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RESUMO 

 

Essa pesquisa se propõe a analisar a influência do ecossistema de empreendedorismo no 

comportamento dos empreendedores. A abordagem de ecossistemas de empreendedorismo 

destaca as condições que promovem a criação e o crescimento de novos negócios, enfatiza a 

interdependência entre os atores e concebe os empreendedores como um aspecto central do 

ecossistema. O resultado da ação dos empreendedores pode ser o surgimento de inovações e a 

criação de novos mercados, empregos e fluxos de receita. Portanto, compreender como o 

ecossistema influencia o comportamento destes empreendedores é essencial para promover o 

empreendedorismo. Neste contexto, pergunta-se: "Como o ecossistema de empreendedorismo 

influencia o comportamento dos empreendedores?". Para abordar esta questão, foram 

selecionados como objeto de pesquisa empreendedores da indústria brasileira de aplicativos 

para dispositivos móveis. Esta indústria foi impulsionada pela massiva adoção destes 

dispositivos por usuários em todo o mundo e apresenta uma atmosfera propícia ao surgimento 

de startups com alto potencial de crescimento. Nesse estudo, considerou-se que o ecossistema 

de empreendedorismo consiste em seis domínios inter-relacionados (ISENBERG, 2011): 

Políticas Públicas, Capital Financeiro, Cultura, Instituições de Suporte, Recursos Humanos e 

Mercados. Por sua vez, compreende-se o comportamento dos empreendedores como o resultado 

de traços, cognição, motivação, emoção, conhecimentos, aptidões e habilidades (BIRD, 

SCHJOEDT e BAUM, 2012). Esses elementos foram agrupados em três dimensões, conforme 

a influência do ecossistema de empreendedorismo sobre eles: traços formou uma única 

categoria, denominada "Características intrínsecas"; emoção, cognição e motivação foram 

agrupadas sob a designação "Tomada de decisão"; finalmente, conhecimento, aptidões e 

habilidades foram reunidos na dimensão "Ação Empreendedora". Empregou-se na pesquisa o 

método "estudo comparativo de múltiplos casos". Foram selecionados empreendedores da 

indústria de aplicativos de Porto Alegre/RS e Recife/PE, cidades que se destacam como polos 

de empreendedorismo e inovação. A coleta dos dados ocorreu entre fevereiro e novembro de 

2016, através de observação, análise de documentos e entrevistas com três empreendedores e 

três especialistas em empreendedorismo de cada ecossistema. Os resultados indicam que a 

influência do ecossistema na dimensão "Características Intrínsecas" fica praticamente restrita 

às condições que o ambiente oportuniza aos empreendedores para que suas características 

empreendedoras já existentes se manifestem. Por outro lado, o ecossistema tem um papel 

predominantemente indireto na dimensão "Tomada de Decisão". Neste caso, ele funciona como 

uma motivação extrínseca, capaz de ativar a intenção e transformá-la em comportamento. Por 

fim, o ecossistema tem influência direta na categoria "Ação Empreendedora", à medida que 

proporciona aos empreendedores desenvolverem seus conhecimentos, aptidões e habilidades. 

As evidências também indicaram que o ecossistema exerce alta influência na dimensão "Ação 

Empreendedora", intermediária em "Tomada de Decisão" e baixa em "Características 

Intrínsecas". Percebe-se que em Recife o ecossistema de empreendedorismo está mais evoluído 

em relação ao de Porto Alegre. Com isto, pressupõe-se que aquele ecossistema tenha mais 

potencial para influenciar positivamente o comportamento dos empreendedores à criação de 

um novo negócio do que o de Porto Alegre. A originalidade e contribuição teórica principal 

desse trabalho está em denotar a relação entre o ecossistema de empreendedorismo e as 

dimensões do comportamento do empreendedor (Características Intrínsecas, Tomada de 

Decisão e Ação Empreendedora). Além disso, contribui com dados empíricos para a literatura 

sobre ecossistemas de empreendedorismo, até então carente deste tipo de estudo. Por fim, a 

pesquisa situa-se no contexto da economia digital, tema emergente na área de 

empreendedorismo e inovação. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the influence of the entrepreneurship ecosystem on entrepreneur's 

behavior. The approach of entrepreneurship ecosystems highlight the conditions that promote 

the creation and growth of new businesses. It stresses the interdependence between actors and 

sees entrepreneurs as a central aspect of the ecosystem. The actions of entrepreneurs may result 

in the emergence of innovations and the creation of new markets, jobs and revenue streams. 

Therefore, understanding how the ecosystem influences entrepreneurs' behavior is essential for 

fostering entrepreneurship. Thus, we ask, "How the entrepreneurship ecosystem influences the 

entrepreneur's behavior?" To address this question, we chose entrepreneurs from the Brazilian 

industry of mobile applications as the object of this research. This industry was boosted by the 

massive adoption of mobile devices by users around the world and has an atmosphere conducive 

to the emergence of startups with high growth potential. In this research, we considered that the 

entrepreneurship ecosystem consists of six interrelated domains (ISENBERG, 2011): Policy, 

Finance, Culture, Supports, Human Capital and Markets. On the other hand, we understand 

entrepreneurs' behavior as the result of traits, cognition, motivation, emotion, knowledge, 

abilities and skills (BIRD, SCHJOEDT & BAUM, 2012). We grouped these elements in three 

dimensions, according to the influence of the entrepreneurship ecosystem on them: traits 

formed a single category, called "Intrinsic characteristics"; emotion, cognition and motivation 

were grouped under the heading "Decision making"; finally, knowledge, abilities and skills 

were gathered in the dimension "Entrepreneurial Action". The research method employed in 

this study was a comparative study of multiple cases. We selected entrepreneurs from the 

industry of applications for mobile devices (apps) from two Brazilian cities that are important 

centers of entrepreneurship and innovation: Porto Alegre, in the Southern State of Rio Grande 

do Sul and Recife, in the Northern State of Pernambuco. Data collection took place between 

February and November 2016, through observation, document analysis and interviews with 

three entrepreneurs and three entrepreneurship specialists in each ecosystem. The results show 

that the influence of the ecosystem on the dimension "Intrinsic Characteristics" is almost 

restricted to the conditions that the environment offers to entrepreneurs so they can manifest 

their existing entrepreneurial characteristics. On the other hand, the ecosystem plays a 

predominantly indirect role in the "Decision Making" dimension. In this case, it serves as an 

extrinsic motivation, capable of transforming intention into behavior. Finally, the ecosystem 

has a direct influence on the category "Entrepreneurial Action", as it allows entrepreneurs to 

develop their knowledge, abilities and skills. Evidence also indicated that the ecosystem exerts 

a high influence on the "Entrepreneurial Action" dimension, intermediate in "Decision Making" 

and low in "Intrinsic Characteristics". Results also show that the evolution stage of Recife's 

entrepreneurship ecosystem is bigger than the Porto Alegre's one. Thus, we assume that the first 

ecosystem has more potential to influence entrepreneur's behavior toward creating a new 

business than the second one. The originality and main theoretical contribution of this research 

is to indicate the relationship between the entrepreneurship ecosystem and the dimensions of 

entrepreneur's behavior (Intrinsic Characteristics, Decision Making and Entrepreneurial 

Action). In addition, it contributes with empirical data to the literature on entrepreneurial 

ecosystems, which until then lacked this type of study. Finally, the research take place in the 

context of the digital economy, an emerging theme in the area of entrepreneurship and 

innovation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo desempenha papel relevante no estímulo ao desenvolvimento, 

dado que possibilita o aumento da produção e tem relação significativa com o produto interno 

bruto per capita (ARIN et al., 2015). Isso permite que mais riqueza seja gerada e dividida entre 

os agentes do sistema econômico (HISRICH, PETERS e SHEPHERD, 2009). Essa 

importância, reconhecida há várias décadas por estudiosos, entidades e especialistas 

(McCLELLAND, 1987; REYNOLDS, HAY e CAMP, 1999; HNYILICZA, 2008; GEM, 

2017), levou o empreendedorismo a se tornar um elemento central na estratégia dos países para 

produzir riqueza (REYNOLDS, HAY e CAMP, 1999), proporcionar bem-estar social 

(EDWARDS-SCHACHTER et al., 2015) e criar empregos em larga escala rapidamente (ACS, 

SZERB e AUTIO, 2015). No entanto, o empreendedorismo - entendido nesta pesquisa como a 

criação de um novo negócio (GARTNER, 2010) – demanda um ambiente que proporcione 

suporte aos novos empreendedores para prosperar e ser sustentável.  

Esses ambientes são denominados "ecossistemas de empreendedorismo" e influenciam 

os empreendedores a adotarem comportamentos que levam à criação e ao desenvolvimento de 

novos negócios. Os ecossistemas de empreendedorismo consistem em um conjunto de 

elementos inter-relacionados (ISENBERG, 2013) e as condições estruturais que os novos 

empreendimentos precisam para atender às suas necessidades durante seu estágio de vida inicial 

(ACS, SZERB e AUTIO, 2015). Estas condições estimulam a criação de empresas, dirigem a 

qualidade dos novos negócios (AUTIO et al., 2014a) e subsidiam o surgimento de empresas de 

grande sucesso, as quais posteriormente podem servir de exemplo para as demais (WEF, 2013), 

principalmente as startups.  

As startups são novos negócios que estão no "processo de descoberta, desenvolvimento 

e implementação de um modelo de negócios viável e escalável para explorar oportunidades de 

mercado" (EHRENHARD et al., 2016, p. 1) e podem contribuir para o desenvolvimento de um 

país a partir da inovação. A inovação decorre da entrega benefícios que os consumidores 

percebem como valiosos e pode ser uma vantagem competitiva para as startups (PARADKAR, 

KNIGHT e HANSEN, 2015), quando elas empregam tecnologias emergentes para conceber 

novos produtos e reinventar modelos de negócio tradicionais (KOHLER, 2016). As startups 

inovadoras e com alto potencial de crescimento (ISENBERG, 2010) podem alterar as dinâmicas 

competitivas e melhorar as condições econômicas de uma região (CARAYANNIS, 

PROVANCE e GRIGOROUDIS, 2016). Desta forma, mais importante do que simplesmente 

aumentar a quantidade de novos negócios, é melhorar a qualidade das startups.  
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A qualidade dessas novas empresas pode ser estimulada através de empreendedores 

mais qualificados. Os empreendedores são indivíduos que mobilizam recursos para agregar 

valor econômico através da criação de um novo negócio (ACS, SZERB e AUTIO, 2014) e os 

mais preparados e ambiciosos são também mais propensos a gerar valor, alcançar crescimento 

substancial e ter desempenho superior à média dos empreendedores (STAM, 2015). A ação 

humana é a essência do empreendedorismo (ACS et al., 2016) e frequentemente resulta na 

criação de inovações, novos mercados, novos empregos e novos fluxos de receita (BIRD, 

SCHJOEDT e BAUM, 2012). Sendo assim, a qualidade dos novos negócios depende 

fundamentalmente do comportamento dos empreendedores. 

O comportamento dos empreendedores pode ser entendido como as “ações concretas e 

teoricamente observáveis de indivíduos (como empreendedores individuais ou uma parte de um 

time de empreendedores) na fase de startup ou estágios iniciais de criação da empresa” (BIRD, 

2014, p. 116) e se baseia na ação humana para a criação, sobrevivência e crescimento de 

empresas em estágio inicial, ou seja, comportamentos da exploração de oportunidades ou ações 

dirigidas à emergência de uma empresa (BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). Porém, o 

fenômeno do empreendedorismo é multidimensional e não pode ser totalmente compreendido 

apenas por fatores individuais. Há efeitos de interação importantes entre as qualidades e 

motivações dos empreendedores e os fatores relacionados ao ambiente em que eles estão 

situados (SELMI e HADDAD, 2013).  

O comportamento, portanto, é muitas vezes o resultado da interação entre pessoa e 

ambiente (KYNDT e BAERT, 2015). A maioria das escolhas e custos de oportunidade 

enfrentados pelos empreendedores têm influência do contexto, o qual pode regular quem decide 

iniciar uma nova empresa e qual tipo de empresa os empreendedores criarão. Além disso, o 

contexto também influencia em quão agressivamente a empresa vai buscar o crescimento e 

quais resultados serão alcançados (ACS et al., 2016).  

Essa interação entre o empreendedor e o ambiente demonstra que criar um novo negócio 

não depende apenas de identificar uma oportunidade, do simples financiamento da atividade 

empreendedora ou de outros fatores isolados. O contexto em que o empreendedor está inserido 

influencia nas oportunidades percebidas por ele e também na viabilidade e desejos pessoais de 

empreender, pois regula os resultados da ação empreendedora (ACS, SZERB e AUTIO, 2015). 

Assume-se, portanto, que os ecossistemas de empreendedorismo podem influenciar o 

comportamento dos empreendedores, ao disponibilizarem as condições necessárias à criação e 

desenvolvimento de novos negócios com potencial inovador.  
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1.1  SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

Apesar de todos os avanços ocorridos no campo de estudos sobre empreendedorismo ao 

longo dos anos, ainda falta uma base teórica mais robusta salientando a importância deste tema 

para o desenvolvimento econômico. Em especial, há carência de estudos sobre o papel dos 

empreendedores nesse processo (ACS, SZERB e AUTIO, 2015). As abordagens tradicionais 

sobre empreendedorismo costumam partir do princípio de que já existe uma ideia concebida e 

consolidada, além de um modelo de negócios previamente definido, bastando apenas elaborar 

um plano de negócios e levantar fundos para viabilizar o novo empreendimento na prática 

(BESSANT e TIDD, 2009). No entanto, empreender é um processo mais complexo do que isso.  

Considerar a existência objetiva de oportunidades sem levar em conta o contexto em 

que o empreendedor está inserido pode levar a uma interpretação míope do fenômeno do 

empreendedorismo (ACS, SZERB e AUTIO, 2014), afinal, o contexto regula o que os 

indivíduos e as equipes veem, quais escolhas eles estão suscetíveis a fazer, e quais podem ser 

os resultados dessas escolhas.  Contudo, os estudiosos tendem a ignorar a influência do contexto 

na ação individual (ACS et al., 2016). Deste modo, a ênfase excessiva em aspectos isolados, 

como a empresa resultante, a equipe ou o indivíduo, gera uma lacuna sobre o contexto e o 

comportamento dos empreendedores na literatura de empreendedorismo (AUTIO et al., 2014). 

Optou-se pela condução dessa pesquisa no contexto da economia criativa, pois startups 

de indústrias criativas são, em geral, altamente inovadoras e permitem a criação e disseminação 

de novos conteúdos, novas experiências para os consumidores e novos modelos de negócio 

(MILES e GREEN, 2008). Além disso, a criatividade pode ser considerada um elemento 

essencial no processo de criação de um novo negócio inovador.  

Os indivíduos criativos se destacam em relação aos demais. Eles geralmente têm mais 

escolaridade, conhecimento, qualidade de vida no trabalho, remuneração e qualificação técnica 

do que trabalhadores de outros segmentos (FLORIDA, 2011). Os empreendedores criativos 

também são mais propensos a desempenhar o comportamento empreendedor (STAM, 2015). 

Ao criarem um novo negócio, estas pessoas podem viabilizar suas ideias na prática, 

transformando-as em inovações com potencial para resolução de problemas. Guiados pelo 

principal questionamento da atualidade, “como vivemos nossas vidas”, empreendedores de 

segmentos criativos estão provocando mudanças profundas na economia mundial, alterando 

conceito, métodos e modo de trabalhar. Assim, eles interpretam o cotidiano sob diferentes 

perspectivas e projetam seus desejos e valores de novas maneiras (HOWKINS, 2009).  
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No Brasil, onde o empreendedorismo por oportunidade supera a taxa de quem 

empreende por necessidade - 57% contra 42%, respectivamente -, segundo dados do GEM 

(2017), Porto Alegre/RS e Recife/PE se destacam pelo potencial inovador e apoio a startups de 

indústrias criativas. Estas cidades estão entre as quatro capitais brasileiras que melhor 

combinam a promoção da inovação com qualidade de vida, interação entre os atores, políticas 

de incentivo e desenvolvimento econômico (INOVAÇÃO, 2015). Tanto Porto Alegre quanto 

Recife buscam oferecer as condições necessárias ao desenvolvimento de seus ecossistemas de 

empreendedorismo e proporcionar apoio para os empreendedores desempenharem o 

comportamento empreendedor e criarem negócios com potencial inovador (POA DIGITAL, 

2016; PORTO DIGITAL, 2016). Porém, mesmo com tais semelhanças, essas cidades 

apresentam ecossistemas de empreendedorismo idiossincráticos e, portanto, distintos entre si.  

Enquanto que em Porto Alegre a atividade empreendedora com viés inovador está 

espalhada por diversas zonas da cidade e há dois parques tecnológicos (ambos de universidades, 

uma pública e outra privada) atuando com propostas diferentes, em Recife o empreendedorismo 

inovador se concentra no Porto Digital, um parque tecnológico urbano, situado no bairro 

chamado Recife Antigo. Os ecossistemas também diferem em relação à coordenação das 

iniciativas pró-empreendedorismo. Recife dispõe de uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) que articula os atores e coordena a maioria das ações. Já Porto Alegre 

não tem entidade com atribuição similar e, consequentemente, apresenta ações menos 

coordenadas entre si e atores com aproximação menor em relação a Recife.  Essa pesquisa, 

então, se propõe a identificar e explorar as semelhanças e diferenças entre esses ecossistemas 

de empreendedorismo, para que se possa compreender como cada um deles e suas respectivas 

iniciativas podem influenciar para que os empreendedores criem e desenvolvam suas startups.  

Apesar de haver um conjunto robusto de dados salientando a influência do contexto 

sobre o empreendedorismo, há uma carência de estudos sobre como ocorre esta interação. Os 

fatores contextuais são relevantes, pois influenciam na estratégia que os empreendedores 

adotam e na sequência em que eles entram em setores e mercados (ZAHRA, WRIGHT e 

ABDELGAWAD, 2014). A abordagem de ecossistemas de empreendedorismo surge com o 

objetivo de compreender a interação entre o empreendedor e o contexto no qual ocorre o 

empreendedorismo. Porém, pelo fato de ser recente, a produção de conteúdo acadêmico sobre 

a mesma ainda é escassa e há diversas lacunas a serem preenchidas. Dentre elas, a base de 

evidências empíricas, que ainda é limitada (STAM, 2015), e estudos sobre a influência do 

ecossistema no comportamento dos empreendedores. Diante do exposto, esta pesquisa assume 

que o ecossistema de empreendedorismo influencia o comportamento dos empreendedores e 
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toma como objeto a indústria criativa de aplicativos para dispositivos móveis nas cidades de 

Porto Alegre/RS e Recife/PE, buscando responder à seguinte questão: como o ecossistema de 

empreendedorismo influencia o comportamento dos empreendedores?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A seguir, estão descritos os objetivos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como o ecossistema de empreendedorismo influencia o comportamento 

dos empreendedores e propor um modelo de integração entre os construtos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os ecossistemas de empreendedorismo de Porto Alegre/RS e 

Recife/PE; 

b) Analisar o comportamento dos empreendedores da indústria de aplicativos de 

Porto Alegre/RS e Recife/PE; 

c) Identificar a influência dos ecossistemas de empreendedorismo de Porto 

Alegre/RS e Recife/PE no comportamento de seus respectivos empreendedores; 

d) Comparar a influência dos ecossistemas de empreendedorismo de Porto 

Alegre/RS e Recife/PE no comportamento de seus respectivos empreendedores e entre si; 

e) Propor um modelo de integração entre os construtos "Ecossistema de 

Empreendedorismo" e "Comportamento do Empreendedor".  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O conhecimento é reconhecidamente o principal propulsor atual do desenvolvimento. 

As economias de maior sucesso na atualidade não são mais baseadas em bens, mas sim em 

ideias e conhecimento (HOWKINS, 2009; FLORIDA, 2011). A “sociedade do conhecimento” 

atribui importância substancial à criação de valor, ao capital intelectual e às relações sociais 

(SUNG, 2015). Com isso, os governos nacionais têm revisto suas prioridades e buscado alterar 

a configuração da economia, redirecionando seu foco e privilegiando o tripé conhecimento-
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educação-criatividade (PETERS, LIU e ONDERCIN, 2012). Tal mudança, seja na economia 

como um todo, em um negócio, ou, de forma mais profunda, na sociedade (HISRICH, PETERS 

e SHEPHERD, 2009), é levada a cabo através da atividade empreendedora. As nações que 

buscam evoluir não podem prescindir de empreendedores (FILION, 1997a).  

A noção de empreendedorismo teve seu entendimento ampliado para além daquele 

econômico apresentado por Schumpeter (1934), podendo ser interpretada, atualmente, como 

um fenômeno mais robusto e transformador, que transcende a busca do lucro per se. Essa 

pesquisa se propõe a analisar a influência do ecossistema de empreendedorismo no 

comportamento dos empreendedores e considera que os ecossistemas podem oferecer as 

condições que possibilitam aos empreendedores criarem negócios inovadores. O 

empreendedorismo, atrelado à inovação, pode originar novos modelos de negócio, criando 

segmentos ou setores completamente novos (ARAYA e PETERS, 2010) e providenciando a 

oferta de novos produtos ou serviços (HNYILICZA, 2008).  

Para que o empreendedorismo inovador consiga se desenvolver em um ambiente, é 

preciso que um conjunto de recursos esteja disponível, os quais proporcionarão a segurança e 

as condições necessárias para que novos negócios sejam criados e possam ter mais chances de 

crescer. A abordagem mais recente que busca evidenciar quais são estas condições demandadas 

pelos novos empreendimentos é a de ecossistemas de empreendedorismo (ISENBERG, 2013). 

Ela ressalta a interdependência dos atores do ecossistema e enfatiza a relação do empreendedor 

com o ambiente.  

Os empreendedores são considerados atores centrais nos ecossistemas (MASON e 

BROWN, 2014) e podem estar sujeitos a influências que os conduzem ao desempenho de 

diferentes comportamentos. Desta forma, conhecer como os empreendedores se comportam 

tem valor tanto para os próprios empreendedores - pois lhes permite ter mais controle sobre as 

ações que levarão a melhores resultados - quanto para outras partes interessadas, tais como 

investidores, governos e funcionários, na medida em que os resultados do empreendedorismo 

satisfazem suas respectivas metas (BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). 

Em indústrias criativas, o empreendedorismo pode ser entendido como uma 

configuração de condições que estimulam atos criativos promotores de conhecimento com foco 

em ideias, os quais potencialmente resultam em transformações sociais profundas. As indústrias 

criativas são capazes de promover a diversificação econômica e, por isso, estão entre os setores 

da economia mundial mais dinâmicos e que crescem mais rapidamente (SUNG, 2015). Além 

disso, estas indústrias não foram tão afetadas como as demais pela crise de 2008, posto que as 

soluções providas por elas derivam de criatividade e conhecimento e têm, portanto, alta 
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elasticidade-renda (UNESCO, 2013). Os empreendimentos criativos enfatizam a crescente 

importância do conhecimento e da inovação - comparados aos fatores de produção tradicionais 

(natureza, capital e trabalho) - na geração de riqueza e como fontes de vantagem competitiva 

para a economia (PETERS, LIU e ONDERCIN, 2012). As startups da indústria de aplicativos 

para dispositivos móveis (apps) fazem parte deste contexto.  

A indústria de aplicativos foi selecionada como objeto dessa pesquisa em virtude de seu 

alto potencial inovador e sua crescente importância para a economia mundial (ACMA, 2011). 

Tal indústria foi impulsionada pela massiva adoção de dispositivos móveis por usuários ao 

redor do mundo; atualmente, estes dispositivos desempenham um papel central na vida das 

pessoas e servem como fontes primárias de comunicação e mídia (BUGANZA et al., 2015). A 

indústria de apps se caracteriza por ter uma atmosfera propícia ao surgimento de startups com 

alto potencial de crescimento e dispor das condições necessárias para alavancar a geração de 

empregos (FEIJOO et al., 2012). No Brasil, esta indústria movimentou US$ 400,1 milhões em 

2014, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 2015). 

Dada a relevância dos temas expostos para as dinâmicas de crescimento de um país e 

considerando a escassez de pesquisas sobre a influência dos ecossistemas de empreendedorismo 

no comportamento dos empreendedores, é notória a necessidade de se desenvolver literatura 

específica abordando a ligação entre os referidos temas. O contexto brasileiro é particularmente 

propício para se fomentar essas pesquisas, afinal, o Brasil é um ator importante em relação ao 

empreendedorismo, mas há potencial para avançar em termos de inovação (GII, 2017). 

Em relação à teoria, o presente estudo se propõe a contribuir para o entendimento sobre 

como o ecossistema de empreendedorismo influencia o comportamento dos empreendedores. 

