade de criar, estocar, adquirir, distribuir e aplicar o conhecimento 

(DUBICKIS; GAILE-SARKANE, 2015). A velocidade e mobilidade do compartilhamento da 

informação tem fortalecido a competição e aumentado a competitividade através do 

conhecimento aplicado à inovação tecnológica, ou seja, através do uso criativo do 

conhecimento gerado ou obtido (VARGAS, 2015). 

No nível das empresas, o conhecimento tecnológico pode fundamentar uma empresa 

competitiva e a busca permanente de inovações pode recriar as condições para que esta se 

mantenha competitiva ao longo do tempo. Assim, competitividade não é um conceito estático 

e o dinamismo requerido para a manutenção de posições competitivas requer o investimento 

em aquisição ou desenvolvimento tecnológico (SILUK; BARTZ; BARTZ, 2014).  

De acordo com Bautista, Melón e Baptista (2013), a avaliação da competitividade 

incluem fatores como inovação, aprendizagem e capacidades empresariais, bem como 

indicadores de gestão. Para Carayannis e Grigoroudis (2012), não há uma definição 

universalmente aceita de competitividade, uma vez que é um conceito amplo que pode ser 

estudado a partir de diferentes perspectivas.  

Com as profundas e constantes mudanças no cenário mundial, a competitividade é um 

dos termos mais em voga nos estudos relacionados aos fatores que permitem a sustentabilidade 

de uma empresa ao longo do tempo. Essas mudanças são decorrentes do aumento da utilização 

do conhecimento tecnológico associado com a inovação, e das constantes reorganizações 

estruturais das organizações devido a isso, dando origem a uma nova economia, baseada no 

conhecimento e no poder da comunicação (PORTER, 2009a). 

Considerando a diversidade de conceitos de competitividade em razão de suas 

abordagens e ênfases, o Quadro 11 mostra algumas definições, específicas e gerais, de 

competitividade ao longo dos anos. 
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Quadro 11 - Definições de competitividade 
 

Definição de competitividade Autor 
Consiste em identificar a situação da empresa no espaço de tempo a ser 
avaliado e no que se refere ao desempenho recente quanto à postura 
estratégica, à gestão corporativa, à cultura da organização, ao marketing, 
às finanças, à pesquisa e desenvolvimento, às operações e logística, 
recursos humanos, sistemas de informação, fatores internos gerais, 
oportunidades e ameaças, avaliação e controle.   

Siluk (2007) 

Busca por estratégias que proporcionam algum tipo de vantagem sobre a 
concorrência. Porter (2009b) 

Capacidade e o desempenho de uma empresa, setor ou país para vender 
ou fornecer bens ou serviços num determinado mercado. Além disso, a 
competitividade pode definida como a aplicação de estratégia para 
alcançar a produtividade e o desenvolvimento socioeconômico geral.  

Chen (2013) 

Competitividade é uma capacidade e seu potencial tem de ser realizado 
em operações diárias de uma empresa.  Cetindamar e Kilitcioglu (2013) 

Capacidade de uma empresa de forma sustentável cumprir a sua missão.  Seyyed et al. (2015) 
Conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de 
produtividade de um país. WEF (2016) 

 
Fonte: Autora. 
 

De acordo com Castells (2014), a competitividade consiste na busca de um desempenho 

superior entre empresas no mercado. A sociedade utiliza frequentemente essa poderosa força 

para melhorar as áreas do empreendedorismo humano (ESTRIN; MICKIEWICZ; STEPHAN, 

2016). Os principais fatores da dinamização e versatilidade dos sistemas produtivos, no setor 

industrial, são as vantagens provenientes da busca dessa competitividade, em que a mesma é 

conquistada pela integração da tecnologia, qualidade e produtividade (PORTER, 2009a).  

Desta forma, muitas vezes a vantagem competitiva é um dos argumentos mais utilizados 

para explicar o desempenho superior de algumas organizações em relação as outras. No entanto, 

frequentemente esse argumento é simplificado em rentabilidade superior (DE BRITO; BRITO, 

2012). Com a finalidade de ganhar vantagem competitiva, Porter (2011) descreve a importância 

de desdobrar as atividades de uma empresa em diversas partes que contribuem de alguma forma 

para o desempenho final do produto ou serviço. A vantagem competitiva surge quando a 

empresa desempenha as atividades em cada uma dessas partes de maneira mais eficiente que 

seus concorrentes, ou de forma que crie maior valor percebido para o cliente (PORTER; 

KRAMER, 2011). 

Contudo, esse modo de pensar a respeito da competição é muito limitado e superficial. 

A questão real da competição não é superar os rivais ou conquistar uma venda, mas sim de obter 

lucro (MAGRETTA, 2012). Assim, a competitividade se torna muito mais complexa, sendo 

uma luta que envolve diversos competidores – não apenas concorrentes – para definir quem vai 

captar o valor criado por um setor (PORTER; KRAMER, 2011). 
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Para Minello (2010), uma empresa diferenciar-se de outra e obter vantagem competitiva 

é a maneira como cada gestor enxerga e interpreta o ambiente em que está exposto. Dessa 

forma, salienta a necessidade de a organização voltar-se para seu interior e verificar os meios 

que lhe proporcionam vantagens competitivas em relação aos concorrentes, e assim estruturar 

suas estratégias de acordo com as suas capacidades. Dessa forma é possível avaliar a 

competitividade por meio das ações das pessoas dentro do ambiente organizacional. 

 Na visão de Soliman (2014), a competitividade e a produtividade são conceitos 

intimamente relacionados, e consequentemente, a capacidade de as empresas executarem seus 

processos de maneira eficiente é fundamental para a criação de valor, elevação da margem de 

lucro e obtenção de vantagem competitiva perante a concorrência e o aumento da produtividade. 

Apesar da importância que a produtividade tem para o contexto da competitividade, esse 

é um atributo interno à organização, enquanto a competitividade manifesta-se também 

externamente, através de fatores com diferentes níveis de controle (CERTO; PETER, 2005). A 

partir desse ponto de vista, surge a necessidade da realização de uma análise externa em que as 

organizações estão inseridas (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2009; PORTER, 2009b). Nessa 

direção, Coutinho e Ferraz (2002) e Almeida e Klassen (2017) apresentam alguns dos fatores 

determinantes para a competitividade que são os níveis interno, estrutural e sistêmico, como 

apresentado na Figura 04.  

 

Figura 04 - Fatores determinantes da competitividade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Coutinho e Ferraz (2002). 

 

Os fatores empresariais são os internos e sobre os quais a empresa detém total poder de 

decisão. Além disso, referem-se ao estoque de recursos acumulados e às estratégias de 

ampliação nas quatro áreas de competência  que são gestão, inovação, capacidade produtiva e 

Mercado 
Configuração da 

indústria 
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Estratégia e gestão. 
Capacidade para 
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recursos humanos. Já os fatores estruturais são aqueles em que a capacidade de intervenção da 

empresa é parcial e limitada pelo processo de concorrência. Ainda, o ambiente competitivo 

caracterizado pela demanda e oferta e pelas instituições extra mercado. 

Há também os fatores sistêmicos que são aqueles sobre os quais a empresa possui pouca 

ou nenhuma possibilidade de intervir. Para Almeida e Klassen (2017) são aqueles que 

constituem externalidades para a empresa e afetam as características do ambiente competitivo 

como as variáveis macroeconômicas, político-institucionais, legais-regulatórios, 

infraestruturas, sociais e internacionais.  

Dessa forma, para garantir a sobrevivência das empresas ao longo do tempo, é inegável 

que as atividades desempenhadas criem valor não apenas dentro das fronteiras da organização, 

mas também visando o ambiente estrutural e sistêmico ao qual está inserido, uma vez que a 

competitividade ultrapassa os processos internos e manifesta-se também no ambiente externo 

(COUTINHO; FERRAZ, 2002; DI SERIO; VASCONCELLOS, 2009; PETERS et al., 2016).   

 

2.4.1 Competitividade em Empresas de Base Tecnológica  

 

O conceito da competitividade das empresas de base tecnológica teve inicio em 1959, 

através do empresário Joseph Mancuso no estado de Nova York, Estados Unidos, após o mesmo 

comprar as instalações de uma das fábricas da Massey Ferguson que na ocasião, fechou, 

deixando um número significativo de residentes nova-iorquinos desempregados. A partir disso, 

ele sublocou o espaço para pequenas empresas iniciantes, que compartilhavam equipamentos e 

serviços a fim de aumentar a competitividade das mesmas (GARCIA E TERRA, 2011). 

É sabido que as empresas de base tecnológica são organizações que têm no 

conhecimento um componente estratégico para a sua competitividade e realizam importantes 

esforços tecnológicos, uma vez que concentram grande parte de sua dedicação no 

desenvolvimento e fabricação de produtos que integram sistematicamente novas tecnologias 

(JUGEND; SILVA, 2010). Percebe-se que inovação e tecnologia estão presentes na 

competitividade de empresas de base tecnológica. Em um cenário macro, segundo dados do 

WEF (2016) a inovação tecnológica esta sendo tratada como diferencial competitivo para o 

desenvolvimento econômico das nações, em alguns casos sendo invocada como estratégia 

competitiva. 

Para Schwab (2013), as empresas de base tecnológica são tipicamente caracterizadas 

por empreendimentos de risco elevado, que na maioria das vezes se inicia apenas com uma 
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ideia e o capital intelectual dos envolvidos, mas que apresentam potencial de crescimento e 

retornos atipicamente grandes. 

Importante ressaltar uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que 

apontou a educação como o principal fator capaz de aumentar a competitividade das empresas 

de base tecnológica (ANPROTEC, 2013). Já Salgado (2011) em sua pesquisa apontou a 

otimização do processo de manufatura e melhoria na produtividade como fatores de 

competitividade.  

O cenário de competitividade brasileiro passa por uma fase de transição entre um 

cenário orientado à eficiência para um orientado à inovação, sendo que é neste último que a 

figura do empreendedorismo para as empresas de base tecnológica se destaca na forma de 

startups (SCHWAB, 2013). 

O Núcleo de Inovação e Competitividade (NIC) desenvolveu um estudo em 2015, sobre 

os ativos intangíveis de uma empresa, especificamente EBTs incubadas, nesse estudo foram 

apontados ativos que interferem na competitividade, a saber:  

• Capital Humano: liderança, clima organizacional, retenção de clientes, comunicação 

com clientes. 

• Capital da Informação: formação, know-how, retenção do capital intelectual, 

resultados. 

• Capital Organizacional: flexibilidade, qualidade, marca, investimento, planejamento, 

tecnologia da informação. 

• Capital da Inovação: integração, investimento com novos mercados, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I); gestão da inovação, proatividade (NIC, 2015). 

Pelos resultados desse estudo os ativos intangíveis quando bem gerenciados, podem 

proporcionar melhor saúde administrativa e financeira às empresas de base tecnológica. 

Entretanto, eles precisam ser analisados em cada etapa do negócio, pois podem apresentar 

desafios distintos dependendo da fase em que a empresa se encontra (NIC, 2015). Em todos, 

especificamente no capital humano a figura do gestor é imprescindível de se estudar. 

Nos achados de Santos (2016), que pesquisou EBTs e o ciclo organizacional do negócio, 

foram utilizados os ativos intangíveis que interferem na competitividade distribuídos entre as 

fases do negócio. A fim de identificar quais são os ativos intangíveis que mais interferem nas 

etapas do ciclo organizacional em EBTs, foi realizada uma média do nível de importância dos 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) atribuídos pelos respondentes de cada etapa do negócio, e 
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posteriormente foram inseridos pesos de 0 a 100%, com intuito de selecionar as variáveis que 

encontram na faixa de plenamente competitivos.  

Diante disso, o estudo selecionou os FCS, homologados pelos gestores, conforme 

Quadro 12.  

 
Quadro 12 - Seleção dos FCS em cada etapa do ciclo organizacional das EBTs pesquisadas 

 
Ciclo Organizacional  

(FISK, 2009) 
Fatores Críticos de Sucesso 

(SANTOS, 2016) 

1. Criação Clima Organizacional; Formação; Flexibilidade; Investimento; Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação. 

2. Lançamento Liderança; Clima Organizacional; Qualidade; Investimento; Planejamento; Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação. 

3. Estabilização 
 

Clima Organizacional; Retenção dos Clientes; Formação; Flexibilidade; 
Planejamento; Tecnologia da Informação; Investimentos em Novos Mercados; 
Gestão da Inovação; Proatividade. 

4. Expansão 
Liderança; Clima Organizacional; Comunicação dos Clientes; Formação 
Know How; Flexibilidade; Marca; Investimento; Planejamento; Tecnologia da 
Informação; Investimento em Novos Mercados; Gestão da Inovação. 

5. Amadurecimento 

Liderança; Clima Organizacional; Retenção dos Clientes; Comunicação dos Clientes; 
Formação; Know How;  Retenção do Capital Intelectual; Resultados; Flexibilidade; 
Marca; Investimento; Planejamento; Tecnologia da Informação; Investimento em 
novos mercados; Gestão da Inovação; Proatividade. 

6. Evolução Liderança; Clima Organizacional; Retenção dos Clientes; Formação; Know How; 
Flexibilidade; Investimento; Planejamento; Tecnologia da Informação. 

 
Fonte: Adaptação de Santos (2016). 

 

O ciclo organizacional segundo Fisk (2009) apresenta sete etapas: (1) criar, (2) lançar, (3) 

estabilizar, (4) expandir, (5) amadurecer, (6) evoluir e (7) sair, conforme o Quadro 12. A etapa 

sair (7), correspondente a última pela abordagem do autor, não surgiu no estudo, isso significa 

que nenhuma das EBTs pesquisadas encontra-se em estágio de fechamento ou criação de um 

novo negócio. Observa-se que foram selecionados cinco critérios para a etapa da criação (1), seis 

para a etapa de lançamento (2), nove para etapa de estabilização (3), doze para expansão (4), 

dezesseis para a etapa de amadurecimento (5), nove para a etapa de evolução (6) e etapa de saída 

(7) do ciclo organizacional do negócio, não houve critérios.  

Por se tratar de EBTs que estejam vinculadas a uma incubadora, a Figura 05 mostra o 

crescimento de uma empresa estando vinculado ou não ao processo de incubação.  

Observa-se que o crescimento é maior quando uma empresa esta inserida em uma 

incubadora, uma vez que existe a interação da academia, que muitas vezes detêm as ferramentas 

para suporte. Dessa maneira, é possível criar sinergia entre as diferentes atividades 

contempladas pelas empresas, propiciando-as maior potencial de evolução (HOYT; 

LIEBENBERG, 2015).  
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Figura 05 - Impacto teórico de uma incubadora no crescimento de uma empresa incubada 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Dee, Livesey, Gill e Minshall (2011). 

 

Mesmo estando em um meio de pesquisa e desenvolvimento, propício das incubadoras, 

Pereira et al. (2014) relata que as oportunidades e ameaças tecnológicas são normalmente 

difíceis de serem identificadas e as estratégias de inovação são difíceis de definir, assim como 

de prevenir os resultados. No entanto, Jones (2013) enfatiza que uma estratégia utilizada para 

identificar a distância existente entre a situação atual de uma organização e o nível considerado 

como de excelência tem sido através do processo de mensuração de desempenho, próximo tema 

a ser abordado. 

 

2.5 SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Sendo considerada como uma vigente necessidade nas diversas áreas de aplicações da 

administração, a resolução de problemas complexos de tomada de decisão exige dos envolvidos 

conhecimentos acerca das temáticas abordadas, possibilitando ao final a geração de resultados 

compromissados com um menor grau de subjetividade e imprecisão dentre as diversas 

possibilidades de ação existentes (GOMES; GOMES, 2012). Para as empresas assegurarem 

vantagem competitiva pelo equilíbrio entre essas dimensões, a correta avaliação do desempenho 

da organização deve ser visualizada como elemento crucial para a consecução da estratégia 

adotada, e pode estar diretamente relacionada à capacidade da organização de atingir seus 

objetivos usando os recursos de um modo eficiente e eficaz (KAPLAN; NORTON, 2008). 
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Lamberti e Noci (2010) citam que as razões práticas que são frequentemente 

mencionadas para a implementação de Sistemas de Mensuração de Desempenho geralmente 

são classificadas em cinco categorias, a saber: monitoramento de desempenho; identificação de 

áreas que necessitam de atenção; aumento da motivação; melhoria da comunicação e; 

responsabilidade. Love et al. (2015) argumenta quatro funções sobre a construção de um 

Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD):  

a) identificar o sucesso, o nível de satisfação das necessidades dos clientes, onde existem 

problemas e onde as melhorias são essenciais; 

b) entender seus processos e o que eles sabem ou o que eles não sabem; 

c) assegurar a adequação de cada decisão tomada; e 

d) indicar se os resultados esperados e previstos foram cumpridos. 

Para isto, este sistema precisa ser projetado, gerenciado e avaliado periodicamente para 

garantir que ele produza os resultados desejados, garantindo-se assim que os SMD sejam 

utilizados tanto pelos gestores como pelos facilitadores para diminuir as incertezas referentes a 

empresa no momento das tomadas de decisões (ARTZ; HOMBURG; FORSLUND, 2012).  

Além disso, a mensuração de desempenho pode ser identificada em três abordagens: (1) 

refere-se na perspectiva de contabilidade de gestão que afirma que a medida deve ser integrada 

no planejamento e orçamento das organizações; (2) aponta a partir de uma perspectiva de 

operações que identifica a medição de desempenho como conjunto de métricas utilizadas para 

quantificar a eficiência e a eficácia das ações e; (3) controle estratégico, sendo que a importância 

é dada a relação entre a gestão superior e as operações, incluindo, a implantação de metas e 

suas medidas relacionadas a vincular iniciativas estratégicas com o desempenho operacional 

(ELG; BRORYD; KOLLBERG, 2013). 

A mensuração de desempenho visa não ser apenas uma ferramenta crucial na elaboração 

das estratégias empresariais, mas também servir como parâmetro básico da sua correspondência 

quanto ao contexto holístico externo a fim de tornar elemento importante na administração do 

negócio (NEUENFELDT JUNIOR et al., 2013). 

Indicadores de desempenho bem definidos podem apoiar a identificação de lacunas de 

desempenho entre o desempenho atual e o desejado e fornecer indicação de progresso no 

sentido de fechar as lacunas, sendo que as medidas de desempenho fornecem uma importante 

ligação entre as estratégias e ações de gestão a fim de apoiar a implementação e execução de 

iniciativas de melhoria (MUCHIRI et al., 2011). 

Existem vários métodos para mensurar desempenho, o Quadro 13 aponta alguns, 

segundo Neuenfeldt Junior (2014). 
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Quadro 13 - Métodos para a mensuração de desempenho 
 

Método Principais características 

Administração Por 
Objetivos (APO) 

 

Técnica de direcionamento de esforços através do planejamento e controle 
administrativo, no qual as metas são definidas em conjunto entre administrador e seu 
superior e as responsabilidades são especificadas para cada posição em função dos 
resultados esperados. 

Key Performance 
Indicators 

Ferramenta para avaliar o estado de determinada atividade, de maneira que os níveis de 
uma empresa compreendam a forma como seus trabalhos influenciam no negócio. 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

Traduza estratégia da organização em um conjunto de medidas capazes de realizar a 
mensuração do seu desempenho, a fim de se atingir os principais objetivos estratégicos 
traçados. 

Três Níveis de 
Desempenho 

Considera o estabelecimento de três níveis (organização, processo e executor) de 
desempenho, de maneira a qual uma empresa ou um sistema pode ser avaliado a partir 
do cumprimento dos requisitos destes vértices. 

Mckinsey 7-S Modelo de gestão desenvolvido para compreender sete fatores considerados como de 
determinação para a efetiva mudança de uma organização. 

Baldrige 
Tem por objetivo prestar um auxílio às empresas no que tange o estímulo ao 
aperfeiçoamento da sua qualidade e produtividade, fornecendo as informações 
necessárias para se chegar a um alto nível de qualificação dos seus processos. 

Quantum 
Modelo proposto com o objetivo de associar missão, estratégia, metas e processos 
dentro da organização, trabalhando com uma matriz em três dimensões: qualidade, 
custo e tempo, visando equilíbrio entre estas. 

Performance Prism 
É uma metodologia que visa integrar os processos a fim de se criar valor para as partes 
interessadas no sistema, partindo-se de indicadores capazes de remeter o status no qual 
a gestão se encontra. 

 
Fonte: (NEUENFELDT JUNIOR, 2014). 

 

Os métodos do quadro não devem ser entendidos como modelos isolados, mas sim como 

opções flexíveis capazes de ajustarem-se da melhor forma possível a realidade que se pretende 

modelar, cabendo ao usuário da ferramenta a sensibilidade para tanto, uma vez que nem mesmo 

a literatura cientifica apresenta um consenso de qual o método seja o mais apropriado 

(SOLIMAN, 2014).  

Sob a luz das características desejáveis para um Sistema de Mensuração de Desempenho 

(SMP), destaca-se o método Key Performance Indicators, visto que sua concepção está alinhada 

com a proposta desse trabalho. Os indicadores chave de performance (KPIs) são técnicas de 

gestão empregadas para permitir o monitoramento de negócios eficiente e eficazes, sendo 

geralmente reconhecidos como um conjunto de medidas críticas para o sucesso atual e futuro 

de qualquer organização (GRAHAM et al., 2015).  

Os mesmos autores relatam cinco características que definem KPI: 

a) prestação de contas - os resultados referentes ao KPI devem apresentar um 

responsável;  
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b) facilmente assimilado - KPIs devem ser precisos, quantificáveis, e seu significado 

deve ser compreendido por todos os membros da organização; 

c) temporal - KPIs devem ser medidos com frequência, refletindo as prioridades atuais; 

d) relevantes - as medidas devem apoiar objetivos estratégicos organizacionais; e 

e) consistentes - KPIs devem não entrar em conflito com outras medidas de 

desempenho. 

Entretanto, existe um mal-entendido geral sobre esta ferramenta, pois muitas 

organizações utilizam medições que, apesar de retornarem informações preciosas, não podem 

ser consideradas KPIs (PARMENTER, 2012). Dessa forma, o autor enquadra os indicadores 

sob quatro grupos: 

1) Indicadores chave de resultados (Key Results Indicators – KRIs):      expressam o 

desempenho atingido em uma perspectiva do Balanced Scorecard ou fatores críticos 

de sucesso. 

2) Indicadores de resultado (Result Indicators): expressam um resultado qualquer 

atingido. 

3)  Indicadores de desempenho (Performance Indicators): expressam o que deve ser 

realizado.  

4) Indicadores chave de desempenho (Key Performance Indicators): expressam o que 

deve ser realizado para alavancar o desempenho drasticamente.  

 Como pode ser visto, KPIs são um conjunto de indicadores especiais capazes de refletir 

de forma quantitativa e condensada o desempenho de um setor específico da organização como 

um todo, atingindo não apenas uma, mas várias perspectivas dos fatores críticos de sucesso.  

O próximo assunto para encerrar a revisão da literatura desse trabalho, trata-se do 

aprofundamento quanto a elementos multicritério, tema relevante para o entendimento das 

escolhas e ponderação dos fatores decisivos, oriundos dos KPIs. 

 

2.6 ELEMENTOS MULTICRITÉRIO DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO 

 

O processo de decisão está associado à necessidade de se atender a objetivos conflitantes 

na escolha pela opção considerada como a melhor forma entre um rol de alternativas viáveis, 

sendo geralmente uma atividade complexa devido abordagem multicritério de apoio à tomada 

de decisão e a incerteza sobre os aspectos envolvidos (SATTY; VARGAS, 2012). Entretanto, 

o desenvolvimento e a aplicação da abordagem multicritério enfrentam uma série de desafios a 
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fim de proporcionar resultados do modelo que são relevantes para efeitos de análise. Os 

problemas mais encontrados para a aplicação são a falta de análise de incerteza, definições 

pouco claras de limites do sistema, a sobreposição de critérios, resultando em dupla contagem 

de efeitos e definições pouco claras de escalas de desempenho (ROSÉN et al., 2015).  

Por conseguinte, a abordagem multicritério apresenta inúmeros conceitos, o Quadro 14 

traz algumas definições. 

 

Quadro 14 - Definições de abordagem multicritério 
 

Definição Autor 
A abordagem multicritério é considerada um dos métodos mais flexíveis, 
considerando atributos qualitativos e quantitativos. 

Fontana et al. 
(2013) 

A abordagem multicritério tem por finalidade estabelecer multicritérios de análise de 
decisão, sendo que muitas vezes sugerido como uma abordagem adequada para apoio 
à tomada de decisão devido a sua capacidade de classificar as alternativas de 
remediação com base numa avaliação de critérios ambientais, socioculturais, bem 
como os domínios econômicos.  

Volchko et al. 
(2014) 

A abordagem multicritério tem por finalidade estabelecer o comportamento do 
desempenho em relação aos principais fatores inseridos ao contexto, conforme a suas 
definições intrínsecas.  

Costa et al.  (2015) 

 
Fonte: Autora. 
 

Qualquer problema de decisão que compreenda no mínimo duas ações possíveis podem 

ser enquadradas sob a abordagem multicritério de apoio à decisão, a qual engloba métodos com 

o objetivo de representar a complexa realidade através de modelagens qualitativas ou 

quantitativas, permitindo um melhor entendimento por parte dos atores envolvidos e servindo 

como subsídio para a escolha final entre as opções disponíveis (STORCH; NARA; KIPPER, 

2013).  

Cló; Battles; Zoppoli, (2013), enfatizam quatro etapas para a abordagem multicritério 

de apoio à decisão:  

1) tem-se um conjunto de múltiplos critérios relativos aos efeitos econômicos, 

ambientais e processuais de cada proposta selecionada;  

2) cada um desses critérios é ponderado;  

3) cada opção é avaliada em função dos critérios ponderados;  

4) para qualquer opção, as diferentes qualidades são somadas, fornecendo um único 

valor que sintetiza o seu desempenho global.  

Esse método é projetado para levar em conta uma ampla variedade de fatores na tomada 

de decisões e não apenas a maximização do lucro, como seria o caso em ferramentas mais 
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convencionais. Nesse sentido, a teoria da decisão multicritério tem sido uma das ferramentas 

promissoras para realizar avaliações empíricas de iniciativas de crescimento potenciais, que se 

destina a modular a influência de fatores econômicos, considerando outros aspectos como a 

conservação do meio ambiente ou a equidade social (DOMÈNECH; MARCH; SAURÍ, 2013).  

 Espino et al. (2014), elencou os vários métodos de abordagem multicritério destacando 

os mais citados e aplicados em pesquisas: 

• Análise Hierárquica de Processos - Técnica estruturada para analisar problemas de 

abordagem multicritério de acordo com uma escala de comparação aos pares. 

• Processo Analítico de Rede - Generalização do método AHP, que permite a 

existência de interdependências entre os critérios. 

• Complexa Avaliação Proporcional - Método gradual destinado a avaliar um conjunto 

de alternativas de acordo com a sua importância e grau de utilidade. 

• Análise por Envoltória de Dados - Sistema não paramétricos usado para medir a 

eficácia de um conjunto de múltiplas unidades de tomada de decisão. 

• Método Delphi - Método iterativo concebido para obter o consenso mais fiável a 

partir de um grupo de peritos que responderam a uma série de questionários. 

• Dominance-based Rough Set Approach - Método que permite usar ações de 

referências envolvendo múltiplos atributos para classificar uma alternativa em uma 

dada classe pré-ordenada e em seguida obter regras de decisão utilizando as relações 

de dominância e regras de decisão do tipo “Se...Então...”. 

• Eliminação e Escolhas Refletem a Realidade (ELECTRE) - Grupo de técnicos 

dirigidos ao excesso de um conjunto de alternativas determinando a sua 

concordância e discordância entre eles. 

• Conjuntos Fuzzi - Conjunto fuzzy tem por objetivo definir o quanto um determinado 

elemento pertence ao conjunto. 

• Teoria Geral do Sistema - Investiga todos os princípios comuns a todas as entidades 

complexas, e modelos que podem ser utilizados para a sua descrição. 

• A Teoria dos Jogos – Área da matemática aplicada que estuda a interação de 

estruturas formalizadas para tomar decisões estratégicas. 

• Casa da Qualidade - Diagrama que transforma as demandas do usuário em critérios 

de design de qualidade por meio de uma matriz de relações e uma matriz de 

correlação. 
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• Lógica Intuicionista - O sistema preserva a justificação, e não apenas a verdade, no 

processo que leva de hipóteses a proposições derivadas, ou seja, se as hipóteses são 

verdadeiras e justificáveis então a conclusão também será verdadeira e justificável. 

• Teoria da Utilidade Multi-atributo - Metodologia empregada para tomar decisões, 

comparando os valores de utilidade de uma série de atributos em termos de risco e 

incerteza. 

• Teoria de Valor Multi-atributo - Refere-se a uma função de representação de 

preferência sob certeza, como "função de valor" e a uma função de representação 

sob risco, como "função de utilidade". 

• Método de Monte Carlo - Métodos não determinísticas utilizadas para encontrar 

soluções aproximadas para problemas complexos através da experimentação de 

números aleatórios. 

• Ponderação Exponencial - Tem como objetivo atribuir pesos decrescentes 

exponencialmente quando a observação fica mais velha. Em outras palavras, 

observações recentes são tomadas com mais peso relativamente na previsão que as 

observações mais antigas. 

• Modelo Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles (MIVES) - Metodologia 

de tomada de decisão multicritério que avalia cada uma das alternativas que pode 

resolver um problema genérico definido através de um valor de índice. 

• O método Preference Ranking Organization Method for Enrichmente Evaluation 

(PROMETHEE) ou Método de Organização de Ranking de Preferencia de Avaliação 

de Enriquecimento - Tem por objetivo ajudar na construção de um ranking de 

características, que podem auxiliar na tomada de decisão da escolha de futuros 

fornecedores parceiros. 

• Método de Ponderação Aditiva – Tem como objetivo determinar uma pontuação 

ponderada para cada alternativa, adicionando as contribuições de cada atributo 

multiplicadas por seus pesos. 

• Superioridade e Inferioridade de Ranking - Método que utiliza seis critérios 

generalizados para estabelecer as preferências de um tomador de decisão 

determinando os fluxos de superioridade e inferioridade. 

• Otimização Estocástica com Múltiplos Objetivos - Metodologia que determina o 

índice de aceitabilidade de uma alternativa como a variedade de medições, tornando-

o um preferencial. 
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• Técnica de Ordem de Preferencia por Semelhança a uma Solução Ideal (TOPSIS) - 

Método de auxílio na resolução de problemas multicritérios, conhecido como técnica 

de ordem de preferência por semelhança a uma solução ideal. 

• Teoria da Utilidade - Tem como objetivo medir a satisfação relativa de um agente 

da economia. A análise da sua variação permite explicar o comportamento que 

resulta das opções tomadas por cada agente para aumentar a sua satisfação. 

• Utilidade Aditiva - A Função de Utilidade aditiva é uma das funções de utilidade 

multicritério utilizada quando o objetivo não é monetário. 

• Método VIKOR (Visekriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje) que 

significa Otimização Multicritério e Solução de Compromisso - Método para 

determinar a lista de classificação do compromisso de um conjunto de alternativas 

de acordo com a medida de proximidade para a solução ideal (ESPINO et al., 2014). 

As Metodologias Multicritério de Apoio a Decisão (Multi Criteria Decision Aid – 

MCDA) contribuem justamente por auxiliar a tornar este processo menos complexo, ao 

dispor de ferramentas que permitem elucidar as relações de causa e efeito sobre as 

preferências dos decisores, aumentando o nível de conhecimento sobre o problema, o que 

difere substancialmente do conceito de busca da solução ótima dos métodos de otimização 

da Pesquisa Operacional tradicional (BELTON; STEWART, 2001). Ainda, a MCDA não 

tem por objetivo remover a subjetividade do problema, mas visa torná-la clara aos decisores, 

guiando-os por caminhos lógicos para satisfazer os objetivos de todos os envolvidos 

(ENSSLIN et al., 2001).  

Muitos autores discutem as fases que compõem um processo de apoio à decisão, 

onde se verificam semelhanças entre esses. Uma compilação realizada a partir do exposto 

em Roy (1985), Belton; Stewart (2001), Power (2002), Gomes; Gomes (2012) e Doumpos; 

Grigoroudis (2013) é apresentada sob a forma de um fluxo na Figura 06.  

A primeira fase compreende uma ampla investigação para a identificação do 

problema e do contexto que permeia a decisão, uma vez que entre um grupo de decisores 

estes conceitos nem sempre estão claros, pois o problema pode envolver nuances e 

percepções diferentes para cada um dos envolvidos (ENSSLIN et al., 2001; DOUMPOS; 

GRIGOROUDIS, 2013). 
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Figura 06 - Fases do processo de apoio à decisão 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Roy (1985), Belton; Stewart (2001), Power (2002), Gomes; Gomes (2012) e Doumpos; 
Grigoroudis (2013). 
 

Durante a fase de estruturação, os atores utilizam de ferramentas para auxiliar no 

processo de identificação das alternativas, incertezas, pontos chaves de avaliação e fatores 

externos, com base nos seus sistemas de valores. Entre estas ferramentas, destacam-se as 

hierarquias de meios e fins, diagrama de Ishikawa, brainstorming, e árvore de decisão 

(GOMES; GOMES, 2012). Em específico, essa última prevê a decomposição do problema por 

meio da divisão do objetivo central em critério e subcritérios organizados hierarquicamente, 

mostrando-se bastante útil na visualização das inter-relações entre os diversos elementos que 

impactam a decisão, sendo amplamente utilizada em processos decisórios (SKINNER, 2009). 

A construção do modelo, por sua vez, envolve a utilização de mecanismos que permitam 

avaliar quantitativamente cada critério. Para tanto, uma das necessidades neste ponto é a 

definição de taxas de substituição entre os elementos do modelo, a fim de demonstrar as 

diferenças de importância entre cada um deles (ALMEIDA, 2013). Isso pode ser realizado por 

meio de métodos como Trade-Off, Swing Weights e comparação par-a-par, todos baseados no 

conceito de compensação, onde o ganho de performance em um critério implica na perda de 

outro (ENSSLIN et al., 2001).  

Além disso, também é necessária nesta fase a construção de funções de valor capazes 

de promover a medição dos atributos desejáveis de cada alternativa, os quais são definidos com 
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base nos critérios considerados como relevantes para a decisão (GOMES; GOMES, 2012). Esta 

etapa pode ser realizada, dentre outros métodos, por meio da Pontuação Direta, Julgamento 

Semântico, ou método Bisseção, sendo esse último especialmente válido para variáveis 

quantitativas contínuas (ENSSLIN et al., 2001).  

Uma vez que as funções de valor e as taxas de substituição estejam estruturadas, faz-se 

necessário a construção de uma equação global capaz de avaliar efetivamente o desempenho de 

cada alternativa (ALMEIDA, 2013). Para tanto, destacam-se as funções de agregação aditiva 

(GOMES; GOMES, 2012), conforme definido pela equação 1: 

 

 !(#) = ∑ '(!((#))
*+,  (1)  

 

onde 	!(#) representa o desempenho global da alternativa β, Wi refere-se as taxas de 

substituição de cada critério e Vi(β) indica o desempenho obtido pela alternativa β no critério i. 

A fase denominada por análise dos resultados e recomendações compreende, num 

primeiro momento, o cálculo do desempenho global das alternativas a partir da construção 

realizada na fase anterior, sendo possível desta forma analisar as diferenças entre elas. 

Posteriormente, a etapa de recomendações visa apontar qual é o melhor curso de ação para o 

problema, além de propor qual o incremento necessário para que as alternativas avaliadas 

negativamente possam vir a ser consideradas como atrativas, realizando-se simulações e 

verificando-se os resultados (ENSSLIN et al., 2001; DOUMPOS; GRIGOROUDIS, 2013). 

A última fase, intitulada por desenvolvimento do plano de ação, visa buscar estratégias 

para a implementação da decisão que foi apoiada pelo processo desenvolvido. Neste estágio, já 

se considera que a melhor alternativa (ou conjunto destas) esteja definida, concentrando-se os 

esforços na realização das atividades necessárias para execução da solução encontrada 

(BELTON; STEWART, 2001). 

A análise multicritério tem se revelado muito útil para lidar com aspectos como a 

incerteza ou risco, fatores muitas vezes presente nas pesquisas. A partir dos métodos 

apresentados, Zhu (2014) diz que o método Análise Hierárquica de Processos (AHP) tem sido 

uma ferramenta adequada para mensurar intangíveis, lado a lado com os tangíveis, e 

amplamente utilizado como uma ferramenta multicritério na tomada de decisões como uma 

forma de definição de prioridades, o estudo finaliza o referencial teórico explicando a AHP.  
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2.6.1 Análise Hierárquica de Processos  

 
A Análise Hierárquica de Processos (AHP) foi proposta por Thomas Lorie Saaty em 

1980, e tem sido uma técnica eficiente para a tomada de decisão, a qual é construída sobre a 

capacidade intrínseca do ser humano para estruturar suas percepções ou ideias de forma 

hierárquica (ZHU; XU, 2014).  

O Metódo AHP é utilizado para apoio à decisão multicritério com base em uma 

decomposição hierárquica de um problema de decisão em vários critérios, a avaliação das 

preferências, usando comparações de pares, e uma agregação dessas preferências de pares em 

uma global avaliação das alternativas (DURBACH; LAHDELMA; SALMINEN, 2014). O 

modelo tem que incluir e medir todos os fatores importantes, qualitativa e quantitativamente 

mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíveis e também considera as diferenças e os 

conflitos de opiniões como nos casos da vida real (SAATY, 1991). 

Pela abordagem esse método é suficientemente geral para usar, tanto medidas 

conhecidas quanto julgamentos, e pode ser mais bem entendida através da seguinte citação de 

Churchman e Eisenberg (1969) apud Saaty (1991): 
... parece quase óbvio que não podemos resolver os maiores problemas político 
organizacionais atuais, simplesmente processando um conjunto de dados ou de 
informações através de um modelo matemático ou de um computador. O que é preciso, 
adicionalmente, é um projeto que tenha uma deliberação e um julgamento mais 
apurados. Uma vez que possamos entender o processo de deliberação e julgamento, 
poderemos convergir para um método mais objetivo e melhor, isto é, um modo de 
expressar uma deliberação ótima de uma forma precisa e garantida (SAATY, 1991, p. 
5). 
 

  Além disso, Saaty (1991) reproduz um modelo estrutural hierárquico genérico, cujos 

os layers se subdividem em ordem de relevância subsequente divididos em Pontos de Vistas 

Fundamentais (PVF) e Fatores Críticos de Sucesso (FCS). O desenho mostra uma 

hierarquização, isto é, um sistema de níveis estratificados, cada um consistindo de tantos 

elementos ou fatores. A questão central, em termos de hierarquia é mensurar com que peso os 

fatores individuais do nível mais baixo influenciam seu fator máximo, que seria o objetivo geral. 

Se essa influência não for uniforme em relação aos fatores, chega-se a identificação de sua 

intensidade ou a sua prioridade. A Figura 07 traz essa estrutura. 

 

 

 

 



 

 

89 

Figura 07 - Estrutura de árvore hierárquica 
 

 
 
Fonte: Adaptação de Saaty (1991). 
 

 A representação hierárquica de um sistema pode ser usada para descrever como as 

mudanças em prioridades nos níveis mais altos afetam a prioridade dos níveis mais baixos, 

também é uma maneira de decompor um problema de grande complexibilidade, representado 

num sistema sequencial, formando uma cadeia linear e decrescente (SAATY, 1991). 

Após a hierarquização do problema, inicia-se a fase de avaliação com a comparação 

paritária entre os critérios e também entre os subcritérios. Por meio desta comparação serão 

determinadas as importâncias relativas de cada critério, também conhecidas como pesos. Os 

critérios são comparados segundo a escala de julgamentos descrita no Quadro 15, que traz a escala 

de julgamento de importância do método AHP. 

 

Quadro 15 - Escala AHP 
 

ESCALA AHP 
Nível de 

Importância Definição Explicação 

1 Importância igual Duas atividades contribuem igualmente para o 
objeto 

3 Importância fraca de uma sobre a 
outra 

A experiência e o julgamento favorecem levemente 
uma atividade em relação a outra 

5 Importância forte A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente uma atividade em relação a outra 

7 Importância muito forte Uma atividade é fortemente favorecida em relação 
a outra e sua dominância é demonstrada na prática 

9 Importância absoluta A evidencia, favorecendo uma atividade em relação 
a outra, é do mais alto grau de certeza 

2,4,6,8 Valores intermediários entre dois 
julgamentos adjacentes 

Quando é necessária uma condição de 
compromisso 

 
Fonte: Saaty (1991), adaptação de Granemann e Gartner (s/d) apud Oliveira e Martins (2015). 
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Segundo Saaty (1991), no método AHP os critérios e as alternativas são comparados 

par-a-par com todos de seu respectivo nível, relacionando suas influências sobre o grupo que 

está acima na hierarquia. Dados os elementos A e B: 

a) se A e B forem iguais em importância, o valor atribuído é 1; 

b) se A for um pouco mais importante do que B, o valor atribuído é 3; 

c) se A for muito mais importante do que B, o valor atribuído é 5; 

d) se A for claramente mais importante do que B, o valor atribuído é 7; 

e) se A for absolutamente mais importante do que B, o valor atribuído é 9. 

Um elemento quando comparado a si próprio é considerado de igual importância. Os 

valores 2, 4, 6 e 8 são utilizados para facilitar comparações entre elementos levemente 

diferentes. 

Ainda Saaty (1991) ressalta que os nove pontos que são utilizados pelos tomadores de 

decisão para expressar suas preferências para uma alternativa sobre outra, por um critério 

particular, e para o quanto um critério é valorizado em detrimento de outro. Durbach, Lahdelma 

e Salminen (2014) relatam que as avaliações serão sujeitas a incertezas - o que significa que o 

tomador de decisão não possui as informações necessárias para descrever ou prever as entradas 

exigidas pela AHP. 

Nesta metodologia, as principais etapas, segundo Ahmad e Tahar (2014), são:  

1) estruturar o problema de decisão em uma hierarquia de níveis, com objetivo no nível 

superior, seguido de critérios, subcritérios e alternativas no nível mais baixo; 

2) aos pares, comparar cada elemento no nível correspondente através da atribuição de 

um valor numérico; 

3) para cada comparação matriz calcular: autovalor máximo, o índice de consistência, 

razão de consistência e autovetor normalizado a fim de obter pesos prioritárias para 

cada critério/alternativa; 

4) integrar os julgamentos nos mais diversos níveis de hierarquia para produzir uma 

pontuação total de prioridade para as alternativas. 

Para Frikha e Moalla (2015), a principal vantagem da AHP tem sido sua capacidade 

para decompor, de forma detalhada, estruturada e sistemática, o problema de decisão em 

subproblemas mais facilmente compreendidos que podem ser analisados de forma 

independente. Esse método é relatado para implicar uma grande quantidade de subjetividade 

particularmente na comparação par a par dos diferentes critérios envolvidos. Pode ser difícil 

para o tomador de decisão comparar dois critérios e atribuir-lhes um peso objetivo de acordo 

com a sua importância relativa. 
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Os conceitos apresentados demonstram que elementos da abordagem multicritério 

dispõe de uma riqueza de ferramentas para auxiliar no entendimento de uma problemática 

muitas vezes abstrata e repleta de interesses muitas vezes dispersos (SOLIMAN, 2014). 

 Sendo assim, este referencial teórico não tem como pretensão esgotar o assunto, mas 

sim apresentar os conceitos fundamentais ao tema, com o objetivo de suportar as análises 

realizadas de acordo com a metodologia proposta. 
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 3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados no 

decorrer da pesquisa e é composto por três seções, onde a primeira apresenta a Delineamento 

da Pesquisa, que é a classificação quanto a natureza, ao método, a abordagem e aos objetivos. 

A segunda descreve o Desenvolvimento Metodológico que apresenta as etapas de toda a 

pesquisa, desde a construção da fundamentação teórica até as conclusões. Essa etapa apresenta 

informações sobre a definição dos sujeitos, os instrumentos e respectivas técnicas de tabulação, 

interpretação e análise dos dados. A terceira seção destina-se a descrição da Proposta de 

Construção do Modelo e Definição dos Critérios e a apresentação da Matriz de Amarração da 

Pesquisa.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A condução de pesquisas científicas deve estar balizada em premissas, procedimentos e 

pressupostos teóricos para fundamentar a interpretação do autor, garantir que possa ser 

considerada válida e apresentar resultados coerentes (TRIVIÑOS 2008). Estudos empíricos ou 

teóricos podem mudar de sentido a partir da consciência dos pressupostos sociais, culturais, 

políticos ou mesmo individuais. Assim, ainda que seja muito comum a realização de pesquisas 

para benefício do próprio pesquisador, não se deve esquecer que o objetivo último das ciências 

sociais é o desenvolvimento do ser humano. Portanto, esse tipo de pesquisa deve contribuir 

nessa direção (RICHARDSON, 2011).  

O enquadramento metodológico utilizado nesta pesquisa foi exposto no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Enquadramento metodológico 

 

Classificação da pesquisa Enquadramento da pesquisa 
Natureza Aplicada 
Método científico Indutivo 

Abordagem 
Quantitativa 
Qualitativa 

Objetivos 
Exploratória 
Descritiva 

 
Fonte: Autora.  
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O enquadramento metodológico foi fundamentado principalmente nas proposições 

de Sampieri, Collado e Lucio (2013), Miguel (2011), Triviños (2008), Hair et al. (2005), 

Richardson (2011), Klein et al. (2015) e Yin (2016). 

Quanto à natureza, a pesquisa foi ser classificada como aplicada, pois esse tipo de 

pesquisa ocorre quando os resultados contribuem para a solução dos problemas pontuais no 

contexto e no momento de investigação (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2013). Para os 

autores, a pesquisa aplicada pretende resolver questões concretas em um contexto particular 

a partir do problema proposto e demonstrar uma expressão mensurável do que foi 

apresentado, sendo conceitualmente clara e específica.  

Na proposição do estudo o modelo foi construído para mensurar e avaliar a 

competitividade dos gestores fundamentado no comportamento empreendedor e, nesse 

sentido, a problemática do estudo foi ao encontro de sua solução, pois espera-se que os 

resultados encontrados gerem conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos, uma vez que envolve verdades e interesses locais. 

Quanto ao método científico, o estudo se enquadrou como indutivo, pois através das 

evidências encontradas por uma fração da população estudada, são buscados aspectos que 

podem estar presentes também em outros indivíduos (MIGUEL, 2011). Para Triviños 

(2008), nessa abordagem indutiva há um processo mental que, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas. O objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões 

cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam.  

Assim, a amostra dos gestores investigada apontou dados de cada empresa que foram 

analisados e comparados às teorias, pesquisas e achados, sem generalização, pois tratou-se 

de um grupo em específico. Acredita-se que os resultados ajudarão o grupo pesquisado e 

seus pares, seja no autoconhecimento, no entendimento das próprias ações que refletem 

direta ou indiretamente em cenários positivos ou negativos do negócio, na realidade da 

incubadora e na sociedade de maneira geral. 

Em relação à abordagem, a pesquisa classificou-se em quantitativa e qualitativa. Para 

Hair et al. (2005) a abordagem quantitativa tem por objetivo obter informações sobre uma 

determinada população de forma objetiva, permitindo a quantificação de dados por meio de 

análise estatística e trata-se de uma pesquisa estruturada. Os dados quantitativos são 

mensurações em que números são usados diretamente para representar as propriedades de 

um fenômeno estudado. Os autores enfatizam que os dados estatísticos são mais objetivos, 
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uma vez que esses resultados não dependem da opinião do pesquisador, fundamentando-se 

somente nas suas habilidades como analista.  

Amplamente utilizado na condução de pesquisas, a abordagem quantitativa, 

representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão de resultados, evitar distorções 

de análise, possibilitando neste sentido, uma margem maior de segurança quanto às 

inferências. É frequentemente aplicada em estudos descritivos, naqueles que procuram 

descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que investigam a relação de 

causalidade entre fenômenos (HAIR et al., 2005). 

Para Richardson (2011) a abordagem quantitativa também permite trabalhar com 

amostras mais amplas e fornece dados mais precisos em relação ao problema investigado, 

sendo indicada quando já se tem mais informações sobre o objeto de estudo. O autor 

complementa que essa abordagem, uma vez que estabelece uma metodologia predefinida ao 

respondente, reduz a heterogeneidade da coleta de dados, inferindo maior credibilidade aos 

resultados. Salienta-se que esse autor representa mais a abordagem qualitativa, mas cabe 

destacar seu posicionamento quanto à abordagem quantitativa.  

A partir dessas considerações, a utilização da abordagem quantitativa para o presente 

estudo também se justificou a partir do momento em que se propôs mensurar a 

competitividade em empresas de base tecnológica por meio da identificação das 

características e comportamento empreendedor dos gestores, compreendendo assim os 

fatores comportamentais que mais interferem nessa mensuração e avaliação. Os dados 

quantitativos permitiram mensurar os aspectos considerados no modelo. 

A pesquisa também apresentou abordagem qualitativa. Essa abordagem difere, em 

princípio, da quantitativa à medida que não emprega um instrumental estatístico como base 

do processo de análise de um problema. Há autores que não distinguem com clareza, 

métodos quantitativos e qualitativos, por entenderem que a pesquisa quantitativa é também, 

de certo modo, qualitativa (RICHARDSON, 2011). 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), o enfoque qualitativo é utilizado quando se 

busca entender a perspectiva dos indivíduos sobre fenômenos que os rodeiam, sobre suas 

experiências, opiniões, pontos de vista, ou seja, como os participantes percebem de modo 

subjetivo sua realidade. Triviños (2008) descreve aspectos do enfoque qualitativo: as 

pesquisas têm o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento-chave; são descritivos; os pesquisadores estão preocupados com o processo, e 

não simplesmente com os resultados e o produto; os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente; e nessa abordagem o significado é a preocupação essencial. 
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A abordagem qualitativa na visão de Yin (2016) é coerente quando se procura 

compreender um determinado nível de realidade abstrata com diversos significados, 

crenças, motivações, valores e percepções. O autor afirma também que nessa abordagem o 

primeiro a falar de si é o sujeito pesquisado.  Esse tipo de investigação destaca cinco 

características: estuda o significado da vida real dos indivíduos; representa opiniões e 

perspectivas dos indivíduos de um estudo; abrange as condições contextuais em que os 

indivíduos pesquisados vivem; contribui com revelações sobre os conceitos existentes ou 

emergentes que podem auxiliar a explicar o comportamento humano; e esforça-se por usar 

variadas fontes de evidência em vez de uma única fonte (YIN, 2016). 

Estudos que empregam uma metodologia qualitativa, podem descrever a 

complexibilidade de determinado problema, analisar a interação de variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 

2011).  

Corroborando, Denzin e Lincoln (2006) dizem que a pesquisa qualitativa envolve o 

estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos: experiência pessoal; 

introspecção; história de vida; entrevista; artefatos entre outros, que descrevem momentos 

e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. 

Diante das argumentações, percebeu-se como coerente a adoção da abordagem 

qualitativa para este estudo em função de um de seus objetivos, visto que a percepção dos 

gestores de empresas de base tecnológica em relação a competitividade e comportamento 

empreendedor foi investigada a partir do contato direto com a prática da entrevista e com o 

relato da história de vida pode-se explorar aspectos do comportamento dos gestores das 

EBTs, identificar traços e experiências pessoais e profissionais que influenciaram na própria 

percepção e também naquilo que faz sentido na vida desses gestores. 

Richardson (2011) e Hair et al. (2005) destacam que a combinação entre abordagens 

qualitativas e quantitativas pode ser profícua. Os autores afirmam que as técnicas 

qualitativas são mais frequentes em pesquisas exploratórias e que a sua combinação com 

instrumentos quantitativos permite uma análise ainda mais eficiente.  

Dessa forma, a proposição da tese abrangeu tanto dados quantitativos quanto dados 

qualitativos, os quais foram explicados detalhadamente na descrição dos instrumentos e 

técnicas de análise e interpretação dos dados.  
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Finalizando a explicação do Quadro 16 (página 92), referente ao enquadramento 

metodológico, no que tange aos objetivos, a pesquisa classificou-se como exploratória e 

também como descritiva. Hair et al. (2005) evidenciam que a pesquisa exploratória é 

orientada para a descoberta e é particularmente útil quando o pesquisador dispõe de poucas 

informações acerca do seu objeto de estudo. Faria Júnior (2013) também esclarece que esse 

tipo de pesquisa é apropriado quando se buscam entendimentos sobre a natureza geral de 

um problema, possíveis hipóteses e variáveis, em relação aos quais existe pouco 

conhecimento prévio. O autor ainda destaca que a flexibilidade das pesquisas exploratórias 

permite ao investigador iniciar o estudo sem a preocupação sobre o que será encontrado. 

Para Pacheco, Pereira e Pereira Filho (2007), os estudos exploratórios possibilitam 

investigar objetos que apresentam carência de conhecimento e temas pouco estudados na 

literatura. Sampieri, Collado e Lucio (2013) também destacam que esse tipo de estudo deve 

ser adotado quando o objetivo é examinar uma temática pouco investigada, sobre a qual 

ainda se tem dúvidas ou que não foi abordada o suficiente antes.  

No presente estudo se buscou explorar por meio de materiais bibliográficos 

publicados achados sobre as temáticas e considerou, a partir dessa busca, que realmente 

pouco se tem sobre mensuração de competitividade na perspectiva do comportamento 

empreendedor, perspectiva escolhida neste trabalho para ser a norteadora da 

competitividade. Outros fatores determinantes foram a especificidade dos gestores serem 

de empresas de base tecnológica e a particularidade de verificar esse comportamento 

empreendedor diante das diferentes etapas do ciclo organizacional de um negócio. 

Além dos materiais bibliográficos, a pesquisa também se confirmou como 

exploratória pela possibilidade de explorar aspectos do comportamento dos gestores das 

EBTs a partir dos relatos das entrevistas, que proporcionou a obtenção de dados acerca da 

história e das experiências vivenciadas por cada um dos participantes do estudo. 

Em relação a pesquisa descritiva, Triviños (2008) diz que essa pesquisa visa 

descrever as características de determinadas populações ou fenômenos e uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. O autor ainda 

complementa que a pesquisa descritiva pode ter como objetivo avaliar possíveis relações 

entre variáveis. Klein et al. (2015) dizem que esse tipo de pesquisa tem por finalidade 

descrever ou traçar informações sobre um assunto em particular.  

Frente as considerações, esse estudo se enquadra como pesquisa exploratória e 

descritiva, pois promoveu a descrição das características de determinada população.  
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A partir do objetivo geral – propor um modelo capaz de medir e avaliar a 

competitividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento 

empreendedor do gestor diante das diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio – 

a tese utilizou as abordagens quantitativa e qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, 

com base em uma pesquisa teórica-empírica fundamentada no indivíduo. 

O delineamento da proposição da tese de doutoramento foi descrito nesta seção 

inicial. O detalhamento das etapas de toda a pesquisa é explicado no desenvolvimento 

metodológico. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 
 Para o desenvolvimento de todo o trabalho, foram definidas as etapas entendidas como 

fundamentais para o alcance dos objetivos e, consequentemente, para a resposta do problema 

estabelecido.  

O desenvolvimento metodológico da pesquisa foi proposto em 4 etapas:  

(1) Referencial Teórico;  

(2) Desenvolvimento do Modelo;  

(3) Avaliação dos Resultados;  

(4) Conclusões e Considerações Finais.  

A Figura 08 demonstra essas etapas e seus desdobramentos e após sua apresentação cada 

etapa é explicada detalhadamente. 
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Figura 08 - Etapas do Desenvolvimento Metodológico da Pesquisa 

 

 
Fonte: Autora.  
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A Etapa (1), institulada por Referencial Teórico, foi apresentada no Capítulo 2 deste 

trabalho. Além de leituras prévias, fez-se necessário uma bibliometria (1.1) para compreender 

as pesquisas que foram publicadas sobre as temáticas escolhidas, especificamente aquelas em 

que havia correlação entre as palavras-chave. Para Zupic e Ater (2014) qualquer operação que 

utilize dados bibliográficos é considerada bibliometria e entre os diversos métodos, o estudo 

optou pelo método Co-word analysis, que foi a busca das palavras-chave no título e no resumo 

dos artigos. A Figura 09 demonstra o protocolo seguido no desenvolvimento deste estudo 

bibliométrico, elencando cada um dos passos. 

 

Figura 09 – Estrutura metodológica da bibliometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptação de Siluk et al. (2014). 
 
 
 Essa etapa bibliométrica (1.1) foi fundamental para justificar academicamente a 

pesquisa e para aprofundar o próprio referencial teórico. Foram utilizados quatro portais de 

conteúdo científico:  Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior,  Scopus, Science Direct e Emerald que, somados a consulta de livros e outros 

materiais científicos formaram a base de conhecimento teórico sobre empresas de base 

tecnológica, comportamento empreendedor, ciclo organizacional do negócio, competitividade, 

Investigação preliminar 

Escolha das palavras-chave Critérios de mineração Elaboração do banco de 
dados 
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sistema de mensuração de desempenho e elementos da abordagem multicritério. Essas 

informações sustentaram as análises dos resultados. 

Percebe-se que a filtragem dos dados passou por vários processos, compreendidos na 

estrutura metodológica da bibliometria. Iniciou-se pela escolha das palavras-chave, e a 

correlação foi o critério escolhido para a mineração dos trabalhos, após fez-se a leitura dos 

resumos e a seleção daqueles que tinham alguma sinergia com a proposta, esses foram para um 

repositório de artigos completos. Por fim, analisou-se o periódico do artigo e respectivo fator 

de impacto a fim de verificar a qualidade do material publicado. 

A Etapa (2) definida como Desenvolvimento do Modelo é composta por três 

subdivisões. A primeira destinou-se ao mapeamento das EBTs e respectivos sujeitos de 

pesquisa (2.1). A definição das empresas investigadas correspondeu ao primeiro objetivo 

específico do trabalho e esse mapeamento foi realizado por meio da pesquisa do 

georreferenciamento das empresas de base tecnológica existentes no extremo Sul do Brasil.  

É importante salientar também, que as EBTs podem estar ou não dentro de incubadoras, 

porém neste trabalho optou-se por estudar apenas empresas que estivessem inseridas dentro do 

processo de incubação. Para esse levantamento foram definidos os seguintes critérios para a 

escolha das empresas: todas deveriam estar inseridas em incubadoras dentro de instituições de 

ensino, a incubadora deveria ser associada à ANPROTEC e possuir informações disponíveis na 

internet. Foi considerado também dentro dos critérios o acesso e conveniência pelos 

pesquisadores.  

A partir dos resultados desse levantamento chegou-se ao número de 20 incubadoras com 

170 empresas de base tecnológica inseridas. Destas, chegou-se ao número de EBTs que 

aceitaram participar dessa pesquisa (NIC, 2016). Portanto, os sujeitos de pesquisa para essa 

tese, foram os mesmos de outras pesquisas desenvolvidas pelo NIC, somando 31 empresas 

incubadas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul.  

A segunda subdivisão da Etapa (2) correspondeu a classificação das EBTs dentro do 

ciclo organizacional do negócio (2.2). Essa informação respondeu ao segundo objetivo 

específico da tese, que foi definir entre as EBTs investigadas em qual etapa do negócio as 

mesmas se encontravam, segundo a abordagem de Fisk (2009).  

O Quadro 17 mostra os sujeitos definidos para esse trabalho e correspondente etapa do 

ciclo organizacional. 
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Quadro 17 - Sujeitos da pesquisa 
 

 
Fonte: Adaptação de NIC (2016). 

Empresa Base 
Tecnológica Incubadora Ciclo Localização 

1. Auster 
Tecnologia Pulsar Incubadora Criação Santa Maria 

2. Conífera Incubadora Tecnológica da Universidade de 
Santa Cruz Criação Santa Cruz do Sul 

3. Diferencial 
AGR Pulsar Incubadora Criação Santa Maria 

4. Fisalis Incubadora Tecnológica da UFN Criação Santa Maria 
5. JVLC Energia 

Ltda. (FOX) Pulsar Incubadora Criação Santa Maria 

6. MatchPal Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Criação Santa Maria 

7. Tecknogelatto Ulbratech Criação Canoas 
8. Tec Synthesis Incubadora Tecnológica da  UFN Criação Santa Maria 
9. Chemweg Pulsar Incubadora Lançamento Santa Maria 

10.  Expin Incubadora Tecnológica da Universidade de 
Santa Cruz Lançamento Santa Cruz do Sul 

11. Mais Gestão Incubadora Tecnológica da  UFN Lançamento Santa Maria 
12. Mercateria Incubadora Tecnológica da  UFN Lançamento Santa Maria 
13. Qiron 

Robotics Pulsar Incubadora Lançamento Santa Maria 

14. Café 
Inteligência 
Imobiliária 

Incubadora Tecnológica da  UFN Estabilização Santa Maria 

15. Conplan 
Sistemas 

Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Estabilização Santa Maria 

16. Chip Inside -
Cowmed Pulsar Incubadora Estabilização Santa Maria 

17. Dillon Incubadora Tecnológica de Caxias do Sul Estabilização Caxias do Sul 
18. GCB Drone Incubadora Tecnológica da  UFN Estabilização Santa Maria 
19. Pizetta  Incubadora Tecnológica de Caxias do Sul Estabilização Caxias do Sul 

20. Soha OnTaxi Raiar Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul Estabilização Porto Alegre 

21. Taskka Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Estabilização Santa Maria 

22. XL71 Raiar Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul Estabilização Porto Alegre 

23. Polvo Louco Incubadora Tecnológica da  UFN Expansão Santa Maria 
24. Sonnen Pulsar Incubadora Expansão Santa Maria 
25. WeeVee 

Eletronic 
Solutions 

Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Expansão Santa Maria 

26. Seven 
Engenharia 

Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Amadurecimento Santa Maria 

27. Ágener Pulsar Incubadora Evolução Santa Maria 
28. Enovative Incubadora Tecnológica da  UFN Evolução Santa Maria 
29. FP2 

Tecnologia Incubadora Tecnológica da  UFN Evolução Santa Maria 

30. Perseus Ulbratech Evolução Canoas 
31. SRA 

Engenharia 
Incubadora Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Maria Evolução Santa Maria 
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Percebe-se que pela abordagem de Fisk (2009), existem sete etapas do ciclo 

organizacional, porém a última etapa, referente a saída do negócio, não foi identificada entre as 

empresas selecionadas, dessa forma, seis das sete etapas definidas pelo autor foram 

contempladas na investigação.  

Para a classificação das empresas dentro das etapas do ciclo organizacional, foi inserido 

no instrumento de coletas de dados das pesquisas do NIC (2016), informações relativas as 

etapas do ciclo do negócio baseadas na abordagem de Fisk (2009) e o gestor respondente 

escolheu aquela em que melhor se aproximou do momento da EBT. Da totalidade de empresas 

estudadas, encontram-se na etapa estabilização 29%, etapa criação 23%, etapa evolução 19%, 

etapa lançamento 16% e etapa amadurecimento 3% (SANTOS, 2016). 

Os sujeitos de pesquisa ou as unidades de análise, no entendimento de Sampieri, Collado 

e Lúcio (2013), constituem os participantes, objetos, eventos ou comunidades de estudo, que 

dependem da formulação da pesquisa, do alcance do estudo e dos resultados esperados. Nesta 

pesquisa se adotou o indivíduo como unidade de análise, visto que o foco do estudo 

fundamentou-se no comportamento dos gestores das EBTs selecionadas, especificamente em 

relação a interferência das características do comportamento empreendedor na competitividade 

da empresa de base tecnológica. 

Para a construção do modelo (2.3) correspondente a terceira subdivisão da Etapa (2) foi 

preciso delinear os fatores que fizeram parte da árvore de decisão (2.3.1) provenientes das 

características comportamentais empreendedoras, bem como construir os indicadores e escalas 

de avaliação (2.3.2), validar a proposta por especialistas da área (2.3.3) e desenvolver os 

instrumentos de coleta de dados (2.3.4). Esses passos são elementos correspondentes a análise 

hierárquica de processos (AHP). 

A validação é considerada uma etapa muito importante para dar confiabilidade nos 

resultados, segundo Hair et al. (2005) validade é o ponto até onde um construto mede o que 

deve medir, e existem três tipos: validade de conteúdo, de constructo e de critério. Para garantir 

a validade, o autor sugere consultar uma pequena amostra de respondentes típicos ou 

especialistas. Para Saaty (1991) a validação de um sistema hierárquico pode ser realizada por 

meio de especialistas na área. Essa ação foi desenvolvida para validar o modelo de mensuração, 

pois os critérios foram os indicadores de desempenho da proposta validado por quatro 

especialistas dos grupos de pesquisa, três do NIC e um do GPECOM. 

Em relação a construção dos instrumentos de coleta de dados (2.3.4), item 

correspondente a quarta subdivisão da Etapa (2), o estudo fez uso de dois instrumentos de coleta 
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de dados, um questionário estruturado (2.3.4.1) e um roteiro de entrevista semiestruturada 

(2.3.4.2). A última subdivisão da Etapa (2), traz a forma de tratamento das abordagens 

quantitativa e qualitativa (2.3.5) descrita no detalhamento dos instrumentos de coleta.  

O primeiro instrumento se refere ao questionário estruturado (2.3.4.1), disposto no 

Anexo A, é constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas pelo pesquisado 

sem interferência do pesquisador (TRIVIÑOS, 2008). Foi usado na pesquisa para a 

identificação das características empreendedoras dos gestores, oriundo dos estudos de 

McClelland (1987) adaptado de UNCTAD (2013) e Vilas Boas (2015).  Esse questionário é 

utilizado nos projetos desenvolvidos pela Conferencia das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento em mais de 27 países (UNCAD, 2013), e é um instrumento consolidado na 

literatura, tendo sido aplicado em diversas pesquisas acadêmicas (VENTURI, 2003; MATIAS, 

2010; VILAS BOAS, 2015). Nesta pesquisa optou-se por utilizar o instrumento de David 

McClelland para mensurar o comportamento e as características comportamentais 

empreendedoras por entender ser esta a ferramenta de maior abrangência e aplicabilidade.  

O instrumento propõe afirmações sobre ações do empreendedor respondidas em uma 

escala do tipo Likert correspondendo a seguinte gradação: 1 = nunca, 2 = raras vezes, 3 = às 

vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre, essa escala foi adaptada à metodologia AHP. No 

instrumento as dez características do comportamento empreendedor (CCEs) são inseridas em 

três dimensões, denominadas realização com cinco características, planejamento com três 

características e poder com duas características. As CCEs são apresentadas em comportamentos 

distintos que foram avaliados por meio das questões, conforme Quadro 18. 

 

Quadro 18 - CCEs de McClelland e respectivas questões do instrumento 
 

CCEs de McClelland QUESTÕES 
1. Busca de oportunidades e iniciativa Q1 Q12 Q23 Q34* Q45 
2. Persistência Q2 Q13 Q24 Q35* Q46 
3. Comprometimento Q3 Q14 Q25 Q36 Q47* 
4. Exigência de qualidade e eficiência Q4 Q15 Q26 Q37 Q48 
5. Correr riscos calculados Q5 Q16 Q27 Q38* Q49 
6. Estabelecimento de metas Q6 Q17* Q28 Q39 Q50 
7. Busca de informações Q7 Q18 Q29* Q40 Q51 
8. Planejamento e monitoramento sistemáticos Q8 Q19 Q30 Q41* Q52 
9. Persuasão e redes de contato Q9 Q20* Q31 Q42 Q53 
10. Independência e autoconfiança Q10 Q21* Q32 Q43 Q54 

  *Questões negativas 
 
Fonte: Adaptação de Mansfield et al. (1987). 
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No Quadro 18 as questões 11, 22, 33, 44 e 55 não aparecem, pois elas têm como objetivo 

avaliar se o respondente tenta mostrar uma imagem muito favorável de si mesmo, não tendo, 

neste aspecto seu resultado computado para nenhuma característica empreendedora. Essas 

questões sem a relação com as características correspondem ao “Fator de Correção” e não foram 

adicionados na calibragem dos dados para a realização dos cálculos na modelagem do modelo. 

As questões marcadas com o (*) correspondem as assertivas negativas, em que a 

pontuação impacta no resultado final da respectiva característica, isso significa que para essas 

questões a escala likert é inversa assim como sua interpretação. Para McClelland (1987) quando 

o resultado da característica do comportamento empreendedor for superior a 50%, o indivíduo 

possui a respectiva característica. 

No entanto, para essa pesquisa adotou-se um escore para apoiar as análises no sentido 

de demonstrar a intensidade das características do comportamento empreendedor nos gestores 

por meio da soma do percentual de cada comportamento empreendedor advindos do modelo na 

respectiva característica, pois esses comportamentos são os indicadores que interferem na 

característica que por sua vez interferem na competitividade das EBTs, conforme Quadro 19:  

 

Quadro19 – Intensidade dos níveis das CCEs 

 
Níveis Descrição  Intensidade da característica CCE 

N1 0% a 50% Inexistente 
N2 50,01% a 62,50% Baixa 
N3 62,51% a 75,00% Moderada 
N4 75,01% a 87,50% Alta 
N5 87,51% a 100% Plena 

 
Fonte: Autora com base em Minello (2014). 

 

Os dados advindos do instrumento de coleta de dados adotado na abordagem 

quantitativa foram respondidos pelos 31 gestores das empresas de base tecnológica definidas 

no Quadro 17. O processo de tabulação e codificação dos dados foi realizado em uma planilha 

do aplicativo Excel® da Microsoft, conferindo possíveis erros de digitação e ajustando a escala 

inversa para as questões negativas do instrumento.  

Os dados foram tratados pelo método Sistema de Mensuração de Desempenho Key 

Performance Indicators, utilizando elementos da Análise Hierárquica de Processos em uma 

abordagem multicriterial, onde foi analisado os critérios de forma pareada. A explicação 

detalhada da abordagem quantitativa está na proposta do modelo, terceira parte desse capítulo. 
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O instrumento de coleta de dados adotado na abordagem qualitativa foi o roteiro de 

entrevista semiestruturada (2.3.4.2) elaborado a partir do formato desenvolvido pelas pesquisas 

do GPECOM (2017). A entrevista é dividida em 4 partes: história de vida, trajetória profissional, 

competitividade e características do comportamento empreendedor, conforme Apêndice A, e é 

composta por perguntas abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre a 

temática investigada, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador (TRIVIÑOS, 

2008). Este tipo de entrevista é um instrumento adequado para pesquisadores que buscam 

compreender o que os informantes pensam e sua percepção sobre determinado processo 

(FISCHER; CASTILHOS; FONSECA, 2014). 

Optou-se pela semiestruturada porque o entrevistador tem liberdade para desenvolver 

outras questões provenientes da direção do assunto, tem a possibilidade de explorar mais 

amplamente uma questão, as informações são mais precisas e os dados obtidos não se encontram 

nas fontes documentais. Triviños (2008) destaca que esta modalidade favorece não apenas a 

descrição dos fenômenos sociais, bem como a sua explicação e a compreensão da sua totalidade.  

Após o levantamento dos dados de todas as EBTs e a respectiva etapa do ciclo 

organizacional, conforme Quadro 17, correspondentes aos sujeitos da pesquisa, o estudo 

estruturou uma amostra que contemplou os dados qualitativos provenientes dos gestores em cada 

etapa do ciclo organizacional, criação, lançamento, estabilização, expansão, amadurecimento e 

evolução. A etapa saída não foi contemplada, em função de nenhuma EBT pesquisada estar nessa 

etapa do ciclo organizacional do negócio. O Quadro 20 demonstra o número de entrevistas 

realizadas por etapa do ciclo organizacional. 

 

Quadro 20 – Amostra das entrevistas 

 
Ciclo organizacional 

do negócio 
Número de EBTs 

em cada etapa 
Número de 
entrevistas 

Criação         8 3 
Lançamento 5 2 
Estabilização 9 3 
Expansão 3 1 
Amadurecimento 1 1 
Evolução 5 2 
Total 31 12 

 
Fonte: Autora. 

 

Observa-se no Quadro 20 um número de doze entrevistas, esse número foi encontrado 

fazendo uma média das EBTs em relação a etapa do ciclo organizacional em que se encontram. 
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Triviños (2008) e Yin (2016) fundamentam a opção de se ter uma amostra das entrevistas, ao 

dizerem que as mesmas possuem limitações que devem ser consideradas como a disposição do 

entrevistado em dar informações necessárias, a retenção de alguns dados importantes e o tempo 

demasiado longo na entrevista a faz ser uma amostra menor que o questionário. 

Quanto ao número de entrevistas necessárias em uma pesquisa, Fraser e Gondim (2004) 

defendem que o que importa não são quantos foram entrevistados, mas se os entrevistados foram 

capazes de trazer conteúdos significativos para a compreensão do tema em questão. Para saber se 

o número de entrevistas realizadas é suficiente, pode-se adotar o conceito de “saturação teórica” 

(EISENHARDT, 1989). Ocorre quando o aprendizado incremental obtido com as novas 

entrevistas for mínimo e quando as novas entrevistas não mais agregarem nada de novo na 

pesquisa, é hora de parar. Para a autora, amostragem por saturação é uma ferramenta conceitual 

frequentemente empregada nos relatórios de investigações qualitativas em diferentes áreas. É 

usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a 

captação de novos componentes. 

Nos estudos qualitativos, a questão “quantos?’’ parece de importância relativamente 

secundária em relação à questão “quem?’’, embora, na prática, representem estratégias 

inseparáveis. Afinal, o que há de mais significativo nas amostras intencionais ou propositais não 

se encontra na quantidade final de seus elementos, mas na maneira como se concebe a 

representatividade desses elementos e na qualidade das informações obtidas deles (DENZIN e 

LINCOLN 2006).  

Portanto, a importância do estudo dos processos de amostragem relaciona-se 

estreitamente ao conceito de validade científica, ou seja, a realidade empírica pesquisada é um 

importante recurso de validação de estudos científicos, uma vez que os dados a serem trabalhados 

emergem fundamentalmente de elementos como o desenho da pesquisa, os sujeitos a serem 

pesquisados, a formulação do problema, a formulação dos pressupostos ou hipóteses, a escolha 

dos instrumentos de coleta de dados e os quadros referenciais teóricos de interpretação dos 

resultados. Para Eisenhardt e Graebner (2007) as entrevistas são uma maneira altamente eficiente 

de coletar dados empíricos ricos e um número mínimo de dez entrevistas é considerado 

satisfatório em pesquisas científicas.  

As entrevistas só foram realizadas mediante a assinatura do termo de confidencialidade e 

de consentimento livre e esclarecido do entrevistado, expostos nos Apêndices B e C, 

respectivamente. Foi feito um agendamento por meio de contato prévio, via telefone e e-mail, 

com cada um dos gestores selecionados para a entrevista. Da mesma forma na aplicação dos 

questionários, foi agendada a visita e na ocasião foi apresentada a Carta de Apresentação e 
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solicitado aos gestores para assinarem o Termo de Autorização, modelo NIC, conforme Anexos 

B e C. 

Salienta-se que os dois instrumentos de coleta complementaram os resultados da pesquisa 

e deram mais suporte e confiabilidade na análise dos dados. Dos questionários o estudo obteve o 

índice de competitividade de cada uma das empresas de base tecnológica na perspectiva do 

comportamento empreendedor do gestor levando em consideração a etapa do ciclo organizacional 

do negócio, diferenciações que trazem análises e informações que podem impactar no sucesso, 

insucesso, processos, rotinas da EBT. Esse resultado foi alcançado por meio do modelo proposto, 

terceira e última seção dessa metodologia. 

Das entrevistas obteve-se a percepção do gestor em relação aos temas competividade e 

comportamento empreendedor, entendendo perfil, história de vida, familiar e profissional. Na 

avaliação dos resultados foi realizada uma compilação dos dados quantitativos comparando-os 

com níveis de competitividade existentes em outras pesquisas do NIC. A análise final foi 

desenvolvida por meio do cruzamento de dados quantitativos e qualitativos através da técnica de 

triangulação, última forma de tratamento de todos os dados do estudo. 

A análise de dados, tanto na abordagem quantitativa, quanto na abordagem qualitativa, 

deve ser estruturada a partir dos procedimentos de organização, tratamento e análise para 

compreendê-los, atender às questões de pesquisa e gerar conhecimento (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013; CRESWELL, 2014).  

Especificamente nas ciências sociais, em estudos qualitativos, existem diversos métodos 

estruturados em vários níveis de análise, cuja escolha segue o princípio da adequabilidade 

(CRESWELL, 2014). Dentre esses métodos estruturados de análise, destaca-se o método de 

análise de conteúdo (Silverman, 2009; Bardin, 2016; Vergara, 2012) como alternativa útil para 

se estudar as falas ou escritas, na tentativa de descrever e interpretar seus conteúdos e sentidos, e, 

em última instância, construir uma compreensão sobre elas. A análise de conteúdo procura 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça, objetivando compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seus conteúdos e significações explícitos ou ocultos.  

Para o estudo em questão optou-se pela abordagem de Bardin (2016) para a técnica de 

análise de conteúdo, denominada como técnica pela autora. Para a iniciação ao processo de 

tabulação dos dados qualitativos foram necessários realizar alguns passos importantes, conforme 

Figura 10: 
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Figura 10 - Etapas de tabulação e análise dos dados qualitativos 

 
Fonte: Autora. 

 

O primeiro passo da leitura flutuante ocorre no momento em que o pesquisador começa 

a conhecer o texto proveniente das falas transcritas (YIN, 2016). A leitura flutuante possibilita 

que o pesquisador tenha um contato inicial com o material, conhecendo a estrutura da narrativa 

e tendo as primeiras orientações e impressões em relação às mensagens do material 

(RICHARDSON). Segundo Yin (2016), essa etapa permite tomar contato exaustivo com o 

material coletado e transcrito. O termo flutuante é uma analogia à atitude do psicanalista, pois 

aos poucos a leitura se torna mais precisa, em função de hipóteses e com base nas teorias que 

sustentam o material (BARDIN, 2016). 

O segundo passo trata-se da sumarização das entrevistas com categorização e protocolo, 

que consiste em uma redução sistemática da extensão da informação, sem prejuízo dos 

conteúdos relevantes. Essa etapa reduz a heterogeneidade expressiva e o volume dos textos, 

preparando o material para a continuidade do tratamento da informação, com vistas a sua 

conversão em categorias de falas. Para Minello (2014) e Marinho (2016) esse passo traz o 

resgate dos aspectos mais relevantes na perspectiva do pesquisador, preservando-se a fidelidade 

ao relato dos entrevistados, no sentido de facilitar os processos e técnicas de análise, sua relação 

com a caracterização das categorias de análise, por meio do agrupamento e visualização 

panorâmica das entrevistas. O protocolo de entrevistas foi apresentado em formatos de quadros 

adaptados de Minello (2014) referentes aos módulos do roteiro da entrevista. 

O terceiro passo refere-se a técnica de análise de conteúdo, Bardin (2016) diz que essa 

técnica é um dos instrumentos mais úteis para a investigação de textos e é adaptável e aplicável 

a um vasto campo. Tudo que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de 

conteúdo, que é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2016 p. 48). 

Na visão de Richardson (2011) a análise de conteúdo é fundamental na área de ciências 

humanas e tem-se transformado em um mecanismo importante para o estudo da interação entre 
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os indivíduos. Já para Yin (2016) essa técnica de análise permite ao pesquisador compreender 

o que está por trás das manifestações informadas no momento da coleta, podendo ir além das 

aparências do que está sendo comunicado.  

De acordo com Godoy (1995), a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pré-análise 

identifica-se como uma fase de organização realizada, normalmente, pela leitura inicial dos 

documentos a serem analisados. A exploração do material norteia-se pelo referencial teórico e 

pelas hipóteses ou perguntas de pesquisa formuladas e utiliza técnicas qualitativas, reunindo os 

resultados em busca de padrões, tendências ou relações implícitas.  

Para este estudo a análise de conteúdo foi realizada com ênfase em duas técnicas de 

análise de conteúdo: análise categorial e de enunciação. Segundo Bardin (2016) a análise 

categorial é estruturada a partir dos relatos dos entrevistados, sendo as categorias de análise 

definidas de forma a representar, a partir da frequência de aspectos similares entre os relatos da 

maioria dos entrevistados, similitudes entre suas características comportamentais e sua 

percepção sobre o fenômeno que está sendo investigado.  

A análise por categorias é muito utilizada, pois funciona por operações de 

desmembramentos do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos 

(BARDIN, 2016). As categorias de análise podem ser criadas a priori, a partir do referencial 

teórico, ou não a priori, categorias também chamadas de a posteriori que surgem através dos 

dados. Para Bardin (2016) as categorias a priori são advindas das teorias e servem de 

fundamento para a pesquisa como delimitações nas quais as unidades de análise são colocadas 

ou organizadas. Como complemento, a utilização de categorias de análise não a priori facilita a 

identificação de dados novos e diversificados, extraídos do relato dos entrevistados, e permitem 

a ampliação do escopo da análise, mantendo-se o cuidado de preservar a perspectiva dos 

mesmos (MINELLO, 2014). 

A análise de enunciação apoia-se numa concepção da comunicação como processo e 

não como dado (BARDIN, 2016). Trata-se em segmentar os textos das entrevistas em unidades 

menores, que podem ser orações, sentenças, parágrafos e até mesmo tópicos. O processo de 

análise de enunciação é dividido em codificação inicial, categorização e inferência.  

A codificação inicial consistiu na leitura flutuante das entrevistas com os gestores, 

buscando identificar uma unidade de registro a ser codificada, que pode ser uma frase, um tema 

ou palavra. No processo categorial adotam-se critérios léxicos, atribuindo sentido às palavras 

dos entrevistados. A análise lexical tem como material de análise as próprias unidades de 

vocabulário, isto é, as palavras portadoras de sentido, como substantivos, adjetivos e verbos, 



    

 

110 

relacionados ao objeto de pesquisa (BARDIN, 2016). Na fase inferencial, os dados foram 

analisados com base na teoria, proporcionando sentindo à interpretação. Nesse aspecto, 

Triviños (2008) destaca que a análise de conteúdo é composta por um conjunto de técnicas e 

que é necessário ao pesquisador possuir amplo campo de clareza teórica. 

A adoção dessas técnicas de análise de conteúdo, categorial e de enunciação (BARDIN, 

2016), foram utilizadas na presente pesquisa, uma vez que as duas formas proporcionam ao 

pesquisador a compreensão do que está por trás das manifestações informadas nas entrevistas, 

podendo ir além das aparências do que foi comunicado.  

Também foi adotada a análise de categorias a priori, sendo que a análise de categorias 

não a priori não surgiu na pesquisa porque os dados identificados como “novos” 

correspondentes aos não nomeados nos quadros de referência e no referencial teórico foram 

estabelecidos a partir da identificação de aspectos similares dos relatos e de similitudes na 

percepção isolada do entrevistado sobre o fenômeno em questão e não na percepção da maioria 

deles como prevê esse tipo de categoria. Nesse sentido, essas categorias isoladas foram 

definidas no estudo como categorias não nomeadas. 

As categorias a priori foram estabelecidas a partir de quadros de referência baseados nos 

objetivos da pesquisa e no referencial teórico, ou seja, as dez características empreendedoras 

de McClelland (1987), as sete etapas do ciclo organizacional de Fisk (2009) e conceitos de 

competitividade de WEF (2016), Seyyed et al. (2015), Cetindamar e Kilitcioglu (2013), Chen 

(2013), Porter (2009b) e Siluk (2007). De acordo com Eisenhardt (1989), a utilização de 

quadros de referência para a análise contribui com os pesquisadores no sentido de minimizar as 

possibilidades de conclusões falsas, equivocadas ou prematuras.  

Para finalizar a explicação da última subdivisão da Etapa (2) do desenvolvimento 

metodológico, tratamento das abordagens qualitativa e quantitativa (2.3.5) referente aos 

instrumentos questionário e entrevista semiestruturada, o estudo adotou também a técnica de 

triangulação.  

Para compreender porque o uso dessa técnica, Vergara (2012) faz um contraponto entre 

as pesquisas quantitativas e qualitativas. A autora destaca que os métodos das pesquisas 

qualitativas contemplam a subjetividade, a descoberta, possuem amostras intencionais e os 

dados coletados são tratados por meio de análises de cunho interpretativo, sem generalização 

de resultados, enquanto que os métodos das pesquisas quantitativas têm como propósito 

identificar a relação entre variáveis, as quais se caracterizam pela objetividade, por critérios 

probabilísticos para a seleção das amostras, pelos instrumentos estruturados de coleta, pelas 

técnicas estatísticas para o tratamento dos dados e pela busca pela generalização dos resultados. 
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“Assumir que esses métodos podem ser vistos como complementares, ao invés de rivais, traz à 

tona a ideia da triangulação” (VERGARA, 2012, p. 242).  

A mesma autora afirma que a triangulação pode ser vista a partir de duas óticas: uma 

que contribui com a validade de uma pesquisa, e outra como uma alternativa para a obtenção 

de novos conhecimentos, através de variados pontos de vista, justamente porque o termo tem 

origem militar relacionado à utilização de múltiplos pontos de visão para a localização de 

objetos. Triangular significa utilizar múltiplos métodos para a análise de um mesmo fato ou 

fenômeno de pesquisa, na literatura é chamada de validação convergente ou multimétodo (YIN, 

2010). 

Na literatura a triangulação pode ser de várias formas: fontes de dados (triangulação de 

dados); entre os diferentes avaliadores (triangulação do investigador); de perspectivas para o 

mesmo conjunto de dados (triangulação da teoria); e dos métodos (triangulação metodológica) 

(PATTON, 2002).  

Na perspectiva deste estudo, utilizou-se a triangulação de dados, que para Patton (2002) 

é um estudo de combinação de métodos, tanto quantitativos como qualitativos. Morse (1991) 

propõe o emprego da expressão “triangulação simultânea” para o uso ao mesmo tempo de 

métodos quantitativos e qualitativos. 

Para Maxwell (1996), a triangulação reduz o risco de que as conclusões de um estudo 

reflitam viés ou limitações próprias de um método escolhido, conduzindo assim a conclusões 

mais credíveis. Para Yin (2016), conclusões que se baseiam na triangulação dos dados de 

diversas fontes aumentam a credibilidade e confiabilidade do estudo. Nesse sentido a escolha 

da técnica de triangulação de dados unindo as abordagens quantitativa e qualitativa trouxe ao 

estudo maior confiabilidade nos resultados e novos conhecimentos. 

A Etapa (3) do desenvolvimento metodológico da pesquisa tratou da avaliação dos 

resultados. Essa etapa contemplou a análise das duas abordagens. A quantitativa (3.1) 

subdividida em coleta de dados (3.1.1), estruturação do modelo (3.1.2); análise dos dados 

(3.1.3) e avaliação e mensuração da competitividade (3.1.4), respondeu a problemática da 

pesquisa. A qualitativa (3.2) subdividida em realização das entrevistas (3.2.1), leitura flutuante 

(3.2.2), sumarização, categorização e protocolo (3.2.3) e análise de conteúdo (3.2.4) 

complementou a pesquisa trazendo a percepção do gestor quanto as temáticas. Essa etapa de 

resultados encerrou na triangulação de dados (3.3). 

A última parte do desenvolvimento metodológico, Etapa (4), refere-se as conclusões do 

estudo, que contemplam o atingimento dos objetivos propostos, as limitações, as 

recomendações e as sugestões.  
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O capítulo da metodologia encerra com a descrição da proposta de construção do 

modelo e a matriz de amarração da pesquisa. 

 

3.3 PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DO MODELO E DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 
Na proposta de construção do modelo é apresentada a sequência dos procedimentos que 

foram executados bem como o detalhamento de cada etapa para que fosse possível a construção 

da modelagem de mensuração e avaliação da competitividade em empresa de base tecnológica 

fundamentado no comportamento empreendedor do gestor presente no ciclo organizacional do 

negócio. 

Para tanto a proposição foi dividida em quatro partes: construção da árvore de decisão; 

construção dos indicadores de desempenho e escalas de avaliação; validação dos indicadores e 

escalas de avaliação; construção dos instrumentos de avaliação, etapas sugeridas pela estrutura 

hierárquica de processos (AHP). Cada uma das etapas é descrita nas subdivisões que seguem, 

para um melhor entendimento e compreensão da estruturação do problema e construção do 

modelo. 

 

3.3.1 Construção da Árvore de Decisão  

 

A árvore de decisão proposta foi elaborada a partir do primeiro instrumento escolhido 

para o estudo, que é o questionário estruturado dos CCEs de McClelland (1987) adaptado de 

UNCAD (2013) e Vilas Boas (2015). Este instrumento, conforme descrito na seção 2.2.1 do 

referencial teórico, compreende 55 (cinquenta e cinco) assertivas de comportamento 

empreendedor distribuídas em 3 (três) dimensões e 10 (dez) características. Do total das 

assertivas, 5 correspondem ao fator de correção e não foram usadas nos cálculos, sobrando 50 

(cinquenta) para as análises. Dentro do modelo cada assertiva corresponde a um KPI (Key 

Performance Indicators), cada KPI tem um peso correspondente ao FCS (Fator Crítico de 

Sucesso) e cada FCS faz correspondência ao PVF (Ponto de Vista Fundamental).  

A árvore de decisão da proposição é apresentada na Figura 11 que representa a estrutura 

hierárquica para avaliação da competitividade em EBTs à luz do comportamento empreendedor 

do gestor. 
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Figura 11 - Estrutura hierárquica para avaliação da competitividade na perspectiva do 

comportamento empreendedor 

 
Fonte: Adaptação de Saaty (1991) com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015).
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Para a proposição, os KPIs foram métricas inseridas nas características comportamentais 

presente em todas as etapas do ciclo organizacional do negócio. No modelo, um KPI 

representou um comportamento empreendedor. Esses comportamentos foram agrupados em 

FCSs, que representaram as dez características comportamentais empreendedoras, essas, por 

sua vez foram subdivididas em PVFs, que representaram as dimensões realização, planejamento 

e poder.  

Pela estrutura hierárquica, percebeu-se que o objetivo é a mensuração e avaliação da 

competividade de EBTs fundamentada no comportamento empreendedor do gestor oriundos 

dos estudos de McClelland (1987). Então, a árvore iniciou pelo objeto de mensuração, 

competitividade, que foi avaliada permeando as dimensões (PVF), características 

comportamentais empreendedoras (FCS) e finalizando nos comportamentos (KPI). Dentro 

desse cálculo, a modelagem fez a separação das empresas por etapas do ciclo, demonstrando 

que em cada uma delas a competitividade se diferencia. 

 A proposição do modelo foi construída para demonstrar que a competitividade do 

gestor pode ser medida e avaliada por meio de seu comportamento empreendedor em cada etapa 

do ciclo organizacional e, nesse sentido comprovar a hipótese de que “quanto mais 

características do comportamento empreendedor o gestor possuir mais competitiva será a 

empresa de base tecnológica”. O contrário também pode ser verdadeiro e os KPIs representaram 

indicadores para essa mensuração. 

 

3.3.2 Construção dos Indicadores de Desempenho e Escalas de Avaliação 

 

A partir da árvore de decisão, foi necessário fazer a seleção e agrupamento dos 

elementos existentes no instrumento para delimitar os pontos de vista fundamentais (PVFs) e 

os fatores críticos de sucesso (FCSs). Os quadros que seguem foram organizados sob a ótica de 

três pontos de vista fundamentais: Realização (PVF 1), Planejamento (PVF 2) e Poder (PVF 3), 

cada um com seus respectivos desdobramentos. 

Com base nestes pontos de vista, foi realizada a avaliação da competitividade por meio 

dos fatores críticos de sucesso (FCSs). O índice da primeira coluna em cada quadro corresponde 

ao nível do FCS na árvore de decisão e ao PVF pertencente, conforme Quadros 21, 22 e 23. 
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Quadro 21 - Indicadores relacionados ao PVF 1 

 
1. REALIZAÇÃO 

FCS KPI 

1.1 
Busca de 

oportunidades e 
iniciativa 

1.1.1 Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas. 
1.1.2 Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham que me 
pedir. 
1.1.3 Gosto de desafios e novas oportunidades. 
1.1.4 Prefixo executar tarefas que domino perfeitamente e em que me sinto 
seguro. 
1.1.5 Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado. 

1.2 Persistência 

1.2.1 Quando me deparo com um problema difícil, levo muito tempo para 
encontrar a solução. 
1.2.2 Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que 
desejo. 
1.2.3 Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto em 
minha tarefa. 
1.2.4 Quando me deparo com sérias dificuldades, rapidamente passo para outras 
atividades. 
1.2.5 Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que se apresentam para a 
obtenção de minhas metas. 

1.3 Comprometimento 

1.3.1 Termino meu trabalho / atividade a tempo. 
1.3.2 Sou fiel às promessas que faço. 
1.3.3 Se necessário não me importo de fazer o trabalho dos outros para cumprir 
um prazo de entrega. 
1.3.4 Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, me esforço de forma 
especial para que fique satisfeita com o trabalho. 
1.3.5 Minha família e vida pessoal são mais importantes para mim do que as datas 
de entregas de trabalho determinadas por mim mesmo. 

1.4 
Exigência de 
qualidade e 
eficiência 

1.4.1 Aborreço-me quando as coisas não são feitas devidamente. 
1.4.2 Meu rendimento no trabalho / atividades é melhor do que o das outras 
pessoas com quem trabalho. 
1.4.3 Aborreço-me quando perco tempo. 
1.4.4 Nunca fico realmente satisfeito com a forma como são deitas as coisas;  
sempre considero que há uma maneira melhor de fazê-las. 
1.4.5 Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa 
quanto no trabalho / faculdade. 

1.5 Correr riscos 
calculados 

1.5.1 Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final. 
1.5.2 Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito o possível para assegurar 
seu êxito. 
1.5.3 Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de começar 
atuar. 
1.5.4 Executo tarefas arriscadas. 
1.5.5 Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas. 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015). 

 

 O PVF 1 Realização refere-se a primeira dimensão de um grupo de cinco características 

de comportamento empreendedor que são os FCSs da estrutura hierárquica. O próximo quadro 

demonstra os indicadores da segunda dimensão.  
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Quadro 22 - Indicadores relacionados ao PVF 2 

 
2. PLANEJAMENTO 

FCS KPI 

2.1 Estabelecimento 
de metas 

2.1.1 Gosto de pensar no futuro. 
2.1.2. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da minha vida. 
2.1.3 Quanto mais especificas forem minhas expectativas em relação ao que 
quero obter na vida, maiores serão minhas possibilidades de êxito. 
2.1.4 Conto com um plano claro de vida. 
2.1.5 Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto minhas 
metas anuais. 

2.2 Busca de 
informações 

2.2.1 Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações 
possíveis antes de dar prosseguimento a ele. 
2.2.2 Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou 
atuando. 
2.2.3 Tomo decisões sem perder tempo buscando informações. 
2.2.4 Quando executo um projeto para alguém, faço muitas perguntas para 
assegurar-me de que entendi o que quer. 
2.2.5 Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a execução 
de tarefas e projetos. 

2.3 
Planejamento e 
monitoramento 

sistemáticos 

2.3.1 Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais simples. 
2.3.2 Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes 
alternativas antes de realizar uma tarefa. 
2.3.3 Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e 
antecipo o que eu faria caso sucedam. 
2.3.4 Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo, 
antecipando-os. 
2.3.5 Se determinado método para enfrentar um problema não ser certo, recorro 
a outro 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015). 

 

 A dimensão Planejamento é composta de três características do comportamento 

empreendedor e a última dimensão Poder é demonstrada no Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Indicadores relacionados ao PVF 3 

(Continua) 
3. PODER 

FCS KPI 

3.1 Persuasão e redes 
de contato 

3.1.1 Consigo que os outros me apoiem em minhas recomendações. 
3.1.2. Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras 
pessoas. 
3.1.3 Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas. 
3.1.4 Para alcançar minhas metas, procuro soluções que beneficiem todas as 
pessoas envolvidas em um problema. 
3.1.5 Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem 
seu modo de pensar. 

3.2 Independência e 
autoconfiança 

3.2.1 Tenho confiança que posso estar bem sucedido em qualquer atividade que 
me proponha executar. 
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Quadro 23 - Indicadores relacionados ao PVF 3 
(Conclusão) 

  

3.2.2 Mudo a maneira de pensar se os outros discordam energicamente dos meus 
pontos de vista. 
3.2.3 Quando estou executando algo difícil e desafiador, tenho confiança em seu 
sucesso. 
3.2.4 O trabalho que realizo é excelente. 
3.2.5 Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo quando as outras pessoas 
se opõem energicamente. 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015). 

 

Percebe-se pelos quadros que foram levantados dez FCSs correspondentes as 

características empreendedoras e cinquenta KPIs correspondentes ao comportamento 

empreendedor para mensurar e avaliar a competitividade. Existiu a inter-relação entre os 

pontos de vista fundamentais elementares em uma hierarquização dos fatores críticos de 

sucesso. As medições e avaliações sempre levaram em conta a etapa do ciclo organizacional 

em que a EBT se encontra, pois, essa informação mostrou diferenciação comportamental 

entre as etapas. Salienta-se que as sete etapas do ciclo organizacional multiplicadas pelos 

cinquenta KPIs do modelo representaram trezentas e cinquenta possibilidades de respostas.  

A partir da definição dos fatores críticos de sucesso levantados nos Quadros 21, 22 

e 23, foi necessária a construção das escalas de avaliação para ser possível mensurar a 

competitividade. 

O primeiro passo nessa construção foi o entendimento de cada FCS para evitar 

possíveis interpretações dúbias por parte dos respondentes, conhecer cuidadosamente o 

instrumento escolhido para a pesquisa ajudou na sua interpretação.  