Desenvolver o comportamento empreendedor permite que os indivíduos aprimorem 

características essenciais à criação, manutenção e desenvolvimento de negócios inovadores, 

aumentando a qualidade do empreendedorismo local (STAM, 2015). Esta pesquisa também é 

um esforço de entendimento sobre o empreendedor da indústria criativa de aplicativos, afinal, 

uma das partes mais difíceis de se estudar empreendedorismo é definir quem é o empreendedor 

(CASSON, 1982; FILION; 2011).   

Em termos de contribuição prática, esse estudo poderá auxiliar no fomento a políticas 

públicas para o desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo. Potencialmente, o 

mesmo também possibilitará um avanço no entendimento a respeito de negócios criados no 

contexto da economia criativa. Ademais, o potencial contributivo dessa pesquisa se estende ao 

levantamento de dados em um mercado carentes de informações - leia-se a indústria de 

aplicativos para dispositivos móveis - e habilita a difusão da cultura empreendedora, buscando 
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catalisar em seus leitores as alterações de comportamento e o desenvolvimento das 

competências essenciais para empreender com sucesso nestes ambientes.    

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esse primeiro capítulo apresentou uma breve introdução aos temas da pesquisa, a 

situação problemática, os objetivos que se pretende alcançar e o que justifica o estudo. Os 

quatro capítulos seguintes discorrem sobre os principais temas que embasam essa pesquisa.  

O capítulo dois retrata o fenômeno do empreendedorismo, trazendo uma visão sobre a 

origem e a evolução do tema, assim como os conceitos que o definem e os perfis associados ao 

empreendedor ao longo desse desenvolvimento histórico. Nele, são apresentadas as principais 

correntes que fundamentam a pesquisa nesse campo, a econômica e a comportamental, sendo 

que o foco desse estudo remete à última. 

O capítulo três discorre sobre a abordagem dos ecossistemas de empreendedorismo e a 

última parte da revisão de literatura é desenvolvida no quarto capítulo, intitulado “O 

Comportamento do Empreendedor”. Tal capítulo aborda os traços, cognição, emoção, 

motivação, aptidões, habilidades e conhecimentos, aspectos que formam o comportamento dos 

empreendedores.   

O quinto capítulo expõe o método utilizado na pesquisa. Neste, explicita-se o tipo de 

pesquisa utilizado na condução do estudo, os critérios de seleção dos casos, os métodos de 

coleta e análise dos dados, a estrutura e as dimensões de análise. 

A análise e discussão dos resultados são realizados no capítulo seis. Neste, são descritos 

os ecossistemas de empreendedorismo de Recife/PE e Porto Alegre/RS e é realizada a análise 

dos casos estudados, primeiro de forma individual e depois comparativa entre eles. Ao final, 

compara-se a influência dos ecossistemas estudados em relação ao comportamento dos 

empreendedores e se faz proposições teóricas baseadas nos achados da pesquisa.  

O capítulo sete fecha esse estudo e apresenta as considerações finais da pesquisa.  
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2. O FEÔMENO DO EMPREENDEDORISMO E O EMPREENDEDOR 

 

O empreendedorismo é um campo de pesquisa ainda em desenvolvimento (HEBERT e 

LINK, 2006), cujo significado pode divergir conforme o enfoque que procura explicá-lo 

(LOPES JR e SOUZA, 2005; SOUZA e SOUZA, 2006). Devido, possivelmente, à dependência 

da trajetória do termo, conceituar empreendedorismo é uma tarefa sujeita a discordância entre 

seus estudiosos (GARTNER, 1990; FILION, 1997; 2011). Quando se pretende definir 

empreendedorismo, deve-se considerar toda a complexidade, as crenças envolvidas e o prisma 

sob o qual o tema está sendo observado e entendido, para não o tornar um mero rótulo de 

conveniência com pouco significado inerente (GARTNER, 1990; FILION, 2011). 

O elemento central do fenômeno empreendedorismo é o sujeito empreendedor. Quando 

o tema é analisado sob esta ótica, faz-se necessário compreender que através da história o 

empreendedor teve diversas faces e desempenhou vários papéis (HEBERT e LINK, 2006). 

Assim, deve-se considerar os contextos temporal (MACHADO e NASSIF, 2014), espacial, 

cultural (JULIEN, 2010), político, social, econômico (UZUNIDIS, BOUTILLIER e 

LAPERCHE, 2013) e tecnológico (ZEN e FRACASSO, 2008) em que o empreendedor se 

insere para compreender adequadamente sua relação com a criação de valor.    

O termo “empreendedor” tem origem no desenvolvimento da palavra francesa 

entreprendre, derivada dos termos em latim inter e prehendere e usada inicialmente como um 

vocábulo militar durante a Idade Média, com o significado de “proteger-se”. A partir do início 

do século XV, o verbo entreprendre passou a expressar algo como “vir a enfrentar” e mais 

tarde, “tomar risco” ou “desafiar” (BOUTILLIER e UZUNIDIS, 2013). Tal palavra, então, 

fomentou a formação de outra, entrepreneur, designada com o sentido militar de atacar e 

constituída por duas partes, entre (cuja tradução para o português é idêntica, isto é, “entre”) e 

preneur (tomador), cujo significado conjunto é “intermediário” (HISRICH, PETERS e 

SHEPHERD 2009; FILION, 2011).   

A primeira aparição do termo “entrepreneur” na literatura remonta a 1253. A palavra, 

porém, tomou sua forma atual apenas em 1433 (FILION, 2011). Na língua inglesa, 

entrepreneur aparecia nos dicionários do século XVII frequentemente caracterizado pelas 

palavras “empresário” – termo com conotação correlata à concepção contemporânea de 

gerente/gestor - e “aventureiro” ou como “aventureiro mercante”. Em suma, o empreendedor 

era percebido como uma pessoa que queria ter o controle da própria vida e enriquecer 

(BOUTILLIER e UZUNIDIS, 2013). 
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Machado e Nassif (2014) atribuem as primeiras referências aos empreendedores ao 

grupo de fisiocratas liderado por François Quesnay. Mesmo que a assunção de risco já fosse 

uma característica inerente aos mercantilistas da idade média, segundo Casson et al. (2006) a 

introdução do termo “empreendedor” na teoria econômica, conferindo a este o aspecto central 

de tomador de risco, pode ser atribuída ao economista Richard Cantillon, membro do grupo de 

Quesnay (MACHADO e NASSIF, 2014) e pioneiro no estudo da função do empreendedor 

(FILION, 1997; HISRICH, PETERS e SHEPHERD, 2009). Ele via o empreendedor como um 

indivíduo envolto pela incerteza de mercado, que deve refletir sistematicamente e ser sempre 

racional, de modo a calcular adequadamente os riscos (ZEN e FRACASSO, 2008) e intermediar 

as relações entre outros agentes, instigando transformação (FILION, 2011). 

O também economista Jean-Baptiste Say percebia o empreendedor como o agente de 

mudança responsável pelo desenvolvimento econômico. Ele teria sido o segundo estudioso a 

envolver-se com o assunto e o primeiro a estabelecer uma conexão entre empreendedor e 

inovação, através da criação de valor (FILION, 1997a; 2011; VALE, 2014). Outra preocupação 

sua foi distinguir o capitalista, ou seja, a pessoa que dispunha e empresta o capital (atual 

investidor de risco) daquela que precisava e emprega o capital (empreendedor) (HISRICH, 

PETERS e SHEPHERD, 2009; FILION, 2011). 

Seguindo a vertente econômica, economistas clássicos alemães e ingleses dos séculos 

XVIII e XIX também tiveram grande contribuição para o desenvolvimento dos estudos em 

empreendedorismo. Na Inglaterra, Adam Smith identificava o empreendedor como especulador 

e acumulador de riquezas. Na Alemanha, destacam-se as ideias de J. H. Von Thünen e Hans 

Von Mangoldt, para os quais o empreendedor era um inovador. Von Mangoldt, ainda, atribuía 

ao empreendedor a função de supervisor, responsável por escolher técnicas, alocar fatores de 

produção e vender os produtos (MACHADO e NASSIF, 2014). 

As noções econômicas sobre o empreendedor prevaleceram durante o século XIX, 

através de nomes como Alfred Marshall e Frank Knight. Marshall, em 1879, ponderava, assim 

como Smith, que o empreendedor era um trabalhador superior (MACHADO e NASSIF, 2014), 

apesar de ser apenas um coordenador de produção, e que sua tomada de decisão estava baseada 

na maximização dos lucros; enquanto isso, o capitalista era um administrador profissional que 

investia em troca de uma alta taxa de retorno financeiro (ZEN e FRACASSO, 2008). Ao mesmo 

tempo, Knight afirmava que os empreendedores, além de assumir riscos, deveriam gerenciar a 

incerteza, a qual decorre da capacidade humana finita de fazer julgamentos (MACHADO e 

NASSIF, 2014), ou seja, a racionalidade limitada (SIMON, 1997).  
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No mesmo período, destaca-se, adicionalmente, a introdução da subjetividade pela 

escola econômica austríaca, através de Carl Menger, em 1871. Para ele, empreender envolvia a 

busca de informações, a transformação de materiais e a supervisão da produção. Dentre os 

expoentes desta escola, foram igualmente importantes os estudos de Ludwig Von Mises, os 

quais apresentaram a independência dos indivíduos e da ação humana como capaz de 

proporcionar o aproveitamento de oportunidades. A importância do conhecimento e sua difusão 

na sociedade também foram legados importantes deixados pela escola austríaca (MACHADO 

e NASSIF, 2014). 

Ambas as escolas, britânica e austríaca, dominaram a teoria econômica entre o final do 

século XIX e início do século XX. Delas, especialmente da escola austríaca, partiu a ênfase no 

empreendedorismo como motor do desenvolvimento econômico (MACHADO e NASSIF, 

2014). Todavia, percebida a complexidade abarcada pelo assunto, passou-se a considerar que a 

visão puramente econômica é reducionista e limitada para explicá-lo. Desde então, surgiram 

novas abordagens sobre o empreendedor, baseadas em preceitos e estudos de outras áreas do 

conhecimento (SOUZA e SOUZA, 2006).  

Um dos novos campos de estudo em empreendedorismo foi a sociologia, inicialmente 

através de Max Weber e Werner Sombart. Enquanto Weber enxergava o empreendedor não 

apenas como inovador, mas como um líder que, baseado em seu sistema de valores, empenhava-

se em aliar a ética ao trabalho e à procura por lucro, exercendo autoridade formal nos negócios 

(DEPIERI e SOUZA, 2007), Sombart foi o primeiro a tratar sobre o empreendedor como o 

agente da destruição criativa, elemento que viria a ser central na teoria schumpeteriana 

(MACHADO e NASSIF, 2014).  

Ao lado de Cantillon e Say, Joseph Schumpeter foi um dos principais pioneiros dos 

estudos sobre empreendedorismo. Novamente sob o ponto de vista econômico, o autor retomou 

o caráter inovador do empreendedor (SOUZA e SOUZA, 2005; MACHADO e NASSIF, 2014). 

Inovação, para Schumpeter (1934), consistiria em: 

- a introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem;  

- a introdução de um novo método de produção;  

- a abertura de um novo mercado;  

- a conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens manufaturados;  

- o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria.  

É interessante notar que entre o que Schumpeter definiu como inovação, não há menção 

à criação de um novo negócio (FILION, 2011). Ele ainda ressalta a importância da destruição 

criativa, dado o caráter evolutivo do capitalismo, exprimindo que é o surgimento de novos 
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produtos, novos métodos de produção, novas formas organizacionais e novos mercados, através 

da “destruição” de antigos modelos de negócio, que a economia prospera (SCHUMPETER, 

1942).  

Desta forma, Schumpeter declara que o empreendedor exerce papel de liderança, com 

imaginação criativa e é um agente de desequilíbrio de mercado (MACHADO e NASSIF, 2014). 

O empreendedor schumpeteriano, portanto, é aquele envolvido com a criação de valor, 

aproveitamento de oportunidades e novas associações de ideias, oferecendo uma nova solução 

que o mercado estaria disposto a comprar - e pagar por isso (ZEN e FRACASSO, 2008; 

JULIEN, 2010). Como contraponto a Schumpeter, Kirzner acreditava que o empreendedor era, 

na verdade, um agente de equilíbrio, devido ao seu papel de coordenação de mercado e alerta 

às mudanças. Este autor percebia a visão como principal diferencial do empreendedor em 

relação aos demais indivíduos (MACHADO e NASSIF, 2014; VALE, 2014).  

Porém, conforme pontua Filion (2011), Cantillon, Say e Schumpeter não eram 

pesquisadores, de acordo como o termo é entendido atualmente e, por isso, suas reflexões sobre 

características e papéis do empreendedor, baseadas em amostras compostas por pessoas que 

eles sabiam que haviam desempenhado papel empreendedor, não seriam consideradas 

representativas na época presente. As pesquisas formais sobre o empreendedor datam de tempos 

posteriores aos autores citados. 

Em 1932, Schumpeter passou a lecionar na Universidade de Harvard e, em 1946 foi 

criado um centro de pesquisas em empreendedorismo na instituição. Um ano depois, o primeiro 

curso universitário de empreendedorismo teve início. Dentre os filiados ao referido centro, 

estava o sociólogo Talcott Parsons. Ele buscou entender como o contexto histórico e social 

influenciava os empreendedores. Ampliando as contribuições da sociologia, Mark Granovetter 

esforçou-se em compreender a estes indivíduos sob a ótica das relações e das redes sociais e 

como suas ações seriam influenciadas por tais aspectos, tratando-os como produtos da cultura 

(MACHADO e NASSIF, 2014).  

A introdução e princípio de consolidação do empreendedorismo como objeto de estudo 

da psicologia, se deu na década de 1960, principalmente através dos estudos de David 

McClelland, o qual identificou o desejo de realização como um dos traços característicos do 

empreendedor (McCLELLAND, 1965; 1972; 1987; McCLELLAND e BOYATZIS, 1982; 

MACHADO e NASSIF, 2014) e despertou o interesse dos pesquisadores nas motivações que 

levam as pessoas a iniciarem um novo negócio (FAYOLLE, LIÑÁN e MORIANO, 2014). Isto 

representaria a força motivadora da atitude empreendedora, significando a vontade humana de 
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se superar e se tornar diferente, relacionada a características como tendência ao risco, iniciativa 

e desejo de reconhecimento (SOUZA e SOUZA, 2006).  

Em sua pesquisa intitulada “N achievement and entrepreneurship: a longitudinal study” 

McClelland (1965) identificou que 83% dos indivíduos considerados empreendedores tinham 

alta necessidade de realização, enquanto que 79% daqueles caracterizados como não-

empreendedores tinham baixa necessidade de realização. Neste estudo, o autor expunha como 

definição de ocupação empreendedora aquela que envolve iniciativa na tomada de decisões, 

mais responsabilidade individual pelas decisões e seus efeitos, mais disponibilidade de dados 

objetivos sobre o sucesso das decisões tomadas e que tenha mais riscos e desafios inerentes. 

Citando a influência de McClelland, Leibenstein (1968) atentou para o fato de o 

empreendedorismo requerer um conjunto de capacidades. Segundo ele, algumas destas podem 

ser desenvolvidas por meio de treinamento, ao passo que outras não. Para o autor, a maneira 

como os empreendedores se comportam é guiada por quatro objetivos principais: primeiro, o 

empreendedor é um operador intramercado, pois conecta diferentes atividades criativas e 

culturais para aumentar a variedade do que oferece ao mercado; segundo, ele tem habilidade 

para preencher lacunas de mercado; em seguida, o empreendedor age de modo a associar 

insumos, tentando combinar fatores que permitem a realização de novas atividades criativas; e, 

por fim, os empreendedores sabem como criar e desenvolver organizações eficientes.   

Leibenstein (1968), privilegiando uma visão orientada para o mercado, ainda expressa 

que determinadas capacidades seriam desejáveis em empreendedores, tais como: pesquisar e 

descobrir oportunidades econômicas, avaliar oportunidades econômicas, organizar os recursos 

financeiros necessários para a empresa, fazer arranjos de tempo-oferta, assumir a 

responsabilidade final pela gestão, ser o portador final da incerteza e/ou do risco, providenciar 

e ser responsável pelo sistema motivacional dentro da empresa, pesquisar e descobrir novas 

informações econômicas, traduzir novas informações em novos mercados, técnicas e produtos, 

e liderar o grupo de trabalho. 

A partir de 1970, com a criação de organizações profissionais e a introdução de 

produções científicas específicas, além daquelas de outra natureza - como o relatório Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), por exemplo - o empreendedorismo entrou na era dos 

estudos gerenciais. Tal fato contribuiu para que o tema passasse a ser discutido como um 

fenômeno complexo e heterogêneo, iniciado pelo empreendedor e que requer persistência 

(MACHADO e NASSIF, 2014). No Brasil, o primeiro curso de empreendedorismo nasceu em 

1980, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, introduzido pelo professor Ronald Jean Degen 

(DEGEN, 2009). 
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Ultimamente, outros aspectos têm sido constatados e vêm emergindo como ramificações 

adicionais do campo do empreendedorismo. Estudos recentes enfatizam o papel central da 

inteligência para o sucesso de novos empreendimentos. Dentre os tipos de inteligência, destaca-

se a inteligência emocional, conceituada como a habilidade de compreender, descrever, receber 

e controlar emoções. Ela facilita a conduta pessoal e, atrelada ao quociente de inteligência (QI), 

aumenta a “funcionalidade” do indivíduo, catalisando o comportamento empreendedor 

(NEQABI e BAHADORI, 2012). Segundo Baum e Bird (2010), as pessoas podem desenvolver 

uma “inteligência bem-sucedida” (IBS) através da capitalização sobre seus pontos fortes, da 

compensação das suas fraquezas e adaptando-se ou dando forma a seus ambientes.      

Contudo, as duas principais correntes de estudo sobre empreendedorismo continuam 

sendo a dos economistas e a dos comportamentalistas (behaviorists, em inglês). De um lado, a 

abordagem econômica busca explicar o que acontece quando o empreendedor age 

(STEVENSON e JARILLO, 1990) e o considera como um indivíduo envolvido com a 

agregação de valor, através da combinação de recursos, trabalho, materiais e outros ativos, ou 

então como um agente de mudança, responsável pela viabilização de inovações (HISRICH, 

PETERS e SHEPERD, 2009). Por outro lado, a corrente comportamental procura entender por 

que o empreendedor age (STEVENSON e JARILLO, 1990). Sendo assim, esta abordagem 

concebe o empreendedor a partir de seu perfil psicológico, suas características e personalidade 

(FILION, 1997b), como alguém motivado pela necessidade de obter algo, de experimentar e de 

ser independente da vontade e autoridade alheias (HISRICH, PETERS e SHEPERD, 2009). 

Às referidas correntes, ainda pode-se somar outras três. A abordagem sociológica que, 

em suma, considera o empreendedor como um criador de organização, a corrente geográfica 

(ou de economia regional), a qual enxerga o empreendedor como um dos principais atores do 

meio em que está inserido; alguém envolvido com as dinâmicas territoriais (JULIEN, 2010) e 

a administrativa, que foca em como os empreendedores agem, isto é, nos processos de gestão 

do empreendedor (NASSIF, ANDREASSI e SIMÕES, 2011).  

Visando conciliar estas abordagens, Filion (2011) sugere uma forma de definir quem é 

o empreendedor. Conforme o autor, deve-se, em primeiro lugar, verificar o que o empreendedor 

faz, isto é, a qual atividade se dedica. A primeira habilidade do empreendedor a ser ressaltada 

é a de agir independentemente. Para Filion (2011), empreendedores são pessoas aptas a 

transformar pensamentos em ações, motivadas a inovar ou introduzir algo novo, que 

implementam e desenvolvem seus projetos buscando um uso mínimo de recursos e a 

minimização dos riscos, a fim de gerar lucros que podem ser reinvestidos na busca de um maior 

desenvolvimento. 
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Alguns autores buscaram sintetizar os elementos mais citados pela literatura para definir 

o empreendedor. Souza e Guimarães (2005), por exemplo, construíram uma matriz, mediante 

a qual exibem os fatores que, sob o ponto de vista de alguns dos principais estudiosos de 

empreendedorismo, estariam vinculados a esse tema (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Matriz das características do empreendedor e empreendedorismo. 
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Buscar 

Oportunidades 
X X  X X X X  X  X X X X   11 

Conhecimento do 

Mercado 
     X X X    X  X   5 

Conhecimento do 

Produto 
     X X X    X  X   5 

Correr Riscos 
X X  X X X X    X X  X X  10 

Criatividade 
 X  X  X  X X X  X  X X  9 

Iniciativa 
X X  X     X     X  X 6 

Inovação X X X X X X X X X X X X X X X X 16 

Liderança X X X X X  X    X      7 

Necessidade de 

Realização 
X X         X    X X 5 

Proatividade 
X X  X           X X 5 

Visionariedade 
   X     X  X   X  X 5 

Fonte: Souza e Guimarães (2005, p. 17) 

 

De acordo com Souza e Guimarães (2005), essas características podem se estender a 

vários tipos de empreendedores: 

a) O técnico, que necessita iniciar um novo negócio para exercer seu ofício; 

b) O tecnológico, que se associa ao desenvolvimento ou comercialização de um novo 

produto ou processo inovador; 

c) O oportunista, que estabelece, fomenta, compra empreendimento em resposta a uma 

oportunidade; 

d) O que é empregado ou inicia um negócio motivado pela liberdade, independência 

ou outros valores que um empreendimento torna possíveis; 
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e) O empreendedor por necessidade, representado pelo indivíduo que realiza negócios, 

geralmente de natureza informal, pelo fato de não encontrar opções melhores de 

trabalho. 

Além da inovação, que é a única característica citada por todos os pesquisadores, buscar 

oportunidades, correr riscos e criatividade foram encontrados nos trabalhos de mais da metade 

dos autores contemplados pela pesquisa. Em contraponto, autoconfiança, proatividade, uso de 

estratégias, influência e rede de contatos, mencionados em outros estudos, foram citados por 

menos de um terço dos autores (SOUZA e GUIMARÃES, 2005). Uma possível explicação para 

que os empreendedores apresentem diferentes características podem ser o perfil, a formação de 

e a influência do contexto sobre cada um deles.  

Outro autor a tentar delinear um perfil do empreendedor foi Filion (2011), o qual 

identificou na literatura 15 elementos mais frequentemente utilizados e relevantes para a 

definição do termo “empreendedor”, além de 12 atividades (relacionadas a diversas 

características) geralmente atribuídas ao empreendedor, as quais constam no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Atividades e características atribuídas ao empreendedor 
Atividades Características 

1. Aprendizado Experiência de um setor; informação memorizada; 

uso de feedback 

2. Escolha de um setor Interesse; motivação; avaliação de um potencial valor 

adicionado para o futuro 

3. Identificação de um nicho Cuidados; capacidades analíticas; precisão; alvo 

4. Reconhecimento e desenvolvimento de uma 

oportunidade empreendedora 

Originalidade; diferenciação; criatividade; intuição; 

iniciativa; cultura que valoriza inovação 

5. Visualizar projetivamente Capacidade para sonhar realisticamente; habilidades 

conceituais; pensamento sistêmico; antecipação; 

previsão; capacidade de definir metas e objetivos; 

visão 

6. Gestão do risco Economia (de dinheiro); segurança; 

conservadorismo; tomada de riscos moderados; 

capacidade para tolerar incerteza e ambiguidade; 

independência 

7. Design (produtos, serviços, organização) Imaginação; habilidades para solução de problemas 

8. Comprometimento com a ação Autoconfiança relacionada a identidade claramente 

definida; comprometimento a longo-prazo; trabalho 

árduo; energia; orientação para resultados; tomada de 

decisão; paixão; lócus de controle; determinação; 

perseverança; tenacidade 

9. Uso de recursos Desenvoltura; coordenação; controle 

10. Construção de sistemas relacionais Habilidades de redes; flexibilidade; empatia; 

habilidades de escuta e comunicação; uso de 

mentores; visão 

11. Gestão – vendas; negociação; pessoas – e 

delegação 

Versatilidade; adaptabilidade; Capacidade de projetar 

tarefas; capacidade de confiar 

12. Desenvolvimento Liderança; busca de desafios 

Fonte: Filion (2011, p. 46) 
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Reforçando os achados de Filion (2011), Machado e Nassif (2014) concluem que a 

percepção contemporânea do empreendedor envolve variáveis como identificação, criação e 

exploração de oportunidades, acúmulo de conhecimento, motivação, criação de valor, relações 

sociais, criação de novos artefatos e/ou mercados, enfrentamento de riscos, alocação de 

recursos, incerteza e criatividade. Logo, Fillion (2011) sugere que “empreendedor” seja 

definido a partir do foco na essência da atividade empreendedora, ou seja, o reconhecimento e 

desenvolvimento de oportunidades empreendedoras. Para tal, ele recomenda a inclusão de seis 

elementos mais usualmente empregados nessa construção de significado: inovação, 

reconhecimento de oportunidades, risco, ação, uso de recursos e valor adicionado (Figura 1). 