O segundo passo foi desdobrar cada FCS em cinco possíveis níveis de reposta (N1, 

N2, N3, N4 e N5), onde em cada caso o nível “N1” correspondeu à pior situação possível 

para a competitividade, enquanto o nível “N5” foi considerado como a mais favorável 

possível para a competitividade. O ponto médio “N3”, por sua vez, referiu-se ao 

desempenho médio geral.  

Para a pesquisa houve a adequação da escala tipo likert do instrumento para a escala 

usada no método AHP, conforme quadro que segue. 
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Quadro 24 - Adaptação escala AHP  

 
ESCALA AHP 

Escala do instrumento da 
pesquisa Níveis Nível de 

importância Definição 

1 - NUNCA N1 1 Importância igual 
2 - RARAS VEZES N2 3 Importância fraca de uma sobre a outra 
3 - AS VEZES N3 5 Importância forte 
4 - FREQUENTEMENTE N4 7 Importância muito forte 
5 - SEMPRE N5 9 Importância absoluta 

  2,4,6,8 Valores intermediários entre dois 
julgamentos adjacentes 

 
Fonte: Adaptação de Saaty (1991). 

 

Percebe-se que o nível de importância 1 da AHP corresponde a escala 1 do instrumento, 

o 3 corresponde a escala 2, o 5 corresponde a escala 3, o 7 corresponde a escala 4 e o 9 

corresponde a escala 5. Cada escala é correspondente aos níveis (N) de 1 a 5.  

Exemplificando, quando um comportamento (KPI) atingir o N5 de um indicador, o 

mesmo esta em um patamar elevado de competitividade. No outro extremo, ao atingir N1, a 

competitividade fica comprometida sob a ótica daquele FCS.  

Para a construção das escalas de avaliação, foram usados os métodos de pontuação direta 

e bisseção (ENSSLIN et al., 2001; GOMES; GOMES, 2012). No caso de variáveis discretas, a 

pontuação direta permite ao construtor da modelagem atribuir os escores de forma empírica, 

conforme seu juízo de valores. Já o método da bisseção é útil no caso das variáveis contínuas, 

pois permite realizar divisões a cada intervalo de dois pontos, para encontrar níveis 

intermediários.  

Com o objetivo de se construir indicadores normalizados para a mesma escala, o que 

permite a rápida comparação e a agregação dos mesmos, foram propostos para todos os 

indicadores funções lineares com pontuação entre 0 e 100. Assim, o nível mais alto de 

competitividade (N5) em cada indicador recebeu a pontuação máxima (100 pontos), enquanto 

que para o nível mais baixo (N1) foi atribuído a pontuação mínima (0 pontos), e para os níveis 

intermediários, foram atribuídas pontuações proporcionais.  

O Quadro 25 apresenta um exemplo de indicador construído, os demais seguiram 

exatamente a mesma estrutura. Todos os indicadores foram compostos de nome, índice de 

localização da sua posição na árvore de decisão, níveis de avaliação, descrição dos níveis de 

avaliação e valor, que representou a pontuação de cada nível.  
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Quadro 25 - Indicador referente ao FCS 1.1 

 
PVF 1 FCS 1.1 - Busca de oportunidades e iniciativa 
Nível 1.1.1 Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas. Peso 
N1 Nunca 0 
N2 Raras vezes 25 
N3 As vezes 50 
N4 Frequentemente 75 
N5 Sempre 100 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e NIC (2015). 
 

Importante lembrar que a avaliação foi feita par-a-par, ou seja, baseados no conceito de 

compensação, onde o ganho de performance em um critério implica na perda de outro 

(ENSSLIN et al., 2001). 

 

3.3.3 Validação dos Indicadores e Escalas de Avaliação 

 

O objetivo da validação dos indicadores e escalas de avaliação é elevar a confiabilidade 

da modelagem através da análise crítica por um decisor neutro que possua conhecimento 

sistêmico da área. Para tanto, a proposição do modelo contou com o apoio de professores dos 

grupos de pesquisa NIC e GPECOM, ambos da Universidade Federal de Santa Maria para a 

validação dos indicadores e das escalas. 

Nesta etapa, o material prévio contendo os detalhes da pesquisa e a proposta de 

indicadores, foi encaminhado aos professores dos grupos, que possuem vasto conhecimento na 

área de modelagem matemática, sistema de mensuração de desempenho e características do 

comportamento empreendedor. A partir desta validação, a construção do instrumento foi 

realizada. 

 

3.3.4 Construção dos Instrumentos de Avaliação 

 

 Essa última etapa da construção dos instrumentos de avaliação faz parte das etapas 

sugeridas por Saaty (1991) quando se usa o método AHP, então trata-se de uma espécie de 

protocolo que se segue dentre os vários elementos existentes de análise multicritério. Para esse 

trabalho um dos instrumentos, que foi o questionário com as características empreendedoras de 

McClelland (1987) foi definido como questionário elementos multicritério AHP dentro da 
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modelagem. Esse instrumento não foi construído, pois ele já existe na literatura, o que ocorreu 

foi inserir todas as questões em uma estrutura hierárquica de avaliação. 

O questionário elementos multicritério AHP foi capaz de coletar as informações 

necessárias para a alimentação do modelo, e assim gerar os resultados esperados. Ele possui 

questões fechadas de múltipla escolha para cada indicador, onde as alternativas de repostas 

estão relacionadas com os níveis de avaliação e a escala construída. Os cálculos das taxas de 

substituição permitiram criar um ranking de importância entre os indicadores. Desta forma, foi 

possível avaliar e comparar o desempenho dos gestores participantes, uma vez que o 

instrumento permitiu a coleta padronizada dos dados. 

 O desempenho foi avaliado a partir de cada indicador e também de modo global, ou 

seja, foram apontadas as características empreendedoras e os comportamentos mais presentes 

em cada etapa do ciclo organizacional do negócio, e isso fez referência a competitividade. Os 

dados que trouxeram os resultados do estudo foram os que alimentaram o modelo que objetivou 

responder a problemática da pesquisa: Como medir e avaliar a competitividade em empresas 

de base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor presente nas diferentes 

etapas do ciclo organizacional do negócio? 

Adicionalmente, a pesquisa usou a entrevista semiestruturada, instrumento que trouxe a 

percepção de uma amostra de gestores sobre competitividade e características do 

comportamento empreendedor, esses dados qualitativos complementaram os resultados 

oriundos do modelo trazendo contraposição, análise, avaliação, comparação e novos achados. 

Finalizando as etapas da proposta do modelo, a parte metodológica é encerrada com a 

Figura 12 que mostra a matriz de amarração da pesquisa. Essa matriz foi idealizada por Mazzon 

(1981) com o objetivo de ser um instrumento de análise basicamente focalizado na questão de 

aderência e da compatibilidade entre modelo de pesquisa, objetivos da pesquisa, hipóteses de 

pesquisa e técnicas de análise planejadas para o tratamento dos dados. Desse instrumento surgiu 

a reflexão sobre o estudo “A efetividade da matriz de amarração de Mazzon nas pesquisas em 

Administração” (TELLES, 2001) que buscou analisar os resultados de trabalhos de mestrado e 

de doutorado norteados pelo modelo de Mazzon (1981). 
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Figura 12 - Matriz de amarração da pesquisa 

Fonte: Adaptação de Mazzon (1981) e Telles (2001). 

Objetivos da Pesquisa Fundamentação 
Teórica 

Pontos de Investigação 
(Questões de pesquisa) 

Amostra/ 
Unidades de 

Análise 

Coleta dos 
Dados 

Análise dos Dados 

Geral Específicos 

 
Propor um modelo 
capaz de medir e 
avaliar a 
competitividade em 
empresas de base 
tecnológica na 
perspectiva do 
comportamento 
empreendedor do 
gestor diante das 
diferentes etapas 
do ciclo 
organizacional do 
negócio 

 

a) Identificar e mapear 
empresas de base tecnológica 
para delimitar os sujeitos da 
pesquisa;� 

- Empresas de 
Base Tecnológica Quais os sujeitos da pesquisa? 

31 Empresas de 
Base 
Tecnológica 
localizadas no 
Extremo Sul 
inseridas em 07 
incubadoras de 
Instituições de 
Ensino Pública 
e Privada. 
 
As EBTs que 
aceitaram 
participar da 
pesquisa foram 
classificadas 
dentro das 07 
etapas do ciclo 
organizacional 
do negócio. 
 
Sujeitos de 
Pesquisa: 
Gestores das 
EBTs. 

1. Questionário 
Estruturado das 
CCEs de 
McClelland.  
Total de 31 
Gestores de 
EBTs. 
 
2. Entrevista 
Semiestruturada. 
Média de 
empresas por 
ciclo 
organizacional: 
12 Gestores de 
EBTs. 
 
Hipótese do 
modelo: quanto 
mais 
característica de 
comportamento 
empreendedor o 
gestor apresentar 
mais competitiva 
será a empresa 
de base 
tecnológica. 

1. Questionário 
Estruturado: 
Dados Quantitativos. 
Métodos e técnicas do 
modelo proposto: 
Sistema de 
Mensuração de 
Desempenho Key 
Performance 
Indicators, utilizando 
elementos da Análise 
Hierárquica de 
Processos em uma 
abordagem 
multicriterial, onde foi 
analisado os critérios 
de forma pareada. 
 
2. Entrevista 
Semiestruturada: 
Dados Qualitativos. 
Métodos e técnicas: 
Análise de Conteúdo: 
Categorial (a priori 
embasada na teoria e a 
posteriori após análise 
dos dados) e de 
Enunciação.  
 
3. Triangulação de 
Dados. 

b) Verificar e identificar as 
características e a etapa do ciclo 
organizacional do negócio em 
que se encontram as empresas 
de base tecnológica; 

- Ciclo 
Organizacional  

Em que etapa do ciclo 
organizacional as EBTs 
selecionadas se encontram? 

c) Identificar as características e 
comportamento empreendedor 
dos gestores de empresas de 
base tecnológica que interferem 
na competitividade; 

- Comportamento 
Empreendedor 
- Competitividade 
- Competitividade 
em EBTs 

Quais são as características e 
comportamento empreendedor 
dos gestores das EBTs que 
interferem na competitividade? 

d) Ponderar os indicadores que 
mais interferem na 
competitividade; 

Quais os indicadores que mais 
interferem na competitividade? 

e) Construir e testar o modelo 
com base nos fatores 
identificados; 
 

- SMD 
- Elementos da 
Abordagem 
Multicritério 
- AHP 

Como medir e avaliar a 
competitividade em empresas 
de base tecnológica na 
perspectiva do comportamento 
empreendedor presente nas 
diferentes etapas do ciclo 
organizacional do negócio? 

f)  Verificar a percepção dos 
gestores de empresas de base 
tecnológica em relação a 
competitividade e as 
características do 
comportamento empreendedor 
situando com o modelo 
proposto. 

- Comportamento 
Empreendedor 
- Competitividade 
- Competitividade 
em EBTs 

Qual a percepção dos gestores de 
EBTs sobre competitividade e 
características do comportamento 
empreendedor? 
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A Figura 12 demonstra uma síntese geral de toda a pesquisa, nas primeiras colunas 

foram descritos os objetivos, um geral e seis objetivos específicos, para o atendimento desses 

objetivos foi necessário fazer uma revisão da literatura demonstradas na próxima coluna por 

meio de todos os eixos temáticos que fundamentaram essa tese, seguidas das questões de 

pesquisa. As demais colunas referem-se aos sujeitos de pesquisa, aos instrumentos de coleta de 

dados e respectivas formas de análise. Por meio da matriz foi possível entender a amarração 

entre objetivos, referencial teórico e metodologia aplicada. No próximo capítulo é exposta a 

análise e avaliação dos resultados desse trabalho. 
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4 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Nesse capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa. 

Conforme as etapas do desenvolvimento de todo o estudo, demonstrado na Figura 08 do 

capítulo da metodologia, a etapa de avaliação dos resultados é dividida em três partes, que são: 

análise da abordagem quantitativa; análise da abordagem qualitativa e triangulação dos dados.  

 

4.1 ANÁLISE DA ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 
 No intuito de melhor compreensão dos resultados, a análise da abordagem quantitativa 

apresenta-se em ordem de execução de cada uma das etapas definidas: coleta de dados; 

estruturação do modelo (da modelagem); análise dos dados e avaliação e mensuração da 

competitividade. 

 

4.1.1 Coleta de Dados 

 
 A coleta dados quantitativa foi realizada entre os meses de Dezembro de 2016 e Janeiro 

de 2018, englobando vários instrumentos, salientando que alguns resultados dessa tese foram 

oriundos de outros estudos desenvolvidos em conjunto, por isso o tempo de busca dos dados se 

alongou por dois anos.  

A primeira pesquisa foi a de georreferenciamento das EBTs da região sul do país, desses 

dados chegou-se ao número das EBTs pesquisadas. A segunda buscou identificar os ativos 

intangíveis que interferem na competitividade. A terceira identificou os riscos organizacionais 

do negócio e por último, essa tese, que identificou a competitividade na perspectiva do 

comportamento empreendedor. Todas as pesquisas investigaram as mesmas EBTs e levaram 

em consideração o ciclo organizacional do negócio, neste sentido as empresas foram alocadas 

dentro da respectiva etapa do ciclo em que o gestor entendeu como mais apropriado para o 

momento real do negócio. 

 O instrumento para identificar as características empreendedoras dos gestores 

participantes do estudo encontra-se no Anexo A e para sua aplicação foi realizado um 

agendamento prévio com cada gestor. Responderam ao instrumento gestores de 31 empresas 

incubadas em sete incubadoras, sediadas em cinco cidades do estado do Rio Grande do Sul.  

O Gráfico 01 apresenta o número de empresas participantes da pesquisa por incubadora. 
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Gráfico 01 – Número de empresas participantes por incubadora 

 

 
 
Fonte: Autora. 
 
 Observe no gráfico que as incubadoras com maior número de empresas participantes 

na pesquisa são a ITEC, pertencente a Universidade Franciscana, e a Pulsar, pertencente à 

Universidade Federal de Santa Maria, ambas localizadas na cidade de Santa Maria – RS. A 

ITSM, Incubadora Tecnológica de Santa Maria, também anexa à UFSM, veio na sequência, 

com seis empresas respondentes.  

A coleta também foi expandida para incubadoras localizadas em outras cidades, 

como: ULBRATECH, pertencente à Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) em Canoas; 

Raiar, anexa à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); ITEC, 

pertencente à Universidade de Caxias do Sul (UCS); e ITUNISC, anexa à Universidade de 

Santa Cruz do Sul. 

Na ocasião da visita às empresas, todos os respondentes receberam a Carta de 

Apresentação que explica o projeto âncora “Modelagem para mensuração do desempenho 

de aspectos intangíveis de EBTs – empresas de base tecnológica”, Anexo B e o Termo de 

Autorização, Anexo C, para a utilização dos dados obtidos unicamente para fins 

acadêmicos. 

Dos 31 gestores que participaram da pesquisa, oito informaram que estavam na etapa 

de criação, cinco na etapa de lançamento, nove na etapa de estabilização, três na etapa de 

expansão, um na etapa amadurecimento e cinco na etapa evolução. A Figura 13, mostra o 

instrumento de coleta que permitiu ao gestor identificar em qual etapa do ciclo 

organizacional se encontrava o seu negócio. No instrumento cada etapa é identificada com 

uma explicação, conforme Fisk (2009). 
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Figura 13 – Painel de seleção da etapa do ciclo organizacional do negócio 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 

 

As empresas que fizeram parte do estudo se enquadram nas mais diversas etapas. Na 

Tabela 1, são enumeradas quantas empresas encontram-se em cada uma dessas etapas de acordo 

com os gestores pesquisados. 

 

Tabela 01 – Número de empresas por etapa do ciclo organizacional do negócio 

 
Etapa do Ciclo Organizacional do Negócio Número de Empresas  

Criação 8 
Lançamento 5 
Estabilização 9 

Expansão 3 
Amadurecimento 1 

Evolução 5 
Saída 0 

 
Fonte: Autora. 

 

Na pesquisa, não foi encontrada nenhuma EBT na etapa de saída do ciclo organizacional 

do negócio. O Quadro 26 traz o conjunto de informações da empresa participante, a incubadora 

na qual pertence e a respectiva etapa do ciclo organizacional do negócio. 
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Quadro 26 – Identificação da incubadora, empresa e etapa do ciclo organizacional 

 
Incubadora Empresa de base tecnológica             Etapa 

ITEC - Incubadora Tecnológica da 
Universidade Franciscana 

Café Inteligência Imobiliária Estabilização 
Enovative Design e Tecnologia Evolução 
Fisalis Criação 
FP2 Tecnologia Evolução 
GCB Drone Estabilização 
Mais Gestão Cursos Gerenciais Lançamento 
Mercateria Lançamento 
Polvo Louco Expansão 
TecSynthesis Criação 

Pulsar Incubadora - Universidade Federal de 
Santa Maria - UFSM 

Ágener Evolução 
Auster Tecnologia Criação 
Chemweg Pesquisa e Desenvolvimento Lançamento 
Chip Inside Tecnologia - Cowmed Estabilização 
Diferencial AGR Criação 
JVLC Energia Ltda. - FOX Criação 
Qiron Robotics Lançamento 
Sonnen Energia Expansão 

ITSM - Incubadora Tecnológica de Santa 
Maria – Universidade Federal de Santa Maria - 
UFSM 

Conplan Sistemas Estabilização 
Matchpal Criação 
Seven Engenharia Amadurecimento 
SRA Engenharia Evolução 
Taskka Estabilização 
Weevee Eletronic Solutions Expansão 

ULBRATECH - Universidade Luterana do 
Brasil - ULBRA 

Perseus Evolução 
Tecknogellato Criação 

Raiar – Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul - PUCRS 

Soha on Taxi Estabilização 
XL71 Estabilização 

ITEC - Incubadora Tecnológica da 
Universidade de Caxias do Sul - UCS 

Dillon Biotecnologia Ltda. Estabilização 
Pizzetta Soluções em Engenharia Estabilização 

ITUNISC - Incubadora Tecnológica da 
Universidade de Santa Cruz - UNISC 

Conífera Criação 
Expin Lançamento 

 
Fonte: Autora. 
 

Dentre os segmentos das EBTs, destaca-se o de software empresarial, que representou 

26% das empresas, seguidas de 13% de serviços e projetos de engenharia, 10 % de soluções 

sustentáveis, 10% de projetos de hardware e 6% de desenvolvimento de APP. As demais, 

representando 3%  cada uma, se dividem em outros como: robótica, sistema online delivery, 

soluções tecnológica para a indústria química, automação, produtora (filmagem com drones), 

software e consultoria para compra e venda de imóveis, soluções tecnológicas para a pecuária 

de precisão, projetos e instalações de sistemas de energia solar fotovoltaica, sistema e gestão 

educacional.  

Em relação ao perfil dos respondentes, a maioria são do gênero masculino, com faixa 

etária entre 20 a 30 anos. O Quadro 27 demonstra o perfil de gênero, faixa etária e estado civil 

dos gestores das EBTs pesquisadas.   
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Quadro 27 – Perfil dos pesquisados 

 
Gênero Faixa etária Estado civil 
Masculino Feminino 20 a 30 anos 20 gestores Solteiro  Casado 
29 
gestores 

02 gestoras 31 a 40 anos 6 gestores 25 gestores 6 gestores 
41 a 50 anos 1 gestor 
51 a 60 anos 3 gestores 
Mais 60 anos 1 gestor 

 
Fonte: Autora. 

 

Uma relevante interpretação e análise em relação a faixa etária dos respondentes é que 

65% pertencem a Geração Y, nascidos entre as décadas de 80, 90 e final de 90, considerada a 

geração do milênio ou da internet, a postura dessa geração, segundo a literatura, se difere muito 

da geração nascida na década de 60, 70 e início da década de 80 denominada Geração X 

(WIKIPÉDIA, 2018). Não está em estudo as gerações dos respondentes, mas alguns 

comportamentos podem ser reflexo da geração em que pertencem. 

 Na sequência, é explicada a estruturação do modelo, detalhando as etapas 

correspondentes da modelagem com as respectivas figuras das telas. 

 

4.2.2 Estruturação do Modelo 

 

O modelo para mensurar e avaliar o comportamento empreendedor do gestor diante das 

etapas do ciclo organizacional do negócio, e esse comportamento ser o norteador da 

competitividade da empresa de base tecnológica foi construído utilizando os conhecimentos 

teóricos previamente apresentados, aliados com informações colhidas na etapa de coleta de 

dados. Para atingir os objetivos propostos e construir um modelo prático e de fácil utilização, 

optou-se por utilizar o software Microsoft Excel®.  

Na planilha, foram divididas em abas distintas as etapas do modelo, desde a inserção 

dos dados, executando a modelagem até chegar ao resultado final: um painel com filtros, 

indicando as características empreendedoras de cada gestor por etapa do ciclo organizacional. 

Entendendo a árvore de decisão, demonstrada na Figura 10 do capítulo metodologia, o modelo 

apresenta através do PVFs, qual é a dimensão mais predominante daquele gestor, bem como as 

características comportamentais (FCSs) mais presentes baseado no comportamento específico 

da característica (KPI). A compilação de dados individuais e gerais dentro das etapas do ciclo 

organizacional foram previstas no modelo. 
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O painel inicial do modelo, apresentado na Figura 14, permitiu ao usuário acessar o 

dashboard (painel de controle) e a compilação dos resultados das empresas pesquisadas.   

 

Figura 14 – Painel inicial do modelo 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 

 

 No primeiro quadro do dashboard são inseridos os dados de todas as coletas e o modelo 

faz a compilação das empresas em cada etapa do ciclo organizacional do negócio. Nesta fase 

são gerados dados individuais por empresa, gerando um peso relativo a cada KPI e esse peso é 

expandido na estrutura hierárquica. Para cada etapa do ciclo organizacional foi gerada uma 

estrutura hierárquica.  O modelo converteu a escala likert de 5 pontos do instrumento para a 

escala da AHP, conforme demonstrado no Quadro 23 da metodologia.  

 O Painel inicial do Modelo traz ainda informações sobre o índice de competitividade 

empresarial, que é relativo ao índice de comportamento empreendedor do gestor investigado e 

um banco de dados com análises gráficas. 

 Na Figura 15 é demonstrada a inserção dos dados e respectivos pesos da AHP no 

modelo, onde foram compiladas as 55 assertivas do questionário, retirando as 5 que 

correspondem aos fatores de correção, conforme a característica empreendedora 

correspondente. Essa aba do modelo mostra as 10 características empreendedoras e os 50 

comportamentos divididos entre elas. 
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Figura 15 – Organização dos dados na AHP 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 
 
 
 Após inserir os dados das respostas dos 31 gestores, o modelo faz a compilação dos 

dados da empresa dentro da respectiva etapa do ciclo organizacional. Na aba de compilação dos 

dados aparecem todas as empresas de cada um dos ciclos. Os 50 KPIs representaram os 

comportamentos empreendedores, que foram agrupados em 10 FCSs que montaram as 

características comportamentais empreendedoras que por sua vez formaram os três PVFs 

identificadas como dimensões, embasados por MCCLELLAND (1987). 

A Figura 16 do modelo demonstra os dados individuais de todas as empresas agrupadas 

por ciclo organizacional, em função do tamanho dos quadros, a figura não traz as informações 

completas desse processo. 

As etapas iniciais de inserção de dados de cada respondente que representou uma EBT 

foram necessárias para que os mesmos fossem calibrados para gerar os cálculos do modelo. A 

partir de então, faz-se novamente a inserção dos dados por empresa para que o modelo gere um 

banco de dados com o índice de comportamento empreendedor de cada gestor. Salienta-se que 

quando é gerado o banco de dados, o modelo gera também gráficos demonstrativos daquela 

informação. 
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Figura 16 – Compilação dos dados por empresa e etapa do ciclo organizacional 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 
 

 Todos os cálculos do modelo foram desenvolvidos a partir da estrutura hierárquica 

representada pelas árvores de decisão de cada empresa em cada etapa do ciclo organizacional. 

Nesse modelo para que se obtenha 100% de competitividade todos os gestores devem 

apresentar comportamentos empreendedores plenos representados pela resposta máxima N5, 

considerada a mais favorável possível para a competitividade. Quando algum comportamento 

não corresponder esse nível máximo, ele terá proporcionalidade ao nível correspondente da 

escala, onde são afetados pelos pesos dos FCSs e dos PVFs. 

 Nesse sentido, os pesos dos PVFs foram proporcionais ao número dos FCSs, o PVF 1 

referente a dimensão realização representou 50%, o PVF 2 referente a dimensão planejamento 

representou 30% e o PVF 3 referente a dimensão poder representou 20%, essa soma resulta nos 

100% correspondentes ao nível de competitividade das EBTs com foco no comportamento 

empreendedor. A representação dos PVFs foi proporcional ao número de FCSs de cada um 

deles, sendo que o PVF 1 foi dividido em cinco FCSs com peso de 20% cada um, o PVF 2 foi 

dividido em três FCSs com peso de 33,33%, o PVF 3 foi dividido em dois FCSs com peso de  
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50% cada um. Como as características comportamentais empreendedoras possuem a mesma 

quantidade de cinco comportamentos cada uma os pesos foram equivalentes a 20%.  

Na Figura 17 ilustra os dados de uma empresa da etapa estabilização que representou o 

maior número entre as EBTs pesquisadas 29,03% do total. Essa planilha foi gerada para cada 

uma das 31 empresas e demonstra os dados e resultados parciais e gerais conforme a estrutura 

hierárquica desenvolvida até chegar ao índice final de comportamento empreendedor do gestor.  

 

Figura 17 – Estrutura hierárquica da EBT “x” da etapa estabilização  
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Fonte: Modelo desenvolvido. 

 

 A primeira coluna da Figura 17 representa o número da assertiva correspondente ao 

instrumento de coleta de dados, seguida da segunda coluna KPI com a descrição do respectivo 

comportamento e a terceira coluna referente a Coleta consta a resposta escolhida pelo gestor de 

acordo com a escala do instrumento de um a cinco. 

Observe então que no modelo a estrutura hierárquica e seus pesos pré-definidos foram 

calculados de acordo com a resposta do gestor, a Figura 17 demonstra o resultado de uma 

empresa entre as nove EBTs classificadas na etapa estabilização. A partir da resposta de cada 

KPI com peso máximo de cinco (N5) e mínimo de um (N1) os cálculos obtiveram um resultado 

em percentual correspondente a cada comportamento.  

A quarta coluna referente a Peso apresentou o resultado geral do comportamento de 

todas as empresas nessa etapa definido como calibragem dos dados que ao ser calculado pela 

metodologia AHP, comparando par a par, resulta na quinta coluna correspondente ao Resultado 

do KPI. Os resultados correspondentes de cada KPI formaram um índice em relação a 

ponderação do percentual do FCS formando a sexta coluna relativa ao Resultado FCS, esse 

resultado ponderado ao Peso da sétima coluna definiu a oitava coluna demonstrando o índice 

referente ao Resultado do PVF, que calculado com nova ponderação percentual da nona coluna 

chega-se ao final da planilha com o índice do comportamento empreendedor e respectivo 

percentual. 

Após serem realizados os cálculos baseados nos valores adicionados pelo gestor das 

EBTs pesquisadas, apresentou-se um painel de controle para visualizar os comportamentos 

empreendedores identificados. Nesse painel o pesquisador pôde filtrar as informações, 

selecionando no primeiro filtro a etapa do ciclo organizacional do negócio e no segundo o grupo 

correspondente, que se referem as dez características comportamentais empreendedoras 

previstas no instrumento.  
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A Figura 18 apresenta o painel de controle, com as opções de filtros e a representação 

gráfica correspondente a escolha dos dados que se quer buscar. 

 

Figura 18 – Painel de controle do modelo 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 
 
 

Esses filtros estão localizados a esquerda e a direita do painel, onde é apresentado o 

gráfico correspondente a escolha do pesquisador, como exemplo selecionou-se a etapa de 

estabilização e o Grupo 06, o modelo construiu o gráfico demonstrando os comportamentos 

relativos aquela característica empreendedora e seus respectivos percentuais. O painel gera um 

grande banco de dados, uma vez que se tem no estudo seis etapas de ciclo organizacional ativas 

e dez características comportamentais empreendedoras, neste cenário o modelo tem a 

capacidade de apresentar os KPIs e respectivos percentuais de cada uma das dez características 

empreendedoras de cada uma das empresas estudadas.  

  A planilha de compilação dos dados com as 31 respostas dos gestores das EBTs foi 

ordenada pelos índices de comportamento do maior ao menor, a Figura 19 apresenta essa 

planilha. 

A planilha de compilação dos dados permitiu obter o percentual de cada comportamento 

por etapa do ciclo organizacional. Pelos códigos das assertivas foi possível verificar os 

comportamentos mais predominantes por etapa do ciclo organizacional. Nessa planilha as 50 

questões do instrumento de coleta de dados aparecem com o respectivo código, percentual e 

descrição do comportamento. 

 

 



 

 

135 

Figura 19 – Planilha de compilação dos resultados 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 
 

 O modelo foi construído para gerar a competitividade de empresas de base tecnológica 

com foco no comportamento empreendedor do gestor nas diferentes etapas do ciclo 

organizacional. Ele apresenta os resultados individuais por empresa e por média das empresas 

referentes as etapas do ciclo organizacional do negócio.  Por meio dos cálculos da modelagem 

foi possível identificar as características e comportamento empreendedor dos gestores de EBTs 

que interferem na competitividade, bem como ponderar aqueles KPIs que mais interferem. 

Conhecendo como os resultados foram gerados, o próximo item traz a análise desses resultados. 

 

4.2.3 Análise dos Dados 

 
 A análise dos dados gerados pelo modelo iniciou-se pela análise geral de 

comportamento empreendedor presente nas diferentes etapas do ciclo organizacional do 

negócio. Foram verificados por meio dos índices das estruturas hierárquicas os KPIs mais 

preponderantes em cada FCS, de modo que foi possível identificar as características do 

comportamento empreendedor com maior índice de comportamento e no mesmo sentido 

identificar qual foi o PVF mais presente. Resgatando que os KPIs correspondem aos 50 

comportamentos empreendedores descritos nas assertivas do instrumento de coleta de dados, 



    

 

136 

os FCSs correspondem as 10 características do comportamento empreendedor e os PVFs 

correspondem as três dimensões.  

Nesse sentido, identificou-se dentro de cada etapa do ciclo organizacional do negócio 

quais foram os comportamentos e características mais preponderantes dentre as dimensões 

realização, planejamento e poder. Essa identificação foi a partir dos percentuais de cada 

comportamento na soma total da característica alocando-as no escore de intensidade dos níveis 

CCE, correspondente ao Quadro 19 da metodologia.  

O instrumento aplicado aos 31 gestores das EBTs identificou o nível de presença das 

dez características: busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, persistência, 

exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, estabelecimento de metas, busca de 

informações, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e redes de contato e 

independência e autoconfiança (MCCLELLAND, 1987, adaptado de UNCTAD, 2013 e VILAS 

BOAS, 2015). Essas características influenciaram no índice de comportamento das empresas 

por etapa do ciclo organizacional. 

Os primeiros dados analisados foram da etapa de criação, correspondente a oito 

empresas de base tecnológica: Auster Tecnologia, Conífera, Diferencial AGR, Fisalis, Fox, 

MatchPal, Tecknogelatto e TecSynthesis, e a primeira dimensão analisada é a de realização, 

compreendendo cinco FCSs. Segundo McClelland (1972) o indivíduo possui necessidades e 

uma delas é a necessidade de realização na qual o mesmo assume o papel de agente autônomo 

e único responsável pelo seu êxito ou fracasso, nesse sentido essa dimensão de realização 

demonstra na Tabela 02 sua primeira característica. 

 

Tabela 02 – FCS 1.1 Busca de oportunidade e iniciativa – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

1 1.1.1 Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas. 30,00% 

4,648476469 20% 

23 1.1.3 Gosto de desafios e novas oportunidades. 30,00% 
12 1.1.2 Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros 

tenham que me pedir. 
18,58% 

45 1.1.5 Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que 
fiz no passado 

12,71% 

34 1.1.4 Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em 
que me sinto seguro. 

1,68% 

Total  92,97%   
 
Fonte: Autora. 
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 A primeira coluna da tabela consta o número da assertiva de acordo com o instrumento, 

a segunda coluna descreve o comportamento na ordem decrescente dos resultados e na terceira 

demonstra o percentual daquele comportamento, que quando somado aos demais 

comportamentos chega-se ao percentual total da característica do comportamento 

empreendedor. A quarta coluna demonstra o resultado relativo do FCS, representado por um 

índice formado pelas respostas dos oito gestores da etapa criação, uma vez que é sabido que o 

total máximo desse índice é cinco e que ele foi calculado de acordo com o peso da característica 

em relação a soma total da estrutura hierárquica desenvolvida para o modelo.  

A próxima etapa de cálculo foi a proporcionalidade desse índice em relação ao PVF, 

chegando-se ao resultado final, que é o percentual do comportamento empreendedor, 

demonstrado na etapa final da análise dos dados quantitativos, correspondente a seção 4.2.4 

Avaliação e Mensuração da Competitividade. 

Na análise da Tabela 02 foi possível perceber que o comportamento 1 e o 

comportamento 23 foram os mais significativos, parecendo ser mais natural para um gestor em 

detrimento dos comportamentos 45 e 34 que exigem sair da rotina e fazer coisas diferentes. 

Percebe-se que o comportamento 34 referente a um KPI negativo na interpretação do 

instrumento demonstra que a opção “sempre” é contrária a característica, representando que o 

empreendedor precisa sair da sua zona de conforto e realizar novas tarefas, a maioria dos 

gestores desta etapa escolheu a opção “às vezes” nesse comportamento, o que impactou 

suavemente na pontuação geral do FCS de 92,97% considerado intensidade plena de CCE. A 

Tabela 03 demonstra os dados do segundo FCS, Persistência da etapa de criação do ciclo 

organizacional do negócio. 

 
Tabela 03 – FCS 1.2 Persistência – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

46 1.2.5 Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que 
se apresentam para a obtenção de minhas metas. 

32,90% 

3,914973222 20% 

24 1.2.3 Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando 
fazer, persisto em minha tarefa. 

21,21% 

35 1.2.4 Quando me deparo com sérias dificuldades, 
rapidamente passo para outras atividades. 

14,83% 

13 1.2.2 Insisto várias vezes para conseguir que as outras 
pessoas façam o que desejo. 

5,98% 

2 1.2.1 Quando me deparo com um problema difícil, levo 
muito tempo para encontrar a solução. 

3,38% 

Total  78,30%   
 
Fonte: Autora. 
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Na característica do comportamento empreendedor persistência os resultados ficaram 

menores em relação ao FCS 1.1, uma vez que comportamentos que exigem mais dessa 

característica como o 13 e o 2 apontaram percentuais baixos em relação a superação de 

obstáculos e a persistência em realizar uma tarefa. O comportamento 35, assertiva negativa 

impactou no índice de FCS uma vez que os gestores frequentemente se deparam com sérias 

dificuldades em suas atividades e a deixam de lado, comportamento inverso a característica 

persistência. Os comportamentos com percentuais maiores foram o 46 e o 24, demonstrando 

discernimento entre os gestores para encontrar maneiras de superar obstáculos e persistir na 

realização de tarefas frente à eles. Mesmo com menores percentuais, os gestores apresentam 

78,30% na soma dos percentuais dos KPIs significando intensidade alta nessa característica do 

comportamento empreendedor. A Tabela 04 refere-se ao próximo FCS, Comprometimento da 

etapa criação do ciclo organizacional do negócio. 

 
Tabela 04 – FCS 1.3 Comprometimento – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

14 1.3.2 Sou fiel às promessas que faço. 31,83% 

4,087185413 20% 

3 1.3.1 Termino meu trabalho / atividade a tempo. 19,59% 
36 1.3.4 Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, 

me esforço de forma especial para que fique satisfeita com o 
trabalho. 

14,59% 

25 1.3.3 Se necessário não me importo de fazer o trabalho dos 
outros para cumprir um prazo de entrega. 

12,69% 

47 1.3.5 Minha família e vida pessoal são mais importantes para 
mim do que as datas de entregas de trabalho determinadas 
por mim mesmo. 

3,04% 

Total  81,74%   
 
Fonte: Autora. 

 

 A característica comprometimento apresentou um índice alto de comportamento 

empreendedor correspondente à 81,74%, demonstrando nos resultados que os gestores da 

etapa criação são fiéis as promessas que fazem e frequentemente terminam suas atividades 

a tempo. Esse último vai ao encontro do que diz a UNCTAD (2013) de que o indivíduo 

empreendedor deve desenvolver procedimentos para assegurar que o trabalho atenda aos 

padrões de qualidade previamente combinados e que seja finalizado a tempo. Chama a 

atenção o comportamento 47, assertiva correspondente a avaliação em escala inversa, que 

se manteve regular entre os gestores (N3 – às vezes na escala do instrumento) mostrando 

que ele foi o menos importante entre os demais na comparação pareada, embora entende-se 



 

 

139 

ser esse comportamento relativo a uma escolha pessoal de relevância significativa. Pode-se 

perceber pela interpretação dos respondentes, baseado nesse indicador, que em algumas 

vezes os compromissos empresariais tomam frente aos compromissos pessoais. A seguir a 

próxima característica, apresentada na Tabela 05, Exigência da qualidade e eficiência da 

etapa de criação do ciclo organizacional do negócio. 

 

Tabela 05 – FCS 1.4 Exigência da qualidade e eficiência – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

26 1.4.3 Aborreço-me quando perco tempo. 19,06% 

3,441908879 20% 

48 1.4.5 Encontro a maneira mais rápida de terminar os 
trabalhos, tanto em casa quanto no trabalho / faculdade. 

15,90% 

15 1.4.2 Meu rendimento no trabalho / atividades é melhor do 
que o das outras pessoas com quem trabalho. 

12,63% 

37 1.4.4 Nunca fico realmente satisfeito com a forma como são 
feitas as coisas;  sempre considero que há uma maneira 
melhor de fazê-las. 

11,67% 

4 1.4.1 Aborreço-me quando as coisas não são feitas 
devidamente. 

9,57% 

Total  68,84%   
 
Fonte: Autora. 

 
 O FCS exigência da qualidade e eficiência foi o que obteve um dos índices menores 

no conjunto das características comportamentais da dimensão realização representando 

68,84%, considerado intensidade moderada pela escore de avaliação dos FCS. O 

comportamento 26 demonstra que os gestores não gostam de perder tempo e esse aspecto 

no universo empresarial é relevante e tem relação com o FCS comprometimento que está 

relacionado com qualidade e eficiência.  

O comportamento 48 demonstra que a rapidez tem valor relativo em relação a perca 

de tempo, desde que não signifique ser contrário a qualidade e eficiência, já o 

comportamento 37 “nunca fico realmente satisfeito com a forma como são feitas as coisas; 

sempre considero que há uma maneira melhor de faze-las” a maioria respondeu raras vezes 

(N2) no instrumento e esse dado impactou no resultado final assim como o comportamento 

4 que obteve o menor percentual.  

A Tabela 06 demonstra a característica correr riscos calculados, última característica 

do comportamento empreendedor desse primeiro bloco de FCSs. 
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Tabela 06 – FCS 1.5 Correr riscos calculados – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

27 1.5.3 Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso 
antes de começar atuar. 

19,57% 

3,389466418 20% 

5 1.5.1 Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o 
resultado final. 

18,06% 

16 1.5.2 Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito o 
possível para assegurar seu êxito. 

17,17% 

49 1.5.5 Faço coisas que as outras pessoas consideram 
arriscadas. 

8,45% 

38 1.5.4 Executo tarefas arriscadas. 4,46% 
Total  67,79%   

 
Fonte: Autora. 

 
O último FCS da dimensão realização também representou intensidade moderada em 

relação aos comportamentos empreendedores envolvidos, chamando a atenção para o KPI 

27 na qual o gestor demonstra que analisa os resultados de suas possíveis ações e isso pode 

ser considerado uma forma de assumir riscos calculados, assim como o KPI 5 referente a 

escolha de situações em que se pode controlar o resultado final. Esses comportamentos 

demonstram o cuidado no momento de realizar tarefas. O KPI 16 apresentou-se como N2 

nas respostas, pois os gestores raras vezes envolvem-se com algo novo somente quando seu 

êxito é assegurado, pode-se dizer que neste comportamento além de riscos calculados pode 

envolver também de planejamento.  

Chama atenção o KPI 38, questão com escala inversa no modelo, esse 

comportamento impactou de forma negativa no índice do FCS, demonstrando que os 

gestores dessa pesquisa na etapa criação sempre desenvolvem tarefas arriscadas assumindo 

riscos não calculados. O percentual dessa característica configurou-se menor pois alguns 

comportamentos não acusam plenamente o cálculo de riscos, para McClelland (1972) os 

indivíduos que têm desejos fortes de realização dedicam mais tempo em tarefas desafiadoras 

e que envolvam algum grau de riscos. 

O Gráfico 02 demonstra o resultado da dimensão realização relativos aos percentuais 

dos cincos FCS que compõem esse grupo: 
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Gráfico 02 – Resultados dos FCSs da dimensão realização – etapa criação 

 

 
 
Fonte: Autora. 
 
 Percebe-se no gráfico que dois FCSs foram considerados altos em relação a intensidade 

dos comportamentos empreendedores, FCS 1.2 Persistência e FCS 1.3 Comprometimento, o 

FCS 1.1 Busca de oportunidade e iniciativa foi considerado intensidade plena, uma vez que os 

nove gestores pesquisados nesta etapa do ciclo encontram-se no momento de criação, no 

momento de ter iniciativa. O FCS 1.4 Exigência da qualidade e eficiência assim como o FCS 

1.5 Correr riscos calculados se classificaram como intensidade moderada. Para UNCTAD 

(2013) a característica persistência exige sacrifício pessoal e um esforço extraordinário em 

realizar uma tarefa, então esse comportamento exige dedicação e foco. 

O FCS 1.3 Comprometimento que obteve intensidade alta é uma característica que está 

intrínseca aos indivíduos com alta necessidade de realização uma vez que existe uma alta 

preocupação em executar bem uma tarefa, aprender com ela e avançar (MCCLELLAND, 

1972). Características de realização, que segundo Coan (2011) estão relacionadas ao fazer as 

coisas da melhor maneira possível, superando os próprios limites. A partir da literatura, 

indivíduos que possuem a necessidade de realização assumem que o sucesso ou o fracasso 

dependem deles mesmos, fator pertinente aos gestores, especialmente os de EBTs. 

 Os próximos resultados trazem os dados do segundo PVF relativo a dimensão 

planejamento, que se dividiu em três FCS: estabelecimento de metas, busca de informações e 

planejamento e monitoramento sistemáticos. A Tabela 07 demonstra os dados do FCS 2.1: 
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Tabela 07 – FCS 2.1 Estabelecimento de metas – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

6 2.1.1 Gosto de pensar no futuro. 25,99% 

4,124707163 33% 

17 2.1.2. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que 
farei da minha vida. 

20,88% 

50 2.1.5 Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas 
semanais quanto minhas metas anuais. 

16,45% 

28 2.1.3 Quanto mais especificas forem minhas expectativas em 
relação ao que quero obter na vida, maiores serão minhas 
possibilidades de êxito. 

11,75% 

39 2.1.4 Conto com um plano claro de vida. 7,42% 
Total  82,49%   

 
Fonte: Autora. 

 
 Para Villas Boas (2015) o estabelecimento de metas refere-se a estabelecer objetivos 

desafiantes, mensuráveis de longo ou de curto prazo e que tenha também significado 

pessoal, neste sentido percebe-se pelos KPIs desse FCS da Tabela 07, que os gestores da 

etapa criação alcançaram intensidade alta de 82,49% referente a essa característica. As 

empresas de base tecnológica gestadas por eles estão no momento de criação na qual exige-

se planejamento e estabelecimento de metas. Para o relatório da GEM (2016b) qualquer 

tentativa de criação faz parte do conceito de empreendedorismo, então baseado nas 

informações do relatório pode-se dizer que esses gestores pesquisados são considerados 

empreendedores.  

A assertiva 6 é um comportamento empreendedor predominante entre os gestores 

dessa etapa, pois estabelecer metas seja de curto ou longo prazo exige pensar no futuro e a 

assertiva 17 é um comportamento que deve ser avaliado na escala inversa onde os gestores 

responderam que não consideram a preocupação com a vida uma perda de tempo, 

enfatizando que planejamento é fundamental na etapa de criação de um negócio.  

Ressalta-se também, na análise geral dessa etapa referente a essa característica, o 

comportamento 39 que demonstra que os gestores não têm muita clareza de um 

planejamento de vida, esse indicador mesmo com percentual baixo na análise pareada não 

impactou no alto escore da característica, pois os demais comportamentos asseguraram um 

resultado positivo.  

A Tabela 08, demonstra os dados do segundo FCS da dimensão planejamento. 
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Tabela 08 – FCS 2.2 Busca de informações – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

51 2.2.5 Conto com várias fontes de informação ao procurar 
ajuda para a execução de tarefas e projetos. 

25,05% 

4,272728771 33% 

7 2.2.1 Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto 
todas as informações possíveis antes de dar prosseguimento 
a ele. 

19,25% 

40 2.2.4 Quando executo um projeto para alguém, faço muitas 
perguntas para assegurar-me de que entendi o que quer. 

15,91% 

18 2.2.2 Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no 
ramo em que estou atuando. 

15,67% 

29 2.2.3 Tomo decisões sem perder tempo buscando 
informações. 

9,58% 

Total  85,45%   
 
Fonte: Autora. 

   
 Os comportamentos dessa característica de busca de informações demonstraram que os 

gestores pesquisados da etapa criação dedicam-se pessoalmente a obter informações sobre pessoas 

chave no negócio como clientes, fornecedores e concorrentes, investigam sobre o que querem fazer 

e raras vezes tomam decisões sem buscar o mínimo de informação (UNCTAD, 2013). O índice 

desse KPI demonstra que os gestores possuem os comportamentos dessa característica 

representando percentual de 85,45%, intensidade alta. Impactou negativamente o KPI 29, escala 

inversa no resultado, na qual a totalidade dos gestores responderam que frequentemente tomam 

decisões sem buscar informações, esse comportamento exige postura contrária. O último FCS dessa 

dimensão planejamento refere-se ao planejamento e monitoramento sistemáticos, demonstrado na 

Tabela 09.  

 

Tabela 09 – FCS 2.3 Planejamento e monitoramento sistemáticos – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

19 2.3.2 Considero cuidadosamente as vantagens e 
desvantagens de diferentes alternativas antes de realizar uma 
tarefa. 

24,40% 

4,408008388 33% 

52 2.3.5 Se determinado método para enfrentar um problema 
não ser certo, recorro a outro. 

27,11% 

8 2.3.1 Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais 
simples. 

17,74% 

30 2.3.3 Trato de levar em conta todos os problemas que podem 
se apresentar e antecipo o que eu faria caso sucedam. 

15,39% 

41 2.3.4 Enfrento os problemas na medida em que surgem, em 
vez de perder tempo, antecipando-os. 

3,52% 

Total  88,16%   
 
Fonte: Autora. 
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 O índice do último FCS da categoria planejamento apresentou intensidade plena, embora a 

assertiva que impactou no índice negativamente foi o KPI 41, comportamento inverso na 

interpretação, pois todos os gestores responderam que sempre enfrentam os problemas na medida 

em que surgem, significando que existe uma falta de planejamento na prevenção de eventuais 

problemas. Os demais comportamentos em relação ao planejamento e monitoramento sistemáticos 

apresentaram-se com grande intensidade entre os gestores. 

Todas as três características da dimensão planejamento apresentaram índices acima de 

quatro e percentuais altos de comportamento empreendedor na etapa criação, para Fisk (2009) a 

criação de um novo negócio é impulsionado pela ambição empreendedora o que possibilita aos 

gestores colocarem na prática as suas ideias. Frota, Brasil e Fontenelle (2014) dizem que 

empreendedores são impulsionados pela necessidade de sobrevivência, de concretização de uma 

ideia ou simplesmente pelo desejo de se tornarem donos do próprio negócio. Esses gestores de 

EBTs na etapa criação possuem essa ambição e procuram condições favoráveis para a concretização 

de sua ideia, o simples fato de participar de um edital de processo seletivo para inserção em uma 

incubadora já demonstra essa vontade de empreender e se destacar no mercado.  

Baseado nos resultados desse segundo bloco de características comportamentais 

empreendedoras referente ao PVF 2 pode-se dizer que os oito gestores na etapa criação apresentam 

comportamentos da dimensão planejamento em suas ações, conforme representado no Gráfico 03. 

 

Gráfico 03 – Resultados dos FCSs da dimensão planejamento – etapa criação 

 

 
 
Fonte: Autora. 
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 O último bloco das características do comportamento empreendedor refere-se ao PVF 3 

dimensão poder dividida no FCS 3.1 Persuasão e redes de contato e FCS 3.2 Independência e 

autoconfiança. Características de poder estão associadas a necessidade de poder 

(MCCLELLAND, 1972), uma vez que pessoas empreendedoras encontram meios de 

influenciar outras pessoas (COAN, 2011). Relacionado ao comando, ao desejo de ser forte, o 

último autor enfatiza que o poder leva a situações de competições, disputas e status, portanto 

essa necessidade leva as pessoas a correrem riscos elevados, uma vez que as mesmas são mais 

preocupadas com prestígio e influência do que com o desempenho eficaz. Na Tabela 10 os 

dados dos gestores da etapa criação em relação ao FCS 3.1: 

 

Tabela 10 – FCS 3.1 Persuasão e redes de contato – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

42 3.1.4 Para alcançar minhas metas, procuro soluções que 
beneficiem todas as pessoas envolvidas em um problema. 

22,38%   

31 3.1.3 Conto com pessoas influentes para alcançar minhas 
metas. 

20,52% 

3,873893709 50% 

9 3.1.1 Consigo que os outros me apoiem em minhas 
recomendações. 

17,58% 

53 3.1.5 Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e 
opiniões mudem seu modo de pensar. 

9,58% 

20 3.1.2. Não perco muito tempo pensando em como posso 
influenciar as outras pessoas. 

7,41% 

Total  77,48%   
 
Fonte: Autora. 

 

Os comportamentos empreendedores do FCS 3.1 visam influenciar e persuadir pessoas, 

usá-las como agentes chave para atingir objetivos além de agir para desenvolver e manter 

relações comerciais (UNCTAD, 2011, VILAS BOAS, 2015), nesse sentido os gestores da etapa 

criação obtiveram um percentual de 77,48% equivalente a intensidade alta. Chama a atenção o 

comportamento 20, assertiva de escala inversa, em que todos os gestores responderam que 

“sempre” não perdem muito tempo pensando em como influenciar pessoas, como a 

característica fundamenta-se em persuasão e rede de contatos, o indivíduo deve pensar em como 

influenciar pessoas, pois na visão de Coan (2011) pessoas empreendedoras encontram meios 

para obter essa influencia, que é intrínseca a Necessidade de Poder de McClelland (1987). 

 Em relação ao comportamento 53 e sua importância baixa na análise pareada, significa 

na prática o indivíduo conseguir mudar a opinião de pessoas com firmes posicionamentos, nesse 

sentido o ato de poder e persuasão deve ser muito intenso para conseguir essa modificação. 
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Analisando o outro extremo nos comportamentos com percentuais mais altos, pode-se dizer que 

ter uma visão sistêmica de um problema beneficiando todos os envolvidos e buscar ajuda de 

pessoas influentes são comportamentos percebidos nos gestores da etapa criação. O FCS 3.2 é 

demonstrado na Tabela 11, Independência e autoconfiança. 

 

Tabela 11 – FCS 3.2 Independência e autoconfiança – etapa criação 

 
Código KPI (assertivas) Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso 

32 3.2.3 Quando estou executando algo difícil e desafiador, 
tenho confiança em seu sucesso. 

19,96% 

3,562304752 50% 

10 3.2.1 Tenho confiança que posso estar bem sucedido em 
qualquer atividade que me proponha executar. 

20,12% 

43 3.2.4 O trabalho que realizo é excelente. 17,15% 
54 3.2.5 Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo 

quando as outras pessoas se opõem energicamente. 
7,71% 

21 3.2.2 Mudo a maneira de pensar se os outros discordam 
energicamente dos meus pontos de vista. 

6,30% 

Total  71,24%   
 
Fonte: Autora. 

 

 Nessa característica independência e autoconfiança o destaque seria a autonomia em 

relação as normas e controle de outras pessoas, a personalidade em manter opinião mesmo 

diante de oposição e a confiança na própria capacidade de realizar tarefas ou de enfrentar um 

desafio (UNCTAD, 2011, VILAS BOAS, 2015). Percebe-se na Tabela 11 que os 

comportamentos 32, 10 e 43 são predominantes.  O comportamento 21 demonstra que os 

gestores frequentemente mudam seu ponto de vista quanto existe posicionamentos 

contraditórios, significando o quanto difícil é manter uma posição diante de opiniões contrárias 

de outras pessoas, esse comportamento possui inversão na sua interpretação.  

Pelas respostas, é possível perceber também que os gestores da etapa criação possuem 

confiança nas tarefas que executam e flexibilidade no sentido de rever posicionamento, para 

Câmara e Andalécio (2012) flexibilidade e autoconfiança são características de indivíduos 

empreendedores. A intensidade dessa característica caiu em relação a característica anterior do 

mesmo grupo apresentando percentual de 71,25%, intensidade moderada da característica.  

O Gráfico 04 demonstra os resultados da dimensão poder na etapa criação do ciclo 

organizacional. 
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Gráfico 04 – Resultados dos FCSs da dimensão poder – etapa criação 

 

 
 
Fonte: Autora. 

 

 Analisando todos os 10 FCSs da etapa criação, 50% deles obtiveram índice acima de 4 

e os outros 50% acima de 3, significando que embora três características apresentem intensidade 

moderada, todas as demais, representando a maioria apresentaram-se com intensidade alta e 

uma com intensidade plena, entendendo que muitos comportamentos são presentes nos gestores 

dessa etapa de criação dos negócios. Os PVFs 1 e 2, representando as dimensões realização e 

planejamento respectivamente, obtiveram índices mais altos do que o PVF 3 representando a 

dimensão poder. Esse resultado reflete os comportamentos que mais correspondem a essa 

primeira etapa do ciclo organizacional de criar um negócio, nas quais a necessidade de 

realização se faz muito presente bem como a vontade de planejamento e atingimento de metas.  

 Importante resgatar nas análises a importância de desenvolver características 

empreendedoras, para autores como Engelman e Fracasso (2013), e Raupp e Bauren (2011), o 

conjunto dessas características permite instigar o esforço do indivíduo, denominado 

empreendedor no desenvolvimento de alguma ideia, que consequentemente poderá culminar na 

criação de um negócio. Os autores destacam ainda que nem todas as pessoas possuem 

habilidades que permitem empreender, mas que algumas são inerentes ao indivíduo e outras 

possam ser aprendidas. No caso dessa pesquisa os gestores de EBTs na etapa criação possuem 

habilidades e características empreendedoras pois estão criando seus negócios. 
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 As informações de todos os KPIs expostas até aqui foram da primeira etapa do ciclo 

organizacional definida como criação (FISK, 2009) e em função da quantidade de dados de todas 

as demais cinco etapas do ciclo organizacional em que a pesquisa contemplou e de todas as dez 

características empreendedoras previstas no instrumento de coleta, os dados de uma etapa foram 

mostrados passo a passo. Salienta-se que os dados completos de todas as empresas estão 

apresentados nas estruturas hierárquica e no ranking médio por etapa do ciclo organizacional 

dispostos nos Apêndices D e E dessa tese.  

Portanto, a partir da análise detalhada da etapa criação exposta anteriormente, os dados 

das demais etapas foram apresentados em quadros síntese enfatizando os principais 

comportamentos empreendedores de cada etapa do ciclo organizacional do negócio bem como 

aqueles que se mantiveram distantes do percentual desejado. Dessa forma as análises destacaram-

se em diferenciações pontuais de cada comportamento dos gestores das empresas de base 

tecnológicas nas diferentes etapas do ciclo. O Quadro 28 demonstra os percentuais de cada KPI 

e o total além do índice do FCS correspondente as demais etapas contempladas no trabalho. 

 

Quadro 28 – Resultados gerais do PVF 1 Realização – demais etapas 

(Continua) 
FCS 1.1 Busca de oportunidade e iniciativa 
 Lançamento Estabilização Expansão Amadurecimento Evolução 

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados 
 KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS 

1 23,49 

4,388218939 

28,40 

4,306021645 

29,33 

4,670247605 

27,27 

4,818181818 

18,48 

4,475079753 
12 15,11 20,55 29,33 27,27 18,48 
23 28,59 20,85 21,05 27,27 37,35 
34 3,01 2,75 2,67 7,27 3,10 
45 17,57 13,57 11,03 7,27 12,09 
Total 87,76% Total 86,12% Total 93,40% Total 96,36% Total 89,50% 
FCS 1.2 Persistência 
2 4,19 

3,764222163 

3,77 

3,694134204 

2,32 

3,605481197 

2,02 

4,270023297 

6,99 

3,690481244 
13 5,31 10,07 8,99 2,02 9,39 
24 13,81 21,25 33,41 47,20 22,30 
35 25,45 19,77 10,57 17,08 13,60 
46 26,52 19,03 16,82 17,08 21,52 
Total 75,28% Total 73,88% Total 72,11% Total 85,40% Total 73,81% 
FCS 1.3 Comprometimento 
3 11,68 

4,460784493 

9,87 

4,147645709 

11,66 

4,250671647 

20,00 

5 

14,41 

4,179197736 
14 33,17 28,08 25,60 20,00 34,80 
25 16,94 16,00 17,63 20,00 19,57 
36 22,69 24,85 15,82 20,00 12,11 
47 4,74 4,16 14,30 20,00 2,70 
Total 89,22% Total 82,95% Total 85,01% Total 100,00% Total 83,58% 
FCS 1.4 Exigência de qualidade e eficiência 
4 10,33 

3,444944349 

16,52 

3,592811371 

8,44 

3,839436254 

4,62 

3,923076923 

10,42 

3,920970897 
15 6,31 14,23 8,44 18,46 16,63 
26 21,60 19,28 29,93 18,46 13,91 
37 22,52 14,73 10,68 18,46 14,72 
48 8,15 7,10 19,30 18,46 22,75 
Total 68,90% Total 71,86% Total 76,79% Total 78,46% Total 78,42% 
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Quadro 28 – Resultados gerais do PVF 1 Realização – demais etapas 
(Conclusão) 

FCS 1.5 Correr riscos calculados 
5 9,63 

3,658847038 

21,57 

3,54852056 

10,66 

3,389660661 

5,33 

4,288141929 

22,03 

3,680756986 
16 8,96 11,01 8,48 16,14 8,03 
27 23,65 13,29 30,15 46,41 21,86 
38 3,29 6,09 4,14 1,74 5,08 
49 27,65 19,01 14,36 16,14 16,62 
Total 73,18% Total 70,97% Total 67,79% Total 85,76% Total 73,62% 

 
Fonte: Autora. 

 

 Analisando o FCS 1.1 Busca de oportunidade e iniciativa percebe-se que os 

comportamentos dessa característica se mantiveram na faixa dos 80% e 90% em todos as etapas 

do ciclo organizacional, houve uma similaridade nas respostas dos comportamentos de todos 

os 31 gestores que participaram da pesquisa. Na etapa criação o percentual também ficou nesta 

faixa, computando intensidade alta a plena em relação aos FCSs. 

A etapa de lançamento contou com a participação de cinco gestores, a de estabilização 

com nove, a de expansão com três, a de amadurecimento com um e a de evolução com cinco 

somado aos oito da etapa criação. Verificando as médias do Quadro 27 percebe-se que os 

comportamentos 1, 23 e 12 foram os que impactaram positivamente com o alto percentual de 

todas as empresas. O comportamento 1 “esforço-me para realizar as coisas que devem ser 

feitas” representou o primeiro lugar em quatro das seis etapas estudadas, seguidos dos 

comportamentos 23 “gosto de desafios e novas oportunidade” e 12 “faço as coisas que devem 

ser feitas sem que os outros tenham que me pedir”, todos eles demonstram pró atividade em um 

momento importante que é o nascimento da empresa. 

O FCS 1.2 Persistência obteve intensidade alta em três etapas, criação, lançamento e 

amadurecimento e intensidade moderada nas etapas estabilização, expansão e evolução. 

Percebe-se que persistência é uma característica que exige um esforço grande no atingimento 

de tarefas e na superação de obstáculos, e as etapas iniciais do ciclo apresentaram-se como mais 

satisfatórias, exceto a etapa de amadurecimento que também se apresentou como mais 

satisfatória. A estabilização, expansão e a evolução são etapas mais complexas, segundo Fisk 

(2009) pois a empresa está se organizando, almeja o crescimento e busca formas de inovação, 

respectivamente. Talvez nesse cenário mais complexo os obstáculos sejam maiores e os 

comportamentos empreendedores dessa característica fiquem mais retraídos. 

Todos os comportamentos são fatores que interferem no índice da caraterística 

comportamental empreendedora, mas no FCS persistência os comportamentos 2 “quando me 

deparo com um problema difícil, levo muito tempo para encontrar a solução” e 13 “insisto 
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várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo” foram os que mais 

impactaram negativamente entre todos os gestores pesquisados, os demais demonstraram-se 

presentes entre os gestores de todas as etapas. 

Em relação ao FCS 1.3 Comprometimento houve uma igualdade de maior importância 

no comportamento 14 “sou fiel às promessas que faço” em detrimento da menor importância 

para o comportamento 47, com análise inversa na escala, “minha família e vida pessoal são 

mais importantes para mim do que as datas de entregas de trabalho determinadas por mim 

mesmo”, esse último apresentou pontuação muito baixa entre todos as etapas, embora a maioria 

tenha escolhido a opção intermediária do instrumento N3, não impactando na interpretação 

positiva ou negativa da assertiva. O comportamento apresentou-se como mais baixo em nível 

de importância na análise pareada, mas ressalta-se atenção nesse comportamento. Salienta-se a 

pontuação máxima dessa característica para a etapa amadurecimento, aferindo ao gestor dessa 

etapa a plenitude da característica comprometimento. 

O FCS que apresentou o segundo percentual mais baixo dentre todos da dimensão 

realização foi o FCS 1.4 Exigência de qualidade e eficiência com intensidade moderada nas 

etapas criação, lançamento e estabilização e intensidade alta nas etapas expansão, 

amadurecimento e evolução. Ao fazer as análises individuais de cada empresa percebeu-se que 

os comportamentos se apresentaram com níveis altos de importância e foram diferentes em 

todas as etapas, com razoável destaque ao comportamento 26 “aborreço-me quando perco 

tempo” que apresentou bom índice em todas as etapas do ciclo organizacional. Não tendo, em 

sentido inverso, um comportamento de menor índice entre todas as etapas, pois em cada uma 

teve comportamentos diferentes de destaque e pontuação.  

Para ter a característica comportamental empreendedora persistência alta ou plena o 

indivíduo precisa encontrar maneiras de fazer coisas melhor, mais rápido ou mais barato, 

exceder padrões de excelência e estruturar procedimentos de modo a fazer o trabalho a tempo 

e com a devida qualidade (MCCLELLAND, 1987). 

O FCS 1.5 Corres riscos calculados foi o primeiro em percentual mais baixo dessa 

dimensão. Todas as etapas, exceto o amadurecimento que apresentou intensidade alta, exibiram 

intensidade moderada nessa característica comportamental. Os fatores que mais interferiram 

positivamente nos comportamentos da característica foram os comportamentos 5 “prefiro 

situações em que posso controlar ao máximo o resultado final”, 27 “considero minhas 

possibilidades de êxito e fracasso antes de começar a atual” e 49 “faço coisas que as outras 

pessoas consideram arriscadas”. Já o comportamento 38 “executo tarefas arriscadas”, com 

escala inversa, impactou muito no resultado dessa característica pois os gestores na totalidade 
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responderam “sempre” nesta assertiva, inverso ao comportamento de que nunca se deve 

executar tarefas arriscadas desde que o risco seja calculado. Essa característica impacta no 

comportamento empreendedor de todos os gestores independente da etapa do ciclo em que a 

empresa esteja passando.  

Pelos resultados a etapa amadurecimento foi a que atingiu intensidade alta nessa 

característica, Sibbet, (2003) diz que quando a empresa atinge a etapa do amadurecimento, 

definida pelo autor como regeneração ela necessita se adaptar ao mercado, posicionando-se 

conforme seu crescimento, saber calcular riscos nessa etapa de adaptação é primordial para sua 

continuidade. 

O Quadro 29 demonstra os resultados da dimensão Planejamento. 

  

Quadro 29 – Resultados gerais do PVF 2 Planejamento – demais etapas 

 
FCS 2.1 Estabelecimento de metas 
 Lançamento Estabilização Expansão Amadurecimento Evolução 

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados 
 KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS 
6 22,63 

4,147824936 

21,62 

4,127103615 

15,66 

4,0424642 

27,27 

4,818181818 

31,19 

4,454852471 
17 31,95 26,67 33,02 27,27 13,31 
28 10,15 12,48 12,60 7,27 14,63 
39 3,51 5,01 8,64 27,27 17,00 
50 14,71 16,77 10,93 7,27 12,97 
Total 82,96% Total 82,54% Total 80,85% Total 86,36% Total 89,10% 
FCS 2.2 Busca de informações 
7 9,24 

3,869070796 

15,01 

4,098095883 

6,46 

4,18107799 

27,27 

4,818181818 

13,84 

4,093849817 
18 26,53 20,03 4,91 27,27 17,34 
29 5,26 8,39 23,34 7,27 7,95 
40 10,91 17,93 33,30 27,27 19,55 
51 25,45 20,61 15,62 7,27 23,19 
Total 77,38% Total 81,96% Total 83,62% Total 96,36% Total 81,88% 
FCS 2.3 Planejamento e monitoramento sistemáticos 
8 17,87 

4,091750063 

28,03 

4,237247806 

15,97 

4,088665905 

11,16 

4,604593301 

26,31 

4,49584254 
19 17,18 15,50 17,65 34,59 21,12 
30 12,64 11,62 6,56 34,59 17,23 
41 7,37 4,80 8,33 0,58 3,12 
52 26,78 24,80 33,27 11,16 22,14 
Total 81,84% Total 84,74% Total 81,77% Total 92,09% Total 89,92% 

 
Fonte: Autora. 

 

 No PVF 2, referente as características de planejamento os gestores das EBTs 

demonstraram índices comportamentais de intensidade alta. O primeiro FCS relativo ao 

estabelecimento de metas em todas as etapas do ciclo organizacional os gestores atingiram 

percentual acima de 80%. O KPI 17 “acho uma perda de tempo me preocupar com o que 

farei da minha vida” foi um comportamento que impactou em todas as etapas, interpretação 

inversa no instrumento, os gestores responderam que não consideram a preocupação com a 
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vida uma perda de tempo. Na análise da AHP, esse comportamento foi um dos mais 

predominantes nas etapas criação, lançamento, estabilização, expansão e amadurecimento 

e na etapa evolução ele foi um dos menos tônicos. O percentual mais alto dessa 

característica foi na etapa da evolução, momento em que a empresa traça maneiras 

estratégicas de inovar o negócio, moldando mercados e modelos de gestão (FISK, 2009), 

nesse sentido estabelecimento de metas torna-se pertinente nas ações de gestores que 

atravessam por essa etapa. 

O segundo FCS desse bloco de características refere-se a busca de informações, 

comportamentos que somados atribuíram aos gestores em todas as etapas do ciclo 

organizacional intensidade alta dessa característica comportamental, chamando a atenção 

para o comportamento 18 “procuro conselho de pessoas que são especialistas no ramo em 

que estou atuando”, comportamento que em todas as etapas, exceto a expansão, ficou entre 

os mais importantes para os gestores das EBTs. Percebe-se que a pesquisa escolheu 

empresas de base tecnológica que estão inseridas dentro de incubadoras, que são estruturas 

que consistem em oferecer uma gama de serviços básicos para as empresas nelas sediadas, 

incluindo disponibilização de espaço, infraestrutura, canais de comunicação, aporte de 

conhecimento, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS, 2016), neste 

contexto é simples entender essa característica alta de buscar informações presente entre os 

gestores.  

 O FCS 1.5 Planejamento e monitoramento sistemáticos, último desse bloco de 

características, foi o que apresentou indicadores mais altos de comportamento 

empreendedor. A característica obteve intensidade plena na criação e na evolução, nas 

demais etapas apresentou-se como intensidade alta. O comportamento 9 “consigo que os 

outros me apoiem em minhas recomendações” foi mais alto nas etapas criação e no 

amadurecimento. O comportamento 8 “planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas 

mais simples” impactou mais nas etapas lançamento, estabilização e evolução. Impactando 

negativamente em todos as etapas, exceto na criação, o comportamento 41 “enfrento 

problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo antecipando-o”, interpretação 

inversa, significa que os gestores da maioria das etapas sempre enfrentam problemas quando 

eles surgem ao invés de prevenir antes da ocorrência. Esse comportamento tem relação com 

calcular riscos e planejar as ações com visão sistêmica do cenário prevendo e antecipando 

ações que visem evitar ou contornar possíveis problemas. 

 No Quadro 30 configura-se os dados do PVF 3, referente a dimensão poder. 
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Quadro 30 – Resultados gerais do PVF 3 Poder – demais etapas 

 
FCS 3.1 Persuasão e redes de contato 
 Lançamento Estabilização Expansão Amadurecimento Evolução 

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados 
 KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS KPI FCS 
9 14,32 

3,989120824 

17,69 

3,73732939 

18,17 

3,99827433 

16,14 

4,288141929 

23,10 

4,038737503 
20 6,22 10,58 3,82 1,74 13,03 
31 20,25 15,67 13,69 5,33 11,08 
42 20,39 22,25 37,56 46,41 21,73 
53 18,60 8,55 6,73 16,14 11,83 
Total 79,78% Total 74,75% Total 79,97% Total 85,76% Total 80,77% 
FCS 3.2 Independência e autoconfiança 
10 19,37 

3,910893796 

12,98 

3,9144786293 

19,80 

4,192253273 

7,27 

4,818181818 

28,29 

4,190138836 
 

21 9,34 13,60 9,74 27,27 6,96 
32 20,40 23,91 21,91 27,27 18,37 
43 15,87 20,58 12,60 7,27 23,58 
54 13,23 7,24 19,80 27,27 6,60 
Total 78,22% Total 78,30% Total 83,85% Total 96,36% Total 83,80% 

 
Fonte: Autora. 

  
 Embora com percentuais menores em algumas características, esse bloco demonstra 

pontuações variando de 74 a 97%. O FCS 3.1 Persuasão e redes de contato na etapa criação, 

lançamento, expansão, amadurecimento e evolução apresentou intensidade alta, ficando a 

estabilização com intensidade moderada. O comportamento mais significativo em importância 

para os gestores em todas as etapas foi o 42 “para alcançar minhas metas, procuro soluções que 

beneficiem todas as pessoas envolvidas em um problema”, isso significa pensar na coletividade, 

pensar no próximo, na etapa amadurecimento esse comportamento atingiu a pontuação mais 

expressiva em toda a pesquisa, com 46.41%.  

 Nas etapas do ciclo de um negócio ser persuasivo e se comunicar com pessoas é 

fundamental para o êxito dentro da empresa. Esses gestores possuem ampla rede de contatos 

pelo fato de estarem dentro de incubadoras e isso impacta nos resultados organizacionais. O 

comportamento 20 “não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras 

pessoas”, questão inversa, impactou nos resultados, uma vez que os gestores sempre não 

perdem tempo influenciando outras pessoas, e nesse sentido é necessário gastar tempo para 

influenciar pessoas. 

 O último FCS 3.2 Independência e autoconfiança atingiu intensidades alta e plena da 

característica entre os gestores pesquisados. Importante também essa característica para 

empreendedores que desejam ter êxito em seus negócios, o comportamento 32 “quando estou 

executando algo difícil e desafiador, tenho confiança em seu sucesso” em quatro das seis etapas 
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do ciclo foi predominante e impactou potencialmente nos resultados. Esse comportamento 

demonstra o quão importante é ter confiança independente do momento da empresa. 

 A etapa em que essa característica atingiu o maior resultado foi a de amadurecimento, e 

essa confiança é demonstrada nesta etapa, que para Freire (2016) a organização já está 

estabilizada financeiramente e já consegue obter o equilíbrio entre a flexibilidade e controle, 

significando que por vencer as etapas anteriores, o indivíduo sente-se mais preparado e 

confiante frente as suas demandas e desafios. 

 Diante aos dados de todas as empresas, espelhados por meio das médias equivalentes a 

etapa do ciclo organizacional do negócio, a pesquisa demonstra que todos os fatores impactam 

no índice do comportamento e consequentemente no índice da característica. A partir desses 

fatores, que são todos os KPIs foi possível identificar aqueles que impactaram mais ou menos 

no resultado da característica. Dessa forma segue os quadros demonstrando os comportamentos 

de maior e menor predominância de maneira geral, sem levar em consideração a característica, 

dentre os pesquisados em cada uma das etapas do ciclo organizacional. A pesquisa selecionou 

os três comportamentos nas duas extremidades do ranking por média das etapas, Quadros 31, 

32, 33, 34, 35 e 36. 

 

Quadro 31 – Ranking da média dos KPIs  da etapa criação 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 
10 Tenho confiança que posso estar bem 

sucedido em qualquer atividade que 
me proponha executar. 

32,90 4 Aborreço-me quando as coisas não 
são feitas devidamente. 
 

1,68 

13 Insisto várias vezes para conseguir que 
as outras pessoas façam o que desejo. 

31,83 16 Envolvo-me com algo novo só depois 
de ter feito o possível para assegurar 
seu êxito. 

3,04 

1 Esforço-me para realizar as coisas que 
devem ser feitas. 

30,00 6 Gosto de pensar no futuro. 
 

3,38 

 
Fonte: Autora. 

 

 Os gestores da etapa criação, único grupo que não era exclusivamente masculino, 

entenderam que o comportamento 10 da característica independência e autoconfiança, o 13 da 

característica persistência e o 1 da característica busca de oportunidade e iniciativa foram os 

mais predominantes. Percebe-se uma relação entre eles uma vez que confiança tem relação com 

persistência e esforçar-se para realizar o que deve ser feito. O comportamento 4 da característica 

exigência da qualidade e eficiência foi o de menor predominância, pois refere-se ao 

aborrecimento das coisas não realizadas por outras pessoas, pode-se entender dessa forma, já o 
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comportamento 1 refere-se as coisas que ele próprio deve fazer. Os comportamentos 

predominantes impactaram positivamente no momento de criação do negócio. O próximo 

quadro refere-se a etapa lançamento. 

 

Quadro 32 – Ranking da média dos KPIs  da etapa lançamento 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 
13 Insisto várias vezes para conseguir que 

as outras pessoas façam o que desejo. 
31,17 4 Aborreço-me quando as coisas não são 

feitas devidamente. 
 

3,01 

29 Tomo decisões sem perder tempo 
buscando informações. 

31,95 26 Aborreço-me quando perco tempo. 3,29 

3 Termino meu trabalho – atividade a 
tempo. 

28,59 31 Conto com pessoas influentes para 
alcançar minhas metas. 

3,51 

 
Fonte: Autora. 

 

 Nesta etapa de lançamento o comportamento 13 de maior predominância também foi o 

de maior ranking como na etapa anterior de criação, da mesma forma o comportamento 4 foi 

um dos que apresentaram menor predominância. A etapa de lançamento exige foco dos gestores 

e atenção máxima ao mercado, então percebe-se que o comportamento 29, escala inversa, 

demonstra que raras vezes os gestores tomam decisões sem ter a informação, esse 

comportamento da característica busca de informações é fundamental nessa etapa do negócio. 

O Quadro 33 demonstra os dados da próxima etapa do ciclo. 

 

Quadro 33 – Ranking da média dos KPIs  da etapa estabilização 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 

1 Esforço-me para realizar as coisas que 
devem ser feitas. 

28,40 4 Aborreço-me quando as coisas não 
são feitas devidamente. 
 

2,75 

13 Insisto várias vezes para conseguir que 
as outras pessoas façam o que desejo. 

28,08 6 Gosto de pensar no futuro. 
 

3,77 

39 Esforço-me para realizar as coisas que 
devem ser feitas. 

28,03 16 Envolvo-me com algo novo só depois 
de ter feito o possível para assegurar 
seu êxito. 

4,16 

 
Fonte: Autora. 

 

 Novamente o comportamento 13 e o comportamento 1 se destacaram na etapa 

estabilização, momento em que a empresa encontra-se um pouco desorganizada, Fisk 
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(2009), e necessita da colaboração das pessoas e, essa informação pode explicar a 

predominância do comportamento 13 da característica persistência. Instigante perceber que 

o comportamento 1 de esforço para realizar as tarefas vai ao encontro do comportamento 4, 

na qual pelas opções de respostas dos gestores resultou no de menor impacto. Parece que 

um complementa o outro de fazer as coisas com esforço e aborrecer quando as coisas não 

são feitas devidamente, mas no resultado esses comportamentos ficaram nos extremos.  

O ranking da etapa de expansão segue na sequência. 

 

Quadro 34 – Ranking da média dos KPIs  da etapa expansão 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 
48 Encontro a maneira mais rápida de 

terminar os trabalhos, tanto em casa 
quanto no trabalho-faculdade. 

37,56 6 Gosto de pensar no futuro. 
 

2,32 

8 Planejo um projeto grande dividindo-o 
em tarefas mais simples. 

33,41 4 Aborreço-me quando as coisas não 
são feitas devidamente. 

2,67 

37 Nunca fico realmente satisfeito com a 
forma como são feitas as coisas; 
sempre considero que há uma maneira 
melhor de fazê-las. 

33,30 46 Tenho diferentes maneiras de superar 
obstáculos que se apresentam para a 
obtenção de minhas metas. 

3,82 

 
Fonte: Autora. 

  

 A etapa da expansão é o momento em que acontece o segundo crescimento da 

empresa, quando já se passou o momento da estabilização e algumas experiências já foram 

vividas, segundo Fisk (2009), então nessa etapa a exigência pela qualidade e eficiência é 

uma característica impactante, uma vez que os gestores demonstraram no comportamento 

48 o seu comportamento de maior predominância de encontrar a maneira mais rápida de 

terminar os trabalhos.  

Gostar de pensar no futuro foi o de menor predominância, nesse sentido cabe 

resgatar a informação no perfil dos respondentes em que consta que a maioria dos gestores 

pertencem a Geração Y, segundo Wikipédia (2018), os nascidos nessa geração são 

imediatistas e não tem a preocupação com o futuro. Ressalta-se que todos os gestores 

dessa etapa pertencem a essa geração.  

O próximo quadro refere-se ao ranking da média dos KPIs da etapa 

amadurecimento. 
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Quadro 35 – Ranking da média dos KPIs  da etapa amadurecimento 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 

8 Planejo um projeto grande dividindo-
o em tarefas mais simples. 

47,20 42 Para alcançar minhas metas, procuro 
soluções que beneficiem todas as 
pessoas envolvidas em um problema. 

0,58 

48 Encontro a maneira mais rápida de 
terminar os trabalhos, tanto em casa 
quanto no trabalho-faculdade. 

46,41 46 Tenho diferentes maneiras de superar 
obstáculos que se apresentam para a 
obtenção de minhas metas. 

1,74 

25 Se necessário não me importo de fazer 
o trabalho dos outros para cumprir um 
prazo de entrega. 

46,41 26 Aborreço-me quando perco tempo. 1,74 

 
Fonte: Autora. 

 

 A etapa amadurecimento é de consolidação de um negócio, para chegar nela a empresa 

precisa passar por vários momentos que exigem características empreendedoras. O gestor nessa 

etapa já encontra-se mais experiente e percebe-se que os comportamentos mais predominantes 

do Quadro 35 dizem respeito a planejar projetos da característica planejamento e 

monitoramento sistemáticos, encontrar maneiras mais rápidas de terminar tarefas da 

característica exigência da qualidade e eficiência e o comprometimento de cumprir prazos da 

característica comprometimento. O comportamento menos predominante refere-se ao 42 

relativo a característica persuasão e redes de contato. Esse comportamento na análise individual 

de cada FCS foi significativo para muitos gestores das etapas iniciais do ciclo organizacional, 

uma vez que ser persuasivo e ter networking para iniciar negócios são pertinentes e, na média 

da etapa amadurecimento não houve esse destaque.  

O Quadro 36 demonstra o ranking da última etapa do ciclo organizacional do negócio. 

 

Quadro 36 – Ranking da média dos KPIs  da etapa evolução 

 
KPI de maior predominância KPI de menor predominância 
KPI Descrição do comportamento % KPI Descrição do comportamento % 

3 Termino meu trabalho – atividade a 
tempo. 

37,35% 16 Envolvo-me com algo novo só 
depois de ter feito o possível para 
assegurar seu êxito. 

2,70% 

13 Insisto várias vezes para conseguir 
que as outras pessoas façam o que 
desejo. 

34,80 4 Aborreço-me quando as coisas não 
são feitas devidamente. 

3,10% 

28 Quanto mais específicas forem 
minhas expectativas em relação ao 
que quero obter na vida, maiores 
serão minhas possibilidades de êxito. 

31,19 42 Para alcançar minhas metas, procuro 
soluções que beneficiem todas as 
pessoas envolvidas em um problema. 

3,12 

 
Fonte: Autora. 
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Como em outras etapas os comportamentos 13 e 3 se destacaram, pertinentes as ações 

de negócio especialmente nessa etapa de evolução em que as estratégias são voltadas à inovação 

e estruturação de modelos de negócio (FISK, 2009). Chama a atenção o comportamento 28 da 

característica estabelecimento de metas em que os gestores perceberam que objetivos focados 

ajudam na obtenção de êxito, pois evoluir a empresa requer comprometimento e persistência. 

Os comportamentos de menor predominância também apareceram em outras etapas, 

salientando o comportamento 16, referente a característica correr riscos calculados, apresentado 

como o de menor índice na média dos gestores e que deveria pontuar como uma característica 

de intensidade alta nessa etapa de evolução, pois envolve inovação. 

Percebe-se que alguns comportamentos se repetiram entre as etapas tanto nos de maior 

predominância quanto nos de menor predominância. Na comparação dos KPIs dentro do FCS 

em algumas etapas os comportamentos se apresentaram de forma diferenciada, mas ao fazer o 

ranking médio por etapa do ciclo o modelo buscou todos os KPIs, independente da 

característica, e a análise realizada nos quadros anteriores apresentaram-se nesse sentido. 

  De acordo com a estrutura hierárquica de todas as empresas, o modelo foi realizando 

cálculos proporcionais aos pesos de cada KPI, FCS e PVF. Ao chegar no PVF o modelo traz 

um índice por empresa que em percentual demonstra o comportamento empreendedor daquele 

gestor, e esse comportamento potencializa a competividade da EBT. Pelas análises de todos os 

FCSs o estudo conseguiu identificar qual foi a dimensão mais predominante entre as etapas do 

ciclo organizacional, conforme Quadro 37. 

 

Quadro 37 – Média dos PVFs 

 
Etapa PVF 1 Realização PVF 2 Planejamento PVF 3 Poder 
Criação 77,92% 85,36% 74,36% 
Lançamento 78,86% 80,72% 79,00% 
Estabilização 77,15% 83,08% 74,75% 
Expansão 79,02% 82,08% 91,90% 
Amadurecimento 89,19% 94,93% 91,06% 
Evolução 79,86% 86,96% 82,28% 

 
Fonte: Autora. 

 

A dimensão planejamento foi o PVF mais predominante em todas as seis etapas 

pesquisadas, envolve estabelecimentos de metas, busca de informações e planejamento e 

monitoramento sistemáticos, imprescindível para qualquer momento do negócio. Embora na 

média geral a dimensão realização tenha ficado em terceiro lugar, os comportamentos das cinco 
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características pertencentes à ela, especialmente a característica comprometimento na análise 

por FCS se destacou muito entre os gestores. O PVF 3 Poder, que envolve as características 

persuasão e redes de contato, independência e autoconfiança, ficou classificado em segundo 

lugar na média geral e vai ao encontro desses gestores estarem inseridos em ambientes 

dinâmicos e com muitas pessoas envolvidas como são as incubadoras de empresas de base 

tecnológica.  

A próxima seção dessa análise de dados quantitativos, denominada avaliação e 

mensuração da competitividade, demonstra o resultado da hipótese da tese. 

 

4.2.4 Avaliação e Mensuração da Competitividade 

 
 Baseado nas análises das características do comportamento empreendedor em cada 

etapa do ciclo organizacional, essa tese se propôs a desenvolver um modelo que fosse capaz de 

mensurar e avaliar a competitividade com o foco no comportamento empreendedor de gestores 

de EBTs.  

A hipótese do estudo foi afirmar que “quanto mais característica do comportamento 

empreendedor o gestor apresentar mais competitiva será a empresa de base tecnológica”, para 

conseguir testar essa hipótese, foi desenvolvido um modelo, com base em uma modelagem 

matemática, para mensurar a partir de uma comparação pareada o índice de comportamento 

empreendedor de gestores de EBTs, conforme análise dos dados na seção 4.2.3.  

Em relação ao comportamento analisado é importante salientar, que as características 

empreendedoras podem retratar o comportamento empreendedor, mas esse comportamento não 

depende somente delas. Para Storopoli, Binder e Maccari (2013), o comportamento pode 

depender também de contextos ambientais específicos e outros fatores, porque para os autores 

Frota, Brasil e Fontenelle (2014) empreendedores também são impulsionados pela necessidade 

de sobrevivência e pelo desejo de se tornarem donos do próprio negócio.  

Neste sentido, o estudo não afirma que os comportamentos dos gestores são advindos 

somente das características, mas sendo a análise realizada sob a ótica de um instrumento 

validado na literatura, sua interpretação assim foi construída. 

Após o cálculo do desempenho dos KPIs chegou-se ao índice do FCS, que são as 10 

características do comportamento empreendedor, já apresentadas nas análises, para ao final 

encontrar o índice global de comportamento empreendedor de cada gestor. Esse índice global 

foi a proporcionalidade do FCS em relação ao PVF, o índice foi transformado em percentual e 

a Tabela 12 demonstra um exemplo dessa sequência de cálculos em uma empresa da etapa 
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criação. Em função do tamanho da informação, optou-se por demonstrar o PVF 3 por ser o que 

contem menor número de FCS, ao final da memória do cálculo chega-se ao percentual de 

comportamento empreendedor global levando em consideração todos os três PVFs, conforme 

estrutura hierárquica do modelo. 

 

Tabela 12 – Memória do cálculo da estrutura hierárquica 

 
KPI  Peso Resultado 

KPI 
Resultado 

FCS 
Peso Resultado 

PVF 
Peso Índice de 

comportamento 
Percentual 

Global 
9 4 17,58% 

4,382950249 50% 

3,875637383 
 

20% 
 

4,205869236 84,12% 

20 4 9,88% 
31 5 25,65% 
42 5 26,33% 
53 3 8,21% 
10 4 20,77% 

3,368324117 50% 
21 2 4,80% 
32 3 15,46% 
43 4 18,29% 
54 3 8,05% 

 
Fonte: Autora. 

 

 Salienta-se pela Tabela 12 que o resultado do percentual global de comportamento 

empreendedor foi realizado por empresa e é referente ao desempenho de todos os 50 KPIs em 

proporcionalidade aos 10 FCSs e aos três PVFs. O exemplo da tabela refere-se ao PVF 3 Poder 

que corresponde ao peso de 20% proporcional a duas características, o PVF 1 Realização 

equivale a 50% proporcional a cinco características e o PVF 2 Planejamento equivale a 30% 

proporcional a três características. Do índice encontrado faz-se a proporção para percentual 

chegando ao resultado global de comportamento empreendedor do gestor da respectiva EBT.  

O Quadro 38 demonstra todos os percentuais globais de comportamento empreendedor 

de todos os gestores pesquisados. 

 

Quadro 38 – Percentual de comportamento empreendedor por empresa 

(Continua) 
Empresa Ciclo Índice Empresa Ciclo Índice 

Auster Criação 84,12% Dillon Estabilização 79,01% 
Conífera Criação 83,93% GCB Drone Estabilização 80,84% 
Diferencial Criação 81,30% Pizetta Estabilização 82,36% 
Fisalis Criação 79,72% Soha On Taxi Estabilização 82,48% 
Fox Criação 70,90% Taskka Estabilização 68,27% 
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Quadro 38 – Percentual de comportamento empreendedor por empresa 
 

(Conclusão) 
MachPal Criação 74,52% XL71 Estabilização 75,76% 
Tecknogelatto Criação 89,52% Polvo Louco Expansão 85,29% 
TecSynthesis Criação 81,57% Sonnen Expansão 76,85% 
Chemweg Lançamento 82,99% WeeVee Expansão 79,41% 
Expin Lançamento 83,33% Seven Amadurecimento 91,29% 
Mais Gestão Lançamento 80,42% Agener Evolução 88,53% 
Mercateria Lançamento 74,81% Enovative Evolução 78,08% 
Qiron Robotics Lançamento 75,70% FP2 Evolução 81,91% 
Café Estabilização 76,51% Perseus Evolução 77,81% 
Conplan Estabilização 88,97% SRA  Evolução 85,87% 
Cowmed Estabilização 79,75%    

 
Fonte: Autora. 

 

Utilizando o mesmo escore relativo da intensidade da característica empreendedora para 

o percentual de comportamento empreendedor, percebe-se que na etapa criação, duas empresas 

apresentaram intensidade moderada de comportamento enquanto as demais ficaram 

classificadas com intensidade alta. Em relação a etapa lançamento, com exceção de uma EBT, 

todas as demais também apresentaram intensidade alta. A etapa estabilização, com maior 

número de empresas nessa classificação, foi a que identificou a intensidade mais baixa de 

comportamento empreendedor em uma das EBTs com 68,27%, as demais mantiveram 

intensidade alta. 

Na etapa expansão todas as EBTs apresentaram-se com intensidade alta. Na etapa 

amadurecimento obteve-se o percentual mais elevado de todas as empresas, o gestor dessa etapa 

resultou em um comportamento empreendedor de 91,29%, classificação de intensidade plena 

no escore. Também na etapa evolução uma empresa ficou nessa classificação plena e as demais 

com intensidade alta de comportamento empreendedor. 

O Gráfico 05 ilustra esses índices que obtiveram um valor médio oscilando entre 68% 

até 92%. O índice mais baixo encontrado foi na etapa estabilização e o mais alto foi na etapa 

amadurecimento, Fisk (2009) diz que quando a empresa está na etapa da estabilização, terceira 

do ciclo, é o momento em que ela pretende se organizar pois possivelmente encontra-se um 

pouco desarrumada, confusa, já a etapa do amadurecimento, penúltima do ciclo, a empresa está 

mais segura em relação ao seu retorno financeiro. Esses diferentes estágios podem influenciar 

no comportamento dos gestores. 
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Gráfico 05 - Índice de comportamento empreendedor por empresa 

 

 
 
Fonte: Modelo desenvolvido. 
  

Pode-se afirmar a partir das estruturas hierárquicas de todas as 31 EBTs participantes 

da pesquisa que 87,00% delas foram classificadas entre intensidades alta e plena de 

comportamento empreendedor. Faz-se aqui uma relação com o ambiente dessas empresas 

inseridas dentro de incubadoras de base tecnológica, uma vez que as EBTs, se caracterizam por 

apresentar uma ideia tecnologicamente inovadora, segundo Wouters e Kirchberger (2015), e 

utilizam recursos e conhecimentos específicos como matéria-prima na fabricação de produtos 

e aplicação de novos conceitos em processos por meio da incorporação de avanços tecnológicos 

(SANCHES e MACHADO, 2014).  

Devido a essas características, as EBTs, tornam-se atraentes de pesquisar no sentido de 

compreender como os recursos, conhecimentos e tecnologias aplicadas podem alavancar os 

resultados relacionados à inovação e influenciar as estratégias. O perfil dos gestores vai ao 

encontro das características que fazem parte do conceito de um empresa de base tecnológica, 

então a maneira de atuação de um gestor de EBT pode ser diferenciada de outros segmentos de 

mercado, considerando também que todos os participantes dessa pesquisa possuem curso 

superior e estão inseridos em ambiente tecnológico com suporte e estrutura da universidade que 

sedia a incubadora. 

O Gráfico 05 demonstrou o resultado de todas as empresas e o modelo desenvolvido 

para a tese tem capacidade para apresentar os resultados individuais de cada EBT, os resultados 

por etapa do ciclo organizacional do negócio e também os resultados globais definindo os 
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rankings por predominância dos KPIs. O banco de dados pode ser utilizado para fazer várias 

relações e análises.  

A partir do índice de comportamento empreendedor por empresa, o modelo calculou a 

média desses índices dentro das etapas do ciclo organizacional chegando aos seguintes 

resultados: criação 79,45%; lançamento 79,45%; estabilização 79,33%; expansão 80,52%; 

amadurecimento 91,29% e evolução 82,44%, conforme o Gráfico 06. 

 

Gráfico 06 – Índice médio de comportamento por etapa do ciclo organizacional 

 

 
  
Fonte: Modelo desenvolvido. 
 

Observa-se que a média nas primeiras etapas se mantiveram similares, sendo que nas 

últimas etapas a média se elevou, destacando mais a etapa amadurecimento. Pela literatura, as 

primeiras etapas representam muito envolvimento ao criar o negócio, lançar no mercado o 

produto, procurar a expansão. Quando a empresa entra no amadurecimento e logo mais na 

evolução, Seibbet, (2003) e  Freire (2016) dizem que o negócio direciona as estratégias com os 

objetivos culminando na institucionalização, que visa segurança financeira para posterior 

readaptação ao mercado conforme seu crescimento.  

Não se pode afirmar que gestores nas etapas iniciais possuem menos comportamento 

empreendedor, mas nessa pesquisa, os índices demostram isso, embora com pequena diferença 

entre intensidade alta para plena. Pode-se perceber neste sentido, pelas leituras sobre ciclo 

organizacional, que a experiência de ter passado pelas primeiras etapas pode trazer ao gestor 

maior segurança e confiança nas suas ações (ADIZES, 2004). 

Conhecendo os percentuais de comportamento empreendedor de cada gestor, o estudo 

precisou identificar se esse resultado pode significar competitividade da EBT, conforme Figura 
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11 Estrutura hierárquica para avaliação da competitividade com foco no comportamento 

empreendedor, da metodologia.  

Competitividade não é um conceito estático e sim dinâmico (SILUK; BARTZ; BARTZ, 

2014) e sua avaliação incluem fatores como inovação, aprendizagem e capacidades 

empresariais, bem como indicadores de gestão (BAUTISTA, MELÓN E BAPTISTA, 2013) e 

para Carayannis e Grigoroudis (2012) como não há uma definição universalmente aceita de 

competitividade, ela pode ser estudada a partir de diferentes perspectivas. Nesse sentido, a 

competitividade da estrutura hierárquica foi mensurada e avaliada a partir da perspectiva 

comportamento empreendedor. 

Para afirmar que os índices de comportamento empreendedor correspondem a 

competitividade da empresa de base tecnológica, o estudo comparou aos índices das outras 

pesquisas desenvolvidas em conjunto com o mesmo grupo de EBTs e a mesma temática, 

competitividade a partir de outras perspectivas. Para fazer essa correlação o Quadro 39, 

demonstra as faixas de avaliação da competitividade desenvolvidas pelo NIC (2015). 

  

Quadro 39 – Faixas de avaliação da competitividade 

 
Nível Descrição dos níveis de avaliação Descrição da competitividade 
N1 Entre 0 – 24,9% Não competitiva 
N2 Entre 25% - 49,9% Pouco competitiva 
N3 Entre 50% - 74,90% Potencialmente competitiva 
N4 Entre 75% - 100% Plenamente competitiva 

 
Fonte: (NIC, 2015). 
 

 Usando essas faixas como parâmetro, do conjunto de estudos desenvolvidos analisando 

as EBTs, um deles mensurou a competitividade dessas empresas por meio de ativos intangíveis 

(SANTOS, 2016). Primeiramente foram identificados os ativos intangíveis das empresas, 

divididos em 4 PVF: capital humano, capital da informação, capital organizacional e capital da 

inovação (NIC, 2015). Utilizando a mesma metodologia dos key performance indicator (KPI) 

para avaliação das respostas de cada empresa com o objetivo de avaliar seu desempenho, o 

estudo identificou 19 FCSs (descritos no referencial teórico dessa tese) que objetivou analisar 

a percepção dos diferentes gestores quanto aos fatores que mais impactam na competitividade.  

Foram calculadas as taxas de cada empresa levando em consideração a etapa do ciclo 

organizacional do negócio para avaliar o nível global de competitividade de cada uma das 31 

EBTs.  O Quadro 40 traz o índice de competitividade das EBTs estudadas fundamentado na 

identificação de ativos intangíveis. 
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Quadro 40 – Competitividade global das EBTs - ativos intangíveis 

 
Empresa Ciclo Índice Empresa Ciclo Índice 

Auster Criação 90,89% Dillon Estabilização 64,53% 
Conífera Criação 87,42% GCB Drone Estabilização 81,88% 
Diferencial Criação 79,98% Pizetta Estabilização 86,06% 
Fisalis Criação 72,58% Soha On Taxi Estabilização 84,56% 
Fox Criação 88,12% Taskka Estabilização 67,22% 
MachPal Criação 82,47% XL71 Estabilização 81,37% 
Tecknogelatto Criação 75,20% Polvo Louco Expansão 71,25% 
TecSynthesis Criação 57,56% Sonnen Expansão 93,05% 
Chemweg Lançamento 83,00% WeeVee Expansão 72,60% 
Expin Lançamento 86,69% Seven Amadurecimento 92,15% 
Mais Gestão Lançamento 35,07% Agener Evolução 89,08% 
Mercateria Lançamento 52,87% Enovative Evolução 60,37% 
Qiron Robotics Lançamento 81,49% FP2 Evolução 68,47% 
Café Estabilização 84,06% Perseus Evolução 81,48% 
Conplan Estabilização 78,34% SRA Evolução 89,07% 
Cowmed Estabilização 90,73%    

 
Fonte: Adaptação de Santos (2016). 