 

Figura 1: Principais elementos usados para definir o termo “empreendedor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filion (2011, p. 47) 

 

Apesar dos elementos compilados por Filion (2011), pesquisas mais atuais salientam 

um aspecto até então pouco comentado sobre o empreendedor: a ambição. (ISENBERG, 2011; 

STAM, 2015). Stam (2015) enfatiza que os empreendedores ambiciosos são mais propensos a 

inovar e conduzir suas empresas a um crescimento substancial e à internacionalização. O autor 

conceitua os empreendedores ambiciosos como “indivíduos explorando oportunidades para 

descobrir e avaliar novos produtos e serviços e explorá-los de forma a agregar tanto valor 

quanto possível” (STAM, 2015, p. 1759-1760). Isenberg (2011) vai mais além e argumenta que 

é justamente a ambição que diferencia o empreendedor do autoempregado. Para este autor, o 

empreendedorismo é aspiracional e tomador de risco, enquanto que o empreendedor é a pessoa 

que persegue continuamente o valor econômico através de crescimento e como resultado está 
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sempre insatisfeito com o status-quo. Sendo assim, neste trabalho considera-se que o 

empreendedor é o indivíduo que mobiliza recursos para explorar oportunidades (STAM, 2015) 

e agregar valor através da criação de um novo negócio (ACS, SZERB e AUTIO, 2014).  

 

2.1 TIPOS DE EMPREENDEDOR 

 

Ao longo dos paradigmas tecnológicos, pode-se identificar quatro tipos de 

empreendedores: o empreendedor individual, o intraempreendedor, o empreendedor coletivo e 

o empreendedor social (ZEN e FRACASSO, 2008). Sob o paradigma da revolução industrial, 

cujo alvorecer se deu ao final do século XVIII, o empreendedor é tido como alguém que visa 

somente ao lucro, movido pela iniciativa individual e cuja ação está associada ao risco. Aqui 

surge a diferenciação entre investidor e empreendedor. Já no paradigma fordista, iniciado 

durante os primórdios do século XX, doravante o surgimento das grandes corporações e tendo 

como pano de fundo o reconhecimento do papel central da inovação, irrompe o 

intraempreendedor. Concomitantemente a isso, surge a diferenciação entre os papeis de gerente 

e empreendedor. Por fim, a partir das últimas décadas do século XX, sob o paradigma atual, da 

tecnologia da informação (TI), que salienta a importância do conhecimento e da inovação para 

o desenvolvimento das novas possibilidades advindas das inovações em TI, acontece a 

emergência dos empreendedores coletivo e social (ZEN e FRACASSO, 2008). Estes últimos 

tipos de empreendedores também decorrem principalmente da ênfase no associativismo e nas 

relações sociais. Eles se envolvem por interesse próprio na atividade empreendedora e não se 

importam em cooperar e compartilhar seu conhecimento (BÉRAUD e CORMERAIS. 2013).  

Enquanto que os empreendedores coletivos constituem um grupo de indivíduos 

associados democraticamente em torno de um objetivo – empreendimento – em comum, o 

empreendedor social se caracteriza, essencialmente, pela busca de justiça social. Ele se 

contrapõe àqueles indivíduos que, guiados pela lógica capitalista de gerar riqueza apenas para 

si próprios, perseguem lucro e acumulação de riqueza como único fim. Os empreendedores 

sociais se empenham em criar riqueza em prol da comunidade a que assistem (ZEN e 

FRACASSO, 2008). O que influencia o comportamento destes indivíduos é a combinação entre 

trajetórias individuais e determinações sociais, traduzidas em variáveis como educação, 

treinamento, experiência, disponibilidade, mobilização, altruísmo ou liderança. Assim, o modo 

como se comporta o empreendedor social pode estar vinculado ao primeiro setor, quando do 

interesse na troca de conhecimentos com concorrentes ou usuários, visando à oferta de melhores 
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soluções, ou atrelado ao terceiro setor, mais especificamente à criação de valor social 

(BÉRAUD e CORMERAIS. 2013).    

De acordo com Julien (2010), há quatro grandes tipos de empreendedor, delimitados em 

função da importância da mudança, importância do valor criado e do contexto ambiental em 

que o empreendedor está inserido ou pretende se inserir, se hostil e com fortes barreiras à 

entrada ou se tradicional e com barreiras baixas. O primeiro tipo, denominado empreendedor 

de reprodução, se limita a reproduzir o que ele mesmo já fez em uma empresa onde trabalhava 

ou o que outros já fizeram, criando pouco valor. Sua gestão é tradicional e reativa, sendo que 

geralmente tem poucos empregados. Um exemplo característico são os ex-empregados de 

determinada companhia que decidem sair e ofertar o mesmo produto por conta própria. O 

segundo tipo é o empreendedor de imitação, que apesar de não criar muito valor novo, 

aperfeiçoa gradualmente o valor de sua oferta, ao mesmo tempo em que procura adquirir novos 

conhecimentos e aprimorar sua estratégia. O empreendedor de valorização, terceiro tipo, é 

aquele que oferece novo valor – geralmente inovações tecnológicas incrementais - em 

ambientes predominantemente tradicionais. Por último, o empreendedor de aventura é o tipo 

mais raro e representa os indivíduos que se expõem mais ao risco e costumam estar envolvidos 

com a viabilização de inovações radicais, as quais podem mudar radicalmente os rumos de uma 

indústria e, até mesmo, criar setores completamente novos. 

Seguindo essa linha, Degen (2009) propõe que o indivíduo que intenciona iniciar um 

negócio próprio deve assumir ou administrar quatro papeis: os dois primeiros são o de 

empreendedor, que assume ativamente os riscos do negócio, tem visão e não mede esforços 

para realizar o empreendimento; e o de empresário, semelhante ao banqueiro-capitalista 

veneziano, que financia o empreendimento na expectativa de obter lucro financeiro, mas que 

toma posição passiva em relação aos riscos do negócio. Os outros papéis propostos por Degen 

(2009) são o de executivo, que através de uma remuneração fixa tem a incumbência de liderar 

uma equipe de pessoas, visando atingir os objetivos do empreendimento; e o de empregado, 

perfil cuja característica típica é o desejo de estabilidade. O empregado é o responsável por 

executar, a nível operacional na empresa, tarefas específicas designadas por um executivo, mas 

sem assumir qualquer risco do negócio. Salienta-se que este fator (risco) decresce conforme a 

responsabilidade atribuída ao profissional é menor. 

Em suma, o empreendedor pode ser tanto o indivíduo que introduz uma inovação, 

quanto um empresário, um gerente ou um empregado da firma (HULT, SNOW e KANDEMIR, 

2003). Empreendedorismo é uma área muito ampla de estudos, sendo que não é possível definir 

o empreendedor apenas através das características das pessoas que desempenham papéis 
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empreendedores. Ao mesmo tempo, não há uma configuração única de características que 

represente o arquétipo empreendedor. Há diferentes tipos de empreendedores que empregam 

diferentes ações para criar diferentes firmas em diferentes ambientes. Estudar 

empreendedorismo depende da perspectiva do pesquisador e do que ele considera importante 

focar em sua pesquisa (GARTNER, 2010; FILION, 2011).  

A presente pesquisa se propõe a estudar o empreendedorismo sob o aspecto da criação 

de um novo negócio (GARTNER, 2010), aliado à perspectiva comportamental de estudo do 

empreendedor. Para tal, apoia-se na premissa proposta por Reynolds, Hay e Camp (1999, p. 3) 

e adotada pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), segundo a qual empreendedorismo é 

“qualquer tentativa de criação de novos negócios ou empresas, tais como o autoemprego, a 

organização de um novo negócio ou a expansão de uma empresa, por um indivíduo, uma equipe 

de indivíduos ou um negócio estabelecido” (GEM, 2013, p. 116). Adotou-se esta definição, 

pois entende-se que é a mais abrangente e que melhor se adequa a esta proposta. A abordagem 

mais recente a tentar explicar a criação de novos negócios é a de ecossistemas de 

empreendedorismo, apresentada no capítulo a seguir.     
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3. ECOSSISTEMAS DE EMPREENDEDORISMO 

 

Todo empreendedor interessado em criar e capturar valor extraordinário encontrará 

adversidades no território em que desejar lançar seu novo produto ou ideia. Encarar 

adversidades é um fato da vida empreendedora (ISENBERG, 2013). Tais dificuldades tendem 

a aumentar conforme a evolução do conceito até a criação do negócio. Assim, para fomentar o 

surgimento e o crescimento de novos empreendimentos, os governos precisam estimular o 

desenvolvimento de ambientes que apoiem os empreendedores. Tais ambientes são 

denominados “ecossistemas de empreendedorismo” (ISENBERG, 2010).  

Considera-se que o primeiro teórico a ligar o empreendedorismo ao conceito de 

ecossistema foi Moore (1993). Porém, apenas a partir de 2010 o estudo e a denominação 

“ecossistema de empreendedorismo” começou a tomar forma (STAM, 2015). Os ecossistemas 

de empreendedorismo regulam a direção e qualidade da inovação, moldando potenciais 

recompensas de cursos alternativos de desenvolvimento tecnológico e até mesmo os tipos de 

formas organizacionais que serão aceitos como legítimos. Os ecossistemas de 

empreendedorismo têm caráter evolutivo (AUTIO et al., 2014) e são propícios ao surgimento 

de empresas de alto crescimento, pois exibem as condições necessárias ao fomento da criação 

e crescimento de novos negócios (ISENBERG, 2010; MASON e BROWN, 2014). 

Para Mason e Brown (2014, p. 5), ecossistema de empreendedorismo (ou ecossistema 

empreendedor) é: 

Um conjunto de atores empreendedores (tanto existentes quanto potenciais), 

organizações empreendedoras (por exemplo, empresas, capitalistas de risco, business 

angels, bancos), entidades (universidades, agências públicas, organismos financeiros) 

e processos empreendedores (por exemplo, a taxa de natalidade de negócios, número 

de empresas de alto crescimento, níveis de "empreendedorismo de sucesso”, número 

de empreendedores seriais, o grau de mentalidade “venda tudo” dentro das empresas 

e níveis de ambição empreendedora) interconectados, que formalmente e 

informalmente se aglutinam para se conectar, mediar e governar o desempenho dentro 

do ambiente empreendedor local. 

  

O conceito de ecossistema empreendedor enfatiza que o empreendedorismo ocorre em 

uma comunidade de atores interdependentes (STAM, 2015). Decorre disto que, isoladamente, 

os elementos que interferem no empreendedorismo são insuficientes para fomentá-lo e, 

portanto, um sistema holístico se faz necessário (ISENBERG, 2010). Para que esta integração 

aconteça, é fundamental que os referidos elementos estejam próximos. Tal proximidade 

favorece a comunicação, compartilhamento de conhecimento e a colaboração, alimentando o 

ciclo de descoberta, inovação e criação de novos negócios (ZAHRA, WRIGHT e 

ABDELGAWAD, 2014). Um ecossistema é o resultado de um ambiente complexo, cujos 
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diferentes domínios evoluíram juntos e se reforçaram mutuamente. Em sociedades nas quais o 

empreendedorismo evoluiu sem qualquer regulação ou é autossustentável, pode-se observar 

que um ecossistema emergiu. (ISENBERG, 2011).  

Na visão de Isenberg (2010), o ecossistema de empreendedorismo consiste em um 

conjunto de elementos individuais – tais como liderança, cultura, mercados de capital e 

consumidores de mente aberta – cuja combinação permite desenvolver e apoiar o 

empreendedorismo em uma região. Estes elementos estão sempre presentes se o 

empreendedorismo é autossustentável (ISENBERG, 2011). Mason e Brown (2014), por sua 

vez, manifestam que os ecossistemas de empreendedorismo se distinguem por fatores que 

incluem: um núcleo de empresas amplamente estabelecidas, incluindo algumas de grande 

sucesso; reciclagem empresarial – em que empreendedores que liquidaram com sucesso suas 

empresas reinvestem seu tempo, dinheiro e expertise prestando suporte a novas atividades 

empreendedoras; e um ambiente rico em informações, em que estas informações são tanto 

acessíveis quanto compartilhadas. Um ator chave neste contexto é o negociador, o qual está 

envolvido na capacidade fiduciária de vários empreendimentos de risco.  

Um dos princípios para o desenvolvimento de um ecossistema de empreendedorismo é 

moldá-lo de acordo com as condições locais (ISENBERG, 2010). Assim, todo ecossistema 

empreendedor tem suas particularidades e é completamente idiossincrático ao país, região e 

cidade a que pertence. Até mesmo os distritos de uma cidade podem ter ecossistemas com 

configurações distintas entre si (ISENBERG, 2013). Isto ocorre pelo fato de cada contexto ser 

único e proporcionar diferentes oportunidades e desafios aos empreendedores (ALDRETSCH, 

LINK e WALSHOK, 2015). Ao mesmo tempo, a abordagem dos ecossistemas de 

empreendedorismo é darwinística e considera estes ecossistemas como evolutivos.  Desta 

forma, as regiões empreendedoras e suas respectivas vantagens se modificam ao longo do 

tempo, especialmente conforme muda a distribuição espacial das empresas, o que influencia 

direta ou indiretamente na criação de valor e nos spillovers de conhecimento a partir das 

mesmas (ISENBERG, 2010; ZAHRA et al., 2014). 

Os ecossistemas de empreendedorismo podem ser específicos de um setor ou terem 

evoluído a ponto de englobarem vários setores. Os mesmos têm barreiras geográficas definidas, 

porém não estão confinados a uma escala geográfica (como, por exemplo, campus, cidade ou 

região), nem são relativos a um tamanho específico de cidades (MASON e BROWN, 2014). 

A abordagem de ecossistemas de empreendedorismo surgiu como resposta às 

abordagens até então existentes, que enfocavam falhas de mercado, falhas sistêmicas (STAM, 

2015) e a criação de ambientes favoráveis ao surgimento e financiamento de startups, mas que 
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se mostraram insuficientes. A estratégia de ecossistemas de empreendedorismo substitui ou é, 

ao menos, um complemento necessário ou pré-condição para estratégias de cluster, sistemas de 

inovação, economias baseadas em conhecimento e políticas de competitividade nacional 

(ISENBERG, 2011). Assim, a principal questão que os ecossistemas de empreendedorismo 

procuram responder é por que mesmo em ambientes que favoreçam a criação de startups há 

uma escassez de negócios de alto crescimento (MASON e BROWN, 2014). 

Um exemplo valioso de ecossistema de empreendedorismo de sucesso é o caso do Vale 

do Silício. O Vale do Silício tem tecnologia, dinheiro, talento, novos empreendimentos e uma 

cultura que encoraja a inovação colaborativa e tolera o fracasso. Porém, este é um caso singular 

e extraordinário. Mesmo que quisesse repetir a si próprio, o Vale do Silício dificilmente 

alcançaria tal feito. Assim, tanto empreendedores quanto governo devem parar de querer emular 

esta região. As lideranças de um ecossistema de empreendedorismo devem se basear em como 

este território cultivou um ecossistema de empreendedorismo baseado nas características locais. 

Outro fator a ser considerado é que o sucesso do Vale do Silício decorre muito do fato de atrair 

empreendedores que acreditam na riqueza de tal ambiente, o qual disponibiliza os recursos 

necessários para lançar e fazer crescer uma empresa, e não porque os empreendedores “nativos” 

são melhores. Além disso, ninguém consegue copiar o ecossistema de ninguém. Os líderes 

governamentais devem nutrir soluções caseiras para fomentar o ecossistema. Ao mesmo tempo, 

todos os atores devem reconhecer que desenvolver um ecossistema próprio requer tempo, 

esforço e recursos, assim como experimentação e aprendizado, até que as configurações ideais 

- e únicas - evoluam (ISENBERG, 2010; 2011; 2013). 

Isenberg (2011) propõe um modelo de ecossistema de empreendedorismo composto por 

seis domínios: políticas públicas, capital financeiro, cultura, instituições de suporte, recursos 

humanos e mercados. A Figura 2 expõe este modelo. 
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Figura 2 – Domínios do Ecossistema de Empreendededorismo

 
Fonte: Isenberg (2011, s/p) 

 

De acordo com esse modelo, os recursos tendem a se concentrar localmente e atrair uns 

aos outros: capital humano e financeiro, informação e mercados, os quais tendem a gravitar uns 

sobre os outros (ISENBERG, 2011; 2013). No domínio das políticas públicas, o papel do 

governo é o de alimentar o ecossistema (STAM, 2015), proporcionando as pré-condições ideais 

para que o empreendedorismo possa triunfar (MASON e BROWN, 2014), principalmente por 

meio de reformas nos quadros legais, burocráticos e regulatórios (ISENBERG, 2010).   

As ações governamentais influenciam onde e como os empreendedores (de fato e 

potenciais) focam suas habilidades (AUERSWALD, 2015). Descriminalizar a falência, 

proteger os acionistas dos credores, criar e liberalizar mercados de capitais, descomplicar a 

rescisão de contratos de trabalho e apoiar os desempregados, potencializam o desenvolvimento 

do ecossistema. Além disso, simplificar e organizar a coleta de impostos – em regimes de 

impostos funcionais o lucro e sua distribuição geram mais arrecadação - e permitir aos 

empreendedores rapidamente começarem de novo contribuem para a viabilização do 

empreendedorismo em determinado local (ISENBERG, 2011; AUTIO et al., 2014).  
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Entretanto, há contestações em relação à capacidade do governo de intervir diretamente 

nos ecossistemas de empreendedorismo (MASON e BROWN, 2014). Há pouca evidência, por 

exemplo, de que as ações governamentais influenciem na quantidade total de empreendedores 

de uma economia (AUERSWALD, 2015). Para que isto seja superado, é preciso fortalecer a 

qualidade da liderança no ecossistema empreendedor. Assim como o governo, os 

empreendedores também devem ser engajados desde o início na construção do ecossistema 

(ISENBERG, 2010). Os empreendedores mais experientes são considerados o coração de um 

ecossistema de sucesso e devem ser imbuídos da responsabilidade para o seu desenvolvimento 

(MASON e BROWN, 2014; STAM, 2015). Estes líderes devem ser inclusivos e acolher os 

demais membros da comunidade. Eles também precisam estar orientados por uma filosofia de 

mentoria e ao mesmo tempo ter uma visão de longo prazo para reconhecerem que envolve 

tempo para construir uma economia empreendedora vibrante e sustentável (MASON e 

BROWN, 2014).  

Entende-se, portanto, que o contexto institucional, por meio das instituições formais, 

influencia o processo de produção e disseminação de conhecimento (ACS, SCZERB e AUTIO, 

2015). Assim, impõe-se a necessidade de uma conversa franca entre os setores público e privado 

para definir políticas amigáveis ao empreendedorismo e redução de barreiras estruturais. Tais 

políticas devem servir para estimular o dinamismo, aumentar a diversidade e estimular a 

exploração de ideias, desenvolvimento de produtos e aumento do fluxo de negócios 

(ISENBERG, 2010; AUERSWALD, 2015). Para tanto, sugere-se a criação de uma nova 

organização - um facilitador empreendedor – que tenha competência e motivação para melhorar 

o ecossistema. Esta organização pode ser pública, como uma agência governamental que apoie 

inicialmente os novos empreendimentos, mas que seja desfeita logo após a consolidação e 

autossustentação do ecossistema de empreendedorismo (ISENBERG, 2010; MASON e 

BROWN, 2014). 

O capital, por sua vez, também é primordial para o florescimento do empreendedorismo 

em um ambiente. Um mercado financeiro bem desenvolvido reduz o custo de aquisição de 

capital externo pelas empresas. Em países cujo fluxo de capital financeiro já se mostra 

avançado, as diferentes indústrias se desenvolvem mais rápido (KSHETRI, 2014). 

Particularmente importante é a presença de capital semente, investidores anjo, capitalistas de 

risco, investidores. Estes recursos devem estar disponíveis, visíveis e acessíveis a todos os 

setores e segmentos (demográficos e geográficos) (STAM, 2015).  

As aceleradoras de negócios são igualmente indispensáveis a todo esse processo. Os 

programas de aceleração permitem às startups acesso a apoio em forma de mentoria, 
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financiamento inicial, espaço para incubação e networking com outros participantes do mesmo 

programa (ZAHRA, WRIGHT e ABDELGAWAD, 2014). Por outro lado, a presença de fundos 

de capital de risco não é tão essencial. Este tipo de dinheiro pode ser importado de outras 

regiões, o que demanda dos empreendedores uma boa rede de contatos a nível nacional e 

internacional. Por outro lado, mesmo que o capital de risco possa acelerar o crescimento de um 

novo negócio, após a fase de start-up a assistência financeira tem pouca efetividade se não 

houver fluxo de negócios. Isto faz com que aumente a importância dos negociadores nos 

ecossistemas de empreendedorismo. Eles são profissionais bem conectados e experientes, que 

têm as habilidades e o know-how necessários conectar as empresas jovens às pessoas e recursos 

de que elas precisam para se desenvolver (MASON e BROWN, 2014). 

Além das instituições formais, as instituições informais também têm influência dentro 

do ecossistema de empreendedorismo. O domínio da cultura, por exemplo, ressalta o papel das 

instituições informais no ecossistema (STAM, 2015). Um dos fatores que devem ser 

considerados neste domínio é a tolerância à falha. A maioria dos aspirantes a empreendedor 

fracassa uma ou várias vezes antes de alcançar o sucesso. Por isso, é essencial que eles saibam 

que podem falhar e se restabelecer para tentar novamente (ISENBERG, 2010; 2013). A falha 

também é crucial sob uma perspectiva social, pois reimplanta pessoas, dinheiro e outros 

recursos na economia local. Entretanto, para que a mudança de atitudes aconteça, a 

comunicação pública do empreendedorismo como uma alta prioridade social é fundamental 

(ISENBERG, 2011). Também é importante que haja um exemplo de sucesso para estimular a 

imaginação e inspirar os empreendedores (ISENBERG, 2010; 2011). “Sucesso visível ajuda a 

reduzir a percepção de barreiras e riscos ao empreendedorismo e realça as recompensas 

tangíveis” (ISENBERG, 2010, p. 6). Mesmo um único exemplo bem-sucedido pode estimular 

a imaginação dos empreendedores e a propensão a empreender em um ecossistema (WEF, 

2013). Assim, é importante celebrar sobremaneira os sucessos. Eventos de mídia, prêmios 

bastante divulgados, discursos e entrevistas contribuem para isso (ISENBERG, 2011).    

Já as instituições de suporte apoiam o desenvolvimento do ecossistema de 

empreendedorismo a partir de atores pertencentes a três principais grupos: infraestrutura, 

profissões de apoio e instituições não governamentais. Inerente ao grupo de infraestrutura estão 

as condições de telecomunicações, transportes e logística e energia, além das zonas ou parques 

industriais1 (ISENBERG, 2011). Os parques industriais beneficiam o ecossistema promovendo 

                                                 
1 Parques industriais são definidos por Zahra et al. (2014, p. 13), como “atividades cooperativas 

entre instituições regionais, como universidades, centros de pesquisa e indústrias locais”, eles 
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o acúmulo de experiência e o compartilhamento de conhecimento que leva à aprendizagem 

organizacional. Além disso, eles apoiam o surgimento de novos negócios, disponibilizando a 

estes os serviços necessários para que desenvolvam e comercializem novas tecnologias e 

licenciem ou patenteiem inovações (ZAHRA, WRIGHT e ABDELGAWAD, 2014).  

No grupo das instituições de suporte, também são importantes os clusters e as 

incubadoras de empresas. Os clusters são intrínsecos ao local em que estão inseridos e se 

caracterizam pela proximidade entre seus membros. As interações decorrentes desta 

proximidade auxiliam na diminuição dos custos de transação (PITELIS, 2012), na criação de 

novos negócios e facilitam a aprendizagem organizacional (ZAHRA, WRIGHT e 

ABDELGAWAD, 2014). Entretanto, Isenberg (2011) alerta que os clusters devem se 

desenvolver de forma orgânica, com pouca intervenção do Estado. Por fim, o autor também faz 

recomendações em relação às incubadoras, proferindo que elas só devem existir quando já 

houver empreendedorismo e um ecossistema emergindo.   

No domínio das instituições de suporte, as profissões de apoio aparecem com relevância. 