 

Analisando o Quadro 40, das oito empresas na etapa criação, três empresas se 

classificaram como potencialmente competitivas e cinco como plenamente competitivas. Das 

cinco empresas da etapa lançamento, três obtiveram classificação plenamente competitivas, 

uma potencialmente e uma pouco competitiva. A pesquisa justificou que a empresa Mais 

Gestão, pouco competitiva na pesquisa, não apresentou colaboradores em seu quadro funcional, 

teve um controle intermediário dos investimentos e não trabalha com pesquisa, inovação e 

desenvolvimento, fatores que impactaram na competitividade. 

Na etapa estabilização, duas EBTs se classificaram como potencialmente competitivas 

e sete como plenamente competitivas. Na etapa expansão, duas foram classificadas como 

potencialmente competitivas e uma como plenamente competitiva. Já a etapa amadurecimento 

uma empresa foi registrada e avaliada como plenamente competitiva e a etapa evolução com 

cinco empresas, três foram classificadas como plenamente competitivas e duas como 

potencialmente competitivas.  

Foi perceptível que os índices de competitividade das EBTs ficaram na maioria entre os 

potencialmente competitivos ou plenamente competitivos. A partir dessa informação foi 

possível fazer uma correlação da competitividade, no mesmo grupo de empresas, medida sobre 

dois aspectos distintos, ativos intangíveis e comportamento empreendedor, também 

considerado um intangível de capital humano. No sentido de se certificar que a competitividade 

dessa tese mensurada e avaliada a partir do comportamento empreendedor pode ser um 
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norteador da mensuração e avaliação da competitividade das empresas de base tecnológica, o 

Gráfico 07 demonstra a correlação dos dois aspectos.  

 

Gráfico 07 – Competitividade da EBT na perspectiva de ativos intangíveis e na perspectiva de 

comportamento empreendedor 

 

 
 
 
Fonte: Autora. 

 

Percebe-se no gráfico que a competitividade das EBTs mensurada e avaliada sob dois 

aspectos distintos se identificam, pois quase a totalidade das empresas foram classificadas como 

potencialmente e plenamente competitivas, a exceção de uma que apresentou-se como pouco 

competitiva, da mesma forma em relação ao comportamento empreendedor elas ficaram em sua 

maioria entre intensidade alta e plena no que se refere às característica do comportamento 

empreendedor, sendo que quatro do total se classificaram como intensidade moderada. Ao 

observar cada uma das EBTs constata-se que uma empresa da etapa estabilização foi a que 

obteve o menor percentual de comportamento empreendedor e na outra pesquisa, perspectiva 

de ativos intangíveis, essa empresa ficou entre as quatro com menores escores de 

competitividade. As demais se mantiveram parecidas, exceto alguns poucos casos visíveis no 

gráfico. 

Se fosse usar o escore de competitividade definidos pelo NIC (2015) todas as empresas 

pesquisadas se enquadrariam entre potencialmente competitiva e plenamente competitiva. 

Neste sentido, a hipótese do estudo “quanto mais característica do comportamento 

empreendedor o gestor apresentar mais competitiva será a empresa de base tecnológica” pode 

COMPORTAMENTO INTANGÍVEIS 
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ser confirmada e o modelo foi a forma desenvolvida para mensurar e avaliar essa 

competitividade. 

Salienta-se ao final da análise de dados quantitativos que todos os indicadores chamados 

de KPIs, referentes aos comportamentos do questionário, interferiram na competitividade das 

empresas de base tecnológicas na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor. 

Alguns predominaram mais no resultado, outros menos, alguns comportamentos foram mais 

evidentes nas etapas iniciais do ciclo organizacional, outros mais evidentes nas etapas finais, o 

que pode ter relação com o momento daquele gestor em relação ao seu negócio, pois 

evidenciou-se que os comportamentos influenciam na etapa do ciclo e isso pode ser também 

um direcionador de competitividade.   

Pesquisas de mensuração de desempenho auxiliam as EBTs nessa identificação de 

fatores intangíveis, tão poucos aprofundados quando se trata do termo competitividade. Faller 

et al. (2016) dizem que capital humano, proatividade e inovação tem contribuído para a criação 

de valor e essa criação visa um desempenho superior entre empresas no mercado, e esse 

desempenho pode ser chamado de competitividade para Castells (2014). Então o desempenho 

pode ser mensurado a partir de muitas perspectivas, inclusive na comportamental.  

Pelo desempenho dos gestores estudados e especialmente pelo ambiente em que 

escolheram para colocar suas ideias em prática, pode-se atribuir a eles o conceito de Schumpeter 

(1997) de que indivíduos inovadores que visam reformar ou revolucionar o padrão de produção, 

gerando inovação de processos e de tecnologia por meio da atividade empreendedora são 

considerados empreendedores. Neste sentido, os gestores pesquisados foram considerados 

empreendedores.  

Salienta-se que nesta tese foram estudadas as duas vertentes do universo empreendedor, 

economistas e comportamentalistas, mas o estudo procurou se embasar nos autores 

comportamentalistas, que enfatizam que as pessoas possuem necessidade de realização e por 

essa razão são mais suscetíveis a apresentar maior rendimento, o desempenho passou a ser visto 

na forma de ser do indivíduo e não vinculado unicamente a sua carreira (MCCLELLAND 1987, 

DOLABELA 2008, DOLABELA e FILION, 2013) e, mesmo Schumpeter sendo considerado 

um autor da vertente teórica dos economistas, cabe um destaque ao conceito atribuído por ele, 

pois os gestores pesquisados demonstraram vibração com relação ao seu negócio que está 

fortemente associado à inovação. 

A segunda etapa da análise de dados refere-se as entrevistas realizadas com os gestores. 

Em função do número de EBTs, foi criada uma amostra de entrevistas, conforme Quadro 20 da 



    

 

168 

metodologia, em cada uma das etapas do ciclo organizacional do negócio, portanto a próxima 

seção refere-se a análise desses dados qualitativos.  
 

4.2 ANÁLISE DA ABORDAGEM QUALITATIVA 

      
 A análise dos dados qualitativos apresenta-se em ordem de execução, conforme segue: 

realização das entrevistas; leitura flutuante;�sumarização, categorização e protocolo de 

entrevistas; técnica de análise de conteúdo abrangendo a análise categorial e de enunciação e a 

análise das categorias definidas a priori. 

 

4.2.1 Realização das Entrevistas 

 
 As entrevistas realizadas nesse trabalho seguiram o modelo das pesquisas desenvolvidas 

pelo GPECOM (2017) e foram divididas em quatro módulos de questionamentos referentes a 

história de vida, trajetória profissional, competitividade e comportamento empreendedor, 

conforme Apêndice A. Os módulos foram definidos a partir do objetivo estabelecido para este 

estudo e do referencial teórico pertinente ao tema pesquisado e adotado e foram as bases para a 

criação do roteiro da entrevista utilizado na coleta de dados na abordagem qualitativa. 

A relação dos entrevistados da pesquisa é exposta no Quadro 41.  

 

Quadro 41 – Relação dos entrevistados da pesquisa 

 
EBT Gestor Etapa do ciclo organizacional Ordem Código 
Diferencial AGR Gestor A Criação 1 A1 
Fisalis Gestor B Criação 1 B1 
JVLC Energia Ltda. - FOX Gestor C Criação 1 C1 
Mercateria Gestor D Lançamento 2 D2 
Qiron Robotics Gestor E Lançamento 2 E2 
Café Inteligencia Imobiliária Gestor F Estabilização 3 F3 
Chip Inside Tecnologia - Cowmed  Gestor G Estabilização 3 G3 
Taskka Gestor H Estabilização 3 H3 
Polvo Louco Gestor I Expansão 4 I4 
Enovative Design e Tecnologia Gestor J Evolução 6 J6 
SRA Engenharia Gestor K Evolução 6 K6 

 
Fonte: Autora. 

 

 O Quadro 41 demonstra os gestores entrevistados, a partir da ordem das etapas do ciclo 

organizacional, Fisk (2009), foram determinados os códigos usados na análise dos dados para 
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se referir ao gestor. Foram realizadas onze entrevistas, três na etapa criação, duas na etapa 

lançamento, três na etapa estabilização, uma na etapa expansão e duas na etapa evolução. A 

empresa que estava na etapa amadurecimento, não atendeu as solicitações para agendamento 

da entrevista e a incubadora informou que a empresa não exerce mais suas atividades no 

ambiente incubado.  

Foi agendado previamente um horário com cada gestor na sede de sua empresa ou em 

local escolhido por ele para proceder com a entrevista. Não houve uma escolha das empresas 

em cada etapa do ciclo organizacional, os agendamentos foram sendo realizados conforme o 

retorno ao contato e a disponibilidade dos gestores completando a amostra prevista. As 

entrevistas foram realizadas entre os meses janeiro de 2018 e março de 2018. Antes de seu 

início, todos assinaram o TCLE (Termo de consentimento livre e esclarecido), Apêndice C, e a 

pesquisadora procedeu a gravação das entrevistas que obteve uma média de 45 minutos de 

duração cada uma 

 Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas no sentido de dar 

condições para proceder a leitura flutuante. 

 

4.2.2 Leitura Flutuante  

       

 A técnica de leitura flutuante para Richardson (2011) viabiliza o conhecimento prévio 

do material coletado, pois trata-se das primeiras impressões e orientações a respeito das 

mensagens dos documentos gerados a partir da de gravação das entrevistas, Yin (2016) diz que 

essa etapa permite o contato inicial e exaustivo do material coletado e transcrito. 

Por meio dessa técnica foi possível fazer demarcações de trechos nas entrevistas, 

buscando identificar uma unidade de registro a ser codificada, seja uma palavra ou frase, além 

de anotar informações relevantes no sentido de facilitar a sumarização e categorização frente 

aos quadros referência da teoria e a organização do protocolo de entrevistas, próximos passos 

desse procedimento de tratamento dos dados qualitativos. 

 

4.2.3 Sumarização, Categorização e Protocolo de Entrevistas  

       
 Essas etapas consistem em uma redução sistemática da extensão da informação, do 

volume dos textos e traz o resgate dos aspectos mais relevantes na perspectiva do pesquisador, 
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preservando-se a fidelidade do relato dos entrevistados, no sentido de facilitar os processos e 

técnicas de análise, sua relação com a caracterização das categorias analisadas, por meio do 

agrupamento e visualização panorâmica das entrevistas (MINELLO, 2014; MARINHO, 2016). 

As informações destacadas a partir da leitura flutuante deram origem a organização de 

trechos que fizeram relação ao último objetivo do estudo de verificar a percepção dos gestores 

de empresas de base tecnológica em relação a competitividade e as características do 

comportamento empreendedor situando com o modelo proposto e as principais bases teóricas 

que fundamentaram as análises como conceitos de competitividade de WEF (2016), Seyyed et 

al. (2015), Cetindamar e Kilitcioglu (2013), Chen (2013), Porter (2009b) e Siluk (2007), as  

características empreendedoras de McClelland (1987) e as etapas do ciclo organizacional de 

Fisk (2009). 

 Com o intuito de facilitar a análise de conteúdo, algumas informações pontuais dos 

documentos transcritos foram agrupadas para formar o protocolo de entrevistas que, para 

Minello (2014), refere-se a uma sequência de quadros que sintetizam os aspectos mais 

importantes da entrevista, extraídos para organizar os dados de forma mais adequada e coerente 

em relação aos objetivos a que se propõe.  

O protocolo é uma ferramenta que apresenta um panorama geral e foi organizado 

respeitando à divisão em quatro módulos utilizados no roteiro de entrevista, Apêndice A. 

Inicialmente apontou-se os dados complementares de suporte, composto por gênero, idade, 

formação profissional e grau de instrução, seguidos pelo primeiro módulo referente a história 

de vida, que contemplou atividade dos pais e valores transmitidos por eles e posição quanto a 

área de atuação. O segundo módulo, trajetória profissional, referiu-se as pessoas que inspiraram 

na carreira de empreendedor e fatos marcantes da carreira profissional, o que queria ser, bem 

como o processo de ingresso na incubadora, erros e decepções enquanto gestor. O terceiro 

módulo referente a competitividade abordou aspectos para estruturar uma empresa, a percepção 

do que é competitividade e ser competitivo e as ações referentes as etapas do ciclo 

organizacional. O último módulo contemplou questões sobre as características do 

comportamento empreendedor, a opinião sobre o tema e uma reflexão sobre suas próprias 

características.  

Todas as informações contidas nos quadros do protocolo de entrevistas foram obtidas 

com base na percepção dos gestores sobre as temáticas, respeitando seu contexto e 

originalidade, e a percepção da pesquisadora foi no sentido de associar, relacionar os relatos 

com as informações acerca da teoria estudada. O protocolo foi dividido em quadros e foi 

imprescindível para a compilação e organização dos dados qualitativos, contribuindo de 
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maneira eficiente para a forma de tratamento desses dados relativa a técnica de análise de 

conteúdo e também na triangulação, apresentada ao final desse capítulo. O Quadro 42 

demonstra os dados complementares de suporte. 

 

Quadro 42 – Protocolo de entrevistas – Dados complementares de suporte 

 
Gestor Dados complementares de suporte 

Gênero Idade Formação Instituição Grau de instrução Data 
A1 Masculino 25 Engenheiro 

Agrônomo 
UFSM Mestrado 

(Agronomia) 
24-01-2018 

B1 Masculino 56 Médico Veterinário PUC-RS Mestrado e 
Doutorado (Eng. de 
Materiais) 

22-02-2018 

C1 Masculino 24 Engenheiro 
Eletricista 

UFSM Graduação 24-01-2018 

D2 Masculino 25 Engenheiro 
Eletricista 

UFSM Graduação 27-02-2018 

E2 Masculino 25 Engenheiro de 
Controle e 
Automação 

UFSM Graduação 23-02-2018 

F3 Masculino 30 Tecnologia  da 
Informação  
Administrador 

UNF 
 
FAPAS 

Graduação 07-03-2018 

G3 Masculino 32 Engenheiro 
Eletricista 

UFSM Mestrado (Ciência 
da Computação) 

26-02-2018 

H3 Masculino 33 Engenheiro 
Agrônomo 

UFSM Mestrado (Eng. da 
Produção) 

13-03-2018 

I4 Masculino 29 Administrador UNF Graduação 07-03-2018 
J6 Masculino 54 Analista de Sistemas ULBRA Graduação 22-02-2018 
K6 Masculino 29 Engenheiro 

Eletricista 
UFSM Mestrado e 

Doutorado (Eng. 
Elétrica) 

08-03-2018 

 
Fonte: Adaptação de Minello (2014). 

 

 Todos os gestores entrevistados são graduados, predominantemente em cursos na área 

das engenharias e alguns possuem pós-graduação em nível de mestrado e de doutorado. O 

Quadro 43 demonstra os módulos história de vida e trajetória profissional. 

 
Quadro 43 – Protocolo de entrevistas – Módulos história de vida e trajetória profissional 

(Continua) 

Gestor 

História de vida Trajetória profissional 
Atividade dos 
pais  
Valores 

Decisão na área 
de empreender 

Pessoas inspiradoras 
Fato marcante  
O que queria ser 

Ingresso na 
incubadora 

Erros e 
decepções 

A1 
- Agricultor e 
dona de casa 
- Educação 

Colocar em prática 
uma ideia nascida 
na graduação 

- Família e sócios 
- Conseguir o CNPJ 
- Agrônomo, líder 

Burocrático,  
primeiro 
edital 

Dificuldade 
documental e 
discussões 
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Quadro 43 – Protocolo de entrevistas – Módulos história de vida e trajetória profissional 
(Conclusão) 

B1 

- Funcionários 
públicos 
- Honestidade e 
ética 

Desilusão do 
mundo acadêmico 
e ir para o mercado  

- Inspiração própria 
- Dificuldade do 
produto no mercado 
- Veterinário 

Bom, 
tranquilo 

Não ter plano 
de negócios e 
equipe 
estruturados 

C1 

- Agricultor e 
dona de casa 
- Honestidade, 
seriedade e 
responsabilidade 

Uma boa ideia e a 
oportunidade de 
incubar 

- Pais e o tio 
empresário 
- Carreira nova, muita 
vontade e pouca 
experiência  
- Engenheiro 

Tranquilo e 
com apoio 

Todo dia é 
tentativa e erro, 
corrigir para 
acertar 

D2 

- Médico e 
empreendedora 
- Criatividade e 
responsabilidade 

Abrir o próprio 
negócio 

- Mãe e avô materno 
- Viagem para 
Alemanha  
- Empresário 

Primeiro 
ingresso 
sem sucesso 
fortaleceu o 
segundo 

Dificuldade de 
lidar com o 
dinheiro nos 
momentos 
iniciais 

E2 

- Médico e 
pedagoga 
- Ética e valores 
humanos 

Vontade natural de 
empreender 

- Família e o processo 
da incubadora 
- Intercambio no 
exterior 
- Empreendedor 

Natural Dificuldade na 
parte de RH 

F3 

- Funcionário 
público e 
bancária 
- Seriedade 

Vontade de 
inventar alguma 
coisa 

- Irmã e sócios 
- Decisão de ficar ou 
não no quartel 
- Bancário 

Tranquilo, 
nem fácil 
nem difícil 

Assumir tudo 
sem pedir ajuda 

G3 

- Engenheiro 
(professor 
federal)  
- Honra, 
honestidade 

Após o mestrado 
surgiu a 
oportunidade de 
empreender 

- Avô, pai e irmão 
- Desafio de 
empreender, poder 
fazer a diferença 
- Incerto 

Muito 
tranquilo 

Sem erro 
crucial, pois se 
aprende com os 
erros diários 

H3 

- Professor e 
dona de casa 
- Honestidade, 
responsabilidade 

Fugir da 
monotonia, não 
ficar parado 

- Estímulo próprio e 
um professor 
- Programa PET da 
UFSM 
- Dentista, incerto 

Fácil Não confiar na 
intuição 

I4 

- Carpinteiro e 
artista plástica 
- Valores 
humanos, 
criatividade, 
sustentabilidade, 
pro atividade 

Percepção de 
querer ser líder 

- Pai, mãe, vó materna 
e paterna 
- Falecimento do pai 
(resiliência) 
- Empresário, 
empreendedor 

Natural Sem erros 
pontuais, a 
decepção foi 
perder pessoas e 
sócios 

J6 

- Ferroviário e 
professora 
- Criatividade 

Convencimento 
por meio do sócio 

- Motivação própria 
- Deixar a estabilidade 
para empreender 
- Engenheiro 
eletrônico 

Sem 
problemas 

Universidade 
fechada para os 
produtos dos 
incubados 

K6 

- Militar e dona 
de casa  
- Comprometi- 
mento 

Gostar da iniciativa 
privada e querer 
empreender 

- Irmão mais velho 
- Criação da empresa 
- Empresário 

Bem fácil Não ter recursos 
para injetar na 
empresa e não 
calcular o risco 

 

Fonte: Adaptação de Minello (2014). 

 
O módulo história de vida contemplou a atividade dos pais e valores transmitidos por 

eles e porque ocorreu a decisão para empreender. O módulo trajetória profissional abordou as 
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pessoas que inspiraram a carreira de gestão, o fato mais marcante dessa trajetória e a primeira 

opção profissional definida na infância, após foi demonstrado o processo de ingresso na 

incubadora e os erros e decepções da vida profissional enquanto gestor.  

Dos onze entrevistados, cinco deles afirmaram que desde a infância gostariam de ser 

empresários ou empreendedores e oito deles disseram que a inspiração para empreender partiu 

de cunho familiar. O roteiro da entrevista finaliza com os módulos competitividade e 

característica do comportamento empreendedor demonstrados nos Quadros 44 e 45. 

  
Quadro 44 – Protocolo de entrevistas – Módulo competitividade  

 

Gestor 
 

Competitividade 
Aspectos 

estruturais 
Conceito * 

 
Se considera 
competitivo 

Como demonstra ** Referência etapa do 
ciclo *** 

A1 

Organização Querer ser 
diferente 

Sim 
 

Com dedicação, 
comprometimento e 
fazendo coisas 
diferentes 

Foco na estabilização 
do negócio 

B1 
Independência, 
burocracia 

Oferecer algo 
para a 
sociedade 

Sim Buscando 
informações e pessoas 
especialistas 

Visão de futuro 

C1 Criar valor 
para o cliente 

Criar valor 
 

Sim Gostando de ganhar 
sem prejudicar 

Preocupações 
diferentes, adaptação 

D2 
Independência 
financeira, 
liberdade 

Ser o melhor e 
a melhor opção 
ao cliente 

Não Me considero criativo Dificuldade aumenta 
na proporção da 
preparação 

E2 Ter público 
para o negócio 

Oferecer o que 
o cliente quer 

Sim No discurso Crescimento, 
amadurecimento 

F3 

Planejamento 
e objetivo 
claro 

É ser pontual, é 
ter metas 

Sim Com seriedade, 
pontualidade e 
cumprindo as metas 

Alteração de 
comportamento 
profissional e 
pessoal, organização 

G3 

Aptidão e 
manter a 
equipe focada 

Ter uma 
competência 
que agrega 
valor 

Bastante Com ambição e não 
ganância 

Entendimento da 
responsabilidade e 
dos erros 

H3 Maturidade Inspiração Sim Com intolerância a 
reclamações 

Otimização, rapidez 
nas tarefas 

I4 
Oportunidade 
de mercado 

É saber que 
pode fazer 
melhor 

Sim Gostando de ganhar e 
de mostrar resultado 

Visão de futuro 

J6 
Canais 
corretos para 
vender 

Conseguir ser o 
melhor dentro 
de um meio 

Deveria ser 
mais 

Quando identifico a 
prioridade sou 
competitivo 

Estagnação e um 
pouco de desanimo 

K6 

Modelo de 
negócios e 
escalabilidade 
do produto ou 
serviço 

Oferecer o 
melhor produto  

Sim Melhorando o modelo 
de negócio com 
atenção ao mercado 

Segurança, 
consolidação 

*Percepção do conceito de competitividade -  
**Percepção de comportamentos 
***Percepção de mudança de comportamento em função das etapas do ciclo organizacional 
 
Fonte: Adaptação de Minello (2014). 
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   O módulo competitividade destacou os aspectos estruturais mais importantes para iniciar 

um negócio, o conceito para o termo competitividade na visão dos entrevistados, se os mesmos 

se consideram competitivos e como demonstram isso no dia a dia. O quadro encerra com a 

percepção de comportamentos em relação ao ciclo organizacional, onde os entrevistados 

responderam se consideram que suas ações foram modificadas em função das etapas 

vivenciadas pela empresa.  

 O último quadro do protocolo de entrevistas demonstra o módulo características do 

comportamento empreendedor. 

 

Quadro 45 – Protocolo de entrevistas – Módulo características do comportamento 
empreendedor  

(Continua) 

Gestor 
 

Características do comportamento empreendedor 
Referência CCEs * Formas de agir ** Se considera 

empreendedor 
Atuação em três 

palavras 

A1 

Comprometimento 
Estabelecimento de metas 
 

Tranquilo 
Determinado 
Comprometido 
Responsável 
Líder 
Não gosta de rotinas 

Sim 
 

Agronegócio, 
conhecimento e 

informação 

B1 

Persistência 
Busca de informações 
Independência e autoconfiança 
Inovação 

Persistente 
Inovador 
Pouca habilidade em 
gestão 

Sim 
Persistência, 
inovação e 
informação 

C1 

Persistência 
Comprometimento 
Correr riscos calculados 
Motivação 

Desacomodado 
Persistente 
Dedicado 
Focado 
Desafiador 

Sim Bastante desafios 
bons 

D2 

Persistência 
Independência e autoconfiança 
Criatividade 
Inovação 

Criativo 
Técnico 
Persistente 
Desacomodado 

Sim Resolver muitos 
problemas 

E2 

Discernimento 
Flexibilização 
Predisposição 
Estabelecimento de metas 
Persuasão e redes de contato 

Motivado 
Desacomodado 
Técnico Sim 

Gestão, 
comprometimento e 

responsabilidade 

F3 

Busca de oportunidade e 
iniciativa 
Comprometimento 
Exigência da qualidade e 
eficiência 
Estabelecimento de metas 

Organizado 
Pontual 
Disciplinado 
Planejado 
Sério 
Focado 
Desacomodado 

Sim 
Ética, seriedade, 

competitividade e 
serenidade 
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Quadro 45 – Protocolo de entrevistas – Módulo características do comportamento 
empreendedor  

(Conclusão) 

G3 

Persistência 
Criatividade 
Inovação 
Pragmatismo 
Correr riscos calculados 
Planejamento e monitoramento 
sistemáticos 

Pragmático 
Prático 
Responsável 
Planejado Bastante Conversar com 

vacas 

H3 

Persistência 
Resiliência 
Redes de contato 
Habilidade de comunicação 
Empatia 
Observação 

Observador 
Resiliente 
Planejado 
Indisciplinado para 
estudo sistemático 

Sim 

Objetividade, 
resiliência, 

planejamento e 
observação 

I4 

Comprometimento 
Proatividade 
Autonomia 
Criatividade 
Inovação 
Resiliência 

Comprometido 
Dedicado 
Resiliente 
Divertido 
Desorganizado 
Paixão pelo que faz 
(motivado) 

Sim, nato Trabalho, força e fé 

J6 

Busca de oportunidade e 
iniciativa 
Persistência 
Inovação 
Motivação 
Exigência de qualidade e 
eficiência 

Técnico 
Detalhista (focado) 
Inovador 
Dificuldade em 
identificar o que é 
mais importante 

Deveria ser 
mais 

Inovação e 
empreendedorismo 

K6 

Busca de oportunidade e 
iniciativa 
Flexibilidade 
Correr riscos calculados 
Perseverança 
Independência e autoconfiança 

Persistente 
Metido 
Dedicado 
Estudioso 
Trabalhador 
Ter pouca visão de 
longo prazo 

Sim 
Empenho, 

crescimento e 
qualificação 

*Percepção das características do comportamento empreendedor 
**Percepção de comportamentos 
 
Fonte: Adaptação de Minello (2014). 

 

 A primeira coluna do Quadro 45 abordou as referências em relação as características do 

comportamento empreendedor previstas por McClelland (1987) e outras referenciadas por 

autores diferentes, na sequência apontou-se a maneira de ser dos entrevistados, o 

questionamento se eles se consideram empreendedores e a simplificação de sua atividade 

profissional em três palavras. Observa-se que todos os pesquisados se consideram 

empreendedor e a característica persistência foi a mais destacada. 

 O protocolo de entrevistas foi necessário para a compilação das principais informações 

dos relatos das entrevistas e ajudou eficientemente na técnica de análise de conteúdo, próxima 

seção. 
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4.2.4 Técnica de Análise de Conteúdo 

          
 Para a interpretação dos dados foi preciso revisitar o referencial teórico no sentido 

de fundamentar as análises para a técnica de análise de conteúdo, que para Bardin (2016) é 

um dos instrumentos mais úteis para a investigação de textos. Neste trabalho, a técnica de 

análise de conteúdo foi embasada na análise categorial e na análise de enunciação. Essas 

técnicas foram utilizadas ao realizar o protocolo de entrevistas, pois a técnica de 

categorização diz respeito a desmembrar textos em unidades ou categorias de análise e a 

técnica de enunciação, dividida em codificação inicial, categorização e inferência, facilitou 

o processo, pois na codificação fez-se a leitura flutuante para identificar registros a serem 

codificados, podendo ser uma frase ou uma palavra, na categorização tratou-se de segmentar 

os textos em unidades menores e na inferência os dados foram analisados com base na teoria 

(BARDIN, 2016). 

As técnicas se relacionam e a partir dos relatos extraídos das entrevistas buscou-se 

destacar os principais aspectos relacionados ao conceito de competitividade e as 

características do comportamento empreendedor a fim de responder ao último objetivo 

específico dessa tesa. Ao fazer essa dinâmica a pesquisa utilizou os passos iniciais da 

técnica de análise de conteúdo embasada em Bardin (2016).  

Para realizar as análises foram identificadas as categorias a priori, advindas dos 

quadros de referência da teoria. Por fim, destacou-se um “grupo” de achados, que não se 

enquadrou nas categorias dos quadros de referência nem nas demais apontadas no 

referencial teórico e esse grupo foi denominado de categorias não nomeadas, pois não 

chegam a representar teoricamente categorias não a priori. Porém na visão da pesquisadora 

representam aspectos pertinentes ao foco das análises e podem gerar estudos futuros, neste 

sentido essas categorias definidas como não nomeadas foram abordadas e analisadas na 

sequência das categorias definidas a priori. 

 

4.2.4.1 Análise das categorias definidas a priori  

      
 As categorias de análise definidas a priori, consistem na classificação dos elementos 

constitutivos das falas, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos segundo 

critérios previamente definidos (BARDIN, 2016). Os critérios, que são os quadros de 

referência, foram definidos a partir do enfoque da abordagem teórica e do objetivo e referem-
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se aos conceitos de competitividade, as etapas do ciclo organizacional vivenciado pela EBT e 

as características do comportamento empreendedor.  

A pesquisa elencou diante dos critérios, duas categorias para as análises, a categoria 

competitividade e a categoria característica do comportamento empreendedor, salientando que 

em todas as análises foram levadas em consideração a etapa do ciclo organizacional do negócio. 

As análises iniciaram pela primeira categoria a priori referente a competitividade. Essa 

categoria correspondeu aos questionamentos referentes ao terceiro módulo do roteiro de 

entrevistas. 

 A literatura nacional e internacional sobre o tema competitividade é vasta e à ela muitos 

conceitos são atribuídos pois a mesma pode ser analisada sobre diversas perspectivas. Escolheu-

se adotar os conceitos de competitividade atribuídos pelo Relatório Global de Competitividade 

WEF (2016) e os autores Seyyed et al. (2015), Cetindamar e Kilitcioglu (2013), Chen (2013), 

Porter (2009b) e Siluk (2007) para comparar e fundamentar as análises dos trechos das 

entrevistas. 

 A análise dessa primeira categoria inicia pelo seguinte questionamento aos gestores: o 

que é para você competitividade? As respostas foram conceitos formulados no entendimento 

de cada um, em linguagem própria, nesse sentido o primeiro quadro de análise da categoria 

competitividade foi de demonstrar o conceito para o termo na percepção dos entrevistados, 

conforme Quadro 46. 

 

Quadro 46 – Categoria competitividade - conceito na percepção dos entrevistados 

(Continua) 
Gestor Trechos dos relatos Etapa do ciclo 

A1 

“Difícil gente um conceito de competitividade... Mas isso, competitividade foi o 
que eu acabei de falar é querer ser diferente não só, não pisar em ninguém, não 
abaixar a cabeça pra ninguém também,  mas crescer dessa forma sem precisar tá 
pisando nos outros mas também não deixar pisar em ti, acho que é mais ou menos 
isso”. 

Criação B1 

“É algo que eu tenha pra oferecer para a sociedade e em contrapartida, e se 
explorar essa questão de explorar, vai desde todos os processos administrativos 
entendeu? Se eu for explorar na venda eu corro risco, se for explorar quem esta me 
ajudando eu corro risco entendeu? Então eu acho que assim é melhor ir subindo 
devagarinho ou (rápido) mas com ética, com respeito ao público, aquele público 
que são teus clientes”. 

C1 

“...é tu criar um valor maior pro cliente e internamente tu também ser 
competitivo, porque não adianta nada criar um valor grande pro cliente se a tua 
empresa tá toda mal estruturada né, então é ser competitivo externa e 
internamente”. 
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Quadro 46 – Categoria competitividade - conceito na percepção dos entrevistados 

(Conclusão) 

D2 

“É ser o melhor no que tu faz talvez, eu diria mais, eu acho que seria ser a melhor 
opção ao ver dos clientes né? Isso é o que a gente tá tentando fazer na empresa, 
hoje a gente não tem tanto medo, no início a gente tinha muito medo que alguém 
também fizesse o mercado online, hoje a gente não tem tanto esse medo porque a 
gente sabe que a gente faz um serviço muito bom e tipo, se surgir outros serviços 
não tem problema, acho até que é bom, porque vai ajudar a criar uma cultura de 
comprar online, isso que a gente vê hoje”. 

Lançamento 

E2 
“Competitividade eu acho que é tu oferecer aquilo que o teu cliente quer, e ele 
perceber esse valor no mínimo na mesma proporção que outros concorrentes, tanto 
no mesmo segmento quanto concorrentes substitutos”. 

F3 

“...eu acho que desde o horário, tu ter horário. Digamos assim, se eu estou 
atrasado... eu acho que me atrasei contigo 5 minutos aqui... acho que isso já uma 
competitividade. Se tu atrasar com um cliente, se tu não for claro, a 
competitividade interna entre nós, as metas, a gente tem muito claro isso. 
Digamos, a gente tem meta de vendas, meta de agenciamento de imóvel, meta de 
indicadores de atendimento telefônico, tudo a gente vai atendendo a indicadores 
pra chegar lá e ter metas pessoais né, pra mostrar um pro outro: oh cara, tu não tá 
conseguindo ter o teu agendamento, o que está acontecendo? Então eu acho que a 
competitividade interna na empresa são as metas e externa com as outras 
empresas eu acho que é desde o horário e a transparência no atendimento. E 
também a competitividade entre as empresas é a parceria, a cooperatividade 
entre as empresas. Está tendo muito isso na corretagem. Digamos que eu tenho 
um cliente que tem um imóvel, então vamos fazer uma parceria, tem muito isso”.  

Estabilização 

G3 

“Competitividade pra mim, é quando tu tem uma competência, digamos assim, 
que tu tem que ser bom em alguma coisa tá, e dentro do meu nicho de mercado 
aquela competência agrega valor entendeu, por exemplo assim, Ah eu sou.. Vou 
dar um exemplo tosco assim, ah eu sou, digamos assim, eu sei fazer pão entendeu, 
eu sei fazer pão, mas eu sou advogado, então eu tenho uma competência, mas 
dentro do meu nicho de advocacia, ela não agrega valor, então não é uma 
competência competitiva entende, eu acho que competitividade é quando tu é 
bom em alguma coisa, e no mercado tu consegue competir com os outros de 
igual ou melhor, então, nosso caso né, o que que eu acho que é competitividade, 
eu acho que a gente tem uma equipe, apesar de ser uma empresa pequena, de alto 
nível, são pessoas que dentro das suas áreas elas sabem muito, tipo, se tu pegar 
aqui, cara, tem trinta e poucas pessoas trabalhando hoje, a maioria tipo, tem alguma 
especialização ou é mestre”. 

H3 

“...inspiração acho,  acho que competitividade ela é aquela coisa..., tem o Cortela 
que fala muito sabe, ele fala que tem um professor que ele odeia ver no corredor 
todo o dia mas é o cara que faz ele acordar todo dia de manhã, bah este cara lançou 
o livro melhor que o meu eu vou atrás, acho que é isso, eu acho que a evolução 
passa pela competitividade de toda a empresa sabe...” 

I4 

“Competitividade é tu saber que tu pode fazer melhor né? Então eu gosto da 
concorrência particularmente, eu acho que a concorrência nos incentiva a inovar, 
a fazer melhor o que a gente faz hoje né, e ser competitivo como eu disse antes é 
tu estar na guerra né, eu não tô ali pra tomar uma flechada, eu tô ali pra dar uma 
flechada também né”. 

Expansão 

J6 “...eu acho que é tu conseguir ser melhor dentro de um meio ali né e, então, 
como tu tentar se sobrepor a outras coisas”. 

Evolução 
 K6 

Competitividade é tu oferecer um produto melhor, com menor preço, ou não 
necessariamente menor preço, mas melhor. Mas é importante pra ti ter 
competitividade, tu tem que ter concorrência né, se não tu não tem com quem 
competir, e esse era o problema da automação, a gente era o único de Santa Maria, 
grande (...). Aí o cara pensa assim, sou exclusivo na cidade, isso é terrível, é 
terrível tu ser exclusivo numa prestação de serviços, muita gente, se eu falar isso 
muita gente vai dizer que eu sou louco assim”.  

 
Fonte: Autora com base nos relatos dos entrevistados. 
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 Pelos trechos dos relatos dos entrevistados pode-se perceber que muitos associam a 

competitividade no sentido de ser melhor que a concorrência, de fazer o melhor, de ter uma 

competência que agregue valor ao produto ou serviço e aos clientes e, esses conceitos atribuídos 

pelos gestores das EBTs vão ao encontro do quadro de referência da competitividade com os 

autores Porter (2009b), Cetindamar e Kilitcioglu (2013) e Siluk (2007) conforme Quadro 47. 

 

Quadro 47 – Associação da teoria aos trechos dos relatos 

 

Gestor 
Etapa do 

ciclo Categoria Competitividade 

Conceito Busca por estratégias que proporcionam algum tipo de vantagem sobre a 
concorrência (PORTER, 2009b). 

I4 Expansão 
 

“Competitividade é tu saber que tu pode fazer melhor né, então eu gosto da 
concorrência particularmente, eu acho que a concorrência nos incentiva a inovar, 
a fazer melhor o que a gente faz hoje.” 

K6 Evolução 
 

“...importante pra ti ter competitividade, tu tem que ter concorrência né, se não 
tu não tem com quem competir...” 

Conceito Competitividade é uma capacidade e seu potencial tem de ser realizado em 
operações diárias de uma empresa (CETINDAMAR E KILITCIOGLU, 2013). 

G3 Estabilização 
 

“...é quando tu tem uma competência, digamos assim, que tu tem que ser bom em 
alguma coisa tá, e dentro do meu nicho de mercado aquela competência agrega 
valor...” 

J6 Evolução 
 

“...eu acho que é tu conseguir ser melhor dentro de um meio ali né e, então, como 
tu tentar se sobrepor a outras coisas.” 

Conceito 

Consiste em identificar a situação da empresa no espaço de tempo a ser avaliado e 
no que se refere ao desempenho recente quanto à postura estratégica, à gestão 
corporativa, à cultura da organização, ao marketing, às finanças, à pesquisa e 
desenvolvimento, às operações e logística, recursos humanos, sistemas de 
informação, fatores internos gerais, oportunidades e ameaças, avaliação e controle 
(SILUK, 2007). 

CI Criação 
 

“...é tu criar um valor maior pro cliente e internamente tu também ser competitivo, 
porque não adianta nada criar um valor grande pro cliente se a tua empresa tá toda 
mal estruturada né, então é ser competitivo externa e internamente.” 

 
Fonte: Autora com base em Porter (2009b), Centidamar e Kilitcioglu (2013), Siluk (2007) e nos relatos dos 
entrevistados. 
 

 Porter (2009b) associa o conceito competitividade em ter uma vantagem competitiva 

sobre a concorrência, muitos gestores enfatizaram que a concorrência é positiva e fortalece a 

empresa no sentido de se preparar para inovar e ser a melhor no seu meio de atuação, essa visão 

vai ao encontro dos demais autores expostos no Quadro 47, que enfatizam a competitividade 

aos fatores gerais e internos de organização e estruturação de uma empresa. 

   O conceito de competitividade atribuído pelo entrevistado B1 da etapa criação, “...é algo 

que eu tenha pra oferecer para a sociedade e em contrapartida...”, chama a atenção, pois 

refere-se a um conceito macro de competitividade, que pode ser associado ao conceito exposto 

no Relatório Global de Competitividade que diz que a competitividade determina o nível de 
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produtividade de um país, corroborando, Chen (2013), define como a aplicação de estratégia 

para alcançar a produtividade e o desenvolvimento socioeconômico e isso provem das 

atividades de instituições em geral (WEF 2016, 2017; CHEN, 2013). A preocupação com a 

sociedade é algo importante e vai ao encontro dos fundamentos da tríplice hélice, sociedade, 

universidade e governo (ETZKOWITZ, 2009). 

 Os autores Seyyed et al. (2015) associaram o conceito a palavra sustentabilidade 

empresarial “competitividade é a capacidade de uma empresa de forma sustentável cumprir a sua 

missão”, esse termo não foi mencionado nos relatos das entrevistas no conceito de 

competitividade, mas ao abordar sobre o que seria prioridade na carreira profissional, dois gestores 

das etapas iniciais do ciclo organizacional, criação e lançamento, relataram sobre o tema, conforme 

descritos nas falas de C1 e E2, respectivamente: 
“Prioridade, o que que eu considero como prioridade... é ter hoje o que eu espero, 
é ter um negócio sustentável, e no momento que atingir essa estabilidade aí, é 
buscar crescer e porque crescer? Pra conseguir com que as pessoas que estão, hoje 
somos 4 sócios e já temos 2 estagiários, é ir subindo o nível pras pessoas que 
trabalham com a gente poderem crescer também dentro da empresa” (C1 - 
Criação). 
 
“... eu diria sustentabilidade, e eu acho que não adianta tentar ficar abrindo um 
empresa se tu não consegue atingir uma empresa sustentável, então a partir do 
momento que tu consegue sustentar o negócio, tu consegue aos poucos se afastar 
do operacional e pensar mais a parte estratégica e aí sim alavancar o 
negócio” (E2 - Lançamento). 
 

 Os relatos sobre prioridade na carreira profissional contribuíram para confirmar o que os 

entrevistados falavam sobre competitividade e em muitos deles alguns comportamentos ficaram 

identificados e foram apontados na categoria característica do comportamento empreendedor, na 

sequência dessa. Alguns outros relatos, pela riqueza nos detalhes, cabem destacar: 
“Eu acho que a seriedade, ser bem claro e objetivo com as pessoas. Porque o 
mercado que eu estou hoje inserido que é a corretagem, eu sou empresário de 
imóveis, então é corretagem que chama mesmo. Então na corretagem, se eu não 
for claro contigo que é meu cliente, te dar todas as informações pra te dar suporte, 
tem muita concorrência. Então hoje não é só o cara ser bonitinho lá na frente, hoje 
a gente quer ter uma visão diferente, acho que hoje a prioridade é a seriedade e 
ser bem objetivo com o cliente, bem claro. Isso, é a transparência” (F3 – 
Estabilização). 
 
Prioridade na carreira empresarial, eu acho que é o aprendizado, se tivesse que 
escolher uma coisa específica assim, porque tu tá sempre aprendendo sabe sobre 
o mercado, sobre o negócio, e eu acho que todos, eu sempre digo, que todas as 
pessoas tinham que abrir uma empresa, porque tu acaba, independente se der 
certo ou der errado, enfim, tu vai aprender de marketing, de finanças, vai 
aprender sobre operações, e isso na prática” (G3 – Estabilização). 
 
“A primeira palavra que me vem é comprometimento, eu sou um cara que veste 
a camisa, eu trabalho, se eu precisar eu trabalho o dia inteiro, fico aqui vinte e 
quatro horas sem nenhum problema... então comprometimento pra mim tá 
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associado a paixão aí junto, acho que se tu não tem amor, não tem paixão, tu não 
se esforça da melhor maneira que tu pode...” (I4 – Expansão). 

 
“A prioridade é fazer a minha empresa virar referência” (A1 – Criação). 
 
“Eu acho que é a independência entendeu, então aquilo que tu faz e quantidade 
do trabalho que vem vindo, ali é a tua recompensa” (B1 – Criação). 
 
“Hoje eu acho que seria ser arrojado digamos assim, tu ser ousado e permitir, se 
permitir inovar, talvez não ficar tão preso no tradicional” (D2 – Lançamento). 

 

Pode-se perceber que o relato do Gestor G3 está associado ao conceito de competitividade 

de aprender e conhecer as diversas áreas de uma empresa (SILUK, 2007) e em outros relatos 

algumas características empreendedoras estão subentendidas, como comprometimento, 

independência, seriedade, inovação e clareza de objetivos. 

Foi questionado a partir do conceito atribuído ao termo competitividade, se os gestores se 

consideram competitivos e como demonstram essa competitividade. Do total, apenas o Gestor D2 

disse que não se considera competitivo, embora tenha enfatizado que se considera criativo e que 

isso pode ser uma forma de competitividade, os demais se consideram competitivos, conforme 

pode ser constatado no protocolo de entrevistas, Quadro 44.  

Diante das respostas positivas à esse questionamento, foi solicitado a explicação de como 

essa competitividade é demonstrada no dia a dia da EBT. A partir dessas respostas foi possível 

perceber alguns dos comportamentos empreendedores do instrumento, KPIs no modelo 

desenvolvido, sem apontar neste momento a classificação do respectivo comportamento à 

característica a qual pertence, conforme Quadro 48. 

 

Quadro 48 - Comportamentos dos gestores sobre como demonstra a competitividade 

(Continua) 
Gestor/ 

Etapa do ciclo 
Categoria Competitividade 

Comportamento KPI 45. Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado. 

A1 Criação 

“...a gente tenta fazer coisas diferentes do que está dentro do mercado, a gente viu 
que tá meio parado e cria algo diferente, a gente tem hoje um série de vídeos, uma 
série de entrevistas, com startups do agronegócio, são coisas novas que a gente vai 
criando pra tentar bater esses caras da concorrência. 

Comportamento KPI 12. Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham que me pedir. 

A1 Criação 

“...a maioria das decisões sou eu que tomo... e geralmente eu tenho tudo na cabeça, 
mas quando é muita coisa tenho que anotar, mais informal vamos dizer assim, mas eu 
sei certinho tudo que eu tenho que fazer  durante o dia, se tu olhar agora a minha 
agenda  tá tudo anotadinho o que eu tenho que fazer lá.” 

Comportamento KPI 18. Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou 
atuando. 
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Quadro 48 - Comportamentos dos gestores sobre como demonstra a competitividade 
(Continuação) 

B1 Criação 

“Eu estou montando um planejamento, eu fiz um primeiro teste e vi que a coisa não 
é bem assim né nessa primeira etapa na incubadora, agora eu estou recomeçando né, 
com mais calma né, me valendo assim de formações que eu não tinha e eu deveria 
ter né, eu estou me munindo de pessoas que possam realmente me ajudar, então 
a partir daí eu acho que eu vou conseguir chegar numa linha em que eu me torne 
bastante competitivo. 

Comportamento KPI 10. Tenho confiança que posso estar bem sucedido em qualquer atividade que 
me proponha executar. 

C1 Criação 

“... é, eu não levo tão a sério aquela questão assim de o importante é participar, eu 
gosto é de ganhar, sem passar por cima de ninguém, sem nada fora disso né, mas 
eu gosto de dar o meu melhor no que eu tô fazendo, então, se hoje eu decidir ter um 
empreendimento eu quero que o meu empreendimento seja competitivo e eu vou ser 
competitivo, vou tentar crescer tão rápido quanto ou mais rápido que o negócio, pra 
tá sempre ajudando.” 

I4 Expansão 

“Porque eu me considero competitivo... não sei... porque eu gosto de ganhar, de 
repente. Mas na verdade eu não sou dos mais competitivos não, tá, pegando as 
minhas experiências de vida, pegando dinâmicas de grupo ou experiência 
mesmo de concorrência de empresa, a competição, tenho que fazer ganhar tudo 
batalhando contra um concorrente, tenho que ser competitivo porque eu tenho que 
tentar ganhar dele né, e os parceiros diziam assim: como é que tu fazias assim pra 
ser alto astral? Sou muito divertido.” 

Comportamento KPI 9. Consigo que os outros me apoiem em minhas recomendações. 

E2 Lançamento “Eu acho que no discurso, eu acho que quando eu posso falar eu consigo convencer 
qualquer um.” 

Comportamento 

KPI 28. Quanto mais específicas forem minhas expectativas em relação ao que eu 
quero obter na vida, maiores serão as minhas possibilidades de êxito. 
KPI 50. Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto minhas 
metas anuais. 

F3 Estabilização 

“Me considero porque eu sou muito certinho, em termos de organização, horário 
e eu quero que os outros também tenham isso, quem está do meu lado. Ou o 
mínimo que seja pra gente tentar fazer um trabalho bacana né. É dessa forma que eu 
demonstro isso. Mais sério, mais pontual e tentando cumprir as metas. Porque é 
como eu te falei, as metas internas da empresa. Reunimos os sócios no início do 
ano e definimos as metas pra todo o ano: trimestral, semestral e a meta do mês.” 

Comportamento KPI 24. Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto 
em minha tarefa. 