Advogados especializados em novos negócios de risco, contadores, consultores, banqueiros de 

investimento, fornecedores, agências de recrutamento, gerentes fabris, etc. que entendam as 

necessidades dos novos negócios podem ajudá-los a superarem obstáculos e realizarem 

atividades que não sejam as do negócio principal da empresa. Ao apoiarem as atividades dos 

novos negócios, podendo até oferecer suporte gratuito aos mesmos na expectativa de benefícios 

futuros, os serviços de suporte criam oportunidades para se beneficiarem da evolução de seus 

clientes e se desenvolverem concomitantemente a eles, fortalecendo ainda mais o ecossistema 

(ISENBERG, 2011; MASON e BROWN, 2014). 

Os recursos humanos são o quinto domínio proposto pelo modelo de Isenberg (2011; 

2013). Segundo este autor, a educação empreendedora pode apoiar a formação de capital e a 

formação de capital pode dar suporte às reformas governamentais (ISENBERG, 2013). Isso 

justifica em parte o fato de algumas regiões serem mais empreendedoras do que outras. Além 

das mesmas disponibilizarem aos seus empreendedores diversos recursos econômicos, contam 

com um fornecimento de profissionais talentosos e bem educados (ZAHRA, WRIGHT e 

ABDELGAWAD, 2014). Na ausência de educação, o potencial econômico da atividade 

empreendedora seria severamente constrangido (ACS, SZERB e AUTIO, 2015). Por outro lado, 

empreendedores com alto nível de instrução irão demandar o suporte de outros recursos do 

                                                 

apoiam a geração de novos negócios, oferecendo os serviços necessários para desenvolver e 

comercializar novas tecnologias e licenciar ou patentear suas inovações. 
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ecossistema, em vista do custo de oportunidade que se permitiram incorrer ao optarem por 

iniciar um novo negócio em detrimento de alocarem seu conhecimento em um negócio já 

estabelecido (AUTIO et al., 2014). 

Outro pilar central das políticas de empreendedorismo são as redes (AUTIO et al., 

2014). Dentro do domínio de mercados, elas se referem ao conjunto de relações que se 

estabelecem entre os membros de um sistema social e são uma fonte chave de informação, 

recursos e acesso a mercados. As redes favorecem a criação e o sucesso de novos 

empreendimentos. Ainda, as mesmas contribuem para o desenvolvimento dos ecossistemas de 

empreendedorismo ao encorajar a criação de novas empresas em indústrias específicas ou entre 

indústrias, a partir dos já mencionados spillovers de conhecimento (ZAHRA, WRIGHT e 

ABDELGAWAD, 2014). Mason e Brown (2014) argumentam que as empresas devem 

construir redes de relacionamento globais afim de terem acesso a conhecimento especializado 

e ativos não disponíveis a nível local.   

O acesso a mercados, domésticos e internacionais, desempenha outra importante função 

de estímulo ao empreendedorismo (KSHETRI, 2014). Contudo, Isenberg (2010) defende que é 

um erro irrigar os novos negócios, mesmo os de alto potencial, com dinheiro fácil. Para este 

autor, as empresas nascentes devem ser expostas prematuramente ao rigor do mercado. É 

preciso que os empreendedores se disponham e aprendam a lidar com o risco, dando espaço ao 

desenvolvimento de seus “genes empreendedores”. As dificuldades da falta de recursos fazem 

com que os empreendedores aprendam a ter a desenvoltura necessária para a evolução de seus 

empreendimentos em ambientes hostis (ISENBERG, 2011). 

Do domínio de mercados também fazem parte as grandes empresas. Tanto para o Fórum 

Econômico Mundial (WEF, 2013) quanto para Mason e Brown (2014), a presença de empresas 

multinacionais no ecossistema empreendedor é importante para impulsionar o desenvolvimento 

de novos negócios. A presença delas no ecossistema empreendedor pode proporcionar a atração 

e treinamento de novos talentos (dentre os quais alguns saem para criar seus próprios negócios), 

desenvolvimento de um banco de talentos para a gestão do ecossistema, criação de programas 

para encorajar o surgimento de startups que venham a fortalecer o ecossistema e a 

disponibilização de recursos, espaço e oportunidades comerciais para as empresas recém-

criadas (MASON e BROWN, 2014). Para Auerswald (2015), é falho o ecossistema de 

empreendedorismo em que não há o link entre pequenas e grandes empresas. 

Os benefícios comerciais de estabelecer parceria com uma grande empresa podem surgir 

da disponibilidade de clientes iniciais para acelerar seu crescimento – empreendedores precisam 

de clientes iniciais para testar e refinar suas ideias, assim como para a venda dos primeiros 
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produtos ou serviços (ISENBERG, 2011) -, aumento da credibilidade através de clientes de 

sustentação e exposição da marca. Outras vantagens são as possibilidades de mentoria e 

aconselhamento, acesso a recursos da rede – tais como canais de venda, distribuidores, 

revendedores e logística, aprimoramento da capacidade de operação (principalmente por meio 

da transferência de know-how) - e alavancagem do licenciamento de tecnologias, por meio do 

qual uma tecnologia desenvolvida por determinada startup pode entrar em novos mercados 

(WEF, 2013).     

Além disso, empresas consideradas de grande sucesso, nascidas e instaladas dentro do 

ecossistema e que tenham se tornado globais, mostram o potencial de recompensas que um 

empreendedor pode alcançar ao deixar um trabalho estável e decidir começar seu próprio 

negócio (MASON e BROWN, 2014). Contudo, deve-se ter cautela com potenciais armadilhas 

das parcerias com grandes empresas. Os desafios a serem superados incluem apropriação de 

valor, produtividade e comprometimento com o trabalho, manutenção do foco por parte da nova 

empresa, imposição de custos de oportunidade à startup, contratos e litígios predatórios, captura 

regulatória pelas grandes empresas (que definem um campo de jogo desigual) e a atração de 

atenção demasiada, criando concorrentes (WEF, 2013). 

Isenberg (2010) sustenta que para que os ecossistemas de empreendedorismo tenham 

melhor resultado, deve-se direcionar os esforços para os negócios que apresentem maior 

potencial de sucesso. Este princípio é defendido em função da limitação dos recursos para 

financiar programas de empreendedorismo. Assim, tais programas devem enfatizar primeiro os 

empreendedores ambiciosos e focados em crescimento, que se interessam em expandir seus 

negócios para outros mercados com amplo potencial. Da mesma forma, a criação de riqueza, o 

poder para influenciar outras startups, o enriquecimento da força da trabalho e o valor 

reputacional são muito maiores em uma empresa que tem sucesso e se torna grande do que em 

muitas empresas que permanecem pequenas. Portanto, as poucas empresas de grande sucesso 

são as que mais contribuem para tornar o ecossistema saudável e fortalecer as empresas 

nascentes e em processo de crescimento (ISENBERG, 2010; WEF, 2013; MASON e BROWN, 

2014). Contudo, Stam (2015) alerta que este foco nas empresas de alto crescimento pode ser 

muito exclusivo, afinal, as demais startups ou os empregados que desempenham um 

comportamento empreendedor também são fontes empreendedorismo produtivo.    

 Além dos domínios identificados por Isenberg (2011; 2013), o Fórum Econômico 

Mundial (WEF, 2013) identificou, por meio de um estudo empírico, oito pilares que sustentam 

o ecossistema empreendedor. Alguns destes pilares, assim como seus componentes, se 

sobrepõem àqueles expostos por Isenberg (2011; 2013) e estão representados no Quadro 3. 



42 

 

 

Quadro 3 – Componentes dos pilares do ecossistema empreendedor 
Componentes dos pilares do Ecossistema Empreendedor 

Mercados Acessíveis Capital Humano/Força de trabalho 

 Mercado doméstico – grandes companhias como 

consumidoras 

 Mercado doméstico – pequenas/médias 

companhias como consumidoras 

 Mercado doméstico – governos como 

consumidores 

 Mercado estrangeiro - grandes companhias como 

consumidoras 

 Mercado estrangeiro – pequenas/médias 

companhias como consumidoras 

 Mercado estrangeiro – governos como 

consumidores 

 Gestão de talentos 

 Talento técnico 

 Experiência da empresa empreendedora 

 Disponibilidade de terceirização 

 Acesso à força de trabalho de imigrantes 

Aporte de capital e financiamento Sistema de suporte 

 Amigos e família 

 Investidores anjo 

 Capital Privado 

 Capital de Risco 

 Mentores/Orientadores 

 Serviços Profissionais 

 Incubadoras/Aceleradoras 

 Redes de pares empreendedores 

Quadro Regulatório e Infraestrutura Educação e Treinamento 

 Facilidade de começar um negócio 

 Incentivos fiscais 

 Legislação/políticas amigáveis aos negócios 

 Acesso a infraestrutura básica (ex: água, 

eletricidade) 

 Acesso a telecomunicações/banda larga 

 Acesso a transporte 

 Disponibilidade de força de trabalho com 

educação pré-universitária 

 Disponibilidade de força de trabalho com 

educação universitária 

 Treinamento específico para empreendedores 

Principais Universidades como catalisadores Suporte Cultural 

 Principais universidades promovendo uma cultura 

de respeito ao empreendedorismo 

 Principais universidades desempenhando um papel 

chave na formação de ideias para novas empresas 

 Principais universidades desempenhando um papel 

chave ao prover graduados para novas empresas 

 Tolerância ao risco e à falha 

 Preferência pelo autoemprego 

 Histórias de sucesso/modelos 

 Cultura de pesquisa 

 Imagem positiva do empreendedorismo 

 Celebração da Inovação 

Fonte: (WEF, 2013, p. 7) 

 

Conforme se pode observar no Quadro 3, os pilares identificados pelo Fórum 

Econômico Mundial (WEF, 2013) são: mercados acessíveis; capital humano/força de trabalho; 

aporte de recursos e financiamento; sistema de suporte; quadro regulatório e infraestrutura; 

educação e treinamento; principais universidades como catalisadores; e suporte cultural. De 

acordo com a entidade, mercados acessíveis, capital humano/força de trabalho e aporte de 

capital e financiamento são as três áreas do ecossistema de empreendedorismo que os 

empreendedores percebem como primordiais.    

Uma importante contribuição do modelo do Fórum Econômico Mundial (WEF, 2013), 

refere-se ao papel das universidades como catalisadoras do empreendedorismo. Atualmente, as 

universidades desempenham papel ativo no estímulo ao empreendedorismo. Elas 

disponibilizam para o mercado as tecnologias desenvolvidas no ambiente universitário, apoiam 

a criação de spin-offs acadêmicas (PATTNAIK e PANDEY, 2014) e provêm graduados para o 

ecossistema, os quais alimentam o ecossistema com novas ideias - as quais aumentam a 

capacidade intelectual da comunidade (MASON e BROWN, 2014). Entretanto, Mason e Brown 
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(2014) ponderam que nem todos os ecossistemas têm universidades líderes, que o número de 

empresas que nascem em universidades é pequeno e que são raras, entre estas empresas, aquelas 

que conseguem atingir altas taxas de crescimento.       

 Muito da literatura sobre ecossistemas de empreendedorismo corresponde às 

abordagens de sistemas regionais de inovação e clusters. De fato, a abordagem de ecossistemas 

de empreendedorismo incorpora muitos dos temas destas disciplinas, especialmente o foco no 

ambiente externo de negócios. Contudo, ao invés da empresa, o ponto focal é o empreendedor 

e o papel do contexto em permitir ou restringir o empreendedorismo (STAM, 2015). A 

abordagem de ecossistemas também oferece uma nova e distinta perspectiva sobre a 

concentração geográfica da atividade econômica, enfatizando aspectos ignorados ou 

subestimados pelas demais abordagens. Outros fatores que a distinguem da abordagem de 

sistemas de inovação é sua atenção às empresas de alto crescimento, a ênfase em ambientes 

locais e regionais e as condições necessárias para gerar e dar suporte ao empreendedorismo 

ambicioso. A última diferença é a relação entre as condições de estrutura e os ambientes 

geográficos locais e regionais (MASON e BROWN, 2014).  

 Apesar de serem muito importantes, os ecossistemas de empreendedorismo são também 

traiçoeiros. Desta forma, empreendedores em ambientes pouco amistosos conseguem ter 

sucesso ao criarem microambientes que os protegem das ameaças externas. Isto significa que 

os mesmos aprendem ou se cercam de pessoas especialistas em lidar - de forma legítima ou 

ilegítima - com a burocracia e em interpretar regulações e leis complexas. Assim, a habilidade 

de lidar com a adversidade se torna uma força dos empreendedores e uma potencial vantagem 

competitiva para a empresa (ISENBERG, 2013).   

 Todavia, a abordagem de ecossistemas de empreendedorismo não está imune a críticas. 

Em primeiro lugar, resta a aparência de que onde há empreendedorismo considerado de sucesso, 

há um ecossistema funcionando bem. Esta perspectiva deixa pouco espaço para a formulação 

de políticas públicas. A segunda razão é que são expostos muitos elementos que influenciam e 

compõem o ecossistema, mas sem uma relação clara de causa e efeito. Também não há 

explicação sobre quais são os domínios mais importantes do ecossistema nem sobre as 

condições necessárias e contingenciais para que ele exista e se desenvolva (STAM, 2015).  

 Não há uma fórmula exata para criar uma economia empreendedora e criar todo um 

ecossistema de empreendedorismo é uma tarefa árdua. A maioria dos ambientes ao redor do 

mundo ainda é seriamente deficiente em um ou mais dos domínios do ecossistema 

empreendedor. Para progredir, empreendedores e lideranças governamentais precisam de 

mapas práticos, mesmo que imperfeitos, que os guiem para assentar todas as bases 
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(ISENBERG, 2010; 2013). Descrever detalhadamente quem são os participantes do 

ecossistema (nós), de que forma eles estão conectados (bordas) e quais os papeis inerentes a 

cada um deles, diferenciando os relacionamentos por tipo, direção e magnitude da interação, 

ajudará os governos a darem os primeiros passos sem perder de vista o que vem em seguida. 

Uma vez validados por empreendedores e comunidade, os mapas do ecossistema de 

empreendedorismo se tornam ferramentas valorosas no desenvolvimento de estratégias de 

engajamento dos empreendedores (AUERSWALD, 2015). 

 A abordagem de ecossistemas de empreendedorismo, portanto, não só considera o 

empreendedorismo como um resultado do sistema, como também ressalta a importância dos 

empreendedores como atores centrais (líderes) na criação do ecossistema e em mantê-lo 

saudável (STAM, 2015). Neste trabalho, compreende-se que ecossistema de 

empreendedorismo corresponde a um conjunto de atores, organizações, entidades e processos 

empreendedores interconectados, que formalmente e informalmente se aglutinam para se 

conectar, mediar e governar o desempenho dentro do ambiente empreendedor local, conforme 

a definição de Mason e Brown (2014), apresentada no início deste capítulo. 

Isto posto, compreende-se que o contexto em que a atividade empreendedora ocorre 

(AUTIO et al., 2014) e a maneira como os empreendedores se comportam são tão ou mais 

importantes do que a própria ideia do negócio ou a configuração de uma indústria. Assim, o 

comportamento dos empreendedores é um construto chave para entender como novas empresas 

são criadas (BIRD, SCHJLOEDT e BAUM, 2012). O comportamento dos empreendedores é o 

tema do capítulo seguinte. 
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4. O COMPORTAMENTO DO EMPREENDEDOR 

 

Nenhuma oportunidade é explorada, nem qualquer novo negócio vem a existir, sem a 

ação do empreendedor. O interesse acadêmico no comportamento dos empreendedores foca na 

exploração de uma oportunidade e na criação, desenvolvimento e crescimento inicial de um 

novo negócio. Afinal, comportamento é a causa próxima para os resultados de uma empresa 

(existência, vendas, produtos, sobrevivência e crescimento). Logo, um dos maiores objetivos 

da pesquisa em comportamento dos empreendedores é explicar, prever e controlar o 

comportamento a nível individual (BIRD; SCHJOEDT e BAUM, 2012). 

Comportamento se refere à conduta observável de um indivíduo (BIRD, 2014) e pode 

ser visto como uma resposta a algum estímulo precedente. Os comportamentos são unidades 

discretas de ação (visíveis, audíveis e / ou cinestésicas e, se outros estão presentes, sociais ou 

potencialmente interpessoais por natureza) "sob medida" que podem ser observadas por outras 

pessoas. Assim, eles têm significado tanto para o ator quanto para sua audiência, e podem ser 

obtidos por meio de auto-relato (BIRD e SCHJOEDT, 2009). Em empreendedorismo, os 

indivíduos escolhem comportamentos conscientemente e reúnem recursos humanos, 

financeiros, físicos e sociais com o objetivo de encontrar e explorar uma oportunidade.  

Entretanto, comportamento empreendedor é um domínio abrangente e um termo 

descritivo que pode designar as ações empreendedoras tomadas por indivíduos não 

necessariamente engajados na criação de uma nova empresa como, por exemplo, os 

intraempreendedores. Desta forma, Bird (2014) sugere o uso do termo possessivo 

“comportamento do empreendedor” para aquelas ações específicas dos empreendedores. O 

comportamento do empreendedor, portanto, refere-se à capacidade individual para encontrar e 

explorar uma oportunidade, transformando ideias em ações que resultam na criação e 

desenvolvimento de novas empresas (BIRD e SCHJOEDT, 2009; BIRD, SCHJOEDT e 

BAUM, 2012). 

Os comportamentos dos empreendedores são definidos por Bird (2014, p. 116) como as 

“ações concretas e teoricamente observáveis de indivíduos (como empreendedores individuais 

ou uma parte de um time de empreendedores) na fase de start-up ou estágios iniciais de criação 

da empresa”. Estes comportamentos são o resultado próximo de traços, cognição, motivação, 

emoção, conhecimento, aptidões e habilidades (BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). Neste 

trabalho, entender-se-á que comportamento do empreendedor é um construto que compreende 

estas dimensões referidas, pois considera-se que tal definição leva em conta a complexidade do 

comportamento e se mostra mais holística do que as demais encontradas na literatura.  
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Comportamento do empreendedor também pode ser entendido como o engajamento de 

indivíduos (ou times) em tarefas ou atividades cuja combinação leva ao início e crescimento 

das empresas (BIRD e SCHJOEDT, 2009; BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). Assim, o 

comportamento pode ser encadeado em uma série de eventos, tarefas ou processos em uma 

escala que, grosseiramente, se estende do abstrato ao extremamente específico. Um 

encadeamento de comportamentos é frequentemente mais útil do que seus componentes 

separadamente (BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). 

Objetivando um entendimento único sobre o comportamento dos empreendedores, Bird 

(2014) sugere uma classificação taxonômica de três níveis, conforme mostra a Figura 3. 

  

Figura 3 – Hierarquia taxonômica potencial 

 
Fonte: Bird (2014, p. 118) 

 

 Ao nível supraordenado, os comportamentos são mais inclusivos, abstratos e 

compreendem um período de tempo mais longo (ex: pesquisa de mercado). Já no nível 

subordinado, os comportamentos são uma parte do evento maior ou abstrato (ex: testando com 

um usuário inicial), porém têm menos significado. Os comportamentos básicos, por sua vez, 

são intermediários entre os outros dois níveis e têm os requisitos necessários para serem 

específicos e significativos ao mesmo tempo (BIRD, 2014). 

Segundo Bird (2014), os comportamentos supraordenados, por serem muito gerais e 

abstratos, se aplicam a muitos atores econômicos diferentes. Para fazer pesquisa de mercado, 

por exemplo, as grandes empresas dispõem de orçamento para este fim e equipes de marketing 

especializadas. Enquanto isso, os empreendedores que estão iniciando geralmente dispõem de 

poucos recursos e têm que fazer isso por conta própria (ou junto aos membros fundadores da 

startup). Entretanto, quando os comportamentos são analisados ao nível básico, mais 

específico, pode-se apontar comportamentos que são mais comuns aos empreendedores do que 

a outros atores (BIRD, 2014). Nesta pesquisa, dado seu caráter exploratório, não será feita 
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distinção entre os níveis de comportamento. Conforme já mencionado, "comportamento do 

empreendedor" será considerado como o resultado de traços, emoção, cognição, conhecimento, 

aptidão e habilidades. Cada uma destas dimensões é descrita a seguir.  

 

4.1 TRAÇOS 

 

 A Escola dos Traços é uma corrente específica dentro da abordagem comportamental 

de estudos em empreendedorismo. Para esta escola, os empreendedores são indivíduos com 

traços únicos de personalidade (GARTNER, 1990) que contribuem para sua predisposição em 

criar um novo negócio e influenciam no sucesso da nova empresa (PINHO e SÁ, 2014). Assim, 

ela estuda empreendedores bem-sucedidos que tendem a exibir características comuns. Estas 

características são abordadas a seguir. 

Empreender com sucesso depende de muitos fatores que interagem de forma complexa. 

Entre estes fatores estão as características do empreendedor (KYNDT e BAERT, 2015). 

McClelland e Boyatzis (1982), em um estudo com 237 gestores, concluíram que três grupos de 

características são essenciais e não substituíveis para o exercício bem-sucedido da liderança. 

Estes são: o poder (mostra que a pessoa está interessada em influenciar os demais), a afiliação 

(capacidade dos líderes tomarem decisões sem se preocuparem com o que os demais irão 

pensar) e a inibição (significa que a pessoa tem autocontrole, o que é importante para que se 

preocupe com a manutenção de sistemas organizacionais e siga procedimentos ordenados). 

Para promover o desenvolvimento econômico de países emergentes, percebeu-se, 

portanto, que o foco deveria ser a seleção e treinamento dos empreendedores (McCLELLAND, 

1987). Logo, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) criou o programa Empretec, cujo objetivo era capacitar indivíduos a identificarem 

seu potencial empreendedor, desenvolverem as características do comportamento 

empreendedor e identificarem novas oportunidades de negócio (SEBRAE, 2001; UNCTAD, 

2015). Este programa foi desenvolvido a partir de uma pesquisa conduzida ao longo de cinco 

anos, a qual envolveu extensa revisão de literatura e de treinamentos comportamentais, testes 

empíricos e validação da nova metodologia (MSI, 1990).      

A metodologia do Empretec está fundamentada na assunção de que todo indivíduo tem 

uma motivação interna para melhorar. Este "motivo para a ação" é dividido em três dimensões 

(MSI, 1990): realização, planejamento e poder, os quais são apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Dimensões e características do comportamento empreendedor 
Dimensão Característica do Comportamento 

Empreendedor (CCE) 

Comportamento 

REALIZAÇÃO 

Busca de oportunidades e iniciativa: desenvolve a 

capacidade de se antecipar aos fatos e de criar 

oportunidades de negócios com novos produtos e 

serviços. 

Age com proatividade, antecipando-se às 

situações; 

Busca a possibilidade de expandir seus 

negócios; 

Aproveita oportunidades incomuns para 

progredir. 

Persistência: desenvolve a habilidade de enfrentar 

obstáculos para alcançar o sucesso. 

Não desiste diante de obstáculos; 

Reavalia e insiste ou muda seus planos 

para atingir seus objetivos; 

Esforça-se além da média para atingir seus 

objetivos. 

Correr Riscos Calculados: envolve a disposição de 

assumir desafios e responder por eles. 

Procura e avalia alternativas para tomar 

decisões;  

Busca reduzir as chances de erro; 

Aceita desafios moderados, com boas 

chances de sucesso. 

Exigência de Qualidade e Eficiência: relaciona-se 

com a disposição e a inclinação para fazer sempre 

mais e melhor. 

Melhora continuamente seus negócios ou 

seus produtos; 

Satisfaz e excede as expectativas dos 

clientes; 

Cria procedimentos para cumprir prazos e 

padrões de qualidade. 

Comprometimento: envolve sacrifício pessoal, 

colaboração com os funcionários e esmero com os 

clientes. 

Traz para si mesmo as responsabilidades 

sobre os resultados (sucesso ou fracasso) 

do empreendimento; 

Atua em conjunto com a sua equipe para 

atingir os resultados; 

Coloca o relacionamento com os clientes 

acima das necessidades de curto prazo. 

PLANEJAMENTO 

Busca de Informações: envolve a atualização 

constante de dados e informações sobre clientes, 

fornecedores, concorrentes e sobre o próprio 

negócio. 

Envolve-se pessoalmente na avaliação do 

seu segmento; 

Investiga sempre como oferecer novos 

produtos e serviços; 

Busca a orientação de especialistas para 

tomar decisões. 

Estabelecimento de metas: compreende saber 

estabelecer objetivos que sejam claros para a 

empresa, tanto em longo quanto em curto prazo. 

Persegue objetivos desafiantes e 

importantes para si mesmo; 

Tem clara visão de longo prazo; 

Cria objetivos mensuráveis, com 

indicadores de resultado. 

Planejamento e monitoramento sistemáticos: 

desenvolve a organização de tarefas de maneira 

objetiva, com prazos definidos, a fim de que 

possam ter os resultados medidos e avaliados. 

Enfrenta grandes desafios; 

Adequa rapidamente seus planos às 

mudanças e variáveis do mercado; 

Acompanha os indicadores financeiros e os 

leva em consideração no momento de 

tomada de decisão. 