G3 Estabilização 

“Ah, eu acho que eu sou uma pessoa... eu não sou ganancioso por dinheiro sabe, mas 
eu sou uma pessoa bastante ambiciosa, eu tenho tipo assim, eu não vislumbro que a 
empresa vá virar uma empresa mundial pra mim ganhar dinheiro e ter uma ferrari 
em casa entendeu? Eu vislumbro pra deixar um legado assim sabe, pra deixar uma 
coisa maior do que eu, pra deixar uma grande empresa, então eu não descanso, eu 
não consigo descansar enquanto eu não chegar nesse patamar sabe, são coisas 
pessoais que claro, eu tenho, mas meu irmão tem, o pessoal que tá aqui tem, eles não 
tão pelo dinheiro, eles já estariam em muitas outras empresas, que devem pagar 
muito melhor...” 

Comportamento KPI 4. Aborreço-me quando as coisas não são feitas devidamente. 

H3 Estabilização 

“... tá no fato de não... não gosto/não tolero reclamação, eu, como é que eu vou te 
dizer, não é que eu não tolero reclamação, eu não aceito uma pessoa não estar 
satisfeita com aquilo que esta fazendo, eu acho que isso também é um pouco de 
competitividade.  

Comportamento KPI 23. Gosto de desafios e novas oportunidades. 

K6 Evolução 

“Eu acredito que eu não demonstre muito, tipo, pra terceiros eu acho que não, mas 
eu sou muito atento as coisas, tô sempre visualizando assim, o mercado, vendo 
outra empresa que pode ser um parceiro ou não, gosto de participar de feiras, tô 
sempre por ai, estava na Expodireto anteontem...” 
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Quadro 48 - Comportamentos dos gestores sobre como demonstra a competitividade 
(Conclusão) 

Comportamento KPI 23. Gosto de desafios e novas oportunidades. 

K6 Evolução 

“Eu acredito que eu não demonstre muito, tipo, pra terceiros eu acho que não, mas 
eu sou muito atento as coisas, tô sempre visualizando assim, o mercado, vendo 
outra empresa que pode ser um parceiro ou não, gosto de participar de feiras, tô 
sempre por ai, estava na Expodireto anteontem...” 

 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos dos 
entrevistados. 
 

A partir das informações de como os gestores demonstram a competitividade para 

aqueles que afirmaram que se consideram competitivos, foi possível, pela percepção da 

pesquisadora, identificar alguns comportamentos empreendedores, essa identificação foi 

grifada nos trechos das falas. Entende-se que essa foi uma percepção associada de 

comportamentos quando o gestor respondia questões sobre o módulo competitividade, em todos 

os outros eles demonstraram comportamentos através de atitudes e ações. Importante salientar 

que, ao longo de toda a entrevista ficou perceptível para a pesquisadora alguns comportamentos, 

não somente na identificação posterior advindas dos relatos, mas por meio da maneira de falar, 

de se portar, de gesticular, na entonação da voz e alguns deles pode ser evidenciado nos trechos 

da fala conforme demonstrado no Quadro 48.  

Percebeu-se também que alguns comportamentos evidenciados no Quadro 48 são 

pertinentes à etapa em que o gestor está vivenciando, como por exemplo a autonomia e a busca 

de informações com especialistas na etapa criação, a persuasão e redes de contato na etapa 

lançamento, o atingimento de metas e a persistência na etapa estabilização e o correr riscos 

calculados na etapa evolução. 

Mesmo tratando de módulos diferentes ao longo do roteiro de entrevista, os gestores em 

geral, demonstraram muita receptividade e procuraram relatar na sua fala o melhor de seu 

negócio, ficando visível o encantamento com a sua ou as suas ideias inovadoras. Abordar 

competitividade, primeira categoria de análise pareceu ser mais natural pois tratava-se do 

negócio latente no momento, abordar característica do comportamento empreendedor, segunda 

categoria, não foi tão natural, sendo necessário uma autoanálise e reflexão por parte de alguns 

entrevistados. 

 Revisitando novamente o Quadro 48, nove dos onze gestores participantes da pesquisa 

se consideram competitivos, sendo que dois gestores não foram inseridos, um porque disse não 

se considerar competitivo, Gestor D2, e o outro, Gestor J6, em sua fala explicou que se 

considera competitivo quando consegue identificar a prioridade em sua atividade, pois como 

ele se percebe muito técnico perde tempo fazendo coisas que podem não ser tão importantes 



    

 

184 

para o momento vivido da empresa, ele salientou que isso é uma limitação além da dificuldade 

de conseguir colocar suas ideias no mercado e depender de outras pessoas para vendê-las. 

Mesmo sem se perceber competitivo, o Gestor J6 possui atributos de competitividade, pois o 

fato de ser muito técnico e focado sugere-se fazer as atividades da melhor maneira.  

 Deve-se levar em consideração também, ao analisar as informações dos gestores acerca 

do conceito competitividade, que os mesmos possuem escolarização alta, todos são no mínimo 

graduados, a maioria em áreas das exatas que tem na objetividade o resultado de informações e 

estão em ambientes altamente tecnológicos com apoio e infraestrutura para desenvolver seus 

projetos.  

Percebeu-se nesse sentido, que a competitividade é muito presente, pois os produtos e 

serviços oferecidos por essa amostra de gestores de empresas de base tecnológicas são 

inovadores e diferenciados e nesse sentido podem modificar os mercados em que atuam 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. O Relatório Mundial da Pesquisa GEM diz 

que Empreendedores consideravelmente mais inovadores são capazes de fazer contribuições 

elevadas para a criação de emprego e renda (GEM, 2016-2017a), logo a atividade 

empreendedora quando baseada na inovação está relacionada positivamente ao crescimento 

econômico. Constata-se por essa análise que os gestores ao se considerarem competitivos já 

estão de certa forma ajudando no desenvolvimento do meio em que estão inseridos. 

 Para finalizar a análise da categoria competitividade, a partir da percepção da resposta 

de como o gestor demonstra sua competitividade, foi solicitado à ele informações sobre a etapa 

em que se encontra a EBT no sentido de o gestor perceber se suas ações e atitudes são diferentes 

ou se modificariam em função da etapa vivenciada pela empresa. Mesmo gestores da etapa 

criação, primeira do ciclo, conseguiram responder a essa pergunta, pois nenhum deles é 

totalmente iniciante dentro da incubadora e a sua ideia de negócio já passou por muitos 

obstáculos e desafios.  

O relato de algumas experiências vivenciadas pelos gestores contribuíram para essa 

resposta que precisou de reflexão e lembranças acerca dos vários momentos passados na 

trajetória profissional, especialmente aqueles que dizem respeito as etapas em que a EBT 

passou ou está passando atualmente. Essas respostas demonstraram na pesquisa a 

percepção de comportamentos em relação as etapas do ciclo organizacional, conforme 

Quadro 49. 
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Quadro 49 – Comportamentos dos gestores na etapa vivenciada pela EBT 

(Continua) 
Categoria Competitividade 

Etapa do 
ciclo/Gestor 

Referência 
etapa do ciclo * 

Trechos 

Criação 

A1 
Foco na 

estabilização do 
negócio 

“Acredito que sim porque lá no início tinha que fazer que nem tu 
falou, tinha que fazer pra ela nascer, pra ela sair do chão, agora ela 
já saiu...... eu tô na fase de que preciso manter ela eu tenho que 
alimentar minha empresa, tenho que fazer ela  crescer, porque tu 
tem que se estabilizar de alguma forma tu tem que conseguir 
entrar e ficar no mercado... eu sou um cara muito tranquilo dai 
tem um contra ponto, meus sócios, questão de estagiário, eu sou 
mais de boa, mais parceiro, eles que já ficam óh tem que saber lidar 
(parte profissional)  essa é uma, a outra é como eu te falei  antes é 
a determinação, o comprometimento, a vontade de fazer isso 
aqui crescer..” 

B1 Visão de futuro 

“...acho que sim, eu acho que pelo menos a fase inicial e todas 
essas etapas que você falou é normal passar... então, digamos, 
passou, eu estabilizei, depois pra mim segurar a minha estabilidade 
eu tenho que ir inovando e eu já tenho projetos assim né pra 
inovar.” 

C1 
Preocupações 

diferentes, 
adaptação 

“... cada ciclo vai ter a sua importância pro sucesso da empresa, 
então são coisas diferentes, na verdade, eu considero, ainda não 
cheguei nos próximos estágios, mas eu considero que a empresa 
hoje no ciclo de criação é uma, e a gente mantém o CNPJ pra passar 
pelo próximo ciclo que é o ciclo de lançamento, e 
consequentemente depois os próximos ciclos né, eu acredito que 
são situações bem diferentes... em relação as minhas atitudes, 
acho que não mudam, e volta naquilo que eu comentei antes, 
que só mudam as preocupações, mas sempre vai ter alguma 
coisa.” 

Lançamento 

D2 

Dificuldade 
aumenta na 

proporção da 
preparação 

Na verdade antes parecia mais fácil eu acho porque eu sabia 
menos, agora eu vejo que é mais complicado do que eu 
imaginava que seria, mas ao mesmo tempo eu tô mais 
preparado. Eu acho que eu ainda sou o mesmo nessa questão de 
manter minha criatividade, eu continuo sendo criativo e tentando 
achar soluções, então eu acho que as minhas ações continuam as 
mesmas, continuaram as mesmas em todas as etapas, apesar de 
hoje eu saber mais do que eu sabia antes, por isso talvez eu 
achava antes que seria mais fácil.” 

E2 Crescimento, 
amadurecimento 

“Não tenho dúvida, quando nós começamos a empresa eu nunca 
tinha tido nenhuma experiência, nem profissional como 
engenheiro, muito menos como administrador, então não tem 
dúvida que as ações seriam diferentes, se tu for perguntar pra 
alguém que me conheceu na época da incubação vai dizer que 
é outra pessoa... O amadurecimento eu diria que é o maior ganho, 
porque a empresa não deu certo ainda, pode daqui a pouco fechar 
as portas, mas o amadurecimento desse período foi mais valoroso 
do que qualquer empresa poderia me oferecer como profissional de 
carteira assinada ou algum pós.” 
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Quadro 49 – Comportamentos dos gestores na etapa vivenciada pela EBT 
(Conclusão) 

Estabilização 

F3 

Alteração de 
comportamento 
profissional e 

pessoal, 
organização 

“...sim, alterou sim. Alterou o comportamento pessoal também 
alterou o profissional, digamos assim, antigamente a gente 
pensava em mais divulgação do site, em publicidade e hoje a gente 
já pensa muito no processo interno da empresa. Igual eu te falei 
do cliente, como a gente já tá se relacionando com o cliente, e tem 
vários clientes, a gente tem que ter uma organização muito 
interna nossa entende, o processo interno...” 

G3 

Entendimento 
da 

responsabilidade 
e dos erros 

“Com certeza, tu entende muito mais a responsabilidade e os 
erros que tu tem né, principalmente, tipo, com outras pessoas, não 
que elas falham, mas quando tu falha gerenciando elas entende, 
então muitas vezes eu vejo muito isso, quando pessoas abrem 
negócios muito novas assim, e muitas sem experiência na verdade, 
e nem elas sabem como organizar as tarefas que elas fazem, então 
elas contratam os outros e elas não sabem gerenciar outros, aí vira 
uma grande bagunça, e eu sempre digo que a gente devia ter 
cadeiras básicas de administração no colégio sabe, pra 
incentivar desde novo, não só pra tu ser, mas pra tu saber 
gerenciar equipes né, e mudaria muita coisa assim, muita coisa ...” 

H3 
Otimização, 
rapidez nas 

tarefas 

“sim... eu trabalho muito mais otimizado hoje sabe, ah o cara 
não é preocupado... hã, a ferramenta para isso é fazer uma 
ferramenta pra organiza isso e outra ferramenta pra fazer  aquilo, 
hoje tudo que eu busco é o que eu posso fazer pra ser mais 
rápido e entregar resultado acho que é o principal hoje em dia ai 
tu perde aquele tempo se preocupando...” 

Expansão I4 Visão de futuro 

“Eu noto assim, que os nossos valores eles seguem os mesmos, 
a nossa missão também é a mesma né, a nossa visão de ir além 
ela acabou se expandido um pouco mais, na sua maioria hoje é 
no grande sul, é Brasil, é América Latina e mundo e assim que a 
gente pensa pro futuro né, a gente tá expandindo num estágio aqui 
dentro agora, a nossa meta é chegar em cem empresas naquele 
Sport que eu falei...” 

Evolução 

J6 
Estagnação e 
um pouco de 

desânimo 

“...é eu acho que hoje eu estou um pouco desanimado... a coisa 
não esta deslanchando, e esse foco que dou na empresa sem tanta 
importância, tem que mudar isso,  já era pra ontem sabe... Se eu 
pudesse antes, ver assim isso tudo. Eu acho que sim, é diferente 
no sentido de que não adianta tu ter ideias legais até tu fazer 
um protótipo e não conseguir  botar o troço no mercado, então 
talvez lá no começo eu pensasse nesta questão de fortalecer esses 
canais de venda e marketing e tal.” 

K6 Segurança, 
consolidação 

São, completamente diferentes, agora a gente quer aumentar a 
carteira de clientes, e consolidar mais a imagem da marca 
assim, consolidar a empresa assim, pra ela ser conhecida realmente 
em Santa Maria, ela já é bastante conhecida entre os profissionais, 
entre uma rede digamos, de pessoas que fazem a construção civil e 
a infraestrutura em Santa Maria.” 

 
*Percepção de mudança de comportamento em função das etapas do ciclo organizacional 
 
Fonte: Autora com base nos relatos dos entrevistados. 
  

 Analisando o Quadro 49, percebe-se que os gestores em sua maioria consideram que 

suas ações, atitudes e comportamentos foram alterados em função da etapa do ciclo 

organizacional vivenciado pela empresa. A experiência de estar ou passar pelas etapas trouxe 
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mudança no foco, ampliação da visão de futuro, crescimento, amadurecimento, organização, 

otimização de tempo, segurança e consolidação, fatores positivos para o crescimento de uma 

empresa. Para Fisk (2009) conforme a etapa organizacional o foco e a cultura da organização 

acabam sendo diferentes e em cada mudança existem novos desafios, inclusive na postura e no 

comportamento da pessoa que lidera e administra a empresa, essas mudanças puderam ser 

percebidas conforme os trechos dos relatos dos gestores pesquisados.  

 O Gestor C1 da etapa criação foi o que relatou claramente que as suas atitudes não 

alteraram em função da etapa, mas que, com o evoluir do negócio as preocupações ficaram 

diferentes e isso exigiu adaptação, para Iacono, Almeida e Nagano (2011) rápida adaptação e 

caráter inovador são considerados vantagem da EBT.  

Interpretando as respostas, observa-se que alguns direcionaram a mudança ocorrida em 

função da etapa do ciclo para a empresa, mas fica o entendimento de que são os gestores quem 

direcionam as mudanças de uma empresa e o comportamento que pode refletir positivamente 

ou negativamente nos resultados do negócio são intrínsecos ao indivíduo.  

Outro aspecto que chama a atenção, refere-se às duas EBTs que se encontram na etapa 

evolução, referentes aos Gestores J6 e K6. O Gestor J6 disse estar desanimado porque hoje ele 

percebe o quanto sua limitação de não detectar a prioridade e de não saber colocar seu produto 

no mercado o atingiu, percebeu que se tivesse essa visão lá no inicio na etapa criação talvez seu 

negócio não estivesse parecendo estagnado e ele não seria ainda uma empresa residente. Já o 

Gestor K6, demonstrou muita segurança na forma de gestar a empresa e disse que agora quer 

prospectar clientes, pois o negócio está consolidado no mercado e a empresa está classificada 

como graduada. Segundo a INBATEC (2016) essa classificação é o último estágio do processo 

de incubação, em que as empresas são definidas como organizações que já alcançaram o 

desenvolvimento suficiente para deixar a incubadora. Salienta-se que essa EBT graduada no 

momento da entrevista já estava instalada fora da incubadora. 

 Alguns relatos apresentaram claramente características de comportamento 

empreendedor, e em muitas respostas os comportamentos de determinada característica se 

repetiam, ficando mais compreensíveis na análise da segunda categoria da pesquisa 

referente a característica do comportamento empreendedor. É importante salientar que 

para cada uma das dez CCEs apontadas no instrumento quantitativo existe um conjunto 

específico de cinco comportamentos empreendedores e alguns desses comportamentos 

ficaram perceptíveis nas falas, confirmando que tal gestor possui determinada 

característica do comportamento empreendedor.  
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Em função da quantidade de informações dessa categoria, conforme o protocolo de 

entrevista elaborado para esse  módulo de característica do comportamento empreendedor, 

demonstrado no Quadro 45 (página 174) a pesquisa optou por dividir as empresas e 

apresentar as análises conforme a etapa do ciclo organizacional apontando a característica 

que ficou mais evidente no relato quando questionado ao gestor sobre quais são as suas 

características comportamentais mais importantes na atuação e na atividade profissional, 

conforme Quadro 50. 

 

Quadro 50 – CCEs dos gestores da etapa criação 

(Continua) 
Categoria Característica do comportamento empreendedor 

Gestor Referência CCEs * Conceito Trechos 

A1 

Comprometimento 

Assume responsabilidade 
pessoal pelo desempenho 
necessário ao atingimento 
de metas e objetivos; 
Colabora com os 
empregados ou se coloca 
no lugar deles, se 
necessário, para terminar 
um trabalho. 
 

“...bom como eu te falei, eu sou um cara muito 
tranquilo dai tem um contra ponto, meus 
sócios, questão de estagiário, eu sou mais de 
boa, mais parceiro, eles que já ficam óh tem 
que saber lidar (parte profissional)  essa é 
uma, a outra é como eu te falei  antes é a 
determinação, o comprometimento, a 
vontade de fazer isso aqui crescer..” 
Estabelece metas e objetivos que são 
desafiantes e que têm significado pessoal.” 

Estabelecimento de 
metas 

Estabelece metas e 
objetivos que são 
desafiantes e que têm 
significado pessoal. 

“Quero continuar atuando, foi o que te falei 
antes também a parte de ser diferente, ser 
importante, ser lembrado  pra frente, aquilo 
que vai continuar vivo depois de morto (risos).”   

B1 

Persistência 
 

Age diante de um 
obstáculo significativo.  
 

“... não eu acho que persistência, se não tu...  
tu tem que ser persistente, tu tem que ter é um 
preparo né? Assim, aliás um bom 
assessoramento, uma boa equipe pra te 
assessorar entendeu?  Que mais eu assim acho 
que seria importante no meu negócio é inovar, 
eu acho que tu tem que estar sempre 
inovando, tem que persistir, tem que inovar, 
tu tem que estar com um bom aporte técnico, 
técnico administrativo diria assim acho que 
isso é o mais importante.” 

Busca de 
Informações 

Consulta especialista para 
obter assessoria técnica ou 
comercial. 

Independência e 
autoconfiança 

Expressa confiança na sua 
própria capacidade de 
completar uma tarefa 
difícil ou de enfrentar um 
desafio. 

Inovação ** 

Característica 
empreendedora de pessoas 
bem sucedidas (FILION, 
1999; CÂMARA, 
ANDALÉCIO, 2012). 
Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 
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Quadro 50 – CCEs dos gestores da etapa criação 
(Conclusão) 

C1 

Persistência Age diante de um 
obstáculo significativo.  

“Vamos ver, eu nunca pensei nisso... Foco, eu 
acho que é bastante difícil, e eu falo por mim 
e os meus sócios, a gente teve muito problema 
com questão de foco, por não ter experiência, e 
também por tá esgoelado financeiramente tu 
acaba às vezes desfocando. E aí vem a questão 
do novo, da experiência, porque todo mundo 
fala que tu tem que focar, mas tu só vai saber 
disso no momento que tu perceber que o foco 
é importante, e hoje eu acho que a gente 
conseguiu melhorar bastante nisso. 
Motivação é uma que é, nessa fase inicial tem 
que ter..., eu acho que depois também, mas 
agora tu não tem nada pra se apegar, então a 
motivação é tudo, tem que ter sangue no olho 
porque se não a coisa não vai acontecer, eu 
acho que o que mais motiva são as perspectivas 
assim, né, vamos dizer assim, aí é o valor que 
tu vai criar pra ti, tu ter a capacidade de 
resolver problemas das outras pessoas, tu 
conseguir mudar várias situações que 
acontecem hoje e que tu sabe que tu tem como 
melhorar isso, e ainda ganhar dinheiro com isso 
né. Acho que a questão financeira também é 
importante de se levar em conta, que a gente 
busca também é isso, essa independência, 
vamos dizer, é se sentir melhor do que se tu 
tivesse trabalhando, juntar né, juntar essas 
coisas, tanto a realização, a realização como 
empreendedor, de resolver a dor de alguém, 
e ter sucesso financeiramente também, 
porque senão é bucha também né, tu assumir 
todas as responsabilidades e riscos de ter um 
negócio próprio e ainda ganhar menos do 
que se tu tivesse trabalhando pra alguém que 
as responsabilidades diminuem bastante. E 
depois o que é muito importante é a 
persistência, acho que sem persistência tu para 
logo, porque não é uma coisa fácil, não é de 
uma hora pra outra que tu começa a colher os 
resultados, tu tem que se dedicar muito antes, 
para vir o mínimo resultado de retorno 
tangível assim...” 

Comprometimento 

Assume responsabilidade 
pessoal pelo desempenho 
necessário ao atingimento 
de metas e objetivos; 
Colabora com os 
empregados ou se coloca 
no lugar deles, se 
necessário, para terminar 
um trabalho; Esmera-se 
em manter os clientes 
satisfeitos e coloca em 
primeiro lugar a boa 
vontade a longo prazo, 
acima do lucro a curto 
prazo.  

Correr riscos 
calculados 

Age para reduzir os riscos 
ou controlar os resultados;  
Coloca-se em situações 
que implicam desafios ou 
riscos moderados. 

Motivação ** 

A motivação do indivíduo 
está ligada ao impulso de 
obter sucesso nas 
atividades desenvolvidas 
mais pela sua realização 
pessoal – intrínseca - do 
que pelo recebimento de 
recompensas externas - 
extrínseca – 
(MCCLELLAND, 1972).  
Necessidade de realização 
de McClleland (1987), 
primeira dimensão do 
instrumento, subentendida 
como a que inspira as 
demais da dimensão 
realização.  
Necessidade de realização 
de Filion (1999). 
Força motriz para buscar a 
satisfação (MARRAS, 
2009). 

 
*Percepção das característica do comportamento empreendedor 
** Percepção de características empreendedoras abordadas por outros autores  
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), referencial teórico e nos 
relatos dos entrevistados. 
 

 A partir do Quadro 50, que evidencia a característica do comportamento empreendedor 

dos gestores entrevistados, pode-se constatar que os três gestores das EBTs que encontram-se 

na etapa criação,  possuem características tanto do conjunto de características da dimensão 
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realização, como das dimensões planejamento e poder, ficando mais predominante em todos as 

características empreendedoras da dimensão realização, fundamental para a criação do negócio. 

Importante perceber também que para McClleland (1987) a motivação é o que inspira a 

necessidade de realização e a dimensão realização no instrumento desenvolvido pelo autor é 

formada por cinco características do comportamento empreendedor. O Gestor CI relatou a 

importância de ter motivação na etapa inicial de um negócio e a inovação percebida no Gestor 

B1 é um fator que, entre outros como aprendizagem e capacidades empresariais, avalia a 

competitividade conforme Bautista, Melón e Baptista (2013), corroborando, NIC (2015), 

atribui a inovação como um intangível de capital da inovação que interfere também na  

avaliação da competitividade.  

A partir dos relatos referentes as características do comportamento empreendedor foi 

realizado sínteses em cada etapa do ciclo organizacional, a Figura 20 demonstra a síntese das 

principais características dos gestores da etapa criação, conforme percepção dos relatos. 

 

Figura 20 – Síntese das CCEs dos gestores da etapa criação 

 

 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos das entrevistas. 
 

Criar um negócio ou por em prática uma ideia exige iniciativa e atitude por parte de 

quem empreende e isso implica em proatividade e comportamento orientado para o futuro 

(GLAUB et al. 2014). Os gestores da etapa criação, conforme Figura 20, demonstram 



 

 

191 

comportamentos alinhados aos autores e ficou perceptível características do comportamento 

empreendedor das dimensões realização, planejamento e poder, de um total de dez CCEs foram 

identificadas seis nestes gestores entrevistados.  

As característica do comportamento empreendedor persistência, comprometimento e 

correr riscos calculados da dimensão realização exige, dentre outros comportamentos, atitude 

diante de um obstáculo, responsabilidade pelo desempenho necessário para atingir objetivos, 

iniciativa e avaliação de alternativas para tomar decisões. Estabelecimento de metas e busca de 

informações exige definição de objetivos desafiantes, visão de longo prazo e consultas para 

obter informações especializadas. Independência e autoconfiança exige autonomia na ações e 

confiança na própria capacidade de executar uma tarefa ou de enfrentar um desafio. Todos esses 

comportamentos destacados nesses gestores são importantes na etapa de criação de um negócio. 

Na sequência do ciclo organizacional a próxima etapa refere-se ao lançamento do 

negócio, os dados são apresentados no Quadro 51. 

 
Quadro 51 – CCEs dos gestores da etapa lançamento 

(Continua) 
Categoria Característica do comportamento empreendedor 

Gestor Referência CCEs * Conceito Trechos 

D2 

Persistência 

Age diante de um obstáculo 
significativo;  
Age repetidamente ou muda 
de estratégia, a fim de 
enfrentar um desafio ou 
superar um obstáculo; 
Faz um sacrifício pessoal ou 
desenvolve um esforço 
extraordinário para 
completar uma tarefa. 

“Na minha atividade empresarial.. acho que 
persistência, na verdade pra todas né, 
persistência, acho que tu tem que ter um 
nível de criatividade também pra ti 
conseguir superar os obstáculos, mas acho 
que mais persistência, eu acho que e 
persistência até supera o trabalho duro 
assim, tem muita gente que trabalha duro 
mas no primeiro obstáculo acaba 
desistindo, a gente teve diversas 
oportunidades de desistir da “empresa”, que 
achamos que talvez não desse certo, mas a 
gente persistiu, eu acho que a persistência é a 
principal talvez.” 

Independência e 
autoconfiança 

Busca autonomia em relação 
a normas e controles de 
outros;  
Expressa confiança na sua 
própria capacidade de 
completar uma tarefa difícil 
ou de enfrentar um desafio. 

“Eu acho que eu me motivo por ver o meu 
negócio crescer e ser um negócio diferente 
no sentido de não ser uma empresa 
tradicional, então a gente tem processos mais 
flexíveis e trabalhar com pessoas mais 
abertas e pessoas mais jovens também né? 
E o que me motiva sempre é ter a liberdade, 
que foi o que eu te falei lá no início, de poder 
fazer o que eu quiser, na hora que eu 
quiser e do jeito que eu quiser.” 
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Quadro 51 – CCEs dos gestores da etapa lançamento 
(Conclusão) 

D2 

Criatividade ** 

Característica 
empreendedoras dos traços 
de personalidade (FILION, 
1999).  
Variável para compreender o 
fenômeno do 
empreendedorismo 
(MARTINELLI, FLEMING, 
2010). 

 

Inovação ** 

Característica 
empreendedora de pessoas 
bem sucedidas (FILION, 
1999; CÂMARA, 
ANDALÉCIO, 2012). 
Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 

E2 

Discernimento *** Categoria não nomeada “Eu diria discernimento, colocaria como 
uma das características principais. E 
flexibilidade também, principalmente no 
começo tem que ter a sensibilidade pra 
entender quando flexibilizar, quando tu 
pode ser mais rígido tem que dizer não, isso 
tanto pra funcionários quanto pra clientes, 
fornecedores. Eu acho que é mais ou menos 
isso e tu tem que ter uma predisposição, ou 
melhor, não é tem que ter uma predisposição, 
mas pessoas com predisposição tem mais 
facilidade...” 

Flexibilidade ** 

Característica 
empreendedoras dos traços 
de personalidade (FILION, 
1999). 
Intangível de capital 
organizacional que interfere 
na competitividade (NIC, 
2015). 

Predisposição ** 

A predisposição ou intenção 
tem um papel no 
desempenho da atividade 
empreendedora que busca os 
fatores motivacionais que 
influenciam no 
comportamento do indivíduo 
(HISRICH, PETERS, 
SHEPHERD, 2014). 

Estabelecimento de 
metas 

Estabelece metas e objetivos 
que são desafiantes e que 
têm significado pessoal.  

“...e a perspectiva de um futuro melhor, eu 
acredito que a maior motivação é acreditar 
que eu tô construindo um legado, e tô de 
fato impactando na sociedade e no meio 
onde eu vivo.” 

Persuasão e redes 
de contato 

Age para desenvolver e 
manter relações comerciais. 

 
*Percepção das características do comportamento empreendedor 
** Percepção de características empreendedoras abordadas por outros autores  
*** Percepção de característica empreendedora não nomeada no referencial teórico 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), referencial teórico e nos 
relatos dos entrevistados. 
 

 Para os gestores entrevistados da etapa lançamento, a dimensão que ficou predominante 

foi poder, formada pelas características do comportamento empreendedor persuasão e redes de 

contato, destacada no Gestor F2 e independência e autoconfiança destacada no Gestor D2. Na 

etapa lançamento os gestores precisam acreditar em si mesmos para que isso se estenda ao seu 

negócio, sem autoconfiança fica mais difícil lançar um produto ou serviço no mercado e para 
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que esse lançamento seja satisfatório também é recomendado influenciar pessoas e agir para 

desenvolver e manter relações comerciais. Segundo Cialdini (2012) o poder de persuasão é nato 

por qualquer indivíduo, porém é necessário aprender a desenvolvê-lo no sentido de influenciar 

outras pessoas de maneira positiva e que ambas as partes sejam beneficiadas.  

Percebe-se uma diferença nas características dos gestores da etapa criação para os da 

etapa lançamento, aonde surgiram características como criatividade, predisposição e 

flexibilidade já nominadas por outros autores, destacando a flexibilidade, que ao equilibrar com 

o controle, segundo Adizes (2004) e Freire (2016) significa a plenitude de um negócio. O termo 

discernimento, destacado pelo Gestor E2, foi definido como uma categoria não nomeada para 

a pesquisa, explicadas na seção específica de tais categorias. A Figura 21 demonstra a síntese 

dos resultados dos gestores da etapa lançamento referente as percepções das características do 

comportamento empreendedor. 

 

Figura 21 – Síntese das CCEs dos gestores da etapa lançamento 

 
*Categoria não nomeada 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos das entrevistas. 
 

Os gestores da etapa lançamento apresentaram menos característica do comportamento 

empreendedor dos que os gestores da etapa criação, mas chama a atenção a dimensão poder, 

aonde as duas características persuasão e redes de contato e independência e autoconfiança 

foram percebidas entre os gestores, não mais importantes que as demais, mas na etapa de 
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lançamento se munir de pessoas chave pode ser determinante para resultados favoráveis, assim 

como demonstrar autonomia e confiança no lançamento de produtos ou serviços no mercado.  

Estabelecimentos de metas da dimensão planejamento é outra característica do 

comportamento empreendedor pertinente na etapa de lançamento, assim como também da 

dimensão realização a característica persistência. Essa característica foi bastante citada pelos 

gestores em outras etapas, não somente na etapa lançamento, mas nesse momento de se preparar 

para lançar o negócio no mercado e ver sua aceitação frente à demanda, possuir traços da 

característica persistência, estabelecimento de metas, independência e autoconfiança torna-se 

chave.  

O próximo quadro contempla as percepções, informações e inferências dos gestores da 

etapa estabilização. 

 

Quadro 52 – CCEs dos gestores da etapa estabilização 

(Continua) 
Categoria Característica do comportamento empreendedor 

Gestor Referência CCEs * Conceito Trechos 

F3 

Busca de 
oportunidade e 

iniciativa 

Faz as coisas antes de 
solicitado, ou antes, de 
forçado pelas 
circunstâncias;  
Age para expandir o 
negócio a novas áreas, 
produtos ou serviços;  

“...A zona de conforto. Sair da zona de 
conforto, o empreendedor tem que sair da 
zona de conforto. As pessoas acham que o 
sucesso é aparecer para as outras pessoas né? 
Mas eu acho que o sucesso é tu estar no teu 
canto fazendo o teu trabalho e fazendo os 
horários extra, até em finais de semana, às  

Comprometimento 

 Assume responsabilidade 
pessoal pelo desempenho 
necessário ao atingimento 
de metas e objetivos;  
Colabora com os 
empregados ou se coloca 
no lugar deles, se 
necessário, para terminar 
um trabalho.  

vezes a gente trabalha né, digamos assim, 
isso é normal pro empreendedor. Não são só 
as 8 horas. Pro meu amigo, pro meu gerente de 
locação, são 8 horas né, ele vai pra casa e deu. 
Mas às vezes a gente tem que fazer alguma 
coisa, vir num sábado de tarde, num 
domingo de manhã como já aconteceu pra 
gente organizar a empresa né? Então eu acho 
que o empreendedor não tem muito horário, ele 
tem que ver que no começo ele não vai ter 
salário e ele tem que ter uma cabeça muito 
aberta, um objetivo, se ele não tiver objetivo, 
ele vai estar se omitindo, ele está se 
aventurando no empreendedorismo, não está 
sendo empreendedor. Ele tem que ter um 
objetivo muito claro: ter uma empresa e que 
essa empresa tem que dar lucro pra ele, uma 
rentabilidade, um retorno. Senão ele vai 
estar se aventurando. “ 

Exigência da 
qualidade e 
eficiência 

Desenvolve ou utiliza 
procedimentos para 
assegurar que o trabalho 
seja terminado a tempo. 

Estabelecimento de 
metas 

Estabelece metas e 
objetivos que são 
desafiantes e que têm 
significado pessoal. 
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Quadro 52 – CCEs dos gestores da etapa estabilização 
(Continuação) 

G3 

Persistência 

Age diante de um 
obstáculo significativo;  
Age repetidamente ou 
muda de estratégia, a fim 
de enfrentar um desafio ou 
superar um obstáculo; 
Faz um sacrifício pessoal 
ou desenvolve um esforço 
extraordinário para 
completar uma tarefa. 

“Bom, eu acho que persistência é a principal 
delas, porque é um mercado novo, muito 
difícil de trabalhar né? É um produto 
totalmente novo, então, cara, o produtor acha o 
máximo muitas vezes, e ele não acredita no que 
tu tá falando pra ele entende? Ele acha que tu tá 
mentindo pra ele... então isso foi uma quebra 
de barreiras assim, que a gente não esperava, 
tu fazer uma coisa inovadora, mas é diferente 
eu te vender um ar condicionado, tu sabe pra 
que serve um ar condicionado, mas agora uma 
coleira ninguém sabe pra que serve... É novo, 
então a persistência foi, a criatividade 
também, acho que são características bem 
importantes, nem falo assim em inovação, 
porque a gente tinha uma ideia do produto, 
ai daquele produto a gente partiu pra uma 
ideia de serviço e ai mudou todo o modelo de 
negócio sabe, e hoje a gente já pensa que o 
maior valor da empresa não, é o produto, nem 
o serviço, e nem o modelo de negócio... são os 
dados que a gente tem de cada animal...” 

Criatividade ** 

Característica 
empreendedoras dos traços 
de personalidade (FILION, 
1999).  
Variável para compreender 
o fenômeno do 
empreendedorismo 
(MARTINELLI, 
FLEMING, 2010). 

Inovação ** 

Característica 
empreendedora de pessoas 
bem sucedidas (FILION, 
1999; CÂMARA e 
ANDALÉCIO, 2012). 
Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 

Pragmatismo *** Categoria não nomeada ... eu sou muito prático e muito pragmático, 
tem muitas ideias ótimas assim, muito boas 
que nunca sai do papel, porque as pessoas 
tipo, raramente elas estão dispostas a 
arriscar, elas querem brincar de ser 
empreendedor entendeu? Eu sempre digo 
isso: Cara, tu quer mesmo, tu pode planejar o 
tempo que for, tu pode ficar anos planejando, e 
tu botar e dar errado, na verdade no início tende  
tudo a dar errado, as tuas ideias, mas tu só vai 
saber na prática...” 

Correr riscos 
calculados 

Coloca-se em situações 
que implicam desafios ou 
riscos moderados. 

Planejamento e 
monitoramento 

sistemáticos 

Planeja dividindo tarefas 
de grande porte em 
subtarefas com prazos 
definidos; Constantemente 
revisa seus planos, levando  
em conta os resultados 
obtidos e mudanças 
circunstanciais. 

H3 

Persistência Age diante de um 
obstáculo significativo. 

“... persistência acho que é a principal delas 
resiliência, também acho que tenho, hã tu não 
pode se desesperar diante do teu problema 
sabe... hã mas enfim, resiliência, persistência 
eu acho e rede de contatos, acho que 
comunicação, habilidade de comunicação 
também. ” 

Resiliência *** Categoria não nomeada 
Persuasão e redes 

de contato 
Utiliza estratégias 
deliberadas para 
influenciar ou persuadir os 
outros.  

Habilidade de 
comunicação *** 

Categoria não nomeada 
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Quadro 52 – CCEs dos gestores da etapa estabilização 
(Conclusão) 

H3 

Empatia *** Categoria não nomeada 

“... eu mudei muito como gestor de pessoas 
vendo aquilo que eu não gostaria que fizesse 
comigo ou com o colaborador que as vezes eu 
vejo né? Eu mudei muito com os meus 
colaboradores eu acho, assim como tem coisas 
que às vezes que eu vejo lá que eu me coloco 
como empreendedor que às vezes eu seria 
critico em relação aos meu chefes, que ao 
mesmo tempo não, eu passo pela mesma coisa, 
as dificuldades que eu tenho lá, são as mesmas 
que eles tem aqui, as vezes de gerenciar e dar 
conta de tudo sabe... ” 

Observação *** Categoria não nomeada 

“... eu acho que entre todas as minhas 
habilidades que eu desenvolvi a principal e a 
que mais me ajuda tudo, todo o resto é 
aprender a observar eu acho”. 

 
*Percepção das características do comportamento empreendedor 
** Percepção de características empreendedoras abordadas por outros autores  
*** Percepção de características empreendedoras não nomeadas no referencial teórico 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), referencial teórico e nos 
relatos dos entrevistados. 
 

 Notou-se que os gestores da etapa estabilização, conforme Quadro 52, apresentaram 

variadas características, surgindo uma que não tinha sido mencionada nas etapas anteriores 

referente a planejamento e monitoramento sistemáticos, característica importante nessa etapa 

de estabilizar o negócio, que exige muita organização (FISK, 2009), além também de 

planejamento ser um intangível de capital organizacional que interfere na competitividade 

(NIC, 2015).  

O Gestor F3 apresentou três das cinco características da dimensão realização e uma da 

dimensão planejamento, não ficando explicitado a dimensão poder em sua fala, referente a 

persuasão e autoconfiança, mas a percepção da pesquisadora no momento da entrevista foi 

desse gestor ser muito autoconfiante e independente. Já o Gestor G3 se percebe como uma 

pessoa que possui uma capacidade administrativa forte, e essa auto percepção ficou registrada 

nos relatos, pois o negócio desse gestor já está consolidado no mercado e baseia-se na inovação 

e na criatividade, ele destacou também o pragmatismo como uma característica empreendedora 

ao considerar a utilização prática de seu negócio em oposição a teoria, enfatizando que as coisas 

devem sair do papel.  

Características de poder e realização foram as mais preponderantes no último gestor da 

etapa estabilização e dele surgiram novas características comportamentais como a resiliência, a 
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empatia e a observação como categorias analisadas na seção das categorias definidas como não 

nomeadas. A Figura 22 contempla a síntese desse resultado. 

 

Figura 22 – Síntese das CCEs dos gestores da etapa estabilização 

 
*Categoria não nomeada 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos das entrevistas. 
 

 Foi perceptível nos gestores da etapa estabilização quase todas as CCEs de McClelland 

(1987), a dimensão realização apresentou todas as características, a de planejamento apresentou 

duas de três e a de poder apresentou uma de duas características. Embora não tenha surgido 

explicitamente nos relatos informações que demonstrassem que os gestores dessa etapa 

possuem características de independência e autoconfiança, eles encontram-se em uma etapa do 

negócio que exige essa característica, pois o momento da estabilização é aquele em o gestor 

precisa estar atento à identificação de novos mercados ou de novos produtos e de organizar e 

estruturar processos do negócio (FISK, 2009), nesses aspectos essa característica se estende a 

obter também confiança no próprio negócio. Esse grupo de gestores foi o que apresentou em 

seus relatos mais categorias consideradas como não nomeadas. O Quadro 53 aborda a CCEs 

dos gestores da etapa expansão. 
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Quadro 53 – CCEs dos gestores da etapa expansão 

 
Categoria Característica do comportamento empreendedor 

Gestor Referência CCEs * Conceito Trechos 

I4 

Comprometimento 

Assume responsabilidade 
pessoal pelo desempenho 
necessário ao atingimento 
de metas e objetivos. 

“... hum... comprometimento, dedicação, 
proatividade, autonomia, criatividade, 
inovação são uns pontos ai né? Vou te dizer, 
uma vez eu tava trabalhando de garçom numa 
pizzaria de um tio meu e um cara parecia ser 
vidente assim ele apareceu pra mim e disse, 
cara tu vai ser administrador, não sei se foi pelo 
trato que eu tive com ele sabe, o modo que eu 
atendi ele dentro da empresa, ele me disse isso, 
eu fiquei com aquilo na cabeça também, sabe 
as pessoas as vezes também cruzam o teu 
caminho e te dão certas mensagens que 
podem te modificar ou te incentiva pra algo 
que você já vinha pensando, então acredito 
que pode ser, tanto nasce com a pessoa esse 
feeling que a gente chama, ou esta 
característica, eu sou musico também e falam 
que as pessoas nascem com o dom da musica, 
mas eu toco há quinze anos né... Eu matava 
aula do colégio pra ficar treinando em casa 
então eu acho que não nasci com este dom eu 
adquiri ele né? Eu não comecei a empreender 
(risos) da noite pro dia fiz muita coisa, muito 
estágio, muita experiência, adquiri muita 
experiência pra chegar até aqui hoje né? 
Então quando a gente começou a empresa eu 
tinha uma folhinha de oficio e era a minha 
apresentação, hoje a gente tem ppt, tem 
telefone, tem computador  é outro papo.” 
 

Proatividade ** 

Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 
Ter iniciativa implica 
demonstrar atitude, 
proatividade e 
comportamento orientado 
para o futuro, em superar 
barreiras (GLAUB et al., 
2014).  
Atributo que contribuí para 
criação de valor dentro de 
incubadoras (FALLER et 
al., 2016).  

Autonomia 
(Independência e 
autoconfiança) 

Expressa confiança na sua 
própria capacidade de 
completar uma tarefa difícil 
ou de enfrentar um desafio. 

Criatividade ** 

Característica 
empreendedoras dos traços 
de personalidade (FILION, 
1999). Variável para 
compreender o fenômeno 
do empreendedorismo 
(MARTINELLI, 
FLEMING, 2010). 

Inovação ** 

Característica 
empreendedora de pessoas 
bem sucedidas (FILION, 
1999; CÂMARA e 
ANDALÉCIO, 2012). 
Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 

Resiliência *** Categoria não nomeada 
*Percepção das características do comportamento empreendedor 
** Percepção de características empreendedoras abordadas por outros autores  
*** Percepção de características empreendedoras não nomeadas no referencial teórico 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), no referencial teórico e 
nos relatos dos entrevistados. 
 

 O Gestor I4 pela observação da pesquisadora no momento da entrevista e na auto 

percepção dos relatos é um empreendedor “nato” que teve na família o suporte para o 

empreendedorismo. Suas experiências lhe deram a autonomia e a confiança necessárias para 
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estar à frente de seu negócio. Ribas (2011) diz que o empreendedorismo é um processo 

individual de acúmulo permanente de experiências e de realizações produtivas, que se idealizam 

pela inovação e se concretizam por uma ação empreendedora. A EBT desse gestor está em 

expansão e seus processos estão organizados, é um gestor que tem “brilho no olho”, é 

extremamente alegre e considera a empresa sua segunda casa, permanecendo mais dentro da 

incubadora do que fora dela. Embora a empresa esteja consolidada no mercado e apresenta 

produtos e serviços inovadores, o gestor disse que estar dentro da incubadora ainda é necessário 

em função de custos elevados para locar ou obter um espaço próprio. 

 Destaca-se ainda para esse Gestor I4 a característica resiliência, definida como 

categoria não nomeada, apontada nesse quadro em função da percepção da pesquisadora, pois 

em um outro relato referente aos fatos marcantes na trajetória de vida, o entrevistado informou 

que desde a perda do pai, considerado um momento muito difícil de superação, se tornou uma 

pessoa resiliente com habilidade para conseguir se adaptar às diversas e diferentes situações 

que se apresentam tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Essa categoria foi 

analisada na seção definida para as categorias não nomeadas. 

A etapa expansão foi representada por um gestor da amostra representativa para os 

dados qualitativos, fato que pode ter contribuído para a ocorrência de menos características, o 

que não significa que esse gestor é mais empreendedor ou menos empreendedor, significa que, 

na percepção dele sobre comportamento empreendedor surgiram características diferentes das 

apontadas por McClelland (1987), como proatividade, criatividade e inovação, citada por outros 

autores também como características empreendedoras.  

Salienta-se a proatividade e a inovação, que para o NIC (2015) são intangíveis que 

interferem na competitividade e esse gestor considera-se competitivo em suas ações. Surgiu 

também a característica resiliência, já comentada anteriormente.  

A Figura 23, na sequência, sintetiza os resultados dessa etapa expansão. Conforme a 

figura, os dados advindos do Gestor da etapa expansão apresentam características das 

dimensões realização e poder, mas como a característica do comportamento empreendedor 

comprometimento surgiu claramente por meio dos relatos e ela significa demonstrar 

responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao atingimento de metas e objetivos, está 

intrínseco nela características da dimensão planejamento. Esse gestor, embora tenha 

apresentado na entrevista poucas características do instrumento, ele trouxe outras que remete 

reflexão e destaque. 
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Figura 23 – Síntese das CCEs do gestor da etapa expansão 

  
*Categoria não nomeada 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos das entrevistas. 
 

O último quadro referente as características do comportamento empreendedor dos 

gestores da etapa evolução apresenta-se na sequência. 

  

Quadro 54 – CCEs dos gestores da etapa evolução 

(Continua) 
Categoria Característica do comportamento empreendedor 

Gestor Referência CCEs * Conceito Trechos 

J6 

Busca de 
oportunidade e 

iniciativa 

Age para expandir o 
negócio a novas áreas, 
produtos ou serviços;  
Aproveita oportunidades 
fora do comum para 
começar um negócio. 

“...hum, é talvez é isso que eu te falei antes de 
eu não focar muito numa coisa, mas não sei se 
seria isso também, mas tenho um 
comportamento de visão mais ampla, assim 
nessa questão de... até sei aonde eu quero 
chegar, mas talvez me falta definição, como é 
que eu vou chegar, quais são esses caminhos, 
eu acho falta, não sei se é isso que tu quer 
saber... Sabe... é uma dificuldade que eu tenho 
não sei se é um bloqueio meu, eu acho que eu 
vou muito longe sempre, sou persistente, 
muito detalhista em algumas coisas, muito 
atento, quero que tudo fique muito bom 
para o cliente, gosto de desafios e de coisas 
ligadas a tecnologia, coisas novas, diferentes, 
isso me motiva. Mas falando em 
empreendedorismo em outra área eu entrei 
também para a área de pet com minha 
esposa, criamos o produto Biscocão, um 
petisco natural para cachorros, está dando 
certo...” 

Persistência 

Faz um sacrifício pessoal 
ou desenvolve um esforço 
extraordinário para 
completar uma tarefa. 

Inovação ** 

Característica 
empreendedora de pessoas 
bem sucedidas (FILION, 
1999; CÂMARA e 
ANDALÉCIO, 2012). 
Intangível de capital da 
inovação que interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 
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Quadro 54 – CCEs dos gestores da etapa evolução 
(Conclusão) 

J6 

Motivação ** 

A motivação do indivíduo 
está ligada ao impulso de 
obter sucesso nas 
atividades desenvolvidas 
mais pela sua realização 
pessoal – intrínseca - do 
que pelo recebimento de 
recompensas externas - 
extrínseca – 
(MCCLELLAND, 1972).  
Necessidade de realização 
de McClleland (1987), 
primeira dimensão do 
instrumento, subentendida 
como a que inspira as 
demais da dimensão 
realização.  
Necessidade de realização 
de Filion (1999). 
Força motriz para buscar a 
satisfação (MARRAS, 
2009). 

 

Exigência de 
qualidade e 
eficiência 

Age de maneira a fazer 
coisas que satisfazem ou 
excedem padrões de 
excelência. 

K6 

Busca de 
oportunidade e 

iniciativa 

Age para expandir o 
negócio a novas áreas, 
produtos ou serviços;  
Aproveita oportunidades 
fora do comum para 
começar um negócio. 