PODER 

Persuasão e rede de contatos: engloba o uso de 

estratégia para influenciar e persuadir pessoas e se 

relacionar com pessoas chave que possam ajudar a 

atingir os objetivos do seu negócio. 

Cria estratégias para conseguir apoio para 

seus projetos; 

Obtém apoio de pessoas chave para seus 

objetivos; 

Desenvolve redes de contatos e constrói 

bons relacionamentos comerciais. 

Independência e autoconfiança: desenvolve a 

autonomia para agir e manter sempre a confiança 

no sucesso. 

Confia em suas próprias opiniões, mais do 

que nas dos outros; 

É otimista e determinado, mesmo diante da 

oposição; 

Transmite confiança na sua própria 

capacidade. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em SEBRAE (2011; 2015) e UNCTAD (2015). 
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 As dimensões do quadro 4 se diferenciam conforme a natureza dos resultados 

alcançados pela sua prática e são constituídas por dez características de comportamento 

empreendedor (CCEs). Cada uma destas características é composta por três comportamentos 

empreendedores. Enquanto o conjunto Realização está relacionado a fazer as coisas 

acontecerem, o conjunto Planejamento se refere a enxergar resultados futuros (assim como a 

forma de alcançá-los) e o conjunto Poder se refere a influenciar as pessoas para seguirem sua 

própria visão. (SEBRAE, 2015; UNCTAD, 2015). 

 O piloto do Empretec aconteceu em 1998, na Argentina e, desde então, o programa se 

difundiu e está presente em 36 países em desenvolvimento. No Brasil, o Sebrae é o responsável 

por operacionalizar o Empretec, o qual capacita aproximadamente 10.000 pessoas por ano. 

Como uma entidade cuja finalidade é auxiliar o desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas, o Sebrae considera que o elemento mais importante para o sucesso de qualquer 

negócio é o empreendedor.  

O Empretec serviu como referência para outros estudos. Os mesmos conjuntos de 

características foram identificados pela pesquisa de Lopes Jr. e Souza (2005), aos quais os 

autores agregaram a dimensão Inovação, conforme pode ser observado no Quadro 5 (LOPES 

JR. e SOUZA, 2006).  

 

Quadro 5 - Dimensões e indicadores da atitude empreendedora. 

Dimensão Indicadores 

Realização 

Busca de Oportunidades/Iniciativa 

Persistência 

Aceitação de Riscos 

Comprometimento 

Planejamento 

Estabelecimento de Metas 

Busca de Informações 

Planejamento e Monitoramento 

Poder 

Estabelecimento de Redes de Contato 

Persuasão 

Liderança 

Independência 

Autoconfiança 

Inovação 
Criatividade 

Inovação 

Fonte: adaptado de Lopes Jr. e Souza (2006, p. 5-6) 

 

Os quatro conjuntos exibidos no Quadro 5 foram, posteriormente, agrupados em dois 

fatores: Prospecção e Inovação; e Gestão e Persistência. Ao primeiro grupo foram alocadas as 

dimensões Planejamento e Inovação, às quais pertenciam os itens “estabelecimento de metas”, 
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“busca de informações”, “planejamento e monitoramento”, “criatividade” e “inovação”. No 

fator Gestão e Persistência foram incluídos os itens das dimensões Realização e Poder, tais 

como “busca de oportunidades/iniciativa”, “persistência”, “aceitação de risco”, 

“comprometimento”, “estabelecimento de redes de contato”, “persuasão”, “liderança”, 

“independência” e “autoconfiança” (LOPES JR. e SOUZA, 2006). 

 Dessa forma, os indivíduos que criam uma nova empresa no contexto da economia 

criativa precisam desenvolver as características que formam o comportamento empreendedor, 

pois o mesmo é crucial para o sucesso do novo negócio. Contudo, o empreendedorismo não 

está relacionado simplesmente a um conjunto de características únicas de determinados 

indivíduos. O comportamento dos empreendedores pode ser desenvolvido, pois tem caráter 

transitório e é passível de mutação à medida que a situação vivenciada pelo indivíduo em 

questão se modifica (LOPES JR. e SOUZA, 2005). Para que esse desenvolvimento ocorra, 

outros elementos devem ser trabalhados pelos empreendedores, entre eles a cognição.  

 

4.2 O PROCESSO COGNITIVO DE EMPREENDER 

 

A psicologia cognitiva se preocupa com o estudo de percepções, memória e pensamento 

individuais. Pode-se definir cognições como todos os processos pelos quais estímulos sensoriais 

são transformados, reduzidos, elaborados, armazenados, recuperados e utilizados. A psicologia 

cognitiva surgiu para ajudar a explicar os processos mentais que ocorrem nos indivíduos 

conforme eles interagem com outras pessoas e o ambiente (MITCHELL et al., 2002). 

Em empreendedorismo, cognição pode ser entendida como “as estruturas de 

conhecimento que as pessoas usam para fazer avaliações, julgamentos e decisões que envolvem 

a avaliação de oportunidades e a criação e crescimento de um negócio” (MITCHELL et al., 

2002, p. 97). O modelo cognitivo de um empreendedor sobre o seu negócio define como ele 

cria a estrutura e os processos que movem a organização para encontrar oportunidades 

(MARTIN, MARTIN e MINILLO, 2009).  

A pesquisa em cognição empreendedora, portanto, se refere à compreensão de como os 

empreendedores usam modelos mentais simplificados para reunir informações previamente 

desconectadas que os ajudam a identificar e inventar novos produtos ou serviços, e para reunir 

os recursos necessários para iniciar e desenvolver empresas. As cognições empreendedoras 

objetivam ajudar os pesquisadores a entenderem como os empreendedores pensam e agem 

quando criam novas empresas (BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). 
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Depreende-se então que cognição e comportamento estão ligados. Pensamentos e 

características cognitivas precedem e influenciam o comportamento. Os comportamentos 

podem ser vistos como resultado do processo cognitivo de reconhecimento de uma 

oportunidade. Assim, cognições também são dependentes do contexto. Um dos resultados mais 

importantes disso ocorre quando os empreendedores exploram uma oportunidade através da 

criação de um novo negócio (BIRD, 2014). Igualmente, o comportamento intencional ajuda a 

explicar por que muitos empreendedores decidem começar um negócio muito antes de sondar 

oportunidades (KRUEGER, REILLY e CARSRUD, 2000). 

 

4.2.1 A Teoria Do Comportamento Planejado 

 

A Teoria do Comportamento Planejado (TCP), proposta por Ajzen (1991) e largamente 

testada em diversos estudos sobre empreendedorismo, caracteriza-se por ser um preditor 

robusto para intenção empreendedora e comportamento empreendedor (KRUEGER, REILLY 

e CARSRUD, 2000). Uma representação gráfica da TCP (Figura 4), está apresentada a seguir.  

 

Figura 4 - Teorias da ação racional e comportamento planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ajzen e Fishbein (2005, p. 194) 

 

A TCP é uma extensão da teoria da ação racional (SEGAL, BORGIA e SONFELD, 

2005), segundo a qual o comportamento das pessoas decorre das suas crenças, atitudes e 

intenções. Esta teoria incorpora conceitos centrais das ciências sociais e comportamentais, 
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configurando-os de forma a permitir a previsão e o entendimento de comportamentos 

particulares em contextos específicos. A TCP expandiu a teoria da ação racional ao adicionar o 

controle comportamental percebido a ela (AJZEN, 1991; AJZEN e FISHBEIN, 2005). 

De acordo com a TCP, a base da função que determina o comportamento é formada 

pelas crenças. Elas se dividem em comportamentais, normativas e de controle. As mesmas são 

determinantes das intenções e ações de uma pessoa. Uma crença comportamental é a 

probabilidade subjetiva de um comportamento produzir determinado resultado. Sendo este 

resultado positivo ou negativo, o indivíduo automática e simultaneamente adquire uma atitude 

voltada ao comportamento (realizá-lo ou evitá-lo). As crenças normativas, por sua vez, 

representam a probabilidade de indivíduos ou grupos de referência, tais como familiares, 

amigos, colegas de trabalho, professores, etc. - aprovarem ou desaprovarem determinado 

comportamento. Elas constituem os determinantes das normas subjetivas. Já as crenças de 

controle fornecem a base para a percepção de controle comportamental. Elas refletem as 

oportunidades e recursos de que a pessoa dispõe – informações e experiências prévias de 

conhecidos e amigos, por exemplo – sobre o comportamento a ser realizado (AJZEN, 1991). 

Das crenças normativas surgem as normas subjetivas, compreendidas como a percepção 

do indivíduo em relação à pressão social - ou aprovação/reprovação, por uma pessoa ou grupo 

de referência - para se realizar determinado comportamento em um contexto específico 

(SEGAL, BORGIA e SCHOENFELD, 2005; TORRES e RODRIGUES, 2011). Há dois tipos 

de normas: injuntivas, ou seja, a percepção do que os outros pensam que se deve fazer, e 

descritiva ou comportamental, ou seja, a percepção do que os outros estão fazendo (AJZEN e 

FISHBEIN, 2005). 

Por outro lado, o controle comportamental percebido é resultado das crenças de 

controle. Ele apresenta boa correlação com o desempenho comportamental e refere-se à 

percepção das pessoas sobre a facilidade ou dificuldade de realizar o comportamento de 

interesse, o qual é contextual e influenciado pela confiança da pessoa em desempenhá-lo. Logo, 

o controle comportamental percebido pode ser usado como uma aproximação do controle 

comportamental real, ao mesmo tempo em que serve para prever a probabilidade de sucesso de 

uma tentativa comportamental (AJZEN, 1991; AJZEN e FISHBEIN, 2005). O controle 

comportamental percebido (ou “autoeficácia”) e as atitudes dirigem a intenção de desempenhar 

determinado comportamento (CARSRUD e BRANNBACK, 2011).  

Desta forma, comportamento também pode ser visto como resultado de atitudes. Os 

comportamentos traduzem as atitudes implícitas de uma pessoa (JACCARD e BLANTON, 

2005). De acordo com Souza et al. (2013), atitude pode ser entendida como “um juízo de valor 
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fundamentado em uma das crenças que o indivíduo possui”. Atitude empreendedora, por sua 

vez, é definida por Lopes Jr. e Souza (2005) como “a predisposição aprendida para atuar, ou 

não, de forma empreendedora”. Segundo Carsrud e Brannback (2011), as correlações entre 

atitudes e comportamento são totalmente explicadas pelas ligações entre atitude e intenção e 

intenção e comportamento. Através de efeitos nas intenções, as atitudes influenciam o 

comportamento (AJZEN, 1991; KRUEGER, REILLY e CARSRUD, 2000).  

Consoante a isso, a TCP sustenta que o comportamento é influenciado pela intenção de 

executá-lo. Quando o comportamento é raro ou difícil de observar (AJZEN, 1991), intenções 

oferecem insights críticos sobre os processos subjacentes, tais como o reconhecimento de 

oportunidade. A intenção de realizar uma atividade também pode ser o melhor preditor para 

qualquer tipo de comportamento planejado, dentre eles, o empreendedorismo, visto que é difícil 

imaginar que alguém inicie um negócio apenas como uma resposta condicionada a um estímulo 

(KRUEGER, REILLY e CARSRUD, 2000; CARSRUD e BRANNBACK, 2011). Deste modo, 

entender a intenção empreendedora é central para compreender o empreendedorismo, dado que 

ela é o primeiro passo do processo de descoberta, criação e exploração de oportunidades 

(SCHLAEGEL e KOENIG, 2014).  

As teorias baseadas na ação racional, todavia, não são imunes a críticas. As principais 

críticas apontam para as falhas destas teorias em levarem em conta as emoções, compulsões e 

outros determinantes não-cognitivos do comportamento humano. Ajzen e Fishbein (2005) 

rebatem argumentando que há de fato, nestas teorias, o reconhecimento do potencial impacto 

dos aspectos anteriormente mencionados. Segundo esses autores, os modelos em questão 

admitem que os fatores não-cognitivos influenciam as intenções e o comportamento por meio 

de efeitos nas crenças, afetando também (e consequentemente) as atitudes, normas subjetivas 

ou percepções de controle. Entretanto, argumentam que sua influência é considerada indireta, 

assim como acontece com os demais fatores contextuais. 

O fator central da TCP, portanto, é a intenção do indivíduo em levar a cabo dado 

comportamento. De acordo com Ajzen (1991), presume-se que intenções possam capturar os 

fatores motivacionais que influenciam o comportamento; elas são indicações de quão 

arduamente as pessoas estão dispostas a tentar, e quanto esforço estão dispostas a fazer, para 

desempenhar o comportamento. Esta relação entre intenção e motivação, porém, é vista por 

outros autores de forma distinta. Segundo Carsrud e Brannback (2011), o entendimento sobre 

a ligação entre intenção e ação, ou seja, o que ativa a ação subsequente e sob quais condições, 

ainda é insuficiente. Sabe-se apenas que intenções não levam à ação imediata e que, portanto, 
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há um intervalo de tempo entre atitude e ação. Estes autores argumentam que a motivação é a 

responsável pela transformação da intenção em comportamento. 

Todavia, o desempenho de um comportamento depende, pelo menos em algum grau, de 

fatores não-motivacionais, como a disponibilidade de oportunidades e recursos necessários - 

por exemplo, tempo, dinheiro, habilidades, cooperação dos outros, etc. (AJZEN, 1991). Os 

estados afetivos de um indivíduo também influenciam seu comportamento (HAYTON e 

CHOLAKOVA, 2012). 

 

4.3 EMOÇÃO 

 

Cognição e afeto são processos distintos, porém estreitamente entrelaçados. Evidências 

neurocientíficas recentes sugerem que os processos cognitivos e afetivos exercem influência 

significativa no comportamento e envolvem a ativação de diferentes partes do cérebro. Os 

processos afetivos, contudo, geralmente se iniciam antes dos processos conscientes. O afeto 

pode ser de particular relevância para a compreensão de ações empreendedoras, pois estas 

ocorrem sob condições de elevado risco e incerteza, envolvem cognições sociais e muitas vezes 

exigem que os empreendedores façam julgamentos e tomem decisões sobre assuntos complexos 

com tempo ou informação limitados (HAYTON e CHOLAKOVA, 2012). 

O afeto influencia nas percepções, intenções e, consequentemente, no comportamento, 

através de processos inconscientes, privilegiando o acesso e a recuperação de memórias. O afeto 

também pode impactar na forma como os indivíduos se engajam e executam atividades 

empreendedoras, tais como a geração e busca de ideias (HAYTON e CHOLAKOVA, 2012). 

Além disso, o afeto pode ter efeito sobre a criatividade, a persuasão, a tomada de decisões, os 

julgamentos e, consequentemente, a formação de modelos e estratégias de negócios eficazes. 

As relações afetivas também desempenham um papel fundamental na formação de relações de 

trabalho produtivas com outras pessoas (BARON, 2008). 

Embora "afeto" às vezes seja usado como um termo que abrange vários outros, pode-se 

usar o termo emoção como o rótulo amplo, que é usado indistintamente com o termo afetar, 

para abranger o fenômeno geral de sentimentos subjetivos de prazer ou descontentamento. A 

emoção e o afeto podem ser concebidos como termos semanticamente semelhantes para os 

diversos tipos de sentimentos dos indivíduos (CARDON et al., 2013). Neste trabalho, portanto, 

"afeto" e "emoção" serão usados de forma análoga, pois, em se tratando de empreendedorismo, 

as emoções, afetos, humores e sentimentos produzem, em certa medida, efeitos comparáveis 

(MICHL et al., 2009).  
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O termo "emoção" tem origem latina e indica movimento (interno) ou excitação sendo 

transportada para fora de um estado interno ao indivíduo, tornando-se pública. As emoções têm 

como atributos a qualidade (positiva ou negativa), intensidade (forte ou fraca), duração limitada 

(curta ou longa), foco em determinado objeto, são experienciais e revelam tendências 

psicológicas conectadas a determinado comportamento (MICHL et al., 2009). Esta percepção 

é semelhante à de Hayton e Cholakova (2012), para quem as emoções tendem a ser de curta 

duração, ter intensidade, uma causa definida e conteúdo cognitivo claro. Logo, emoção 

empreendedora refere-se ao afeto, emoções, estados de ânimo e / ou sentimentos - de indivíduos 

ou coletivos - antecedentes, concorrentes e/ou consequentes do processo empreendedor, ou 

seja, o reconhecimento/criação, avaliação, reformulação, e/ou a exploração de uma 

oportunidade possível. 

Os empreendedores que expressam um elevado grau de emoção positiva em relação às 

suas ideias e novos empreendimentos podem ser mais persuasivos em relação a investidores, 

clientes, potenciais empregados e outros, pois tais emoções podem contagiar essas pessoas 

(BARON, 2008). São exemplos de emoções positivas: orgulho, elação, felicidade, satisfação, 

alívio, esperança, interesse e surpresa. Emoções negativas podem ser: raiva, hostilidade, 

desprezo, desgosto, vergonha/culpa, tédio, tristeza e ansiedade (MICHL et al, 2009). Assim, as 

emoções, principalmente quando são positivas, podem contribuir para que os empreendedores 

acessem recursos essenciais ao desenvolvimento de suas startups. 

Carsrud et al. (2009), por outro lado, percebem que a emoção é uma forma de motivação. 

Para estes autores, quando a falha ocorre, emoções como vergonha e constrangimento vêm à 

tona. Assim, quanto maior a vergonha, maior é o incentivo para que os empreendedores evitem 

a falha. Emoções negativas podem resultar em desestímulo a determinado comportamento 

(MICHL et al., 2009). Entre as emoções que podem estar presentes durante o processo 

empreendedor, tem-se como exemplo também a paixão (HAYTON e CHOLAKOVA, 2012). 

A paixão é um aspecto central do empreendedorismo, pois pode fomentar a criatividade 

e facilitar a descoberta e exploração de oportunidades promissoras. A paixão é mais do que a 

experiência de emoções fortes: especificamente, trata de sentimentos positivos intensos por 

atividades que são centrais e significativas para um indivíduo. Paixão também pode ser 

entendida como uma forte inclinação para uma atividade que as pessoas gostam, acham 

importante e na qual elas investem tempo e energia (VALLERAND et al., 2003).   

No campo do empreendedorismo, a paixão consiste na vivência profunda e consciente 

de sentimentos positivos por algo importante para o empreendedor. Como resultado, é mais 

duradoura do que a experiência de emoções episódicas associadas a estímulos externos 
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(CARDON et al., 2013). A paixão por empreender pode ser testemunhada quando os 

empreendedores trabalham longas horas durante os estágios iniciais da startup e nas fases de 

crescimento desta, bem como na tendência destes empreendedores tratarem os êxitos e 

dificuldades de seus empreendimentos como eventos pessoais (BAUM e LOCKE, 2004). Se 

experimentada de forma positiva, a paixão pode incentivar a motivação, melhorar o bem-estar 

e dar significado à vida. Por outro lado, a paixão também pode despertar emoções negativas, 

levar a persistência inflexível, e interferir com a realização de uma vida equilibrada e bem 

sucedida (VALLERAND et al., 2003). 

As influências afetivas podem estar ligadas às relações familiares e com os amigos. 

Estas ligações costumam produzir laços fortes de confiança e quando são positivas encorajam 

o indivíduo a empreender. Do contrário, quando são negativas, dissuadem-no de tal iniciativa 

(JULIEN, 2010). A família é fator condicionante para que os indivíduos expressem segurança. 

Isto aumenta as chances de os projetos deles serem transformados em negócio na prática, 

principalmente através de suporte financeiro e na condução do empreendimento - auxiliando 

em situações de crise (NASSIF, ANDREASSI e SIMÕES, 2011; UZUNIDIS, BOUTILLIER 

e LAPERCHE, 2013). Além da família, os amigos também costumam ser importantes na 

constituição de empreendimentos em equipe, devido a habilidades complementares e capital de 

financiamento (SELMI e HADDAD, 2013). 

 

4.4 MOTIVAÇÃO 

 

 A motivação tem um papel importante na criação de novos negócios. Motivação pode 

ser definida como o propósito ou a causa psicológica de uma ação (FAYOLLE, LIÑAN e 

MORIANO, 2014). Ela interage com as habilidades para determinar a intensidade, o tipo e a 

efetividade da busca por uma oportunidade. Assim, teorias que abordem a criação de novos 

negócios sem atentarem a este conceito podem ser ditas incompletas (HERRON e SAPIENZA, 

1992).  

O estudo da motivação procura responder a três questões: a) o que ativa a pessoa; b) o 

que faz com que um indivíduo escolha um comportamento em detrimento de outro e; c) por que 

pessoas diferentes respondem de forma diferente a um estímulo motivacional. Motivações são 

mecanismos explanatórios importantes para uma variedade de comportamentos 

empreendedores. Elas podem ser a fagulha que transforma uma intenção latente em ação real. 

Uma ligação entre intenções, motivações e comportamento existe de fato (CARSRUD e 

BRANNBACK, 2011). 
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O processo empreendedor pode não ser linear e sugere comportamento orientado para 

objetivos, os quais servem como motivadores externos. Objetivos e motivos podem mudar ao 

longo do tempo e têm papel importante em prever o comportamento humano. Motivos, 

portanto, são instintos que dirigem o comportamento quando a meta é sobreviver, ter sucesso e 

evitar a falha. Contudo, motivações de falha e sucesso são separadas e têm diferentes 

implicações para o comportamento. O medo de falhar, por exemplo, é motivo para evitar 

desapontamento. Quanto maior a vergonha, maior o incentivo para evitar a falha (CARSRUD 

e BRANNBACK, 2011). 

As teorias de motivação evoluíram ao longo do tempo, passando de estáticas e 

orientadas ao conteúdo, para dinâmicas e orientadas para processo. Enquanto que aquelas da 

primeira categoria se ocupam em estudar fatores específicos, intrínsecos ao indivíduo, que o 

fazem iniciar, direcionar, sustentar e parar um comportamento, as outras procuram explicar 

como o comportamento é iniciado, dirigido, sustentado e parado (SEGAL, BORGIA e 

SCHOENFELD, 2005). Destarte, as motivações podem ser divididas em intrínsecas e 

extrínsecas.  

A motivação intrínseca, ou de condução, sugere uma necessidade interna ao indivíduo 

que o conduz a iniciar um novo negócio.  Ela está relacionada ao interesse pessoal na tarefa de 

empreender e pode afetar os antecedentes das intenções, levando a uma intenção 

empreendedora mais alta (FAYOLLE, LIÑAN e MORIANO, 2014). Internamente, por 

exemplo, os empreendedores podem estar motivados a ter sucesso e alcançar um objetivo. Uma 

destas motivações internas pode ser a necessidade de realização (McCLELLAND, 1972; 

CARSRUD e BRANNBACK, 2011). Além disso, as motivações que levam as pessoas ao 

empreendedorismo e as recompensas percebidas são provavelmente diferentes para cada pessoa 

e também levam em conta os valores pessoais (FAYOLLE, LINAN E MORIANO, 2014). 

A família pode influenciar no desenvolvimento de motivações intrínsecas para 

empreender. Ela auxilia na construção dos habitus primários (os mais duráveis) do indivíduo. 

Da mesma forma, contribui para que o potencial empreendedor interiorize elementos 

socioculturais do meio e desenvolva comportamentos que podem levar à inovação (JULIEN, 

2010). Por outro lado, ter empreendedores na família facilita o reconhecimento do sucesso 

destas pessoas e o valor do comportamento empreendedor (UZUNIDIS, BOUTILLIER e 

LAPERCHE, 2013; SELMI e HADDAD, 2013). Assim, viver em um ambiente cujos familiares 

sejam empreendedores ou apoiem o empreendedorismo aumenta o potencial empreendedor do 

indivíduo (KURATKO, 2015). Por exemplo, Jean-Baptiste, um dos principais precursores dos 
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estudos sobre empreendedorismo, também era um empreendedor proveniente de uma família 

de empreendedores (FILION, 2011).  

Por outro lado, a motivação extrínseca remete às recompensas externas que incentivam 

as pessoas a empreenderem, tais como flexibilidade, renda e prestígio.  A motivação extrínseca, 

portanto, se refere a uma recompensa externa que o indivíduo virá a obter após desempenhar 

determinado comportamento (FAYOLLE, LIÑAN e MORIANO, 2014). Sob esta perspectiva, 

a motivação representa um elo importante entre intenção e ação. Pode ser o que faltava para 

ligar intenções e ações. As motivações atreladas a incentivos externos podem ser importantes 

para explicar a transformação das intenções em comportamento, ou seja, a criação da empresa. 

Assim, o que incentiva um indivíduo a criar um novo negócio podem ser motivações 

extrínsecas, intrínsecas ou ambas (CARSRUD e BRANNBACK, 2011).  

 Outros fatores externos, situacionais e ambientais, também podem ajudar prever a 

atividade empreendedora. Dentre estes fatores, estão a experiência profissional prévia, a 

dispensa do trabalho, a disponibilidade de recursos e as influências governamentais (SEGAL, 

BORGIA e SCHOENFELD, 2005). Deste modo, pode-se argumentar que a motivação para 

empreender também é influenciada pelos valores sociais, como a necessidade de ter um 

emprego ou provar algo para a comunidade a que o indivíduo pertence (JULIEN, 2010). Por 

exemplo, o modo como a sociedade encara a escolha pelo empreendedorismo, se ela atribui 

valor aos empreendedores, assim como a atenção destinada pela mídia a quem empreende, pode 

incentivar ou desestimular o comportamento empreendedor (SELMI e HADDAD, 2013). Um 

indivíduo motivado a criar um novo negócio pode buscar o desenvolvimento de aptidões, 

habilidades e conhecimentos que o auxiliem no processo empreendedor, conforme é exposto a 

seguir. 

 

4.5 APTIDÕES, HABILIDADES e CONHECIMENTO 

 

Muitas vezes, termos como aptidões, habilidades e conhecimento são usados de forma 

intercambiável, tanto na teoria, por pesquisadores, quanto por profissionais, na prática 

(MITCHELMORE e ROWLEY, 2010). Isto tem impedido que se consolide uma definição e 

corpo de conhecimentos sólido em torno destes conceitos. 

O termo em inglês "ability" (traduzido aqui como "aptidão") costuma estar presente em 

trabalhos acadêmicos e discussões do dia a dia, porém raramente sua definição precisa é 

explicitada. Este termo é frequentemente usado para se referir a uma espécie de potencial 

característico dos indivíduos, tal como aptidão cognitiva ou musical, por exemplo. Significa a 
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qualidade de estar apto a desempenhar determinada tarefa. Assim, cada aptidão é definida em 

termos de desempenho ou potencial de desempenho (CARROL, 1993). Carrol (1993, p. 8), 

define aptidão da seguinte forma: 

Aptidão refere-se às possíveis variações sofridas pelos indivíduos nos níveis iniciais 

de dificuldade de uma tarefa (ou em medidas derivadas baseadas nesses níveis 

iniciais) em que, em qualquer ocasião na qual todas as condições pareçam favoráveis, 

os indivíduos tenham desempenho satisfatório em uma classe definida de tarefas. 

 

Uma definição mais recente de aptidão é proposta por Bird (2009) e Bird, Schjoedt e 

Baum (2012). De acordo com estes autores, aptidão é uma grande característica relativamente 

estável de indivíduos que fundamenta o seu máximo desempenho, o que inclui várias formas 

de inteligência e atributos físicos. Em geral, as aptidões são difíceis de alterar. No entanto, elas 

podem ser aprimoradas ao longo do tempo com a educação e a experiência. 

Apesar de existirem aptidões que exibem elevados graus de estabilidade ao longo do 

tempo e que, portanto, podem ser consideradas traços, optou-se por trabalhar nesse estudo 

unicamente com aptidões que refletem uma condição situacional, ou seja, que estão sujeitas a 

variações (CARROL, 1993). Entende-se que aptidões estáveis, como força ou altura, por 

exemplo, não são relevantes empreender no segmento de aplicativos. Ao mesmo tempo, seria 

inócuo analisar a influência do ecossistema em algo que não é passível de transformação. 

Contudo, estar apto a realizar uma tarefa não é o mesmo que desempenhá-la com 

qualidade. Sendo assim, desempenhar bem uma tarefa exige mais do que aptidão. Requer 

também habilidade (CARROL, 1993). Fazendo uma analogia com a música, pode-se manifestar 

que saber tocar violão não significa que a pessoa toque bem violão; ou com o futebol – saber 

jogar não quer dizer jogar bem. Isto é o que diferencia aptidão (ability) de habilidade (skill).  

As habilidades, desta forma, são comportamentos, dentro de um repertório de 

comportamentos, que uma pessoa desempenha com determinado padrão de qualidade. 

Habilidades são aptidões para realizar tarefas específicas e podem ser ampla ou estreitamente 

construídas - por exemplo, a habilidade geral de negociação (ampla) ou a habilidade mais 

específica em blefar (estreita) (BIRD 2009; BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012; BIRD, 2014). 

Empreender, portanto, é um fenômeno complexo que envolve um conjunto de atividades 

com características técnicas, humanas e gerenciais, cujo desempenho depende de certas 

habilidades do empreendedor (FILION, 2011). O conhecimento é igualmente importante. Ter 

conhecimento pode ajudar um empreendedor a ser inovador e desencadear novas ideias, que 

permitem aos empreendedores aproveitar as oportunidades que emergem do seu ambiente 

(STANIEWSKI, 2016).  O conhecimento é intangível, sem bordas e dinâmico, e, se não usado 

em um local e momento específicos, não tem valor (NONAKA e KONNO, 1998). 
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Usualmente, define-se conhecimento como a camada superior em uma hierarquia de três 

níveis que começa com ''dados'' (ou seja, fatos brutos), que, quando processados, 'produzem' 

"informação'' que, quando combinada com a experiência e julgamento e usados na tomada de 

decisões, torna-se '' conhecimento ''. Observa-se que, em geral, o compartilhamento de 

conhecimento floresce em culturas menos formalizadas e mais descentralizadas, as quais 

promovem a confiança e atitude empreendedora (RAGAB e ARISHA, 2013). O conhecimento 

pode ser classificado em tácito e explícito. 

O conhecimento tácito está no julgamento e nas experiências de um indivíduo e não 

pode ser articulado ou armazenado (RAGAB e ARISHA, 2013). O conhecimento tácito é 

altamente pessoal e difícil de formalizar, sendo difícil de comunicar ou compartilhar com 

outros. Insights subjetivos, intuições e palpites se encaixam nesta categoria. O conhecimento 

tácito é profundamente enraizado nas ações e experiências – dentre elas, a experiência 

profissional (STANIEWSKI, 2016) - de um indivíduo, assim como em seus ideais, valores e 

emoções (NONAKA e KONNO, 1998).  

O conhecimento explícito, por sua vez, é aquele que pode ser expresso em palavras e 

números. Este tipo de conhecimento pode, então, ser codificado, armazenado e compartilhado 

por meio de diversos formatos - como manuais impressos, bases de dados eletrônicas, dados e 

especificações, por exemplo (NONAKA e KONNO, 1998). Uma das principais formas de 

adquirir este conhecimento é por meio da educação formal (STANIEWSKI, 2016).  

Uma sólida base de conhecimentos técnicos ou científicos adquiridos em universidades 

e faculdades (UZUNIDIS, BOUTILLIER e LAPERCHE, 2013) pode tornar pessoas com maior 

nível educacional mais propensas a empreender. Aliado a isso, programas de educação 

empreendedora intensificam a viabilidade percebida pelo indivíduo para iniciar um negócio e 

seguir a carreira de empreendedor (SELMI e HADDAD, 2013). O conhecimento, portanto, é 

um dos preditores mais importantes do sucesso empreendedor (STANIEWSKI, 2016).  

 Considerando que toda ação humana ocorre em um contexto (AUTIO et al., 2014), o 

desafio a ser superado é o de associar abordagens de natureza mais micro, como as que 

enfatizam as características pessoais do empreendedor, com aqueles de natureza mais macro, 

que consideram a importância do ambiente (VALE, 2014). Assim, o contexto em que o 

empreendedor está inserido influencia nas oportunidades percebidas por ele e também na 

viabilidade e desejos pessoais de empreender, pois regula os resultados da ação empreendedora 

(ACS, SZERB e AUTIO, 2014; ACS, SZERB e AUTIO, 2015). Essa pesquisa busca 

contemplar essa associação entre o contexto em que o empreendedorismo ocorre e a ação dos 

empreendedores. O método utilizado para a condução do estudo é exposto a seguir.   
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 5. MÉTODO 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. O 

mesmo divide-se em cinco seções. A seção 5.1 caracteriza o tipo de pesquisa usado para chegar 

aos objetivos pretendidos, a seção 5.2 apresenta a seleção dos casos, a seção 5.3 descreve os 

critérios de seleção dos casos e a seção 5.4 discorre sobre a forma de coleta dos dados. 

Posteriormente, as seções 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam a estrutura de análise, a forma como a 

análise dos dados foi conduzida e as dimensões de análise, respectivamente.         

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa, conforme Gil (2002, p. 17) é “o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. O autor 

argumenta que ela serve para responder a um problema sobre o qual não se tem informação 

suficiente ou então quando as informações disponíveis não estejam sistematicamente 

organizadas, de modo que dificulta a ligação destas ao problema (GIL, 2002).   

Esse estudo, de caráter qualitativo e exploratório, foi conduzido através do método 

estudo de caso, no qual comparou-se dois casos (ecossistemas de empreendedorismo). Marconi 

e Lakatos (2003, p. 82) definem método como “o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo (conhecimentos 

válidos e verdadeiros), traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista”. O estudo de caso, salienta Gil (2002), é amplamente utilizado nas 

ciências sociais, dado que possibilita ao pesquisador investigar um fenômeno profunda e 

exaustivamente dentro de seu contexto real. Essa pesquisa foi realizada através de entrevista 

em profundidade com empreendedores da indústria criativa de aplicativos para dispositivos 

móveis. 

 

5.2 SELEÇÃO DOS CASOS 

 

Em um cenário em que a economia criativa tem um alto potencial inovativo, está à frente 

de grandes mudanças tecnológicas, dissemina novos conteúdos criativos, propicia novas 

experiências para os consumidores e causa mudanças organizacionais (MILES e GREEN, 

2008), mostra-se valioso estudar como os empreendedores se comportam e interagem com os 

outros atores nesse contexto. Afinal, os empreendedores criativos precisam cooperar e 
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dependem do apoio dos elementos do ecossistema de empreendedorismo para lidar com a 

incerteza, a mudança e a escassez de recursos neste contexto caracterizado por alto dinamismo 

e competitividade (DE KLERK, 2015).  

A unidade de análise dessa pesquisa é o comportamento dos empreendedores inseridos 

nos ecossistemas de empreendedorismo de Porto Alegre/RS e Recife/PE. Para a consecução 

dos objetivos propostos, selecionou-se empreendedores que estivessem nos estágios de criação 

ou desenvolvimento (BIRD e SCHJOEDT, 2009; BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012) de suas 

startups. Considerou-se o estágio de criação como sendo aquele em que a nova empresa ainda 

não comercializou a solução proposta e, por isso, tal estágio foi denominado "pré-mercado". Já 

o estágio de desenvolvimento foi considerado como sendo aquele iniciado após a primeira 

comercialização da solução e, por esta razão, foi chamado de "pós-mercado". Os 

empreendedores entrevistados foram selecionados respeitando-se os estágios recém referidos e 

a partir de indicação de especialistas e outros empreendedores líderes em cada ecossistema.  

Além dos empreendedores, também foram entrevistados especialistas para a 

caracterização dos ecossistemas de empreendedorismo locais. Para a escolha destes 

especialistas, buscou-se profissionais que tivessem experiência e exercessem papeis de 

liderança (tais como coordenação, gestão, pesquisa ou mentoria) nos ecossistemas. Foram 

entrevistados, portanto, empreendedores e especialistas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 

e Recife, em Pernambuco. Os ecossistemas de empreendedorismo destas cidades foram 

selecionados para esse estudo em razão do apoio que proporcionam ao empreendedorismo, à 

inovação e à economia criativa. Ambas as cidades já dispõem de políticas destinadas a fomentar 

o desenvolvimento destes ecossistemas e despontam como referências nacionais em inovação 

(INOVAÇÃO, 2015). Em indústrias criativas altamente inovadoras, como a de aplicativos para 

dispositivos móveis, estas condições são essenciais para que os empreendedores se lancem a 

criar e desenvolver novos negócios. 

 

5.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Neste trabalho, optou-se pelo aprofundamento na indústria criativa de aplicativos para 

plataformas móveis (apps), tais como tablets e smartphones. Os apps representam um exemplo 

excepcional da convergência entre as indústrias de comunicação eletrônica, mídia e 

entretenimento. Esta indústria aposta em novos modelos de negócio e plataformas tecnológicas 

para se desenvolver e se tornar um segmento propício à criação e desenvolvimento de startups 

(FEIJOO et al., 2012; MULLIGAN e CARD, 2014).  
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Os aplicativos para dispositivos móveis (apps) são softwares concebidos para rodar em 

smartphones, tablets e uma gama crescente de outros equipamentos, tais como computadores, 

celulares, televisões e videogames. Apesar de terem como principal foco as plataformas móveis, 

eles também estão disponíveis e podem ser usados em alguns aparelhos fixos (ACMA, 2011; 

AVINADAV, CHERNONOG e PERLMAN, 2015).  

Os apps aprimoram as características dos dispositivos ao agregarem novas 

funcionalidades que aumentam a usabilidade e a experiência do usuário. Geralmente eles têm 

as seguintes características: estão disponíveis via download; aumentam as funcionalidades 

práticas e de entretenimento; são desenhados para desempenhar uma função específica ou 

funções relacionadas; operam sobre os sistemas operacionais (mas não os alteram); podem ser 

gratuitos ou pagos; são geralmente projetados para acesso com dispositivos que tenham tela de 

toque; e são projetados para trabalhar em conjunto, ou se ajustar, à internet ou outro material 

para telas menores do que aquelas de aparelhos fixos (ACMA, 2011).     

O lugar onde ocorrem as transações de compra e venda de aplicativos são as plataformas 

online de varejo, acessíveis através do dispositivo do usuário. Exemplos de lojas como estas 

são a Apple Store, Google Play, Windows Phone Store e Blackberry App World (ACMA, 2011; 

AVINADAV, CHERNONOG e PERLMAN, 2015). Apesar de a primeira loja de aplicativos 

ter sido criada em 2007, somente a partir de 2008, com o lançamento da iTunes, loja de 

aplicativos da Apple, o mercado de apps deslanchou. Desde então, este segmento vem 

apresentando crescimento exponencial (ACMA, 2011).   

A indústria de apps é uma área ainda em sua infância. Porém, mesmo sendo jovem a 

cadeia produtiva do segmento já se mostra complexa, com diversos atores fazendo parte dela. 

Além dos desenvolvedores e publishers2, desenvolvedores independentes, pequenas e grandes 

agências e todo o restante da força de trabalho de desenvolvimento compõem a indústria de 

aplicativos. Outros serviços, como os de entidades financeiras, varejo, produtos embalados e 

meios de comunicação dão suporte à atividade primária da referida cadeia (MULLIGAN e 

CARD, 2014). 

As empresas da indústria de aplicativos dispõem dos mesmos ativos complementares: 

em relação à distribuição, as lojas virtuais que vendem estes apps – sendo a Google Play e a 

Apple Store as principais – lidam com eles e os distribuem de forma igual. As tecnologias 

complementares também são idênticas, pois os aparelhos que rodam os aplicativos são os 

mesmos. As lojas virtuais, além de armazenarem os aplicativos, também são as responsáveis 

                                                 
2 Publishers são as empresas que disponibilizam os jogos no circuito comercial. 
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por controlar a maior parte dos serviços relevantes nessa indústria, tais como o gerenciamento 

central de pagamentos, downloads, críticas e avaliações. De forma análoga, em termos de 

influência dos regulamentos e normas, a indústria de aplicativos não permite diferenciação entre 

os concorrentes. Essa indústria inclui diversas categorias e as regras são as mesmas para cada 

app de uma categoria. Os padrões relacionados aos conteúdos, processos de publicação, 

aspectos técnicos, etc., são gerenciados pelos proprietários da loja virtual e dificilmente 

influenciados pelos desenvolvedores (BUGANZA et al., 2015). 

Os aplicativos estão ligados às principais atividades que os usuários realizam nos 

smartphones. De acordo com a Pesquisa Game Brasil (2016), baixar aplicativos é a sexta 

atividade que os usuários brasileiros de smartphone mais realizam (91,5%). As outras ações 

realizadas por meio de aplicativo vêm na frente: tirar fotos (95,1%), envio e recebimento de 

mensagens (94,9%), navegação em redes sociais (93,6%), jogar games (93%), assistir vídeos 

(92,3%), acessar mapas (76,6%) e trabalhar (67,4%).  

A indústria de apps também é uma fonte potencial de hidden innovations. Nesta 

indústria, o uso cruzado de mídias nas redes sociais e o contexto que envolve os usuários abrem 

espaço para novas formas de interação entre eles, possibilitando o surgimento de novos modelos 

de negócio (FEIJOO et al., 2012).   

 

5.4  COLETA DOS DADOS 

 

A coleta dos dados ocorreu entre fevereiro e novembro de 2016, através de observação, 

análise de documentos (físicos, tais como informativos, revistas e livros; e virtuais, como, por 

exemplo, atas de decisões, regimentos e outros documentos públicos, disponíveis online) e 

entrevistas com três empreendedores e três especialistas em empreendedorismo de cada 

ecossistema. Devido a limitações de deslocamento do pesquisador e disponibilidade de tempo 

dos entrevistados, também houve um segundo momento de entrevistas, via softwares de 

comunicação online Skype e Google Hangouts, visando a coleta de mais detalhes. Dois roteiros 

distintos, com perguntas abertas, um para os empreendedores e outro para os especialistas, 

foram usados como instrumentos de coleta.  

 O roteiro aplicado aos empreendedores, apresentado no Apêndice A, foi organizado em 

três blocos. O primeiro corresponde aos dados sobre a identificação da empresa, o segundo se 

refere à identificação do empreendedor e o último bloco é composto pelas perguntas em si. 

Estrutura semelhante foi usada no roteiro da entrevista com os especialistas nos ecossistemas 

de empreendedorismo, instrumento apresentado no Apêndice B.  Entretanto, ao invés da 
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caracterização da empresa e do empreendedor, no primeiro bloco foi apresentado o perfil destes 

especialistas, destacando seu gênero, função e tempo de atuação no ecossistema de 

empreendedorismo. As perguntas realizadas diferem de acordo com o tipo de ator entrevistado, 

se um empreendedor ou um agente ligado ao ecossistema de empreendedorismo. Todas as 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas com a autorização dos entrevistados. 

Objetivou-se com isto proporcionar maior robustez à etapa de análise dos dados. 

 

5.5 ESTRUTURA DE ANÁLISE 

 

 Nesse trabalho, entende-se que o ecossistema de empreendedorismo influencia com 

diferentes intensidades os traços, emoções, cognição, motivação, aptidões, habilidades e 

conhecimentos dos empreendedores. Conforme apresentado na literatura sobre comportamento 

empreendedor, esses elementos compõem o construto "comportamento do empreendedor" 

(BIRD, SCHJOEDT e BAUM, 2012). Assim, propõe-se o agrupamento destes elementos em 

três dimensões, conforme a intensidade da influência do ecossistema em cada uma. A Figura 5 

apresenta estas dimensões. 

 

Figura 5 – Estrutura de Análise da Influência do Ecossistema de Empreendedorismo no 

Comportamento dos Empreendedores  
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A dimensão "Características Intrínsecas" tem esta denominação devido à mesma se 

referir aos traços de personalidade exibidos pelos empreendedores. Já a dimensão "Tomada de 

Decisão" contempla os componentes imediatamente antecedentes à decisão de empreender e 

reúne a cognição, a emoção e as motivações envolvidas no processo que leva os 

empreendedores a optarem por determinado comportamento. O comportamento em si pode ser 

observado na dimensão "Ação Empreendedora", a qual considera os conhecimentos, aptidões 

e habilidades desenvolvidos pelos empreendedores.  

Conforme a revisão de literatura apresentada, entende-se que o ecossistema de 

empreendedorismo tem baixa influência na dimensão Características Intrínsecas, dado que os 

traços costumam ser mais estáveis e difíceis de mudar; intermediária na dimensão Tomada de 

Decisão e alta na Ação Empreendedora. Para ilustrar essas diferenças, cada dimensão foi 

apresentada em um tamanho distinto na Figura 5. Assim, quanto maior a influência do 

ecossistema de empreendedorismo, maior a representação da dimensão na figura. 

Salienta-se que o agrupamento destas dimensões nas referidas categorias leva em conta 

a intensidade de uma potencial influência do ecossistema de empreendedorismo sobre elas, 

conforme sugere essa pesquisa, e não uma eventual "ordem" em que cada uma acontece. Nesse 

trabalho, considera-se que todas as dimensões se inter-relacionam o tempo todo e de forma 

dinâmica, afinal, o comportamento é um fenômeno complexo e contextual. 

Em resumo, o argumento central desse estudo é que o ecossistema de 

empreendedorismo influencia o comportamento dos empreendedores. Sendo assim, almeja-se 

compreender como o conjunto dos domínios que compõem o ecossistema de 

empreendedorismo influencia nesse comportamento em um cenário dinâmico, no qual tanto o 

ecossistema quanto os comportamentos passam por transformações e evoluem 

concomitantemente.  

 

5.6  ANÁLISE DOS DADOS 

  

O modelo proposto para essa pesquisa, apresentado ao final do tópico anterior e 

intitulado “Estrutura de Análise da Influência do Ecossistema de Empreendedorismo no 

Comportamento dos Empreendedores”, foi utilizado como guia para a análise dos dados. O 

processo de análise se sucedeu da seguinte forma: em um primeiro momento, as entrevistas 

foram transcritas literalmente, de acordo com as declarações dos empreendedores. Em seguida, 

os dados foram tratados por meio do conjunto de técnicas conhecido como “análise de 

conteúdo”. De acordo com Bardin (1977, p. 42), análise de conteúdo é: 
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um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

A análise de conteúdo foi implementada respeitando-se três etapas, encadeadas em 

sequência: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A primeira etapa, pré-análise, caracteriza-se pela sistematização das ideias, 

através da organização do material. A etapa seguinte, de exploração do material, consiste na 

definição de categorias de análise e identificação das unidades de registro e de contexto nos 

documentos. A última etapa, de tratamento dos resultados, inferência e interpretação é quando 

ocorre a interpretação dos resultados, por meio de análise reflexiva e crítica (BARDIN, 1977; 

GIL, 2002; MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011).   

Durante todo o processo de análise de conteúdo, utilizou-se o software NVivo. 

Atualmente, as pesquisas no campo da Administração cada vez mais fazem uso de ferramentas 

de informática como forma de atribuir mais agilidade, qualidade e confiança ao material de 

análise. Posto isso, o NVivo demanda um grande envolvimento do pesquisador e tem a função 

de auxiliá-lo no processo de análise dos dados, pois proporciona o aumento do alcance e uma 

maior profundidade nestas análises, potencializando os resultados da pesquisa (MOZZATO e 

GRZYBOVSKI, 2011). 

 

5.7  DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 

 Para a estruturação do processo de análise dos dados, definiu-se dois construtos, 

Ecossistemas de Empreendedorismo e Comportamento dos Empreendedores, ambos 

segregados em dimensões de análise.  

Para cada dimensão do construto Ecossistema de Empreendedorismo, definiu-se os 

principais itens de análise, conforme os principais autores abordados na revisão de literatura. O 

construto Comportamento do Empreendedor, por sua vez, exibe cada uma de suas dimensões 

componentes e a descrição de cada uma delas. O Quadro 6 demonstra esta organização.
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Quadro 6 – Construtos e Dimensões de Análise (continua) 
Construto Dimensão Descrição Autores 

Ecossistemas de 

empreendedorismo 

Políticas Públicas 

- Incentivos governamentais (fiscais e tributários); 

- Leis (federais estaduais e municipais); 

- Lideranças políticas que estimulam o empreendedorismo; 

- Fóruns de diálogo entre empresas e governo; 

- Remoção de barreiras; 

- Empreendedores líderes; 

- Empreendedores mentores. 

Isenberg (2010; 2011) 

Mason e Brown (2014) 

Autio et al. (2014) 

Stam (2015) 

Auerswald (2015) 

Acs, Szerb e Autio (2015) 

Capital Financeiro 
- Disponibilidade, custo e acesso a crédito; 

- Fontes de financiamento e investimento. 

Kshetri (2014) 

Zahra, Wright e Abdelgawad (2014) 

Mason e Brown (2014) 

Stam (2015) 

Cultura 

- Tolerância a falhas, tomada de riscos e pensamentos contrários; 

- Valorização do empreendedorismo; 

- Encorajamento da criatividade e da inovação; 

- Histórias de sucesso visíveis. 

Stam (2015) 

Isenberg (2010; 2011; 2013) 

WEF (2013) 

Instituições de Suporte 

- Existência e contribuição de entidades de suporte ao 

empreendedorismo; 

- Disponibilidade de especialistas em empreendedorismo; 

- Associações de empreendedores; 

- Profissionais de suporte. 