“Sofrimento... (risos) Não, eu acredito que o 
sofrimento, eu “digo” de resultado, mas é 
perseverança. Além da flexibilidade, 
obviamente é a possibilidade de ganho, se não 
tiver isso é melhor ir pro serviço público. Eu 
acho que fui adquirindo meu comportamento, 
não sei, é da vivência, eu sempre fui meio 
metido a fazer coisas assim, acho que sei lá, 
de uns 15, 16 anos pra frente eu queria muito 
já empreender, tanto que eu fiz vários 
empreendimentos antes até, como por 
exemplo baixar música pirata e criar CD 
(risos), eu vendia na escola na hora do recreio. 
(risos).   

Perseverança 
(Persistência) 

Age diante de obstáculo 
significativo. 

Flexibilidade ** 

Característica 
empreendedoras dos traços 
de personalidade (FILION, 
1999). 
Intangível de capital 
organizacional que 
interfere na 
competitividade (NIC, 
2015). 

Correr riscos 
calculados 

Avalia alternativa e calcula 
riscos deliberadamente;  

Independência e 
autoconfiança 

Expressa confiança na sua 
própria capacidade de 
completar uma tarefa 
difícil ou de enfrentar um 
desafio. 

 
*Percepção das características do comportamento empreendedor 
** Percepção de características empreendedoras abordadas por outros autores  
*** Percepção de características empreendedoras não nomeadas no referencial teórico 
 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), no referencial teórico e 
nos relatos dos entrevistados. 
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Na etapa evolução, conforme Quadro 54, percebeu-se a característica busca de 

oportunidade e iniciativa, especificamente o comportamento de agir para expandir o negócio e 

aproveitar outras oportunidades para iniciar novos negócios, para Fisk (2009) essas ações na 

etapa evolução são pertinentes, uma vez que se caracteriza por encontrar formas de inovação 

através de estratégias para moldar modelos de negócio e mercados. Neste sentido, os gestores 

dessa etapa apresentaram mais características da dimensão realização e corroborando com a 

conceito da etapa surgiram características como a inovação e a flexibilidade não explícitas no 

instrumento, mas subentendidas e apontadas por outros autores do referencial teórico, 

especificamente por serem intangíveis de capital da inovação e capital organizacional que 

interfere na avaliação da competitividade (NIC, 2015). 

Salienta-se a característica motivação conceituada por McClelland (1972) e Filion 

(1999) como necessidade de realização ligada diretamente ao desejo de obter sucesso nas 

atividades desenvolvidas vai ao encontro da característica busca de oportunidade e iniciativa. 

Para Marras (2009) motivação é a força motriz que alavanca as pessoas a buscarem a satisfação, 

é um processo de mobilização de energia, é algo que ocorre em cada indivíduo e ao satisfazer 

uma necessidade o autor diz que acaba a motivação surgindo outra necessidade e assim 

sucessivamente. Foi perceptível que os gestores estão em constante mudança de melhoria em 

seus processos, essa ação remete à motivação em satisfazer necessidades. 

 Cabe um destaque também na característica exigência da qualidade e eficiência 

apontada pelo Gestor J6, ele relatou que como se considera muito técnico e detalhista exige de 

si mesmo que o trabalho seja o mais perfeito possível e essa qualidade algumas vezes o 

prejudica, pois como não consegue identificar a prioridade do momento, gasta muito tempo em 

um trabalho que não é tão relevante em termos de resultados. Ele disse que sempre faz o melhor 

pelo cliente, mas que muitas vezes, essa melhora não é percebida e não traz o retorno esperado. 

O tempo demasiado não compensa e ele acredita em seu potencial técnico em termos de 

tecnologia, isso o motiva e faz com que esteja sempre atento a novas oportunidades, mas limita-

se na parte de venda e expansão, por isso se sente muitas vezes frustrado. 

Já o Gestor K6 apontou o termo perseverança em seu relato e, nos trechos da entrevista, 

pode ser entendido como sinônimo de persistência, característica da dimensão realização, esse 

gestor administra a única empresa já graduada entre as pesquisadas e demonstrou em sua fala 

muita segurança e confiança na expansão de seu negócio.  

A Figura 24 demonstra a síntese dos gestores da etapa evolução. 
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Figura 24 – Síntese dos gestores da etapa evolução 

 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos relatos das entrevistas. 
  

A dimensão realização foi a que mais se destacou entre os gestores da etapa evolução, 

apresentando quatro das cinco previstas no instrumento, não apresentando neste trecho 

específico do relato sobre característica do comportamento empreendedor, comportamentos da 

dimensão planejamento. 

Em relação a dimensão poder foi apontada a característica independência e 

autoconfiança, que pelos relatos dos gestores dessa etapa, eles informaram que a experiência 

de passar pelas demais etapas anteriores traz mais conhecimento e automaticamente mais 

autonomia e confiança para prospectar, para pensar o negócio. Para Fisk (2009) e etapa da 

evolução se caracteriza justamente por estender o negócio a novos mercados e isso exige 

independência e autoconfiança. 

 Para apoiar as análises acerca de comportamento empreendedor, a pesquisa baseada no 

protocolo de entrevistas, Quadro 45 (terceira coluna), apontou as formas de agir de cada gestor 

das EBTs na percepção geral, nesse sentido para cada gestor foram atribuídos adjetivos, 

referentes à percepção de comportamentos, que refletem a sua forma de agir frente as situações 

questionadas por meio do roteiro de entrevista. Dentre todos os adjetivos aqueles que se 

repetiam no mínimo duas vezes foram agrupados no quadro que segue em ordem decrescente 

de predominância. 
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Quadro 55 – Formas de agir dos gestores 
 

Categoria Característica do comportamento empreendedor 
 
Formas de agir* 
 

Etapas do ciclo organizacional 
Criação Lançamento Estabilização Expansão Evolução 

A1 B1 C1 D2 E2 F3 G3 H3 I4 J6 K6 
Persistente            
Desacomodado            
Dedicado            
Focado            
Técnico            
Planejado            
Comprometido            
Inovador            
Resiliente            
Motivado            
Responsável            

*Percepção de comportamentos 
 
Fonte: Autora com base nos relatos das entrevistas. 
 
  
 Analisando os diversos adjetivos atribuídos aos gestores, nota-se que alguns prevalecem 

por etapa do ciclo organizacional, por exemplo “persistente” foi perceptível em dois gestores 

da etapa criação “desacomodado” e “técnico” foi perceptível nos dois gestores da etapa 

lançamento, “planejador” nos três gestores da etapa estabilização. A forma de agir com maior 

predominância entre os gestores foram “persistente” e “desacomodado”, seguidas de 

“dedicado”, “focado”, “técnico” e “planejado”. Comprometimento, inovação, resiliência, 

motivação e responsabilidade apareceram no mínimo duas vezes.  

Além desses comportamentos apontados no Quadro 55, foram perceptíveis, 

isoladamente, outros adjetivos como: tranquilo, líder, desafiador, pontual, disciplinado, sério, 

pragmático, observador, prático, divertido, criativo, estudioso e trabalhador. Surgiram também 

expressões como: “não gosta de rotinas” e “paixão pelo que faz”.  

 Salienta-se também nessa análise de comportamentos, alguns que na percepção dos 

gestores são considerados um “defeito” ou uma “limitação” e não uma habilidade, como: pouca 

habilidade de comunicação, indisciplinado para estudo sistemático, desorganizado, dificuldade 

em identificar o que é mais importante, ter pouca visão de longo prazo. O fato de reconhecer 

uma limitação já é uma postura positiva nesse processo de empreender, aonde os gestores 

relataram que recebem apoio de seus sócios nessas fragilidades. 

 Percebe-se, fazendo uma análise geral que os gestores possuem atributos de um 

indivíduo empreendedor assim como possuem limitações em algumas áreas, natural em 
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qualquer pessoa. Para Minello (2010, 2014, 2017) o indivíduo empreendedor é aquele que cria 

e desenvolve algo inovador, aceitando o risco e o fracasso de suas ações, a partir da capacidade 

de organizar e reorganizar os mecanismos sociais e econômicos que tem a disposição para 

transformar recursos e situações em proveito prático, tanto de si mesmo quanto de seu contexto. 

A expressão “transformar recursos e situações em proveito prático tanto de si mesmo quanto de 

seu contexto” no conceito do autor é muito pertinente aos gestores, uma vez que eles utilizam 

de fato os recursos disponíveis dentro da incubadora de base tecnológica e não trabalham 

isolados, possuem sócios, a maioria possui colaboradores e já vivenciaram outras experiências, 

algumas de insucesso e outras de sucesso, como muitos dos negócios gestados atualmente por 

eles. 

Corroborando a forma de agir dos gestores foi questionado se eles se consideram 

empreendedores, todos responderam que sim, alguns enfatizando os termos “bastante” e “nato”, 

Gestor G3 da etapa estabilização e Gestor I4 da etapa expansão, respectivamente, tendo uma 

ressalva para o Gestor J6 ao responder “deveria ser mais”, compreensível em função de sua 

limitação relatada em definir prioridades, comentado anteriormente em outras análises. 

Para elucidar essa resposta favorável de ser empreendedor, observa-se os trechos dos 

relatos explicando “porque” o gestor se considera empreendedor: 
“... porque eu não (risos) gosto de rotinas,  por mais que agora eu vivo numa 
rotina, mais aqui dentro muda bastante o que o cara tá trabalhando todo o dia. Eu 
sempre me considerei líder, mas eu já tinha algumas ideias antes, mas eu nunca 
tive assim coragem de iniciar e os meus sócios me deram essa coragem de abrir a 
empresa e fazer ela dar certo, no meu caso foram os meus sócios que me 
auxiliaram nisso” (A1 – Criação). 
 
“... eu estou assim na fronteira disso, eu acho que ainda eu tenho que ser mais 
estruturado, estar com uma coisa pronta, porque eu não tenho vergonha 
entendeu de pegar isso aqui e colocar dentro de cestinho e vender de porta 
em porta” (B1 – Criação). 
 
“Sim, eu me enxergo como empreendedor, como eu disse, eu posso ter que 
retornar, mas é sempre pensando lá na frente, sempre pensando, a ideia é essa, 
ter um negócio de sucesso, e eu traço uma meta...” (C1 – Criação). 
 
“Sim, me considero, eu já tive vários negócios, mas tenho um pouco de 
dificuldade em gestão” (D2 – Lançamento). 
 
“Sim, me considero. Nas áreas de marketing, comercial, áreas que eu tive pouco 
contato, eu diria que tenho um pouco de dificuldade, mas eu tenho um viés mais 
estratégico, mais técnico, mas a parte do marketing ainda deixa a desejar, então 
hoje é até uma das coisas que nós estamos buscando, um sócio ou um novo sócio 
nessa área ou um investidor que tenha esse know how pra auxiliar no que hoje eu 
acredito que uma das maiores falhas da empresa é o marketing precário” (F2 – 
Lançamento). 
 
“Me considero um empreendedor. Me considero porque eu já fali uma 
empresa, já comecei outra, já saí de uma zona de conforto com uma 
estabilidade” (F3 – Estabilização). 
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“Sim, bastante porque eu sou muito prático, eu sou muito pragmático assim... 
Na verdade esse pragmatismo até vai além de mim assim, eu comecei a 
entender isso lá a um tempo atrás, até um dos erros que eu cometi é que eu 
tinha muita gente, tipo, eu tenho responsabilidade sobre muita gente aqui 
dentro e tal, então eu me cobro muito assim, até a minha esposa briga muito 
por causa disso, é aquela coisa, tu não pode falhar entendeu, tipo, eu tenho 
comigo e ela diz que é um exagero, então eu sou muito pragmático, eu digo: 
Vamos fazer, e ver o que vai acontecer, muitas vezes vamos planejar, e aí claro, 
depois a gente se capacita cada vez mais pra saber gerenciar uma equipe, pra 
ti errar cada vez menos sabe, mas principalmente no início, eu acho que o 
pessoal viaja muito e não faz assim, bota a mão na massa, tipo, se eu fosse 
parar pra entender o mercado, muito a fundo antes de tentar ver se ia dar certo 
a coleira, e visse os erros que nós ia cometer, e visse os desafios pela frente, eu 
não sei se eu abriria a empresa, naquela época. Hoje eu tenho certeza que sim, 
mas naquela época se eu não desse um “peitaço” assim e dissesse ao meu sócio 
– Cara, vamos ver o que vai acontecer... talvez nunca investisse na empresa” 
(G3 – Estabilização). 
 
“Sim, eu já tenho outros negócios, andando em paralelo e eu tô toda hora 
pilhando minha namorada sabe, porque hoje eu vejo que ela não é feliz no 
doutorado dela e eu sei que ela tem certas habilidades pra algumas coisas, então 
eu já começo a conversar só que a gente não tem capital pra investir né...” (H3 
– Estabilização). 
 
“Sim eu me considero um empreendedor nato, e com certeza formado 
também né, brinquei que eu não tenho nenhuma especialização, um MBA ou 
pós porque eu nem tive como fazer, porque a minha dedicação aqui é quase 
exclusiva a gente tá aqui dentro totalmente focado, totalmente dedicado a 
gente quer fazer especializações mas o nosso cenário hoje requer a gente dentro 
da empresa então a nossa energia está focada aqui dentro” (I4 – Expansão). 
 
“Deveria ser mais... mas eu acho que sim né? E eu acho que eu não parei 
ainda, só que eu tenho que... como é que eu vou dizer assim, eu acho que não 
obtive o sucesso que eu gostaria de ter entendeu? Em várias tentativas ai, 
meio frustrante isso, mas eu não me desanimei entendeu?” (J6 – Evolução). 
 
“Sim, considero, é que tipo, empreendedor é o cara que vai atrás, eu me 
considero, pode ser empreendedor em qualquer coisa, pode ser um 
empreendedor não necessariamente empresário, tem empresário 
empreendedor, e tem só empresário, tem empresário que não é empreendedor, 
eu me considero mais empreendedor do que empresário ainda, o que há um 
certo erro, mas é que pra ser empresário assim nesse sentido, é muito mais fácil 
tu ser empresário numa estrutura que tu já recebeu, porque tem muito 
empresário que é assim, empresário de quarta, quinta geração do negócio, às 
vezes o cara é um xxxx, mas ele é empresário, não é porque ele consegue gerir 
uma empresa grande que necessariamente ele tenha criado, e ele pode ser 
considerado empresário, talvez não seja empreendedor, talvez por não ser 
empreendedor ele esteja simplesmente naquela etapa de consolidação, 
acomodação, e talvez ela vá cair” (K6 – Evolução). 
 

 
 Pelos relatos percebeu-se que os gestores se consideram e são de fato empreendedores, 

reconhecem em sua fala habilidades e também dificuldades ou limitações. A pesquisa percebeu 

que os gestores entrevistados são líderes de seus negócios e desejam obter o sucesso, fazer 

história no meio em que estão inseridos e deixar um legado. Os autores Dolabela e Filion (2013) 
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relacionam a liderança ao termo empreendedorismo ao enfatizarem que o sujeito empreendedor 

modifica o ambiente ao seu entorno. 

 Pelo entusiasmo dos gestores entrevistados observou-se que eles agem diante das 

oportunidades e manifestam seu modo de pensar e agir de forma empreendedora (RAMOS, 

2015), então evidenciou-se que o comportamento dos gestores refletiu sua percepção sobre o 

que acontece ao seu redor e essa percepção demonstra suas características comportamentais, 

que para Minello (2013) envolvem aspectos racionais e emocionais. 

Contribuindo ainda para a análise acerca de comportamento empreendedor foi 

questionado se o comportamento empreendedor nasce com o indivíduo ou é adquirido ao longo 

da trajetória profissional e de vida, os gestores se dividiram nessa resposta e tiveram um pouco 

de dúvidas, não afirmando categoricamente que o comportamento nasce com o indivíduo ou é 

adquirido a partir das experiências vividas, porém enfatizando essa última. Os trechos 

específicos dessa resposta nos relatos foram destacados: 
“Bah.....pra mim é difícil. Eu acho que elas desenvolvem com o tempo, por 
exemplo quem sabe eu tivesse fazendo outra coisa,  mais quando eu conheci  
meus sócios que botaram isso na minha cabeça, quem sabe hoje eu não tivesse  
conhecido eles ou não tivesse tido as conversas que eu tive com eles, eu fosse 
um agrônomo de campo como eu queria ser antes” (A1 – Criação). 
 
“...tem gente que já nasce, mas também não quer dizer que a pessoa... eu 
quero dizer assim a pessoa também pode buscar isso entendeu? Ás vezes 
esta lá latente dentro das pessoas, parte de uma questão de tu saber onde chegar, 
começar a te informar” (B2 – Criação). 
 
“Não sei, eu acho que talvez o espirito empreendedor ele se manifestava 
de outras formas, tentando ah.. por exemplo, a briga que eu tive no grupo de 
pesquisa era pra tentar fazer a pesquisa mais aplicada, não era nada como abrir 
uma empresa, mas já tinha aquele espírito de tentar fazer as coisas de uma 
forma melhor, então eu acho que isso veio se desenvolvendo, não acredito 
que eu tenha nascido querendo ter o meu negócio, acho que no início eu até 
não pensava nisso assim, mas com o tempo isso veio desenvolvendo, talvez foi 
só mudando a cara daí” (C1 – Criação). 
 
“Eu acho que adquire, eu não sei se as pessoas nascem sempre com alguma 
coisa, talvez eu tenha sido mais propenso por ter nascido nesse ambiente, 
mas também fui adquirindo né, ao mesmo tempo que eu cresci nesse 
ambiente eu fui adquirindo” (D2 – Lançamento). 
 
“Eu acho que tu pode adquirir sim, mas é que nem qualquer dom, tu tem 
que ter uma predisposição... pode ser pra jogar futebol, pra pintar, pra 
escrever e pra gerir uma empresa. Eu diria que tem pessoas que tem essa 
característica mais inata, mas não que não possa ser desenvolvido em 
outras pessoas, eu acho que dada a devida motivação qualquer um pode 
aprender...” (E2 – Lançamento). 
 
“Isso veio da minha mãe eu acho, porque a minha mãe é lá do interior, aí veio 
pra cidade pra estudar e sempre botou a cara sempre... e hoje já se aposentou e 
ainda não parou... então está sempre a mil” (F3 – Estabilização) 
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“Tu desenvolve a maioria das características, na minha concepção a maioria 
é desenvolvida ao longo do tempo” (G3 – Estabilização). 
 
“Não, eu acho que eu aprendi, eu acho que são coisas que a gente desenvolve 
e desenvolve muito diante da necessidade eu acho...” (H3 – Estabilização). 
 
“... então acredito que pode ser, tanto nasce com a pessoa esse feeling que 
a gente chama, ou esta característica... eu sou musico também e falam que 
as pessoas nascem com o dom da musica, mas eu toco à quinze anos... eu 
matava aula do colégio pra ficar treinando em casa então eu acho que não 
nasci com este dom eu adquiri ele né?” (I4 – Expansão).  
 
“Adquiri ao longo da trajetória” (J6 – Evolução). 
 
“Acho que fui adquirindo, não sei, é da vivência, eu sempre fui meio metido 
a fazer coisas assim...” (K6 – Evolução). 
 

 Percebeu-se que os gestores, em sua maioria, acham que o comportamento ou as 

características do comportamento empreendedor é adquirido ao longo da trajetória, mas 

acreditam que tem que ter uma predisposição para a atividade, o indivíduo precisa querer 

empreender. E nesse processo de empreender o conhecimento de mundo e o entendimento das 

próprias capacidades são elementos necessários uma vez que eles facilitam a inter-relação de 

ser empreendedor com o contexto de ação (FILION, LIMA 2010; DOLABELA, FILION, 2013; 

OLIVEIRA; BARBOSA, 2014). 

Como a maioria dos gestores acredita que as características do comportamento 

empreendedor são adquiridas, foi questionado o que eles consideram como necessário para o 

desenvolvimento desse comportamento para empreender em uma pessoa. Sinteticamente o 

Quadro 56, na sequência, demonstra esses dados, pois observou-se que muitos dos atributos 

destacados pelos gestores vão ao encontro das características do comportamento empreendedor 

de McClelland (1987) e essas CCEs apontadas são representativas de todas as dimensões 

previstas no instrumento, tanto de realização como de planejamento e de poder, entendendo 

dessa forma que apresentar características das três dimensões significa possuir comportamentos 

fundamentais capazes de desenvolver o indivíduo empreendedor, haja vista a comprovada 

influência que o mesmo exerce no desenvolvimento social e econômico de uma nação (TSCHÁ; 

CRUZ NETO, 2014, GEM, 2016b; GEM, 2016-2017a).  

Neste sentido a importância para os gestores de conhecer e desenvolver tais 

características do comportamento empreendedor, na forma de ação e modificação do meio em 

que a EBT está inserida contribui para este desenvolvimento. 
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Quadro 56 – Síntese de atributos para desenvolver o comportamento empreendedor 

 
Código Atributos na percepção dos gestores CCEs Etapa do ciclo 

A1 Ter auxílio de outras pessoas Persuasão e redes de contato 
Busca de informações 

Criação 
B1 Experimentar sempre e buscar auxílio Criação 
C1 Ter vontade para desenvolver Busca de oportunidade e 

iniciativa 
Busca de informações 

Persistência 
Estabelecimento de metas 

Criação 

D2 Ter mentalidade de querer mudar e se 
preparar 

Lançamento 

E2 Ter predisposição Lançamento 
F3 Sair da zona de conforto Estabilização 
G3 Ser pragmático, tirar a ideia do papel Estabilização 

H3 Ter referências Persuasão e redes de contato 
Busca de informações 

Estabilização 

I4 Ter brilho no olho Comprometimento 
Independência e autoconfiança 

Expansão 
J6 Estar atento e motivado Evolução 

K6 
Ser desacomodado Busca de oportunidade e 

iniciativa Evolução 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015) e nos trechos dos relatos das 
entrevistas. 
  

 A percepção por parte da pesquisadora em relação a motivação dos pesquisados e a 

própria percepção das características do comportamento empreendedor podem ser conferidas 

também em uma das últimas perguntas do roteiro de entrevista: “se você fosse resumir a 

atividade profissional em apenas três palavras, quais seriam elas?”, essas informações 

encontram-se no protocolo de entrevistas, Quadro 45, neste capítulo. 

Notou-se no fechamento da análise da segunda categoria da técnica de análise de 

conteúdo, categoria característica do comportamento empreendedor, que os gestores seguiram 

uma linha em seus relatos e não houveram contradições nas respostas na percepção da 

pesquisadora. Eles possuem um nível de conhecimento condizente a atividade que desenvolvem 

e embora alguns se definem como muito técnico e reconhecem que não tiveram a formação 

necessária para a área de gestão, estão aprendendo no dia a dia as formas de gestar uma empresa 

e o fato de estarem dentro de uma incubadora lhes dá o apoio e a estrutura necessários para 

desenvolver a empresa de base tecnológica.  

 Encerrando a análise das categorias definidas a priori que para Bardin (2016) são 

aquelas advindas do referencial teórico e que fundamentam as análises, a próxima seção traz a 

percepção das categorias que a pesquisa classificou como não nomeadas advindas dos trechos 

dos relatos dos entrevistados. 
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4.2.4.2 Análise das categorias definidas como não nomeadas  

 
As categorias de análise definidas como não nomeadas são um complemento que 

permite a ampliação do escopo de análise e a sua utilização facilita a identificação de dados 

novos e diversificados extraídos dos relatos, mantendo sua originalidade (MINELLO, 2014).  

A pesquisa fez a classificação das categorias definidas como não nomeadas como 

aquelas características que na percepção dos gestores são características do comportamento 

empreendedor e que não foram citadas no instrumento adotado nem no referencial teórico.  

Entende-se que as características nominadas por outros autores nessa pesquisa ou pelos 

próprios gestores, embora não tenha o nome referido idêntico ao do instrumento escolhido para 

análise, pode pelo sentido e significado da palavra estar relacionadas nos diversos 

comportamentos empreendedores que compõem o próprio instrumento.  

Não se pode afirmar que aquelas definidas como não nomeadas, na qual o estudo 

classificou como um dado novo, não tenham sido nominadas na literatura sobre comportamento 

empreendedor, provavelmente sim, mas levando em consideração exclusivamente os autores 

que fundamentaram e contribuíram para a base teórica dessa pesquisa, entre eles o autor do 

instrumento, David McClelland (1987), tais características advindas das falas dos entrevistados 

não foram apontadas, por esse motivo a pesquisa as considerou como categorias não nomeadas. 

Embora o surgimento de tais categorias tenha ocorrido de forma isolada entre as 

percepções dos gestores e não para a maioria deles, cabe um destaque à essas categorias e o 

estudo as considerou como um dado relevante a ser analisado e discutido pois podem ir ao 

encontro das características do comportamento empreendedor estudadas e para os gestores tais 

categorias são entendidas como características do comportamento empreendedor. 

Salienta-se que essas categorias surgiram nas etapas lançamento, expansão e 

estabilização, a etapa de criação apontou somente categorias a priori ou referenciadas na teoria 

e a etapa de amadurecimento não foram obtidos os dados qualitativos, conforme explicado 

anteriormente. 

O Quadro 57 resgata as categorias definidas como não nomeadas e respectiva etapa do 

ciclo organizacional do negócio advindas dos relatos dos gestores das empresas de base 

tecnológica e também traz o conceito das mesmas atribuídos por autores.  
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Quadro 57 – Categorias definidas como não nomeadas 
 

Categoria não nomeada Etapa do ciclo Definição 

Discernimento 
(citada por um gestor) Lançamento 

Capacidade elementar que se aprende para poder agir com 
o pensamento, com as ações e as atitudes com o intuito de 
compreender situações em suas distinções valorativas, 
intelectivas, volitivas; mas também seria perceber, com 
clareza, a distinção e a diferença de tudo que possa permear 
as condições histórico-sociais que engendram a 
materialidade existencial, também responsáveis por formar 
juízos, apreciações, avaliações nos sujeitos, a fim de que 
eles possam aprender a identificar as causas e os efeitos de 
se viver como se vive, de se pensar como se pensa, de se 
fazer o que se faz e de agir como se age (Carvalho, 2015). 

Pragmatismo 
(citada por um gestor) Estabilização 

O que considera a utilização prática em oposição à teoria; 
análise das coisas através de uma abordagem pragmática. 
Corrente de pensamento que se pauta no uso prático de uma 
ideia, como o princípio básico de sua verdade e êxito. O 
autor entende o pragmatismo não apenas como um método 
de determinação de significados, mas também como uma 
teoria da verdade, que são sinais de direção no pensamento 
(JAMES, 1979a,b,c;). 

Resiliência 
(citada por dois gestores) 

Estabilização 
Expansão 

O comportamento resiliente é considerado como a 
habilidade de perceber a realidade a partir do 
estabelecimento de significados para a situação adversa, 
aproveitar essa situação para desenvolver-se, aprender com 
os acontecimentos e situações de crise vivenciadas e 
estabelecer um conjunto de estratégias (coping) adequadas 
para superar a adversidade (MINELLO, 2010). 

Habilidade de 
comunicação 

(citada por um gestor) 
Estabilização 

Modo como as pessoas se comunicam para gerir as relações 
interpessoais, expressar sentimentos, compartilhar visões da 
realidade e divulgar mensagens informativas e de 
persuasão, a fim de trabalharem em conjunto (BURKE, 
1996). Designa competências verbais, não verbais, escritas 
e estratégicas sociais utilizadas pelos indivíduos para 
interagir, influenciar e solucionar problemas no âmbito 
grupal (DICKSON, HARGIE, 2004).  

Empatia 
(citada por um gestor) Estabilização 

Empatia é um atributo de personalidade que envolve a 
capacidade de responder emocional, cognitiva e 
comunicativamente a outras pessoas sem a perda da 
objetividade (WISEMAN, 1996). 

Observação 
(citada por um gestor) Estabilização Observação é percepção, e a “percepção é algo que somos 

capazes de realizar sem instrumentos” (GAVA, 2017). 
 
Fonte: Autora com base nos relatos das entrevistas e nos autores nominados. 

 

 Ao analisar os conceitos e significados das palavras, percebe-se que elas podem estar 

relacionadas em comportamentos. A palavra discernimento é intrínseca ao indivíduo e pode 

estar muito relacionada aos valores, conforme Quadro 43, percebidos pelos gestores como 

aqueles que foram transmitidos pela família, entre eles a ética, a honestidade, a seriedade, os 

valores humanos, a honra, a responsabilidade. Ao optar pelo empreender de um negócio essa 

“característica” de discernir, percebida por um gestor da etapa criação, está de certa forma 

relacionada aos valores.  
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Pragmatismo surgiu na percepção de um gestor da etapa estabilização e em alguns 

relatos essa ação de tirar a ideia do papel e a colocá-la em prática foi percebida, embora não 

exatamente com o mesmo termo. Pode-se dizer que todos os gestores no momento de criar, 

lançar, estabilizar, expandir, amadurecer e evoluir foram pragmáticos em alguma ação, caso 

contrário não estariam empreendendo em suas áreas.  

Resiliência foi outra categoria que surgiu nos relados de dois gestores em etapas 

diferentes do ciclo organizacional, estabilização e expansão. Para Minello (2010) a capacidade 

de superação é a que evidencia o grau de resiliência do empreendedor diante do sucesso ou do 

insucesso de seu negócio. Observou-se em muitos relatos a vibração com o sucesso da EBT, 

assim como também a estagnação e o desânimo frente as situações enfrentadas e vividas, alguns 

superaram obstáculos e se mostraram de “certa forma” resilientes, outros não conseguiram o 

mesmo resultado. Cabe destacar o trecho do relato de um dos gestores que apontou a resiliência 

como uma característica empreendedora: 
“... resiliente, acho que também é chave ai pra ti poder cair e levantar 
sempre né? Então empreender é tomar porrada na cara todo dia e estar 
super bem, e no outro dia estar super mal e finalizar o dia bem né? Porque 
(risos) no outro dia você tem que acordar bem, o pessoal brinca comigo que eu 
chego muito louco de manhã cedo, cara começou o teu dia, vamos pular cara 
(risos), é mais um dia que a gente tem ai pra trabalhar né? ” (I4 – expansão). 
 

O comportamento resiliente aparece em indivíduos empreendedores que vivenciaram o 

insucesso empresarial e a partir de um processo que envolve fatores, comportamentos e 

resultados resilientes conseguem superar a situação e reiniciar (MINELLO, 2014; MINELLO, 

SCHERER, 2014). Não foi investigado acerca de insucesso empresarial, mas nos trechos sobre 

a trajetória profissional, alguns gestores comentaram que já empreenderam outras vezes sem 

sucesso e nem por isso desistiram dessa atuação.   

A habilidade de comunicação, categoria percebida e entendida como fundamental para 

um gestor da etapa estabilização também parece pertinente para indivíduos que empreendem. 

Observou-se por meio dos relatos que a totalidade dos gestores não trabalham sozinhos e que 

muitas habilidades são específicas em cada sócio e nesse sentido um supri a carência do outro, 

como exemplo disso é o fato de alguns gestores se considerarem muito técnicos e não operarem 

nas vendas, que exige muito dessa habilidade de comunicação. 

A categoria não nomeada, empatia, foi claramente explicitada no relato do gestor que a 

definiu como uma característica empreendedora enfatizando a importância de se colocar no 

lugar de outras pessoas. Segundo esse gestor, o fato de ser atualmente dono de empresa e antes 

já ter sido colaborador lhe dá duas visões e nesse sentido ter empatia facilita nas reuniões de 

trabalho e ameniza os conflitos.  
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A última categoria surgida nos relatos também foi da etapa estabilização e o gestor que 

a mencionou afirmou que a observação é a sua principal habilidade desenvolvida, pois aprender 

a observar o ajudou no desenvolvimento de todas as demais habilidades, essa informação pode 

ser comprovada pelo trecho “... eu acho que entre todas as minhas habilidades que eu 

desenvolvi a principal e a que mais me ajuda tudo, todo o resto é aprender a observar eu 

acho...” exposto no final do Quadro 52. 

A partir dos conceitos atribuídos à essas categorias e as percepções dos gestores em 

relação à elas, o estudo relacionou-as com as CCEs do instrumento adotado por entender que 

elas podem conter relação, conforme Figura 25. 

 

Figura 25 – Relação das CCEs de McClelland com as categorias não nomeadas 

 
Fonte: Autora, com base em McClelland (1987), UNCTAD (2013), Vilas Boas (2015), nos conceitos das 
categorias não nomeadas e nos relatos das entrevistas. 
 

A Figura 25 demonstra que as categorias não nomeadas podem se relacionar com as 

CCEs adotadas, para cada uma das características do instrumento foi possível fazer uma ou 

mais associações em relação as categorias que para os gestores também são características do 

comportamento empreendedor. Pode haver outras relações, e neste sentido seria necessário 

aprofundar mais os estudos acerca dessas categorias, por isso a pesquisa as considerou como 

relevantes e merecedoras de destaque. 
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Ao apresentar as categorias definidas como não nomeadas, o estudo não tem a pretensão 

de entender que essas são novas ou exclusivas desses resultados, a classificação ocorreu pelo 

fato de não terem sido nominadas na teoria e, analisando sua definição, percebe-se que elas 

podem ser definidas como habilidade e também como característica do comportamento 

empreendedor pois estão relacionadas e inseridas dentro de ações de comportamento 

empreendedor voltadas para o ambiente empresarial. 

A próxima seção do capitulo de resultados descreve as relações entre os dados 

quantitativos e os dados qualitativos por meio da triangulação de dados.  

 

4.3 TRIANGULAÇÃO DE DADOS      

 
 A triangulação de dados,  foi escolhida no intuito de aprofundar ainda mais os achados 

dos dados quantitativos e qualitativos no sentido de correlacionar, de associar as diversas fontes 

desses dados afim de obter maior confiabilidade e credibilidade ao estudo (YIN, 2016).  

Conforme informações na metodologia, existem na literatura várias formas de fazer uma 

triangulação e neste estudo optou-se pela triangulação de dados que para Patton (2002) é a 

combinação de métodos, tanto quantitativos como qualitativos que associa observações, 

perspectivas teóricas e metodologias empregadas, trata-se de  uma estratégia de pesquisa que 

contribui para o aumento do conhecimento acerca de determinado tema e também para observar 

e compreender a realidade em estudo. 

Diante disso, percebeu-se a necessidade de associação entre a abordagem quantitativa a 

partir da aplicação do questionário das Características do Comportamento Empreendedor junto 

aos 31 gestores das EBTs pesquisadas, e a abordagem qualitativa, por meio das 11 entrevistas 

realizadas. Na análise dos questionários mensurados e avaliados por meio do modelo proposto 

chegou-se nos principais indicadores, que foram as características do comportamento 

empreendedor e respectivos comportamentos empreendedores, mais e menos preponderantes, 

que definiram a intensidade de CCEs nos gestores em cada etapa do ciclo organizacional do 

negócio, e essa intensidade correspondeu a competitividade daquela EBT na perspectiva do 

comportamento empreendedor do gestor. Na análise dos relatos dos entrevistados pode-se 

constatar a percepção dos gestores em relação ao seu comportamento empreendedor, as suas 

características, as suas ações, as suas habilidades bem como as relações e associações com as 

características previstas no instrumento, no referencial teórico e aquelas definidas como um 

novo dado. 
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A partir da associação das características do comportamento empreendedor que mais 

interferiram na competitividade da EBT advindas do Questionário CCEs de McClelland (1987) 

com aquelas apontadas na percepção dos gestores por meio dos relatos, verificou-se certa 

aderência entre as questões do referido instrumento e tais características percebidas. Esse fato 

confere fidedignidade ao estudo, dada a coerência e complementaridade em relação à estratégia 

de pesquisa adotada e aos resultados encontrados em cada uma das abordagens. 

Cabe salientar que os dados quantitativos advindos do instrumento foram analisados na 

totalidade das empresas pesquisadas, enquanto que os dados qualitativos foram analisados por 

meio de uma amostra proporcional ao número de empresas por etapa do ciclo organizacional, 

logo a pesquisa fez toda a análise levando em consideração a média dos resultados por etapa do 

ciclo. Nesse sentido, igualmente a forma de análise das abordagens quantitativa e qualitativa, a 

triangulação de dados se fez também por etapa do ciclo organizacional. A Figura 26 demonstra 

a associação entre as CCEs do instrumento, correspondentes aos FCSs no modelo, em relação 

as CCEs na percepção dos gestores da etapa criação, acerca de seu comportamento 

empreendedor. 

 
Figura 26 – Associação das CCEs em relação a percepção dos gestores – etapa criação 

 

 
Legenda da intensidade de CCE: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
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Percebeu-se que nos resultados obtidos por meio do modelo desenvolvido para a 

mensuração e avaliação das CCEs, sete das dez características ficaram com intensidade entre 

alta e plena e das três com resultado de intensidade moderada, duas foram citadas pelos gestores 

dessa etapa através dos relatos. As características persistência e comprometimento obtiveram 

índices alto de CCEs e nas entrevistas essas características foram citadas na maioria dos 

gestores dessa etapa, o que comprova a similaridade entre esses dados. Chamou a atenção as 

características 1.1 e 2.3 que pelos cálculos do modelo obtiveram índices plenos de CCEs e nos 

relatos não foram percebidas entre os gestores, assim como a característica 1.4 e a 3.1. Embora 

os gestores não tenham apresentado por meio da entrevista, neste aspecto de comportamento 

empreendedor, todas as CCEs previstas no instrumento, eles apresentaram características das 

três dimensões realização, planejamento e poder, o que é pertinente nessa etapa de criação de 

um negócio apresentar algumas dessas características. 

Alguns trechos dos relatos, com respostas não específicas acerca de comportamento 

empreendedor demonstraram características de comportamento empreendedor e para refinar 

com a técnica de triangulação, cabe revisitar o Quadro 48 (p. 181) da categoria competitividade 

na qual os gestores ao responderem sobre como demonstram a sua competitividade, deixaram 

subentendidos alguns comportamentos, que comparados aos índices desses mesmos 

comportamento, KPIs no modelo, sustentam essa associação, mesmo não surgindo todas as 

características nos trechos do relato sobre comportamento empreendedor, conforme Quadro 58. 

 

Quadro 58 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa criação 

(Continua) 
KPI  Média FCS Média Trecho 

KPI 45. Aventuro-
me a fazer coisas 
novas e diferentes 

das que fiz no 
passado. 

12,71% 

1.1 Busca de 
oportunidade e 

iniciativa 
 

92,97% 
 

“...a gente tenta fazer coisas diferentes do que 
esta dentro do mercado, a gente viu que tá meio 
parado e cria algo diferente, a gente tem hoje 
um série de vídeos, uma série de entrevistas,  
com startups do agronegócio,  são coisas novas 
que a gente vai criando pra tentar bater esses 
caras da concorrência” (A1 – criação). 

KPI 12. Faço as 
coisas que devem 
ser feitas sem que 
os outros tenham 

que me pedir. 

18,58% 

“...a maioria das decisões sou eu que tomo... 
e geralmente eu tenho tudo na cabeça, mas 
quando é muita coisa tenho que anotar, mais 
informal vamos dizer assim, mas eu sei 
certinho tudo que eu tenho que fazer  
durante o dia, se tu olhar agora a minha 
agenda, tá tudo anotadinho o que eu tenho que 
fazer lá” (A1 – criação). 
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Quadro 58 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa criação 
(Conclusão) 

KPI 18. Procuro 
conselhos das 

pessoas que são 
especialistas no 

ramo em que estou 
atuando. 

15,67% 2.2 Busca de 
informações 85,45% 

“Eu estou montando um planejamento, eu fiz 
um primeiro teste e vi que a coisa não é bem 
assim né nessa primeira etapa na incubadora, 
agora eu estou recomeçando né, com mais 
calma né, me valendo assim de formações que 
eu não tinha e eu deveria ter né, eu estou me 
munindo de pessoas que possam realmente 
me ajudar, então a partir daí eu acho que eu 
vou conseguir chegar numa linha em que eu me 
torne bastante competitivo” (B1 – criação). 

KPI 10. Tenho 
confiança que 

posso estar bem 
sucedido em 

qualquer atividade 
que me proponha 

executar. 

20,12% 
3.2 

Independência 
e autoconfiança 

71,25% 

“... é, eu não levo tão a sério aquela questão 
assim de o importante é participar, eu gosto é 
de ganhar, sem passar por cima de ninguém, 
sem nada fora disso né, mas eu gosto de dar o 
meu melhor no que eu tô fazendo, então, se hoje 
eu decidir ter um empreendimento eu quero que 
o meu empreendimento seja competitivo e eu 
vou ser competitivo, vou tentar crescer tão 
rápido quanto ou mais rápido que o negócio, 
pra tá sempre ajudando” (C1 – criação). 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
 

Para a estruturação do Quadro 58 foram buscados os KPIs, que são as cinquenta 

assertivas no instrumento de McClelland (1987), com a respectiva média do cálculo pareado 

em relação aos cinco comportamentos de cada um dos dez FCSs, que são as CCEs. A partir dos 

valores de cada comportamento, a soma refere-se a média geral da característica e o quadro 

encerra com relatos associados ao KPI percebido. Observou-se que embora o FCS 1.1 não tenha 

surgido nos relatos acerca de comportamento, nesse momento da entrevista essa característica 

ficou muito perceptível e vai ao encontro do alto índice de intensidade plena de CCE. As demais 

características referentes ao FCS 2.2 e 3.2 foram percebidos nos relatos de competitividade 

assim como também nos relatos sobre comportamento empreendedor, conforme Figura 25. 

Analisando as médias de todas as característica do comportamento empreendedor dos 

gestores da etapa criação, constatou-se que as intensidades baixa ou inexistente não foram 

computadas e pelos relatos confirma-se a importância que os gestores atribuem para a busca de 

oportunidades, a busca de informações e a busca de autonomia, visto que estão em fase de 

criação que é impulsionada pela motivação de alcançar a independência e isso relaciona-se com 

autoconfiança (FISK, 2009). 

Por meio do ranking elaborado em cada etapa do ciclo organizacional, Apêndice E, a 

pesquisa elencou por ordem decrescente os KPIs que mais foram preponderantes e os que foram 

os menos preponderantes, essa informação também contribui para fazer associações entre os 

dados quantitativos e qualitativos.  Na etapa criação o KPI que obteve o maior índice pela 
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comparação pareada no modelo foi o KPI 46 “Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos 

que se apresentam para a obtenção de minhas metas” (32,90% - FCS Persistência) seguido do 

KPI 14 “Sou fiel as promessas que faço” (31,83% - FCS Comprometimento), essas duas 

características também foram apontadas na percepção dos gestores por meio dos relatos. 

O próximo quadro demonstra a associação das CCEs com a percepção dos gestores da 

etapa lançamento. 

 
Figura 27 – Associação das CCEs em relação a percepção dos gestores – etapa lançamento 

 

 
Legenda da intensidade de CCE: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
 

A etapa lançamento obteve na pesquisa uma representação menor de empresas em 

relação à etapa criação, fato que pode ter contribuído para o número reduzido de características 

percebidas pelos gestores. Notou-se que na Figura 26 as CCEs dos gestores dessa etapa 

apresentaram-se de moderada (apenas duas) a plena em relação a intensidade e por meio dos 

relatos aquelas que foram percebidas pelos gestores pontuaram com intensidade alta de CCE.  

Segundo Fisk (2009), essa etapa exige muito foco e pessoas chave envolvidas no 

processo e, neste sentido, percebeu-se o surgimento da característica persuasão e redes de 

contato, uma vez que para lançar o negócio no mercado, o produto ou o serviço é fundamental 
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ter o apoio de pessoas especialistas e  ou  influentes e o fato das EBTs estarem dentro de 

incubadoras ajuda na formação de redes de contato, de networking. Para os autores Allahar e 

Brathwaite (2016) há uma crescente aceitação da incubação como uma ferramenta 

potencialmente válida para promover o desenvolvimento e a inovação empresarial, neste 

aspecto, as EBTs são favorecidas por estarem inseridas no processo de incubação, independente 

da etapa em que se encontram. 

A associação entre o KPI 10 da etapa lançamento e um trecho dos relatos confirma a 

percepção da característica persuasão e redes de contato, conforme Quadro 59. 

 

Quadro 59 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa lançamento 

 
KPI  Média FCS Média Trecho 

KPI 9. Consigo que os 
outros me apoiem em 

minhas recomendações. 
14,32% 

3.1 
Persuasão e 

redes de 
contato 

79,78% 

“...eu acho que no discurso, eu acho que 
quando eu posso falar eu consigo convencer 
qualquer um” (E2 – lançamento). 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 

 

Na etapa lançamento as CCEs da dimensão poder foram as mais percebidas pelos 

gestores e pelos resultados da comparação pareada os comportamentos da característica 

persuasão e redes de contato, conforme associação do Quadro 58, e da característica 

independência e autoconfiança obtiveram intensidade alta de comportamento empreendedor. 

As demais características percebidas, como persistência da dimensão realização e 

estabelecimento de metas da dimensão planejamento obtiveram também índices altos nos dados 

quantitativos. 

Observando o ranking dos KPIs da etapa lançamento verificou-se que o KPI 14 “Sou 

fiel às promessas que faço” (33,17% - FCS Comprometimento) foi o que demonstrou índice 

mais elevado na avaliação pareada, o que não correspondeu as percepções dos gestores 

entrevistados nessa etapa. Já o KPI 17 “Acho uma perda de tempo me preocupar com o que 

farei da minha vida” (31,95% - FCS Estabelecimentos de metas), interpretação de escala 

inverso no instrumento, foi o segundo com maior índice, interferindo na pontuação geral da 

característica que apresentou intensidade alta e também foi citada nos relatos das entrevistas 

conforme análises realizadas. 

Conforme a ordem das etapas de Fisk (2009), a próxima associação refere-se a etapa 

estabilização, demonstrada na Figura 28. 
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Figura 28 – Associação das CCEs em relação a percepção dos gestores – etapa estabilização 
 

 
Legenda da intensidade de CCE: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
 

 A etapa estabilização foi a que obteve o maior número de EBT classificadas, nove 

empresas, consequentemente a amostra de gestores entrevistados foi maior, relativa à três 

entrevistados, igualando ao número de gestores da etapa criação. Percebeu-se pela Figura 28 

que as CCEs dessa etapa ficaram com intensidades diversificadas oscilando entre moderada e 

alta, nenhuma característica pontuou como plena ou baixa e observando as percepções advindas 

dos relatos notou-se que quase todas as características foram percebidas pelos gestores, não 

sendo citada, nessa percepção inicial dos relatos acerca de comportamento empreendedor, 

apenas as características busca de informações e independência e autoconfiança, as demais 

todas foram percebidas. Nessa etapa surgiram também o maior número de categorias definidas 

como não nomeadas, analisadas anteriormente. 

 Chamou a atenção que as características da dimensão realização foram plenamente 

perceptíveis pelos relatos e embora três delas apresentaram-se com intensidade moderada no 

modelo, cabe um destaque nesses comportamentos de realização nesta etapa de estabilizar o 

negócio. Para Filion (1999) a necessidade de realização é um traço de personalidade, percebe-

se nesse sentido que os gestores da etapa estabilização possuem essa necessidade que surge 

quando um indivíduo assume o papel de agente autônomo e único responsável pelo seu êxito 
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ou fracasso (MCCLELLAND, 1972). A partir da consideração do autor, entende-se que a 

motivação está associada ao impulso de obter sucesso nas atividades desenvolvidas e esse 

impulso está relacionado as metas que o sujeito impõe a si mesmo. Estabelecimento de metas 

foi uma das características percebidas além também de ter obtido intensidade alta no modelo. 

 Alguns trechos dos relatos dos gestores da etapa estabilização comprovam alguns 

comportamentos percebidos em associação aos KPIs do instrumento, conforme Quadro 60. 

 
Quadro 60 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa estabilização 
 

KPI  Média FCS Média Trecho 

KPI 24. Quando 
algo se interpõe 

entre o que eu estou 
tentando fazer, 

persisto em minha 
tarefa. 

21,2% 1.2 Persistência 73,88% 

“Ah, eu acho que eu sou uma pessoa... eu não 
sou ganancioso por dinheiro sabe, mas eu sou 
uma pessoa bastante ambiciosa, eu tenho tipo 
assim, eu não vislumbro que a empresa vá virar 
uma empresa mundial pra mim ganhar 
dinheiro e ter uma Ferrari em casa entendeu? 
Eu vislumbro pra deixar um legado assim sabe, 
pra deixar uma coisa maior do que eu, pra 
deixar uma grande empresa, então eu não 
descanso, eu não consigo descansar 
enquanto eu não chegar nesse patamar 
sabe, são coisas pessoais que claro, eu tenho, 
mas meu irmão tem, o pessoal que tá aqui tem, 
eles não tão pelo dinheiro, eles já estariam em 
muitas outras empresas, que devem pagar 
muito melhor...” (G3 – estabilização). 

KPI 4. Aborreço-
me quando as coisas 

não são feitas 
devidamente. 

16,52% 
1.4 Exigência da 

qualidade e 
eficiência 

71,86% 

“... tá no fato de não... não gosto/não tolero 
reclamação, eu, como é que eu vou te dizer, 
não é que eu não tolero reclamação, eu não 
aceito uma pessoa não estar satisfeita com 
aquilo que esta fazendo, eu acho que isso 
também é um pouco de competitividade” (H3 
– estabilização). 