Isenberg (2011) 

Pitelis (2012) 

Zahra, Wright e Abdelgawad (2014) 

Recursos Humanos 
- Programas de ensino de empreendedorismo; 

- Disponibilidade de mão de obra qualificada. 

Isenberg (2011; 2013) 

Zahra, Wright e Abdelgawad (2014) 

Acs, Szerb e Autio (2015) 

Autio et al. (2014) 

Mercados 

- Acesso a grandes empresas; 

- Clientes iniciais; 

- Adequação dos fornecedores às peculiaridades financeiras das 

startups. 

Isenberg (2010; 2011) 

Kshetri (2014) 

WEF (2013) 

Mason e Brown (2014) 

Auerswald (2015) 
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Quadro 6 – Construtos e dimensões de análise (continuação) 
Construto Dimensão Descrição Autores 

Comportamento do 

empreendedor 

“ações concretas e 

teoricamente observáveis de 

indivíduos (como 

empreendedores individuais 

ou uma parte de um time de 

empreendedores) na fase de 

start-up ou estágios iniciais 

de criação da empresa”. Estes 

comportamentos são o 

resultado próximo de traços, 

cognição, emoção, 

motivação, conhecimento, 

aptidões e habilidades.  

Traços 

Características ou competências que contribuem para que o 

empreendedor crie um novo negócio e que influenciam no sucesso 

da startup (PINHO e SÁ, 2014). 

- Características do Comportamento 

Empreendedor (CCEs); 

- Dimensões e indicadores da atitude 

empreendedora. 

SEBRAE (2011; 2015) 

UNCTAD (2015) 

Lopes Júnior e Souza 

(2006) 

Cognição 

Estruturas de conhecimento que as pessoas usam para fazer 

avaliações, julgamentos e decisões que envolvem a avaliação de 

oportunidades e a criação e crescimento de um negócio. 

- Crenças normativas e de controle 

- Normas subjetivas 

- Normas Sociais 

- Controle Comportamental 

- Atitude 

- Intenção 

Ajzen (1991) 

Ajzen e Fishbein (2005) 

Krueger, Reilly e Carsrud 

(2000) 

Carsrud e Brannback 

(2011) 

Emoção 

Influências geralmente inconscientes que envolvem os 

direcionadores do comportamento (fome, desejo sexual), emoções 

(medo, raiva, felicidade), humores e sentimentos (HAYTON, 

2012). 

- Ligação com motivação e intenção 

- Emoções positivas  

- Emoções negativas  

- Ligação com a falha 

- Paixão 

Hayton e Cholakova 

(2012) 

Baron (2008) 

Cardon et al. (2013) 

Michl et al. (2009) 

Carsrud et al. (2009) 

Vallerand (2003) 

Motivação 

Motivos são instintos que dirigem o comportamento quando a meta 

é sobreviver, ter sucesso e evitar a falha 

 (CARSRUD e BRANNBACK, 2011). 

- Propósito 

- Intrínseca ou Extrínseca 

- Ligação entre intenção e ação 

- Medo de Falhar 

- Valores Pessoais e Sociais 

- Necessidade de Realização 

Fayolle, Liñan e Moriano 

(2014) 

Carsrud e Brannback 

(2011) 

Conhecimento 

É a camada superior em uma hierarquia de três níveis que começa 

com ''dados'' (fatos brutos), os quais quando processados produzem 

“informação'', a qual, quando combinada com a experiência e 

julgamento e usada na tomada de decisões, torna-se 

''conhecimento'' (RAGAB e ARISHA, 2013). 

- Formal ou informal 

- Tácito ou explícito 

- Técnico ou científico 

- Conhecimento adquirido por meio de 

experiência profissional prévia 

Ragab e Arisha (2013) 

Nonaka e Konno (1998) 

Aptidões (abilities) 

Grande característica relativamente estável de indivíduos que 

fundamenta o seu máximo desempenho (BIRD, 2009). 

- Condição situacional 

- Relação com a experiência e a 

educação 

Carroll (1993) 

Bird (2009) 

Habilidades (skills) 

Comportamentos que uma pessoa desempenha com determinado 

padrão de qualidade (BIRD, 2014). 

- Habilidades gerais 

- Habilidades específicas 

Bird (2014) 
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6. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1  DESCRIÇÃO DO ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DE RECIFE 

 

 Para a caracterização do ecossistema de empreendedorismo de Recife, foram 

entrevistados três especialistas locais, conforme apresentado no Quadro 7, a seguir: 

 

Quadro 7 – Caracterização dos Especialistas de Recife 

Especialista Gênero Escolaridade Qualificação Tempo de 

atuação no 

ecossistema 

(anos) 

ESP_REC1 Homem Pós-graduação Coordenador de 

incubação/Gerente de Fomento 

ao Empreendedorismo/ 

Empreendedor 

10 

ESP_REC2 Mulher Pós-graduação Coordenadora do Porto Mídia 3,5 

ESP_REC3 Homem Doutorado Professor universitário 7 

 

 O primeiro especialista entrevistado, denominado ESP_REC1, é homem e trabalha há 

mais de 10 anos com empreendedorismo em Recife. Este profissional já foi gerente de Micro e 

Pequena Empresa na Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de 

Pernambuco. No Porto Digital, ele trabalhou como Coordenador de Incubação e Gerente de 

Fomento ao Empreendedorismo. Deixou este último cargo para se tornar um empreendedor no 

ecossistema. A ESP_REC2, por sua vez, é mulher, tem três anos e meio de experiência no 

ecossistema e coordena o Porto Mídia. Já o ESP_REC3 tem 42 anos, é professor universitário 

e tem experiência com negócios digitais. Ele trabalha há sete anos estudando e auxiliando a 

fomentar o ecossistema de empreendedorismo de Recife.  

 Os dados sobre o número de empresas no ecossistema de empreendedorismo de Recife 

divergem conforme a fonte consultada. O portal online Startup-PE (2016) computa atualmente 

100 empresas, duas aceleradoras, cinco incubadoras, nove espaços de trabalho conjunto 

(coworking), dois agentes de financiamento (investidores) e seis organizações de suporte ao 

empreendedorismo na cidade. O Porto Digital (PD) é o ambiente que concentra as principais 

iniciativas relacionadas ao empreendedorismo inovador em Recife. No local, estão instaladas 

atualmente 260 empresas e instituições ligados ao empreendedorismo e inovação, as quais 

empregam 8.500 pessoas e geram um faturamento anual de R$ 1,4 bilhão (DRAFT, 2016).  
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O Porto Digital é um parque tecnológico urbano situado no bairro Recife Antigo. Suas 

iniciativas estão distribuídas em uma área de 80 mil m², que compreende várias regiões de 

Recife (DRAFT 2016). Formalmente, define-se o PD como o Arranjo Produtivo de Tecnologia 

da Informação e Comunicação e Economia Criativa. Este ambiente congrega entidades, 

empresas, universidades e governos em esforços destinados a estimular a inovação e o 

empreendedorismo. O PD é reconhecido como um polo de capital humano, empreendedorismo 

e inovação e já venceu por três vezes o prêmio de melhor parque tecnológico do Brasil, em 

2007, 2011 e 2015 (PORTO DIGITAL, 2016).  

 O Porto Digital surgiu em 2000, a partir de uma iniciativa capitaneada por empresários, 

acadêmicos e autoridades públicas. Seu objetivo era aproveitar a vocação de Recife para a 

Tecnologia da Informação e desenvolver este setor em Pernambuco (PORTO DIGITAL, 

2017d). Recife começou a se desenvolver como polo de TI nos anos 1970 e se consolidou nos 

anos posteriores, primeiro através do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco e depois, devido à inauguração do C.E.S.A.R. - Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (DRAFT, 2016).  

Uma parte da história do Porto Digital é contada por quem ajudou a construí-lo. Segundo 

a ESP_REC2, o PD também foi criado para facilitar a retenção da mão de obra qualificada em 

Recife. Até então, boa parte dos profissionais que eram formados na universidade federal, 

principalmente na área de TI, não era absorvida pelas empresas locais. Estes profissionais, 

então, acabavam emigrando para onde houvesse mais e melhores oportunidades. A ideia do 

Porto Digital era atrair mais empresas para a área do Recife Antigo, empregando esta mão de 

obra e revitalizando o bairro, fazendo dele um ambiente mais interessante e competitivo. Para 

instalar o Parque foram investidos R$ 33 milhões, montante este obtido por meio da 

privatização da Companhia Energética de Pernambuco (DRAFT, 2016). 

O Porto Digital é considerado um exemplo de sucesso, tanto em termos de 

empreendedorismo e inovação, quanto de revitalização urbana. O ESP_REC1 relata que o 

bairro do Recife Antigo era perigoso e tinha vários problemas de ordem social. Para este 

especialista, o PD foi o grande responsável pela melhora destas condições. Segundo ele, 

atualmente é possível andar com tranquilidade pelas ruas do bairro, pois há bastante movimento 

e pessoas circulando no local. Onde antes era uma zona degradada, hoje há um ambiente que 

gera benefícios para a cidade e a valoriza. Junto a isso, o parque tecnológico estimulou o 

empreendedorismo. De acordo com o referido especialista, "as pessoas, hoje, têm um sentido 

diferente do que é empreender". 



72 

 

 

 Após se tornar um parque tecnológico de referência, o Porto Digital, inicialmente 

voltado aos empreendimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), precisava 

abrir seu escopo para outras áreas. De acordo com a ESP_REC2, cogitou-se, então, as áreas de 

nanotecnologia e bioenergia. Um obstáculo identificado foi de que não havia incentivo a esses 

segmentos localmente. Além disso, precisaria haver interação entre academia, mercado e 

governo. Por outro lado, estava surgindo, à época, o conceito de economia criativa como algo 

atrelado a novas tecnologias e novas formas de produção e distribuição de conteúdo 

audiovisual. Já havia também incentivo do governo estadual para a produção de filmes com 

temáticas culturais. Segundo esta especialista, o PD entendeu, então, que a criatividade é um 

talento natural dos pernambucanos e seria importante servir a isso. Posto isto, uma das 

estratégias foi consultar os empreendedores, buscando entender suas demandas e construir junto 

a eles o que precisavam.  

A seguir, caracteriza-se o ecossistema de empreendedorismo de Recife a partir dos seis 

domínios propostos por Isenberg (2011; 2013). Além dos especialistas já mencionados, também 

foram consultados empreendedores, documentos e outras fontes de dados para corroborar as 

informações encontradas. 

 

Políticas Públicas 

 

Em Recife, há uma lei municipal que beneficia startups de tecnologia da informação, 

comunicação ou economia criativa instaladas no Porto Digital com redução de 60% no imposto 

sobre serviços (PORTO DIGITAL, 2017). A cidade também implantou a RedeSim, programa 

para desburocratizar o processo de abertura de empresas e que contempla principalmente as 

startups consideradas de baixo risco (SEBRAE, 2017), tais como as que desenvolvem 

aplicativos. A nível federal, há leis como o Simples Nacional (SN), que unifica o recolhimento 

de tributos, e o Microempreendedor Individual (MEI), que isenta os empreendedores de tributos 

federais (BRASIL, 2017b). Todavia, estas regulamentações são excessivamente genéricas e 

pouco contemplam as demandas das startups. Entre os especialistas, é unânime a opinião de 

que as iniciativas focam em pequenas empresas de setores tradicionais, ao invés daquelas com 

maior potencial inovador. Além disso, as instituições federais ainda influenciam no ecossistema 

de Recife ao financiarem algumas iniciativas de fomento ao empreendedorismo.  

Os especialistas ESP_REC1 e ESP_REC3 entendem que a interação entre atores 

políticos e empreendedores de startups no ecossistema ainda é pequena. Para estimular a 

interação entre os setores público e privado, existem fóruns municipal e estadual das MPEs, 
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nos quais ocorrem debates e proposição de políticas públicas, com participação equivalente 

entre entes públicos e entidades representativas de segmentos empresariais. No entanto, 

conforme a percepção do ESP_REC1, o benefício desses fóruns para as startups é limitado, 

pois as entidades empresariais enfatizam os interesses de empresas tradicionais. Assim, os 

fóruns pouco contemplam as demandas das startups. 

Atualmente, o elo mais forte das startups com os governos municipal e estadual é o 

Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). O NGPD é responsável por gerir o Porto Digital, 

fomentar o ecossistema, estimular a interação universidade-empresa e influenciar na criação e 

aceleração de políticas que beneficiam as startups e demais empresas do Porto Digital. Segundo 

o ESP_REC1, na ausência de outra entidade que desempenhe esse papel de representar as 

startups, o NGPD toma para si essa responsabilidade. Contudo, não havendo um representante 

formal, a participação das startups nos processos de decisão e gestão de políticas públicas fica 

limitado. Disso decorre a necessidade de haver empreendedores líderes na comunidade. 

Alguns empreendedores experientes e de sucesso reconhecido desempenham papel de 

líderes no ecossistema. Entretanto, de acordo com o ESP_REC1, "há uma postura muito passiva 

dentro deste contexto [...]. Os empreendedores precisam, talvez, assumir um pouco mais essa 

postura proativa, ao invés de ficar esperando que as instituições resolvam a vida deles". A 

participação dos empreendedores líderes é fundamental para a interação com as instituições de 

suporte, as quais desejam esta aproximação, conforme aponta o ESP_REC1. "Muitas vezes, as 

instituições têm recursos, mas não sabem onde botar esse dinheiro. Se não houver uma 

provocação da parte dos empreendedores, é muito provável que elas coloquem esse dinheiro no 

lugar errado ou coloquem em outro lugar", discorre o especialista. 

O ambiente do Porto Digital também proporciona encontros entre empreendedores 

experientes e iniciantes. Os empreendedores experientes costumam estar acessíveis e 

disponíveis a darem feedbacks e mentorias aos que estão começando. As interações costumam 

acontecer de modo informal, com encontros em bares e ruas do Recife Antigo e, de acordo com 

os especialistas, são mais estruturadas e orgânicas no segmento de jogos digitais, no qual as 

startups se reúnem e promovem com frequência eventos de teste de jogos e trocas de ideias. 

Essas interações também podem proporcionar acesso a capital financeiro. 

 

Capital Financeiro 

 

Os ESP_REC1 e ESP_REC3 são unânimes ao afirmar que a disponibilidade, o custo e 

o acesso a capital financeiro são incipientes no ecossistema de empreendedorismo de Recife. 
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Ambos consideram baixa a oferta de investimento anjo, principalmente. O ESP_REC1 expõe 

essa situação: "tinha [...] uma lacuna gigante da galera que precisava de 100 mil, 200 mil, 'prá' 

manter a equipe ligada ao projeto. De repente uma rodada de investimento de 500 mil, um 

milhão. Essa grana não 'tá' disponível assim". Além disso, segundo ele, os recursos disponíveis 

se concentram em negócios de alto potencial inovador. Já o venture capital, para startups em 

estágio mais avançado, costuma variar entre R$ 3 e R$ 5 milhões, de acordo com o ESP_REC1, 

e geralmente pertence a fundos de investimento, os quais procuram empresas com um modelo 

de negócio consistente e que já testaram e aprovaram suas soluções no mercado.  

A crise econômica que acometeu o Brasil é uma das razões que podem ter contribuído 

para a redução na oferta de capital de risco – em todos os níveis – no ecossistema. Segundo o 

ESP_REC1, investidores que buscavam investir em startups estão optando por opções mais 

seguras. Além disso, os especialistas concordam que a distância entre Recife e São Paulo 

também é um obstáculo, pois dificulta o acesso e aumenta o custo operacional do capital 

financeiro. De acordo com o ESP_REC1, São Paulo – cidade mais rica do Brasil (ENDEAVOR, 

2016) – apresenta uma oferta muito maior de investidores em relação a Recife e, 

consequentemente, tem um mercado de capital mais desenvolvido do que o da cidade 

pernambucana. Isto faz com que muitas startups desejosas da captação de investimento se 

desloquem para São Paulo e deixem o ecossistema de empreendedorismo recifense.  

Desta forma, há poucos investidores, e os investidores existentes buscam negócios com 

maduros. Porém, muitas startups não conseguem atingir níveis elevados de maturidade devido 

à escassez de financiamento inicial. Esta escassez também compromete a dedicação dos 

empreendedores aos seus projetos, pois faz com que eles precisem de trabalho complementar, 

que os proporcione uma fonte de renda. São raros são os casos em que o empreendedor 

consegue investidor-anjo na fase inicial para, então, se dedicar integralmente à startup. 

Empreendedores que não podem se dedicar em tempo integral à startup frequentemente 

abortam a ideia do negócio. A cultura local pode influenciar nesta decisão.   

 

Cultura 

 

A cultura de Recife ainda é conservadora e avessa a risco. De acordo com o ESP_REC3, 

o medo de falhar inibe a busca pela inovação. Segundo ele, "o pessoal tem muito medo de errar. 

[...] às vezes eu vejo os empreendedores darem um pouco para trás, tipo, começa com uma ideia 

mais ousada, mas depois dá um passo pra trás, né, por medo de falhar". Porém, o ESP_REC3 

destaca que no ambiente de empreendedorismo local a falha já não é mal vista. Em sua 
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percepção, os empreendedores estão mais propensos a encarar a falha como uma etapa de 

aprendizado. Para acelerar esta sensibilização, o especialista relata que são promovidos em que 

os empreendedores compartilham suas experiências de fracasso e o que aprenderam com elas. 

Além disso, este especialista coordena um projeto, no qual estudantes buscam resolver 

problemas de uma empresa já consolidada através do empreendedorismo.    

O ESP_REC1 aponta que os jovens que decidem empreender geralmente vêm de família 

que proporciona suporte financeiro enquanto eles empreendem, ou é o empreendedor que não 

se dedica integralmente à startup e tem outro trabalho para complementar sua renda. As 

exceções ocorrem quando o empreendedor é servidor público ou funcionário de um negócio já 

consolidado. "O empreendedor demanda segurança para pagar suas contas e ter tempo dedicado 

'prá' investir em uma ideia inovadora", argumenta o especialista.  

O ESP_REC1 aponta também que Recife tem atraído pessoas que desejam empreender. 

Mesmo assim, ainda são poucos os potenciais empreendedores sensibilizados pelo ecossistema 

local. A maioria das pessoas, em Recife, não cogita empreender e ainda busca segurança através 

do emprego. O ESP_REC3 corrobora essa percepção: "ainda é muito aquela coisa do emprego 

e, principalmente, do emprego público", destaca. Todavia, os especialistas acreditam que há 

uma transformação acontecendo. Segundo o ESP_REC1, os pernambucanos, de um modo 

geral, apesar da baixa tolerância a riscos, têm muita criatividade, o que facilita o surgimento de 

novas ideias e estimula o surgimento de empreendimentos com potencial inovador. 

Um dos problemas enfrentados no ecossistema, segundo o ESP_REC1, é o chamado 

“empreendedorismo de palco”, termo pejorativo usado para se referir a empreendedores 

aventureiros, cuja vontade genuína não é empreender, mas ter popularidade e fama. Este 

especialista demonstra receio de que os empreendedores de palco prejudiquem um movimento 

de fomento ao empreendedorismo e à inovação que começou na década de 1980, mas que se 

consolidou apenas nos últimos anos. Segundo este especialista, "corre o risco de quem quer 

empreender e gerar negócios inovadores ser considerado um empreendedor de palco, [por causa 

de] quem quer se aproveitar desse movimento, do fluxo maior de recurso, 'prá' se beneficiar". 

Esse empreendedorismo de palco é diferente das histórias de sucesso do ecossistema.   

As histórias de sucesso costumam inspirar quem empreende. De acordo com o 

ESP_REC1, algumas delas são conhecidas dos atores do ecossistema. Entre os exemplos, hpa 

empresas locais presentes desde o início do Porto Digital, que prosperaram e servem de 

exemplo às startups. O principal caso de sucesso, apontado tanto por especialistas quanto por 

empreendedores, é o de uma empresa especializada em publicidade geolocalizada, a qual, de 

acordo com os especialistas ESP_REC1 e ESP_REC3, tem potencial para ser o primeiro 
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unicórnio3 do ecossistema. Estes especialistas ressaltam, contudo, que as histórias de sucesso 

são difundidas apenas entre os atores do ecossistema e carecem de conhecimento pelo resto da 

sociedade. As instituições de suporte podem ajudar a difundir essas histórias.  

 

Instituições de Suporte 

 

As instituições de suporte têm papel de líderes no fomento ao empreendedorismo em 

Recife. Uma das principais é o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD), uma Organização 

Social privada, sem fins lucrativos, credenciada pelo Governo de Pernambuco e pela Prefeitura 

da Cidade do Recife a formular e executar políticas estratégicas relacionadas ao 

desenvolvimento de Recife (PORTO DIGITAL, 2014) e cujo objetivo do NGPD é criar um 

ambiente propício à inovação. Assim, além de ser a governança do PD, o NGPD é o articulador 

das iniciativas e atores institucionais ligados ao empreendedorismo em Recife e no ambiente 

do PD (PORTO DIGITAL, 2017). Outra entidade importante é o Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (C.E.S.A.R.), um centro privado de inovação especializado no 

desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação.  

O NGPD também disponibiliza aos empreendedores acesso a incubadoras e 

aceleradoras. As incubadoras ligadas ao Porto Digital são a Cais do Porto e a Porto Mídia, 

focadas em apoiar startups de tecnologia de informação e comunicação (TIC) e da economia 

criativa (PORTO DIGITAL, 2016). Estas incubadoras, além de proporcionarem benefícios 

como mentorias, capacitações, infraestrutura e acesso a redes, também preparam os 

empreendedores para programas internacionais de aceleração. Para a especialista ESP_REC2, 

o formato do programa de incubação favorece o contato entre as empresas e a integração entre 

TI e economia criativa. Segundo ela: 

Os criativos acabam mudando o jeito de pensar do pessoal de TI [...]. As startups que 

precisam ganhar escalabilidade vão agregando valor aos seus produtos e vão se 

diferenciando a partir de ferramentas dos segmentos criativos. O design, atualmente, 

é uma área da economia criativa com grande presença nas áreas de gestão e 

empreendedorismo, através do design thinking, por exemplo. 

 

As principais aceleradoras do Porto Digital são a Jump Brasil e o C.E.S.A.R. Labs. A 

Jump Brasil atende startups que já apresentam algum grau de maturidade. Na Jump, as startups 

aceleradas têm acesso a mentorias com executivos de grandes empresas, contato com outros 

empreendedores e investidores, consultorias, eventos de networking, aprendizagem, inovação 

                                                 
3 Unicórnio: – termo que designa empresas com valor de mercado acima de um bilhão de dólares (SEP 

MONITOR, 2015) 
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e negócios, salas de reunião e espaços coletivos de trabalho. Ao final do ciclo de aceleração, os 

projetos aprovados recebem um aporte de R$ 40 mil. Em contrapartida, a Jump fica com 6 a 

12% de participação na startup. Startups que não estiverem participando do processo de 

aceleração na Jump também podem usufruir da estrutura da aceleradora, com acesso ao espaço 

de coworking, salas de reunião e espaços para interação e exposições (JUMP BRASIL, 2016). 

O CESAR Labs, por sua vez, é a aceleradora do C.E.S.A.R e oferece espaço de 

coworking, laboratórios, redes de relacionamento e capital semente de até R$30 mil a startups 

que trabalham com tecnologia avançada. A aceleradora busca estimular o desenvolvimento das 

startups através de metodologias de criação de empresas crescimento exponencial. Outros 

benefícios oferecidos pelo CESAR Labs às startups são o acesso a mentores experientes, 

consultorias e clientes iniciais. Em contrapartida, o CESAR demanda participação societária de 

até 15% nas empresas (CESAR LABS, 2017). 

Outra estrutura do Porto Digital direcionada à inovação é o Laboratório de Objetos 

Urbanos Conectados (L.O.U.CO), espaço aberto e gratuito, cujo objetivo é facilitar a 

experimentação, desenvolvimento, prototipagem e teste de soluções por meio da utilização de 

sensores, drones e outros aparatos tecnológicos inteligentes. O L.O.U.CO disponibiliza 

incubação e aproximação com empresas e promove hackathons e workshops sobre internet das 

coisas e temas relacionados (PORTO DIGITAL, 2016). 

Por fim, dentre os atores ligados ao Porto Digital e coordenados pelo NGPD, destacam-

se os Armazéns da Criatividade. Estes locais são estruturas concebidas para apoiar o 

empreendedorismo e levar o conhecimento gerado no Porto Digital para o interior de 

Pernambuco. Os Armazéns da Criatividade estão localizados nas cidades de Caruaru e Petrolina 

e desempenham seis funções - Empreendedorismo, Experimentação, Exibição, Educação, 

Coworking e Crédito - essenciais para estimular o empreendedorismo, a criatividade e a 

inovação (ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE, 2016). 