KPI 28. Quanto 
mais específicas 
forem minhas 

expectativas em 
relação ao que eu 

quero obter na vida, 
maiores serão as 

minhas 
possibilidades de 

êxito. 
KPI 50. Preocupo-

me tanto em 
alcançar minhas 
metas semanais 
quanto minhas 
metas anuais. 

12,48% 
 
 
 
 
 
 
 

16,77% 

2.1 
Estabelecimento 

de metas 
82,54% 

“Me considero porque eu sou muito certinho, 
em termos de organização, horário e eu 
quero que os outros também tenham isso, 
quem está do meu lado. Ou o mínimo que seja 
pra gente tentar fazer um trabalho bacana né. É 
dessa forma que eu demonstro isso. Mais sério, 
mais pontual e tentando cumprir as metas. 
Porque é como eu te falei, as metas internas 
da empresa. Reunimos os sócios no início do 
ano e definimos as metas pra todo o ano: 
trimestral, semestral e a meta do mês” (F3 – 
estabilização). 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
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 Os relatos mais evidentes de KPI foram buscados e apresentados no Quadro 60, que 

confirmou a evidência da CCE Estabelecimento de metas não só pelos trechos, mas também 

porque essa característica ficou entre os mais altos índices de todas as demais características. 

Persistência é outra CCE com índice de comparação pareada elevado e mesmo que na média 

geral a classificação tenha sido intensidade moderada, os comportamentos empreendedores 

dessa característica ficaram muitos próximos da intensidade alta e foram perceptíveis entre os 

gestores entrevistados. 

 A característica relativa ao FCS 1.1 Busca de oportunidade e iniciativa foi classificada 

como intensidade alta de CCE e o KPI 1 “Esforço-me para realizar as coisas que devem ser 

feitas”, primeiro comportamento dessa característica, foi o de maior índice no ranking dos KPIs 

dos gestores da etapa estabilização com 28,40%, seguido do KPI 14 “Sou fiel às promessas que 

faço”, comportamento do FCS 1.3 Comprometimento com 28,08% , outra característica com 

índice de intensidade alta e percebida pelos gestores dessa etapa. A próxima etapa refere-se a 

expansão. 

 

Figura 29 – Associação das CCEs em relação a percepção do gestor – etapa expansão 
 

 
Legenda da intensidade de CCE: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
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 A etapa expansão foi representada por três empresas na análise dos dados quantitativos 

e na amostra das entrevistas foi representada por um gestor, percebeu-se através das análises 

quantitativas que os gestores dessa etapa possuem altos índices de CCEs e que embora na 

percepção dos dados qualitativos demonstrados na Figura 29, apresenta-se apenas duas 

características, os relatos desse gestor trouxeram ao estudo uma categoria definida como não 

nomeada e outras citadas por autores do referencial teórico e não nominadas especificamente 

no instrumento adotado, dados que podem ser conferidos no Quadro 53 (p. 198). Foi perceptível 

pelo relato desse gestor sua maneira alegre de ser, sua paixão pelo trabalho que executa e sua 

determinação e confiança em seu negócio.  

O Quadro 61, demonstra a associação de KPIs com os relatos. 

 

Quadro 61 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa expansão 
 

KPI  Média FCS Média Trecho 
KPI 3. Termino o 

meu trabalho, 
atividade a 

tempo. 
KPI 25. Se 

necessário não 
me importo de 
fazer o trabalho 
dos outros para 

cumprir um prazo 
de entrega. 

11,33% 
 

 
 
 

17,63% 

1.3 
Comprometimento 85,01% 

“... a primeira palavra que me vem é 
comprometimento, eu sou um cara que veste 
a camisa, eu trabalho, se eu precisar eu 
trabalho o dia inteiro, fico aqui vinte e 
quatro horas sem nenhum problema com 
isso... 
...comprometimento pra mim está 
associado a paixão ai junto, acho que se tu 
não tem amor, não tem paixão, tu não se 
esforça da melhor maneira que tu pode...” (I4 
– expansão). 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
 
 Analisando o Quadro 61 fica evidente o alto índice de comprometimento que os gestores da 

etapa evolução demonstraram, pelos resultados quantitativos essa característica alcançou intensidade 

alta de CCEs e pelo relato do gestor entrevistado essa aderência se comprova. Chamou muito a 

atenção na análise dos dados quantitativos que o KPI 42 “Para alcançar  minhas metas, procuro 

soluções que beneficiem todas as pessoas envolvidas em um problema” (FCS 3.1 Persuasão e redes 

de contato), com índice de 37,56%, o maior do ranking dessa etapa, e o  KPI 24 “Quando algo se 

interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto em minha tarefa” (FCS 1.2 Persistência) com 

índice de 33,41%, foram características altamente valorizadas nos dados quantitativos e não citadas 

pelo gestor que representou os dados qualitativos, embora que observando os dados quantitativos 

desse mesmo gestor verificou-se que obteve pontuação alta nesses KPIs citados e dessa forma, 

contribuiu para os altos índices dos mesmos na pareação final.  

Não se bastando das diferenças desses resultados de características diferentes em relação a 

ênfase no relato desse gestor com a característica comprometimento, foi buscado nos dados do 
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modelo os valores individuais e comprovou-se que para esse gestor que foi entrevistado o KPI 14 

“Sou fiel as promessas que faço”, segundo comportamento do FCS 1.3 Comprometimento, foi o de 

maior índice, representando o primeiro no grupo dos cinco comportamentos com 27,43%, isso 

significa que esse gestor foi coerente tanto na sua fala quanto nas suas escolhas no instrumento 

quantitativo. 

Os gestores da etapa evolução de maneira geral, como já passaram pelas demais etapas 

demonstraram também altos índices dos comportamentos empreendedores da característica 

independência e autoconfiança, uma vez que a experiência de ter passado pelas etapas anteriores pode 

favorecer essa confiança, o KPI 10 “Tenho confiança que posso estar bem sucedido em qualquer 

atividade que me proponha executar” foi o mais bem pontuado entre os comportamentos do FCS 3.2 

Independência e autoconfiança, percebido também nos relatos dos dados qualitativos. 

Pela sequência das etapas do ciclo organizacional de Fisk (2009) a próxima refere-se a etapa 

amadurecimento, não contemplada nessa análise de triangulação pelo fato da pesquisa só ter tido 

acesso aos dados quantitativos. Na continuidade, a Figura 30 demonstra a associação da etapa 

evolução. 

 
Figura 30 – Associação das CCEs em relação a percepção dos gestores – etapa evolução 
 

 
Legenda da intensidade de CCE: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
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 Três EBTs classificaram-se na etapa evolução para os dados quantitativos e foram 

realizadas duas entrevistas juntos aos gestores dessa etapa. Percebeu-se pela Figura 30 que os 

gestores não apresentaram por meio dos relatos características da dimensão planejamento, mas 

na análise realizadas através dos cálculos do modelo, duas de um total de três CCEs dessa 

dimensão atingiu intensidade plena de CCEs, estabelecimento de metas e planejamento e 

monitoramento sistemáticos e, as demais dimensões realização e poder, exceto as CCEs  

comprometimento e persuasão e redes de contato, respectivamente, foram percebidas nas duas 

abordagens. 

 Salienta-se o FCS 1.1 Busca de oportunidades e iniciativa com intensidade plena nos 

dados quantitativos e na análise dos relatos essa característica foi perceptível entre os dois 

gestores entrevistados, a associação ao KPI correspondente pode ser conferida no Quadro 62. 

 

Quadro 62 – Associação de KPI com os trechos dos relatos – etapa evolução 
 

KPI  Média FCS Média Trecho 
 
 

KPI 23. Gosto de 
desafios e novas 
oportunidades 

 

 
 
 

37,35% 

 
 

1.1 Busca de 
oportunidades e 

iniciativa 

 
 
 

89,50% 
 

“Eu acredito que eu não demonstre muito, tipo, 
pra terceiros eu acho que não, mas eu sou 
muito atento as coisas, tô sempre 
visualizando assim, o mercado, vendo outra 
empresa que pode ser um parceiro ou não, 
gosto de participar de feiras, tô sempre por 
aí, estava na Expodireto anteontem...” 
 (K6 – evolução). 

 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos resultados do modelo e nos relatos dos entrevistados. 
 

Essa característica relativa ao FCS 1.1 do Quadro 62 foi tão evidente nas duas 

abordagens que o KPI 23 “Gosto de desafios e novas oportunidades” foi o primeiro lugar 

no ranking geral de todos os comportamentos, representando um alto índice entre os demais 

comportamentos, isto significa, que na comparação pareada ele foi o mais importante para 

os respondentes do instrumento e da mesma forma os gestores comprovaram essa 

informação. A característica de busca de oportunidades obteve intensidade plena de CCEs. 

A etapa de evolução exige que as empresas busquem novas oportunidades, pois é uma etapa 

em que a inovação deve fazer parte no sentido da empresa estender o crescimento para 

novos mercados e melhorar processos (FISK, 2009).  

Nesse aspecto de crescimento, os gestores da etapa evolução assim como também 

todos os demais da pesquisa, possuem certa vantagem por apresentar características de 

comportamento empreendedor e pelo fato de estarem inseridos dentro de incubadoras de 

base tecnológica, pois Hoyt, Liebenberg (2015) observam que o crescimento é maior 
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quando uma empresa está inserida em uma incubadora, uma vez que existe a interação da 

academia, que muitas vezes detêm as ferramentas para suporte. Dessa maneira, é possível 

criar sinergia entre as diferentes atividades contempladas pelas empresas, propiciando-as 

maior potencial de evolução.  

Ao descrever as principais correlações, similaridades, diferenciações entre os dados 

quantitativos e os dados qualitativos foi possível perceber certa aderência nas informações, 

o que foi demostrado na triangulação foram informações gerais contemplando as médias e 

os dados por etapa do ciclo organizacional, optou-se por realizar dessa forma, pela extensão 

e volume dos dados coletados.  

A pesquisa procurou fazer a compilação de fatores mais evidentes e que se 

correlacionavam exclusivamente as dez CCEs de David McClelland, autor do instrumento 

escolhido, dessa forma a Figura 31 sintetiza os dados demonstrando todas as características 

do instrumento, que oscilaram entre intensidades moderada e plena, correlacionando-as com 

aquelas características que foram percebidas pelos gestores dentro de cada etapa. 

 

Figura 31 – Síntese geral da triangulação de dados 

 

 
Legenda da intensidade de CCEs: P-Plena, A-Alta, M-Moderada, B-Baixa, I-Inexistente 
Legenda do nível de competitividade: N1-Não competitiva, N2-Pouco competitiva, N3-Potencialmente 
competitiva, N4-Plenamente competitiva 
 
Fonte: Autora com base em McClelland (1987), nos relatos dos entrevistados e nos resultados do modelo. 
 

Constatou-se por meio da síntese geral, Figura 31, que os gestores apresentaram, 

pelos resultados do modelo, todas as características do comportamento empreendedor em 
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intensidades que variaram de moderada a plena nos resultados por característica, sendo que 

poucas apresentaram intensidade moderada e, abaixo disso não houveram resultados, 

conforme Figuras 26, 27, 28, 29 e 30 analisadas anteriormente. Na média geral por etapa do 

ciclo, a intensidade alta foi classificada nas etapas criação, lançamento, estabilização, 

expansão e evolução, sendo que a etapa amadurecimento foi classificada com intensidade 

plena de CCEs. 

Nesse cenário favorável, pode-se dizer que os gestores participantes dessa pesquisa 

são considerados empreendedores, caracterizando-os como aquele sujeito crítico que 

reconhece e assume o poder de fazer, criar e transformar (TASCHÁ; CRUZ NETO, 2014) 

e, essa associação pode ser confirmada por meio de suas escolhas nas assertivas do 

instrumento quantitativo. No mesmo sentido, observou-se que muitas das características 

definidas por David McClelland (1972, 1978, 1987), adaptado de UNCTAD (2013) e Vilas 

Boas (2015) foram perceptíveis nos trechos dos relatos das entrevistas, algumas com forte 

evidência, outras interpretadas de maneira diferenciada e ou observadas no momento do 

contato presencial. 

Com base em todas as CCEs apontados nos dados, tanto quantitativos, quanto 

qualitativos, a pesquisa desenvolveu um mapa relacional em que todas as características do 

comportamento empreendedor analisadas advindas dos questionários e do roteiro de 

entrevistas foram relacionadas considerando o ciclo organizacional do negócio.  

Para o desenvolvimento do mapa entendeu-se que mesmo as “outras características” 

citadas no referencial teórico desse trabalho, como as “características não nomeadas” não 

citadas, fazem de certa forma relação com as 10 características do comportamento 

empreendedor de McClelland(1987).  

Essas características apontadas pelos gestores são demonstradas através de 

diferentes comportamentos empreendedor e esses comportamentos podem ser alterados 

diante das diferentes etapas vivenciadas pela empresa de base tecnológica, pois cada uma 

delas demanda postura e ações distintas.   

A Figura 32 aponta todas essas relações e por meio dela é possível verificar todas as 

características do comportamento empreendedor apontadas na pesquisa e essas 

características foram as norteadoras da mensuração e avaliação da competitividade da 

empresa de base tecnológica. 
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Figura 32 - Mapa relacional do ciclo organizacional e as características do comportamento 

empreendedor 

 

 
Fonte: Autora. 

 

 Conforme Figura 32, além das CCEs previstas no instrumento, surgiram outras 

características como criatividade, proatividade, predisposição, flexibilidade, inovação e 

motivação apontadas no referencial teórico e além dessas surgiram as não nomeadas como 

observação, empatia, habilidade de comunicação, resiliência, pragmatismo e discernimento. 

Todas elas podem ser relacionadas as CCEs de McClelland e podem sofrer influência de acordo 
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com o momento vivenciado pela empresa. Na figura todas essas características do 

comportamento empreendedor do gestor representam a competitividade da EBT, pois por meio 

delas foi possível fazer essa mensuração e avaliação. 

Para Storopoli, Binder e Maccari (2013) as características empreendedoras podem 

retratar o comportamento empreendedor que não depende somente delas, pode depender 

também de contextos ambientais específicos e nesse aspecto os gestores pesquisados por 

estarem dentro de ambientes tecnológicos com certa estrutura e apoio, são favorecidos, pois as 

incubadoras de base tecnológica objetivam a transição eficaz do laboratório para o mercado, 

segundo Wouters e Kirchberger (2014) e para se enquadrar como EBT, a empresa precisa, entre 

outros aspectos, ter a capacidade de inovação e essa capacidade, para Tovar et al. (2015), tem 

forte relação com comportamento empreendedor. 

A triangulação de dados baseou-se nas características do instrumento e nas 

comprovações e evidências advindas dos relatos, a partir da leitura das diversas análises 

realizadas até então, percebeu-se forte aderência dos gestores com o termo competitividade, 

que ao relatarem sobre o mesmo, muitos comportamentos empreendedores ficaram 

perceptíveis, nesse sentido o estudo associou possuir tais características do comportamento 

empreendedor com ser competitivo, que para a maioria dos gestores significa ser proativo, ter 

predisposição, fazer o melhor, ser o melhor e adicionar o melhor valor ao cliente, então, baseado 

nos resultados, para ser competitivo é necessário também possuir características do 

comportamento empreendedor e o indivíduo que as possui, para McClelland (1987), é 

considerado empreendedor.  

Então, se competitividade consiste na busca de um desempenho superior entre empresas 

no mercado, essas EBTs, com seus gestores empreendedores estão utilizando esse desempenho 

para melhorar as áreas do empreendedorismo humano e consequentemente contribuir com o 

meio em que estão inseridas (ESTRIN, MICKIEWICZ, STEPHAN 2016). 

No mesmo sentido de contribuição, algumas ações, atitudes, comportamentos se 

modificaram frente ao momento vivenciado pela EBT e isso correspondeu a dificuldade, ao 

desafio, a superação e a experiência adquirida em cada etapa, obviamente a transição de uma 

etapa para outra exigiu postura diferenciada e adequação, fato que também contribui de certa 

forma para os resultados almejados pelo gestor. 

Revisitando novamente a Figura 31 com a síntese geral da triangulação de dados e 

resgatando o objetivo geral do estudo de propor um modelo que fosse capaz de medir e avaliar 

a competividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento 

empreendedor do gestor considerando também a etapa do ciclo organizacional vivenciada pela 
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empresa, os dados adicionados no modelo proposto e desenvolvido resultaram no índice de 

comportamento empreendedor daquele gestor investigado e esse índice ao ser correlacionado 

com os níveis de competitividade, atribuindo os mesmos resultados em escala correspondente, 

evidenciou-se em nível N4 para todas as etapas, significando que as EBTs foram consideradas 

plenamente competitivas na perspectiva comportamental porque seus gestores apresentaram 

comportamentos alinhados com as características de comportamento empreendedor tanto na 

abordagem quantitativa quanto na amostra da abordagem qualitativa. 

 Finalizando as análises desse capítulo que demonstrou os resultados da pesquisa, a 

próxima seção descreve as conclusões e considerações finais abrangendo as limitações 

contribuições e recomendações do estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

 
Considerando o escopo do trabalho exposto na Matriz de Amarração da Pesquisa, 

existiram pontos de investigação, referentes as questões de pesquisa, que ao serem respondidos 

atenderam a cada um dos objetivos específicos que foram alinhados com as temáticas do 

referencial teórico e ao objetivo geral de propor um modelo capaz de medir e avaliar a 

competitividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento 

empreendedor do gestor diante das diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio. 

Constatou-se que tal objetivo foi alcançado por meio da estruturação e desenvolvimento de um 

modelo específico para mensuração e avaliação do comportamento empreendedor do gestor, 

fator que neste trabalho foi determinante para mensurar a competitividade da empresa de base 

tecnológica. 

O primeiro objetivo específico referiu-se a identificação e mapeamento das empresas de 

base tecnológica a fim de delimitar os sujeitos da pesquisa, nesse sentido foram selecionadas 

por meio de um estudo de georreferenciamento realizado em conjunto com outros 

pesquisadores e critérios predefinidos, 31 EBTs inseridas em incubadoras de universidades 

localizadas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, participaram do estudo empresas de 

base tecnológica das incubadoras Pulsar e ITSM da Universidade Federal de Santa Maria, ITEC 

da Universidade Franciscana, ULBRATECH da Universidade Luterana do Brasil, Raiar da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ITEC da Universidade de Caxias do 

Sul e ITUNISC da Universidade de Santa Cruz do Sul. Os gestores dessas empresas foram os 

geradores dos dados coletados para a pesquisa e o referencial teórico que fundamentou esse 

objetivo específico explanou sobre empresas de base tecnológica, conceituação e 

contextualização. 

Em relação ao segundo objetivo específico, procurou-se identificar em qual etapa do 

ciclo organizacional a EBT pesquisada se encontrava, para esse atendimento foi necessário no 

momento de uma das coletas demonstrar ao gestor todas as etapas de um ciclo organizacional, 

bem como seu conceito, e dessa forma o mesmo optou pela aquela que melhor representava o 

momento da empresa. As empresas representaram as etapas criação, lançamento, estabilização, 

expansão, amadurecimento e evolução de um ciclo organizacional, sendo que a etapa saída não 

foi contemplada. Essa temática trouxe para os resultados informações pertinentes cruzando-as 

com comportamento empreendedor e competitividade, uma vez que a etapa vivenciada pelo 

negócio interfere no comportamento e na postura do gestor diante dos obstáculos, desafios e 
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dificuldades advindas de cada uma. Esse objetivo foi fundamentado no referencial teórico com 

informações acerca de ciclo organizacional do negócio. 

O terceiro e quarto objetivos específicos responderam à dois pontos de investigação: 

quais foram as características e comportamentos empreendedores dos gestores de EBTs que 

interferem na competitividade e quais desses comportamentos, definidos como indicadores, 

foram os que mais interferiram na competitividade. Constatou-se que todas as características 

do comportamento empreendedor, mensuradas por meio das cinquenta assertivas do 

instrumento estruturado, referentes aos KPIs no modelo desenvolvido, em intensidades finais 

que oscilaram de moderada à plena, interferiram no resultado do comportamento empreendedor 

e algumas preponderaram em maior ou menor intensidade. As que obtiveram índices mais 

elevados interferiram mais para o resultado superior assim como as que obtiveram índices 

menos elevados interferiram menos.  

Nesse sentido, todos os KPIs interferiram para a mensuração do comportamento 

empreendedor do gestor da EBT e como o índice de comportamento foi o fator chave para 

mensurar e avaliar a competitividade conforme estrutura hierárquica desenvolvida, a pesquisa 

concluiu que a perspectiva comportamental também pode ser norteadora de competitividade de 

uma empresa de base tecnológica, uma vez que a correlação entre os índices nessa perspectiva 

e na perspectiva de ativos intangíveis, dados de um estudo anterior, ficaram similares com o 

mesmo grupo de empresas. Esses objetivos foram fundamentados nas temáticas sobre 

comportamento empreendedor, competitividade e competitividade em empresas de base 

tecnológica. 

Na sequência da Matriz de Amarração da Pesquisa, o quinto objetivo referiu-se em 

construir e testar um modelo com base nos fatores identificados nos objetivos terceiro e quarto 

e através deles foi definida a problemática principal da pesquisa: Como medir e avaliar a 

competitividade em empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento 

empreendedor presente nas diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio? Para 

responder a essa questão de pesquisa e ao objetivo escolheu-se o instrumento validado das 

CCEs de David McClelland para corresponder aos fatores que interferem na competitividade 

da EBT e a partir deles foi desenvolvido um modelo especifico capaz de medir e avaliar esses 

fatores.  Baseado em modelagem matemática seguindo os passos protocolar do método da AHP, 

com capacidade de gerar os dados por EBT, por média da etapa do ciclo organizacional e de 

maneira geral, levando em consideração todas as CCEs e seus respectivos comportamentos 

empreendedores, o modelo desenvolvido foi a forma encontrada para responder a problemática 

principal da pesquisa e atender ao objetivo geral da tese.  
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Percebeu-se, segundo a revisão da literatura e bibliometria realizada, que pouco se tem 

ou quase inexistem publicações específicas sobre mensuração de comportamento 

empreendedor e as temáticas da pesquisa correlacionadas, nesse sentido o modelo desenvolvido 

com a utilização dos métodos Sistema de Mensuração de Desempenho Key Performance 

Indicators, utilizando elementos da Análise Hierárquica de Processos em uma abordagem 

multicriterial, com análise pareada dos critérios torna-se inovador, uma vez que os métodos 

escolhidos são alinhados com esse tipo de mensuração de intangível. Considerando os métodos 

adotados, o quinto objetivo da pesquisa foi fundamentado em referências sobre sistema de 

medição de desempenho, elementos da abordagem multicritério e análise hierárquica de 

processos, informações necessárias para o entendimento dos cálculos de análise par a par, onde 

o peso de um comportamento do gestor interferiu no peso de outro e assim sucessivamente. 

Com o intuito de aprofundar e comparar as análises dos dados quantitativos a pesquisa 

definiu o último objetivo específico de verificar a percepção dos gestores de empresas de base 

tecnológica em relação as temáticas escolhidas, especificamente competitividade e 

comportamento empreendedor situando com o modelo proposto. Dessa forma para o 

atendimento desse ponto de investigação de identificar qual é a percepção dos gestores, foi 

necessário desenvolver um roteiro de entrevista semiestruturada, segundo instrumento de coleta 

de dados, para ser aplicado em uma amostra do total de gestores. Teve-se o cuidado de fazer 

uma média do número de gestores em cada etapa do ciclo organizacional no sentido de ter 

gestores representativos em cada uma, pois os dados foram analisados sempre considerando o 

momento vivenciado pelo negócio.  

Verificou-se que a percepção dos gestores a cerca de competitividade está relacionada 

com fazer o melhor, ser o melhor e atribuir valor para o cliente. A maioria dos entrevistados 

considera-se competitivos e nessa resposta ficaram evidenciados vários comportamentos 

empreendedores, pois os gestores se auto denominaram empreendedores e destacaram muitas 

das características do instrumento em seus relatos, entre elas a busca de oportunidade e 

iniciativa, a persistência e o comprometimento da dimensão realização, o estabelecimento de 

metas e busca de informações da dimensão planejamento e persuasão e redes de contato e  

independência e autonomia da dimensão poder. Além das CCEs do instrumento os gestores 

citaram outras que foram referenciadas no trabalho, entre elas a motivação, a inovação, a 

predisposição, a criatividade e a flexibilidade, também surgiram características que a pesquisa 

considerou como não nomeadas como o discernimento, o pragmatismo, a resiliência, a empatia, 

a habilidade de comunicação e a observação. Esse último objetivo foi fundamentado com as 

mesmas temáticas dos objetivos terceiro e quarto. 
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O cruzamento dos dados quantitativos advindos do questionário e tratados no modelo 

desenvolvido e dos dados qualitativos advindos das entrevistas e tratados pela técnica de análise 

de conteúdo, proporcionaram ao estudo maior credibilidade e aprofundamento por meio da 

triangulação de dados, técnica que correlacionou e comparou os resultados das duas abordagens 

trazendo maior confiabilidade nos resultados além também de novos conhecimentos. 

Percebeu-se que estudar três variáveis distintas, competitividade, comportamento 

empreendedor e ciclo organizacional além também da especificidade das empresas serem de 

base tecnológica e estarem inseridas dentro de incubadoras, trouxe uma riqueza de 

aprofundamento nas análises, pois o momento do negócio é afetado pela postura, pela 

motivação do gestor que interfere nos resultados da empresa e isso relaciona-se completamente 

com competitividade, termo muito presente dentro de incubadoras de base tecnológica que 

visam o lucro e a inserção de empresas com produtos ou modelos inovadores em mercados 

competitivos.  

Nesse contexto, a relação e a correlação entre as temáticas favoreceram as análises, pois 

o grupo de gestores pesquisados se consideram e demonstraram que são empreendedores nas 

ações desenvolvidas, na busca constante pela competitividade, na permanência no mercado e 

na intenção de deixar um legado e melhorar o desenvolvimento e o crescimento econômico do 

local onde estão inseridos. Para isso, o fato de estarem dentro de incubadoras com apoio de 

estrutura, de conhecimento específico disponível por parte da universidade, ampla redes de 

contato, são fatores que podem contribuir significativamente para o sucesso da EBT, segundo 

os próprios gestores. 

Ao final de todas as análises observou-se que a média geral de comportamento 

empreendedor nas primeiras etapas do ciclo organizacional, criação, lançamento e estabilização 

se mantiveram similares, sendo que nas últimas etapas, expansão, amadurecimento e evolução 

a média se elevou, destacando mais a etapa amadurecimento. Não se pode afirmar que gestores 

nas etapas iniciais possuem menos comportamento empreendedor, mas nessa pesquisa, os 

índices demostraram isso, embora com pequena diferença de intensidade alta para plena. 

Percebeu-se neste sentido, pelas leituras sobre ciclo organizacional, que a experiência de ter 

passado pelas primeiras etapas pode ter trazido ao gestor maior segurança e confiança para 

encarar as etapas finais.  

Nesse contexto, pode-se concluir que os gestores possuem comportamento 

empreendedor e esse comportamento foi medido por meio de um modelo que calculou a 

intensidade das dez CCEs do instrumento aplicado. Pelos índices percebeu-se que os 31 

gestores pesquisados possuem intensidades de alta a plena de característica do comportamento 
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empreendedor e ao comparar e atribuir os mesmos valores em escala correspondente de 

competitividade constatou-se que as EBTs nessa pesquisa foram classificadas entre 

potencialmente e plenamente competitivas. Raros foram os gestores que apresentaram 

intensidade moderada de características e a classificação de competitividade pouco competitiva 

ou não competitiva não surgiu nos resultados, da mesma forma as intensidades baixa e 

inexistente de características não foram apontadas.  

Constatou-se então que as empresas  pesquisadas são plenamente competitivas na 

perspectiva do comportamento empreendedor porque seus gestores apresentaram por meio dos 

dois instrumentos de coleta de dados informações de que são empreendedores e possuem em 

seu comportamento traços de características do comportamento empreendedor, logo a hipótese 

do estudo “quanto mais característica do comportamento empreendedor o gestor apresentar 

mais competitiva será a empresa de base tecnológica” pode ser confirmada e o modelo foi a 

forma desenvolvida para mensurar e avaliar essa competitividade. 

Finalizando as conclusões acerca dos resultados de cada objetivo e respectiva questão 

de pesquisa, o capítulo encerra nas considerações finais que abrange as limitações da pesquisa, 

as contribuições e sugestões para pesquisas futuras. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em relação as limitações da pesquisa, salienta-se o fato da pesquisadora não ter 

conseguido acesso ao gestor da etapa amadurecimento para proceder com a entrevista 

semiestruturada, dessa maneira os dados dessa etapa só foram analisados quantitativamente, 

pois na primeira coleta de aplicação do questionário o gestor se disponibilizou, e na segunda 

coleta não se obteve resposta nas diversas formas e tratativas de contato. Nesse sentido houve 

essa limitação na parte da abordagem qualitativa, pois essa etapa ficou sem uma amostra para 

a identificar a percepção do gestor acerca das temáticas, igualmente a triangulação desses dados 

não pode ser realizada. 

 Como contribuições, destacam-se várias, uma delas seria a certeza de que a 

competitividade é um fator que pode ser mensurado a partir de diferentes perspectivas e isso se 

comprovou no embasamento teórico pois autores fazem essa afirmação ao conceituar de 

maneira muito ampla o termo. Então estudar a competitividade com o mesmo grupo de 

empresas conjuntamente comparando resultados de outras pesquisas contribuiu de maneira 

intensa, satisfatória e diferenciada com a temática e estreitando-a na correlação com o estudo 
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comportamental do indivíduo percebeu-se o quanto importante é entender pessoas e todas as 

relações atribuídas à elas em um ambiente competitivo de desenvolvimento de ideias, de 

negócios, de empresas. O ser humano é o elemento central do empreendedorismo, pois parte 

dele a iniciativa de empreender, de fazer a diferença, de movimentar o meio, de contribuir para 

a sua vida e para a vida de outras pessoas, então a percepção de seu autoconhecimento pode 

melhorar a própria gestão e refletir diretamente na tomada de decisão e nos resultados. 

 A união de pesquisas e de grupos de pesquisas, como o NIC e o GPECOM contribuíram 

significativamente para essa tese, no sentido de alinhar trabalhos com o mesmo eixo temático, 

nas discussões de resultados variados e na facilidade de acesso às informações buscadas pelos 

diversos pesquisadores dos grupos. Esse processo conjunto fortalece os trabalhos, o espírito de 

equipe e a produção acadêmica de qualidade, tão importante quando se opta pelo 

aperfeiçoamento em um processo de Pós-Graduação. 

 Outra contribuição de importância impar para essa pesquisa foi a oportunidade de 

desenvolver um modelo específico de mensuração de intangível, e pela possibilidade do gestor 

entender melhor o seu desempenho e suas ações refletidas por meio de seu comportamento. 

Esse entendimento pode desenvolver competências, fortalecer habilidades, sanar lacunas, 

buscar melhorias, diminuir incertezas, favorecer o êxito do próprio negócio e contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento econômico do meio em que a EBT está inserida. O modelo 

desenvolvido neste trabalho, oferece um conjunto profundo de dados e diversos tipos de 

resultados que podem ser explorados e analisados com abordagens diferentes, tem condições 

de ser transformado em um software de mensuração de intangível, além também de poder ser 

utilizado ou adaptado para outros tipos de mensuração de desempenho, nesse sentido, espera-

se que o trabalho desenvolvido contribua com os estudos referentes aos temas abordados. 

 A contribuição acadêmica se dá pela oportunidade de publicitar os resultados 

encontrados por meio de um modelo de mensuração de desempenho, que foi o produto, a 

entrega da tese e espera-se que essa entrega contribua para o melhoramento da própria empresa 

de base tecnológica na figura de seu gestor e consequentemente no retorno junto a sociedade, 

reforçando que a união entre universidade, empresa e sociedade podem sim contribuir de 

maneira eficiente para o desenvolvimento econômico. 

 Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se estudos em outras incubadoras de 

base tecnológica no intuito de comparação, aprofundamento e novos achados, pois os resultados 

encontrados nesse trabalho, embora específicos de um conjunto de empresas do extremo sul do 

Rio Grande do Sul, podem ser analisados, comparados e inspirar novas pesquisas em outras 

localidades que venham a contribuir e preencher a lacuna constatada pela falta de publicações 
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acerca das temáticas correlacionadas. Também sugere-se aprofundamento na evidenciação das 

características definidas como categorias não nomeadas como possibilidades de novos estudos, 

visto que suas definições vão ao encontro de habilidades e formas de agir que contribuem para 

o desenvolvimento do indivíduo empreendedor.   

Por fim, salienta-se que as EBTs foram as fontes de quatro pesquisas conjuntamente, 

nesse sentido, os pesquisadores organizarão um workshop para apresentar os resultados de 

todos os trabalhos, oportunidade para demonstrar o modelo desenvolvido e contribuir com os 

gestores que gentilmente aceitaram participar das pesquisas. 
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Anexo A – Questionário CCEs de McClelland 

 
Caro respondente: Este questionário faz parte de uma pesquisa institucional sobre mensuração 
e avaliação da competitividade em EBTs na perspectiva do comportamento empreendedor do 
gestor diante do ciclo organizacional do negócio. As respostas serão utilizadas somente para 
fins acadêmicos. Agradeço muito sua disponibilidade e atenção. 
 
As questões têm como objetivo verificar e avaliar as características comportamentais 
empreendedoras e foram desenvolvidas com base no estudo de David McClelland, estudioso 
de Harvard, que se especializou em comportamento empreendedor. Siga as instruções: 

• Leia cuidadosamente cada afirmação e decida qual melhor se aplica a você (considere 
como você é hoje, e não como gostaria de ser).  

• Seja honesto (a) consigo mesmo. Lembre-se de que ninguém faz tudo corretamente, 
nem mesmo é desejável que se saiba fazer tudo. � 

• Selecione o número correspondente à afirmação que o descreve: �1 = nunca,�2 = raras 
vezes,�3 = as vezes, 4 = frequentemente, 5 = sempre. � 

• Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual. � 
• Este questionário se constitui de diferentes etapas em sequência, leia atentamente todas 

as questões. � 
 
Dados complementares de suporte e perfil 
 
1. Gênero: (   ) masculino (   ) feminino   
2. Idade:________ 3. Estado Civil: _____________  
3. EBT: ________________________________ Cargo: _________________________ 
 

Questionário de Características do Comportamento Empreendedor de 
McClelland (1987), Mansfield et al. (1987), adaptado de UNCTAD (2013) e 

Vilas Boas (2015) N
un

ca
 

R
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es
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s v
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es

 

Fr
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nt
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te
 

Se
m
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1. Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas. 1 2 3 4 5 
2. Quando me deparo com um problema difícil, levo muito tempo para encontrar a 
solução. 1 2 3 4 5 

3. Termino meu trabalho / atividade a tempo. 1 2 3 4 5 

4. Aborreço-me quando as coisas não são feitas devidamente. 1 2 3 4 5 

5. Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final. 1 2 3 4 5 

6. Gosto de pensar no futuro. 1 2 3 4 5 
7. Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações 
possíveis antes de dar prosseguimento a ele. 1 2 3 4 5 

8. Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais simples. 1 2 3 4 5 

9. Consigo que os outros me apoiem em minhas recomendações. 1 2 3 4 5 
10. Tenho confiança que posso estar bem sucedido em qualquer atividade que me 
proponha executar. 1 2 3 4 5 

11. Não importa com quem fale,  sempre escuto atentamente. 1 2 3 4 5 

12. Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham que me pedir. 1 2 3 4 5 
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13. Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo. 1 2 3 4 5 

14. Sou fiel às promessas que faço. 1 2 3 4 5 
15. Meu rendimento no trabalho / atividades é melhor do que o das outras pessoas 
com quem trabalho. 1 2 3 4 5 

16. Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito o possível para assegurar seu 
êxito. 1 2 3 4 5 

17. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da minha vida. 1 2 3 4 5 
18. Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou 
atuando. 1 2 3 4 5 

19. Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes 
alternativas antes de realizar uma tarefa. 1 2 3 4 5 

20. Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras pessoas. 1 2 3 4 5 
21. Mudo a maneira de pensar se os outros discordam energicamente dos meus 
pontos de vista. 1 2 3 4 5 

22. Aborreço-me quando não consigo o que quero. 1 2 3 4 5 
23. Gosto de desafios e novas oportunidades. 1 2 3 4 5 
24. Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto em minha 
tarefa. 1 2 3 4 5 

25. Se necessário não me importo de fazer o trabalho dos outros para cumprir um 
prazo de entrega. 1 2 3 4 5 

26. Aborreço-me quando perco tempo. 1 2 3 4 5 
27. Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de começar atuar. 1 2 3 4 5 
28. Quanto mais especificas forem minhas expectativas em relação ao que quero 
obter na vida, maiores serão minhas possibilidades de êxito. 1 2 3 4 5 

29. Tomo decisões sem perder tempo buscando informações. 1 2 3 4 5 
30. Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e antecipo 
o que eu faria caso sucedam. 1 2 3 4 5 

31. Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas. 1 2 3 4 5 
32. Quando estou executando algo difícil e desafiador, tenho confiança em seu 
sucesso. 1 2 3 4 5 

33. Tive fracassos no passado. 1 2 3 4 5 

34. Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em que me sinto seguro 1 2 3 4 5 
35. Quando me deparo com sérias dificuldades, rapidamente passo para outras 
atividades. 1 2 3 4 5 

36. Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, me esforço de forma 
especial para que fique satisfeita com o trabalho. 1 2 3 4 5 

37.  Nunca fico realmente satisfeito com a forma como são feitas as coisas;  sempre 
considero que há uma maneira melhor de fazê-las. 1 2 3 4 5 

38. Executo tarefas arriscadas. 1 2 3 4 5 

39. Conto com um plano claro de vida. 1 2 3 4 5 
40. Quando executo um projeto para alguém, faço muitas perguntas para assegurar-
me de que entendi o que quer. 1 2 3 4 5 

41. Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo, 
antecipando-os. 1 2 3 4 5 

42. Para alcançar minhas metas, procuro soluções que beneficiem todas as pessoas 
envolvidas em um problema. 1 2 3 4 5 

43. O trabalho que realizo é excelente. 1 2 3 4 5 

44. Em algumas ocasiões obtive vantagens de outras pessoas. 1 2 3 4 5 

45. Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado. 1 2 3 4 5 
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46. Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que se apresentam para a 
obtenção de minhas metas. 1 2 3 4 5 

47. Minha família e vida pessoal são mais importantes para mim do que as datas 
de entregas de trabalho determinadas por mim mesmo. 1 2 3 4 5 

48. Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa quanto 
no trabalho / faculdade. 1 2 3 4 5 

49. Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas. 1 2 3 4 5 
50. Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto minhas metas 
anuais. 1 2 3 4 5 

51. Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a execução de 
tarefas e projetos. 1 2 3 4 5 

52. Se determinado método para enfrentar um problema não der certo, recorro a 
outro. 1 2 3 4 5 

53. Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem seu 
modo de pensar. 1 2 3 4 5 

54. Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo quando as outras pessoas se 
opõem energicamente. 1 2 3 4 5 

55. Quando desconheço algo, não hesito em admiti-lo. 1 2 3 4 5 
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Anexo B – Carta de Apresentação 

 
 

                                                                                                               
 

Santa Maria, XX de xxxxxxx de 201X. 
 
Prezado empresário, 
 
 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa 
Maria, por intermédio do Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk, vem à presença de Vossa Senhoria apresentar o 
Projeto de Pesquisa “MODELAGEM PARA A MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DE ASPECTOS 
INTANGÍVEIS DE EBTs – EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA”. 

O projeto consiste no levantamento de quais os subsídios necessários para a elaboração de uma ferramenta 
para avaliação e acompanhamento do seu desempenho com base nos aspectos intangíveis, de modo a fornecer ao 
gestor informações necessárias para auxiliar no processo de tomada de decisão. 

Assim, gostaríamos de contar com seu apoio, permitindo a aplicação em sua instituição dos diagnósticos, 
sobre o qual será desenvolvida o trabalho pretendido, sendo, posteriormente, disponibilizado o retorno dos dados 
obtidos. 

Para tanto, apresentamos os alunos/pesquisadores Aline Martins dos Santos, Cláudia de Freitas 
Michelin, Fernando de Souza Savian e Rafael Marcuzzo, que conduzirão o trabalho em sua organização. 

Solicitamos, por fim, que seja autorizado o uso acadêmico dos dados obtidos, reiterando que após a 
conclusão deste será realizado o retorno a sua organização assim como a produção acadêmica originada com a 
presente atividade será disponibilizada cópia. 
 Despedimo-nos, gratos pela colaboração com esta Universidade, sempre em prol do desenvolvimento da 
sociedade que a guarnece. 
 

Cordialmente, 
 

Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk 
Universidade Federal de Santa Maria 

Coordenador do PPGEP da UFSM 
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Anexo C – Termo de Autorização 

 
 
 

                                                                                   
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, a empresa ___________________________________________, 

por seu representante legal, ______________________________________, AUTORIZA a aplicação do 

diagnóstico, a ser realizado por membro do NIC - Núcleo de Inovação e Competitividade, por intermédio da UFSM 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.  

Tal diagnóstico compõe o projeto intitulado “MODELAGEM PARA A MENSURAÇÃO DO 

DESEMPENHO DE ASPECTOS INTANGÍVEIS DE EBTs – EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA”, sob a 

orientação do Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk, sendo mantido seu sigilo comercial. 

 AUTORIZA-SE, também, gratuitamente a utilização dos dados obtidos, unicamente no meio e para 

fins acadêmicos, dentro do escopo do Projeto de Pesquisa acima referido, reiterando que a conclusão deste será 

realizada o retorno a sua organização assim como a produção acadêmica originada com a presente atividade será 

disponibilizada copia. 

 

Santa Maria - RS, XX de xxxxxxxx de 201X. 

 

Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk 
                                                                                                                         Universidade Federal de Santa Maria 

                          Coordenador do PPGEP da  UFSM
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista 

 
Pesquisa sobre competitividade na perspectiva do comportamento empreendedor em 

Gestores de Empresas de Base Tecnológica. 

 
Dados complementares de suporte 

1. Gênero: (   ) masculino (   ) feminino 

2. Idade:______________ 

3. Formação profissional:____________________ 

4. Instituição de formação:________________________________ 

5. Grau de instrução: (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) doutorado (   ) Pós-Doutorado 

________________________________________________________________________ 

 
Perguntas da pesquisa 
 
I – Quanto à história de vida 

6. Fale sobre sua história de vida. 

7. Conte sobre seu ambiente familiar e como foi sua infância. 

8. Comente sobre a atividade de seus pais e os valores transmitidos por eles. 

9. Comente sobre fatos e experiências marcantes de sua vida. 

10. Como foi o processo de decisão sobre a área de atuação (participar de uma empresa 

incubada) 

 
II – Quanto à trajetória profissional 

11. Fale sobre sua trajetória profissional e fatos marcantes de sua experiência. 

12. Quando mais jovem, o que pensava em fazer na vida? 

13. Comente sobre atores/pessoas/educadores/profissionais que serviram de estímulo para sua 

vida profissional. (Quem foram eles; o que eles fizeram para estimular; em que fase da vida 

eles exerceram essa capacidade; ...) 

14. Relate como aconteceu a escolha pela carreira de empresário.  

15. O que foi mais importante no processo de decisão da carreira profissional? (Qual a 

influência mais marcante ao torna-se empresário?). 

16. Fale sobre seu ingresso na incubadora. 

17. Quais foram seus principais erros e decepções enquanto gestor na empresa em que atua? 
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III – Quanto à Competitividade 

18. O que considera como prioridade na carreira empresarial? 

19. Comente sobre os aspectos que o levam a estruturar uma empresa. 

20. Fale sobre suas preocupações diante desse processo. 

21. Qual (ais) é (são) o (s) impacto (s) da atividade empresarial na sua vida? 

22. O que é para você competitividade? 

22. Você se considera competitivo? Por quê? Como você demonstra sua competitividade? 

23. As suas ações interferem na competividade do seu negócio?  

24. Em relação a etapa do ciclo em que a sua empresa está vivendo, suas ações são diferentes 

das outras etapas? Aponte essas diferenças se julgar que elas existem. 

 

IV - Quanto às características do comportamento empreendedor 

25. Na sua opinião, quais são as características comportamentais mais importantes para a sua 

atividade empresarial? 

26. Você se considera um empreendedor? Por quê? 

27. O que mais lhe motiva para continuar atuando em uma empresa incubada ou pós incubação? 

28. Relate algum fato marcante da trajetória enquanto gestor, especificamente em relação a sua 

atuação dentro da empresa. 

29. Se você fosse resumir a atividade profissional em apenas três palavras, quais seriam elas? 

30. O que você vê como necessário para o desenvolvimento do comportamento empreendedor 

em uma pessoa? 
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Apêndice B – Termo de Confidencialidade 

 
Termo de Confidencialidade 

 
 

Título do projeto de pesquisa: Modelo de mensuração da competitividade em empresas de 

base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor diante do ciclo 

organizacional do negócio. 

 

Pesquisador Responsável/Orientador: Prof. Dr. Italo Fernando Minello 

 

Doutoranda: Cláudia de Freitas Michelin 

 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de 

Administração 

 

Local de realização da pesquisa: Brasil 

 

Sujeitos envolvidos: gestores de empresas de base tecnológica do extremo Sul do Brasil 

 

Local da coleta de dados:  

As informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para execução do presente 

estudo. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e será mantida sobre 

posse dos pesquisadores por um período de cinco anos ficando armazenada na sala do professor 

orientador no CSH - prédio 74 C, sala de numero 4213, situada no Departamento de 

Administração, na Avenida Roraima, número 1000, UFSM, Camobi, Santa Maria, CEP 

97105970. Após este período, os dados serão destruídos. Este projeto será revisado e solicitará 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM. 

 

Santa Maria ____, de _____________ de 2017. 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Cláudia de Freitas Michelin         Prof. Dr. Italo Fernando Minello 
    Doutoranda em Administração                     Orientador 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

CAAE: 81963317.7.0000.5346 
 
 

NOME TESE: Modelo de mensuração da competitividade em empresas de base tecnológica 
na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor diante do ciclo organizacional do 
negócio 
 
Doutoranda: Cláudia de Freitas Michelin 
 
Professor Orientador: Prof. Dr. Italo Fernando Minello 
 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria - RS/Programa de Pós-
Graduação em Administração. 
 
Telefone para contato: (51) 997378633  
 
Endereço eletrônico para contato: claudiamichelin30@gmail.com 
 
Local da coleta de dados: Incubadoras Tecnológicas do Extremo Sul do Brasil 
 
Prezado (a) Entrevistado (a): Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 
intitulada: Modelo de mensuração da competitividade em empresas de base tecnológica na 
perspectiva do comportamento empreendedor do gestor diante do ciclo organizacional do 
negócio. 
 
Por gentileza queira responder às perguntas desta entrevista de forma voluntária. Antes de 
concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. Cabe ao pesquisador responder todas as 
suas dúvidas antes de sua decisão em participar da presente pesquisa. Você tem o direito de 
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder 
os benefícios aos quais tenha direito. 
 
Objetivo do estudo: Propor um modelo capaz de medir e avaliar a competitividade em 
empresas de base tecnológica na perspectiva do comportamento empreendedor do gestor diante 
das diferentes etapas do ciclo organizacional do negócio. 
 
Procedimentos - Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas nas respostas às perguntas 
formuladas que abordam questões relacionadas à identificação das características do 
comportamento empreendedor e a percepção quanto à competitividade. 
 
Benefícios – Colaborar com a pesquisa, contribuindo com a melhoria das empresas de base 
tecnológica por meio do autoconhecimento em relação a competitividade na perspectiva do 
comportamento empreendedor. 
 
Riscos – O preenchimento do instrumento não representa risco de ordem física para você. Mas 
caso você venha a sentir algum desconforto emocional, os pesquisadores se comprometem em 
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encaminhá-lo para uma consulta com um profissional qualificado, assim como acompanhá-lo 
junto a este serviço. 
 
Sigilo - As informações fornecidas por você terão privacidade garantida pelos pesquisadores 
responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo 
quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. O instrumento 
receberá um código individual para cada respondente, a fim de manter o anonimato dos gestores 
das empresas, para que se possa identificar o mesmo respondente de cada instrumento no 
momento de interpretação dos dados. 
 
 Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu ____________________, 
estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, 
ficando com a posse de uma delas. 
 
 

Santa Maria ____, de _____________ de 2018. 
 

 
 
 
                     _________________________________________________ 

Assinatura do pesquisado 
 
 
 
 
                    _________________________________________________ 

Pesquisador responsável 
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Apêndice D – Estruturas Hierárquicas de cada Etapa do Ciclo Organizacional 
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Apêndice E – Ranking da Média dos KPIs de cada Etapa do Ciclo Organizacional 
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