No ecossistema de Recife, também há as associações de empresas e comunidades de 

startups. O Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife (Softex Recife) é uma 

associação de empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, sem fins lucrativos, cujo 

objetivo é fomentar os negócios de TIC em Pernambuco e promover a integração, capacitação 

e certificação de empresas, auxiliando-as a aumentar sua competitividade (SOFTEX RECIFE, 

2017). Já a Manguezal e a Mangue Health - desdobramento da Manguezal focada em startups 

da área da saúde (MANGUE HEALTH, 2017) - são comunidades de startups focadas em apoiar 

práticas colaborativas e aprendizagem sobre tecnologia, design e empreendedorismo. Ambas 

objetivam promover debates e eventos, estimular o "aprender fazendo", aproximar startups de 
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investidores-anjo e de risco, dar visibilidade e estimular trocas entre elas e com startups de 

outros ecossistemas (MANGUEZAL, 2016).  

Outras entidades, ainda, também são importantes no ecossistema. O Sebrae, por 

exemplo, providencia orientação aos novos empreendedores. Contudo, segundo o ESP_REC1, 

a atuação do Sebrae em Recife ainda se concentra em negócios tradicionais e tem pouca 

experiência em apoiar as startups. Buscando uma maior desenvoltura com negócios com 

propostas inovadoras, o Sebrae promove o Startup Day, evento com duração de um dia e que 

conta com palestras, debates, troca de experiências, encontros e interações entre os 

empreendedores (SEBRAE, 2016). Além do Sebrae, existem ainda entidades como a Endeavor, 

focada em negócios de alto impacto (ENDEAVOR, 2017), e a Amcham, cujo foco são 

iniciativas para atualização de conhecimento, expansão do ambiente de negócios e a 

aproximação público-privada (AMCHAM, 2017). 

As parcerias público-privadas também são incentivadas pelo Centro de Informática 

(CIn), departamento da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O CIn é um dos 

principais atores do ecossistema, tanto como instituição de suporte quanto como fonte de 

recursos humanos qualificados. A atuação do CIn se reflete em maior interação entre 

universidade e empresas ajuda a identificar novas linhas de pesquisa. Além disso, o CIn 

disponibiliza espaço o CIn para empreendedores experientes relatarem suas experiências e tem 

uma pré-incubadora voltada a projetos com foco em problemas de mercado. Sua metodologia 

acompanha o desenvolvimento das novas ideias e estimula os alunos a empreenderem, 

formarem equipes multidisciplinares e interagirem com profissionais experientes (CENTRO 

DE INFORMÁTICA, 2017).   

No entanto, a oferta de profissionais de suporte especializados em startups ainda é 

escassa no ecossistema, segundo os especialistas. De acordo com o ESP_REC3, os profissionais 

existentes estão concentrados nas aceleradoras. "As aceleradoras têm [...] uma rede que presta 

esse tipo de serviço", discorre este especialista. Em sua opinião, esta carência de profissionais 

ocorre principalmente pelo fato das startups geralmente não disporem de muitos recursos ou 

pela falta de investimento inicial. Assim, um escritório de advocacia ou contabilidade 

especializado apenas em startups terá um risco muito alto para operar. Desta forma, não há no 

ecossistema profissionais de suporte que prestem serviços às startups em regime contingencial, 

para colher benefícios posteriormente. 

O Quadro 8 resume as principais instituições de suporte do ecossistema de 

empreendedorismo de Recife. 
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Quadro 8 - Principais Instituições de Suporte de Recife 

Recife 

Parques Tecnológicos Porto Digital 

Organizações Sociais Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) 

Centros de Inovação 

C.E.S.A.R. 

Laboratório de Objetos Urbanos Conectados 

(L.O.U.CO) 

CIn 

Incubadoras Cais do Porto 

Aceleradoras 
Jump 

C.E.S.A.R. Labs 

Especializadas em Economia 

Criativa 

Porto Mídia 

Armazéns da Criatividade 

Apoio aos empreendedores 

Sebrae 

Amcham 

Endeavor 

Associações de Empreendedores 

Manguezal 

Mangue Health 

Softex Recife 

  

 As instituições de suporte apresentadas no Quadro 8 são as mais relevantes e aquelas 

que mais apoiam os empreendedores de startups, de acordo com os próprios empreendedores, 

especialistas e documentos analisados nessa pesquisa. A seguir, caracteriza-se o domínio 

"Recursos Humanos" do ecossistema. 

 

Recursos Humanos 

 

A formação e qualificação do capital humano é apontada pelos especialistas como um 

grande diferencial do ecossistema de empreendedorismo de Recife. Segundo o ESP_REC1, 

"esse talvez seja o principal diferencial do ambiente do Porto Digital que é a formação, 

qualificação do capital humano [...] a gente tem uma mão de obra muito qualificada, que é 

reconhecida internacionalmente". O Centro de Informática é considerado um centro de 

excelência na formação de mão de obra qualificada. 

Nos últimos 20 anos, Recife tem sido um berço de bons programadores, designers e 

artistas. Após a formação superior, contudo, muitos dos profissionais formados localmente 

costumavam rumar para grandes empresas multinacionais - tais como IBM, Google e Microsoft 

- instaladas em outros ambientes. Com isso, o ecossistema perdia boa parte da mão-de-obra que 

capacitava. Após os investimentos da cidade no desenvolvimento de seu ecossistema de 

empreendedorismo, este cenário vem se modificando e muitos dos novos profissionais têm 

adotado o empreendedorismo como escolha de carreira (MANGUEZAL, 2016).    
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A sensibilização ao empreendedorismo, principalmente através do CIn, beneficia o 

ecossistema com novos empreendedores e provendo mão de obra especializada. O ESP_REC3 

constata que aumentou o número de estudantes interessados em trabalhar em uma startup. "Eu 

tô recebendo vários alunos [...] que querem estagiar em startup. Às vezes até com perspectiva 

de se tornar sócio", relata o especialista. Recentemente, um novo espaço, chamado "Pitch", foi 

inaugurado no CIn, em parceria com o Porto Digital. O Pitch é um ambiente de inovação 

destinado a reunir estudantes da UFPE que tenham em comum a vontade de empreender 

(MUNDO BIT, 2016). Apesar de desenvolver a mentalidade empreendedora, um dos maiores 

desafios do ecossistema tem sido prover profissionais de suporte ao ecossistema. 

O ESP_REC3 observa contratar profissionais para atividades de gestão e 

administrativas tende a ser mais difícil do que para atividades de desenvolvimento e 

programação. Este tipo de profissional pode não estar interessado em se tornarem sócios de 

uma startup ou criarem um negócio próprio. Segundo o ESP_REC3, "o sonho do cara de 

Administração, por exemplo, é se tornar trainee e virar executivo de uma grande empresa. Ele 

ainda não têm a ambição de fundar sua própria empresa". O empreendedor EMP_REC3 

corrobora esta percepção de que é mais difícil contratar profissionais de suporte do que 

profissionais de TI:: "a gente tem problemas [...] pra área administrativa, financeira e comercial. 

Mas 'prá' área técnica de desenvolvimento de software, eu não tive esse problema".     

As capacitações oferecidas no ecossistema cobrem todo o ciclo de criação até a etapa de 

internacionalização da startup. O ciclo começa com o programa Mind the Bizz, no qual os 

empreendedores amadurecem suas ideias de negócios, saem com a primeira versão do modelo 

de negócio e aptos a participarem de programas de incubação e aceleração (MUNDO BIT, 

2016; PORTO DIGITAL, 2017). O final do ciclo é o programa Deep Dive, em que 

empreendedores destaque participam de imersão em ecossistemas de empreendedorismo 

internacionais. Essas condições oferecidas pelo ecossistema são benéficas às startups. 

Entretanto, também é fundamental que elas tenham boas possibilidades de acesso a mercados. 

 

Mercados 

 

No domínio "Mercados", os especialistas consideram que a aproximação entre startups 

e grandes empresas ainda é limitada. Na percepção do EMP_REC1, a pouca interação decorre 

do fato de muitas startups basearem suas soluções em problemas imaginários, e não por 

demandas reais. "Hoje, a maioria são startups advindas de problemas imaginados pelos 
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empreendedores. [Elas] Têm que fazer todo o processo de imersão e interação 'prá' entender se 

realmente aquilo é um problema 'pro' mercado. Via de regra, não é", aponta o especialista. 

O EMP_REC1 sugere, então, que os candidatos a empreendedor sejam estimulados a 

interagir com as grandes empresas e começar suas startups a partir de demandas daquelas. "Se 

a gente pudesse dialogar com essas empresas, entender o que é problema 'prá' elas, desenvolver 

atividades 'prá' fomentar isso, como hackathons [...] 'prá' gerar soluções iniciais pra algum 

problema, [ajudaria] a fomentar startups baseadas em problemas de mercado", avalia esse 

especialista. Atualmente, observa-se o surgimento de algumas iniciativas relacionadas a isso.  

Algumas startups já procuram as grandes empresas para entender quais são seus 

problemas e, então, propor soluções. Além disso, as aceleradoras também apoiam essas 

interações e ocasionalmente há eventos, tais como hackathons, promovidos por grandes 

empresas, para resolver determinado problema (STARTUPI, 2012; MUNDO BIT, 2016). O 

estímulo da academia também é fundamental neste processo, por meio de projetos acadêmicos 

e de extensão. No CIn, por exemplo, existe o projeto CInove, cujo objetivo é estimular a 

transferência de conhecimentos e tecnologia da universidade para a sociedade, em forma de 

patentes, negócios ou startups (MUNDO BIT, 2016).  

As redes e as comunidades de empreendedores também auxiliam a conectar startups e 

grandes empresas. A comunidade Mangue Health, por exemplo, promoveu o Startup Health, 

iniciativa para conectar startups a grandes empresas do segmento de saúde (BERRINI 

VENTURES, 2016). O ESP_REC1 relata que o evento foi uma oportunidade para as startups 

apresentarem suas soluções para atores importantes da região, tais como hospitais de referência 

e o próprio Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. "A gente colocou eles [grandes empresas] 

cara a cara com as startups", resume o especialista. Entretanto, eventos como esse ainda são 

poucos e têm origem recente. "É uma coisa que ainda não está consolidada", aponta o 

EMP_REC1. Assim, um dos papeis mais relevantes dos atores do ecossistema é o de estimular 

o desenvolvimento de relações entre startups e grandes empresas, afinal, elas podem gerar 

diversos benefícios, tais como divulgação, acesso a recursos e clientes iniciais.  

De acordo com o ESP_REC3, o acesso a clientes iniciais (early adopters, no termo em 

inglês) é difícil quando o usuário é uma empresa e mais fácil quando é pessoa física. Para o 

ESP_REC3, esse acesso a clientes iniciais se tornaria mais fácil se houvesse mais participação 

de investidores-anjo nas startups. "Seria super importante [...] o cara que veio como 

empreendedor e tem dinheiro, porque esse cara tem a rede de conexão. Então, se ele for um 

anjo, [um de seus papeis] é fazer a rede de clientes potenciais", aponta o especialista. Por outro 

lado, a percepção de que encontrar clientes iniciais pessoa física é mais fácil é endossada pelos 
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empreendedores. Para eles, usuários pessoa física são mais acessíveis e contribuem 

constantemente para o desenvolvimento e melhoria de suas soluções.       

Assim, não basta o ecossistema ter apenas determinados elementos. Ao mesmo tempo 

em que os empreendedores precisam de acesso a capital financeiro para aportarem nas suas 

startups e desenvolverem ideias inovadoras, é preciso também que eles sejam capacitados para 

que estarem aptos a decidir sobre a melhor forma de aplicar os recursos e como gerenciar cada 

etapa da consolidação das seus empreendimentos. Além disso, é primordial que haja uma 

cultura favorável à inovação e à criação de novas empresas, assim como a formação e o acesso 

das startups a mão de obra qualificada, instituições de suporte e mercados. O Quadro 9 

apresenta uma síntese do ecossistema de Recife. 

 

Quadro 9 - Síntese do Ecossistema de Empreendedorismo de Recife 

Domínios  Recife 

Políticas 

Públicas 

- Apoio do governo estadual para a criação de organizações de suporte; 

inovação; 

- Benefício fiscal do município para startups instaladas no Porto Digital.  

- Fóruns de discussão pouco contemplam as startups inovadoras;  

- Poucas lideranças políticas engajadas em fomentar o 

empreendedorismo;.  

- Liderança é exercida por representantes das entidades de suporte; 

- Empreendedores experientes abertos a prestar mentorias aos novos 

empreendedores.  

Capital 

Financeiro 

- Pouca oferta de capitais semente e anjo; 

- Capital concentrado no fomento a novas empresas já maduras. 

Cultura 

- Sociedade conservadora, avessa a riscos e pouco tolerante à falha;  

- Recifenses percebidos pela sociedade como "criativos";  

- Microcultura do ecossistema aberta. Percebe a falha como aprendizado;  

- Histórias de sucesso inspiram potenciais empreendedores, mas estão 

pouco visíveis aos atores externos ao ecossistema.  

Instituições de 

Suporte 

- Existência de incubadoras, aceleradoras, entidades públicas e privadas, 

comunidades e associações de empreendedores, programas de 

capacitação, eventos e espaços de trabalho conjunto; 

- Startups concentradas no Porto Digital;    

- Ações de fomento ao empreendedorismo coordenadas entre si;  

- Poucos profissionais de suporte especializados em startups;  

Recursos 

Humanos 

- Forma mão de obra qualificada; 

- Poucos programas de capacitação empreendedora;  

- Dificuldade das startups em contratar profissionais qualificados; 

- Necessidade de formar pessoas dispostas a trabalhar em startups. 

Mercados 

- Pouca conexão entre startups e grandes empresas. CIn fomenta essas 

interações;  

- Redes de empreendedores se formam para acesso a recursos;  

- Comunidades de empreendedores, incubadoras e aceleradoras provêm 

clientes iniciais. 
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Em Recife, foram entrevistados três empreendedores do segmento de aplicativos, 

conforme apresenta o Quadro 10. O primeiro empreendedor ainda não começou a comercializar 

sua solução; já os outros empreendedores já têm seus aplicativos sendo comercializados.  

 

Quadro 10 - Caracterização dos Empreendedores de Recife 

Empreendedor Gênero Idade Escolaridade/Curso Estágio da 

Startup 

EMP_REC1 Homem 23 Superior Incompleto/ 

Ciências da Computação 

Pré-mercado 

EMP_REC2 Homem 

 

25 Mestrado em Ciências da Computação 

Graduação em Engenharia da 

Computação 

Pós-mercado 

EMP_REC3 Homem 37 Superior Completo/ 

Administração 

Pós-mercado 

Fonte: elaboração própria 

 

O objetivo foi verificar a influência do ecossistema de empreendedorismo de Recife no 

comportamento destes empreendedores. A descrição e a análise dos dados encontrados são 

mostradas a seguir. Ao final, apresenta-se uma comparação da influência do ecossistema sobre 

os empreendedores.  

  

6.1.1 Empreendedor Recife 1 

 

O EMP_REC1 é um empreendedor jovem, de 23 anos, estudante do curso de Ciência 

da Computação, na UFPE. Ele está empreendendo pela terceira vez. Até o momento da 

entrevista, sua startup atual tinha quatro meses e estava em fase prévia à definição do modelo 

de negócio e ao primeiro protótipo do produto. A solução é um aplicativo do segmento médico, 

voltado à assistência e educação para pacientes crônicos. A tecnologia envolvida propicia que 

o paciente interaja com uma inteligência artificial, a qual irá ajudá-lo em seu tratamento.  

Este é o terceiro empreendimento do qual o EMP_REC1 participa. Os outros dois 

negócios criados anteriormente foram abortados. Atualmente, apenas o próprio empreendedor 

e um desenvolvedor de software trabalham na startup. O EMP_REC1 ainda busca um designer 

de serviços para completar a equipe. No momento da entrevista, o EMP_REC1 não dedicava 

seu tempo integralmente à startup, pois tinha outros compromissos, tais como gerenciar a 

comunidade de startups de saúde e cursar as disciplinas finais da faculdade. 
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Características intrínsecas 

O EMP_REC1 relata que sua startup atual foi criada a partir da identificação de uma 

oportunidade na área de saúde. Esta identificação, porém, não aconteceu espontaneamente. O 

empreendedor manifesta que estava decidido a empreender e já buscava ideias. Em suas 

palavras: "Eu 'tava' caçando realmente problema, certo? Tava lendo artigo atrás de artigo 

procurando 'onde é que tem um ponto de confluência aqui?'. A busca de oportunidades é uma 

característica que se sobressai no comportamento do EMP_REC1. Mais do que isso, porém 

identifica-se também a tomada de ação para aproveitar esta oportunidade como um 

comportamento desempenhado pelo EMP_REC1. Logo, a busca e identificação de 

oportunidades, assim como a iniciativa para aproveitá-las através da criação de um novo 

negócio são características que ficam evidentes no comportamento deste empreendedor.  

As oportunidades a que o EMP_REC1 se refere costumam surgir das interações com 

outros empreendedores das comunidades de startups. Este empreendedor é o representante 

formal da comunidade de saúde Mangue Health e participa ativamente da comunidade 

Manguezal. Segundo ele, "a grande maioria das coisas parte das outras pessoas. [...] a 

comunidade em si, por eu 'tá' lá dentro, 'tô' sempre recebendo notícias [...] Eu tô ciente das 

oportunidades".  

Assim, outra característica que se sobressai no comportamento do EMP_REC1 é a 

facilidade de relacionamento interpessoal, destacada pelo próprio empreendedor: "Eu sou 

uma pessoa que tem muita facilidade de me relacionar. [...] esse fato social é muito importante 

'pra' mim". Estas pessoas, além de facilitarem ao EMP_REC1 o acesso às oportunidades, 

providenciam mentorias e insights fundamentais ao desenvolvimento de seu negócio. O próprio 

EMP_REC1 ressalta que um dos principais motivos de estar à frente da Mangue Health é 

conhecer pessoas e fazer contatos que possam ajudá-lo tanto na concepção do aplicativo quanto 

na divulgação deste para seu público-alvo: "minha iniciativa dentro da Mangue Health, por 

grande parte é pra conhecer as pessoas. [...] E, independente de eu não 'tá' trabalhando na fase 

de expansão do meu aplicativo ainda, eu já 'tô' construindo essa rede de contato". 

Entretanto, o EMP_REC1 declara que não consegue aproveitar todas as oportunidades 

que chegam a seu conhecimento. O empreendedor considera que precisa focar em uma de cada 

vez, de acordo com o que considera mais importante no momento: "sou daquelas pessoas que 

gostam de aproveitar oportunidade. Então, se tu disser pra mim que eu tenho três oportunidades 

distintas, eu vou olhar pra aquela que mais faz sentido pra mim no momento". Desta forma, o 

EMP_REC1 também avalia como importante em sua rotina como empreendedor a capacidade 

de planejamento. Este planejamento envolve também o monitoramento sistemático das 
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ações, de modo a permitir ao EMP_REC1 a correção de eventuais desvios. Este planejamento, 

segundo ele, está muito mais relacionado a atingir um objetivo: "eu sou uma pessoa muito 

planejada. [...] não no sentido de 'strict to the plan', mas no sentido de saber o que eu quero". 

Assim, mesmo planejando seus passos com antecedência, este empreendedor tem flexibilidade 

para se adaptar a fatos que podem emergir. 

Estar à frente da Mangue Health é um dos benefícios que o EMP_REC1 extrai do 

ecossistema. Segundo ele, tal fato lhe confere autoridade e potencializa seu poder de 

persuasão. Isto também evidencia outra característica: a liderança. Ao mesmo tempo em que 

é o principal responsável por apresentar novas oportunidades aos demais membros da 

comunidade, o empreendedor também costuma direcionar as discussões para os assuntos que 

ele considera mais relevantes. Isto, porém, não atrapalha as pautas da Mangue Health, afinal os 

empreendedores da comunidade costumam se reunir em torno de problemáticas em comum do 

segmento de saúde. Nas palavras do EMP_REC1, "a gente tem desafios que são unânimes". 

A aptidão do EMP_REC1 para com soluções de TI adquirida ao longo de sua formação 

universitária, assim como a experiência prévia do mesmo com aplicativos foram determinantes 

para a identificação da oportunidade e sua decisão de empreender com este tipo de solução. 

Segundo ele, sua análise é influenciada pelos conhecimentos adquiridos: "Eu acho que por eu 

já ter trabalhado com isso por um tempo, eu tenho uma visão diferenciada [...]. Então, quando 

chega uma oportunidade, eu vou querer resolver com as ferramentas que eu sei manusear". 

Possivelmente, a família e o ambiente no qual o EMP_REC1 foi criado influenciaram 

em suas características e o incentivaram a empreender. Seu pai é um empresário reconhecido 

em Recife, com experiência tanto em empresas tradicionais quanto em empreendimentos de 

base tecnológica e, inclusive, foi sócio do atual presidente da OS Porto Digital durante 18 anos. 

O próprio empreendedor relata que costuma discutir com seu pai sobre potenciais oportunidades 

e que o mesmo, além de ser uma de suas referências, também o incentiva a empreender. Sendo 

assim, o EMP_REC1 reconhece que as suas vivências pessoais e a cultura do meio em que está 

inserido desde a infância ajudaram a moldar seu comportamento. Ele considera que ter um 

exemplo de empreendedor em casa e o apoio da família são fundamentais para que ele se sinta 

à vontade para empreender, mesmo havendo opiniões em contrário de outras pessoas. 

Ter um pai empreendedor também é uma facilidade para "incubar" a startup. A empresa 

do pai do EMP_REC1 costuma incubar projetos e já tem três spinoffs. A startup do EMP_REC1 

é mais um dos projetos incubados. Isto permite ao empreendedor manter uma equipe enxuta, já 

que recebe suporte dos profissionais desta empresa maior. Além disso, boa parte dos amigos do 
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EMP_REC1 são empreendedores que eram amigos de seu pai e se tornaram seus amigos 

também. O empreendedor costuma se beneficiar da experiência deles sobre negócios. 

Os amigos, portanto, são igualmente importantes no processo empreendedor do 

EMP_REC1. O empreendedor relata que sempre teve muitos amigos empreendedores. Alguns 

deles, inclusive, frequentam sua casa desde cedo. Um desses amigos foi fundamental para que 

esta sua startup atual fosse criada. O empreendedor estava em dúvida se sua ideia iria realmente 

funcionar. Ele, então, consultou o amigo, o qual, depois de 15 anos de experiência no segmento 

farmacêutico, deixou o emprego para empreender. Este amigo aprovou a ideia, ajudou em sua 

validação e deu dicas sobre a primeira versão de seu produto para testes mercadológicos – 

conhecida entre os empreendedores como MVP (sigla em inglês que significa Produto Mínimo 

Viável, em português). 

 

Tomada de Decisão 

O EMP_REC1 se diz muito à vontade com a experiência de empreender. Ele se 

considera alguém sonhador e afirma que encontrou no empreendedorismo um propósito de 

vida que corresponde aos seus valores.  Para o EMP_REC1, estes valores são o que direcionam 

seu comportamento a um objetivo. São também o que o levam à motivação intrínseca de 

contribuir com a sociedade e a construir e entregar uma proposta de valor que atenda aos 

anseios do público-alvo de sua startup. Para ele, empreender está ligado e a um propósito de 

vida. Nos relatos do entrevistado, identifica-se, portanto, uma necessidade de realização.  

Além desta motivação intrínseca apresentada pelo EMP_REC1, a motivação 

extrínseca que o fez empreender em Recife, deve-se às oportunidades que o ecossistema de 

empreendedorismo local proporciona, especialmente na área de saúde, na qual está envolvido 

diretamente. Este empreendedor explica, então, por que escolheu empreender em Recife: "isso 

é uma questão de oportunidade mesmo. Não tenho nada me prendendo em Recife [...] Por eu 

'tá' envolvido no meio, eu 'tô' sempre muito atento a todas as oportunidades. 'Tô' participando 

das oportunidades. E tudo isso é proporcionado pelo ecossistema", argumenta.  

O EMP_REC1, portanto, se considera desapegado a um local específico. Porém, devido 

ao fato de ser natural de Recife e passado a maior parte de sua vida nesta cidade, sugere-se que 

também possa haver uma ligação afetiva com o local e isto também pode ter influenciado para 

que o EMP_REC1 criasse um negócio nesse ecossistema. A emoção revela-se especialmente 

importante na etapa de concepção do novo negócio, mas também se manifesta durante o 

processo empreendedor. 
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Conforme o EMP_REC1, as comunidades de empreendedores são um elemento 

essencial tanto para disseminar conhecimentos e oportunidades quanto para motivar os 

empreendedores do ecossistema. O empreendedor relata que quem quer empreender, mesmo 

que não receba suporte da família ou de amigos mais próximos, receberá este apoio dos demais 

empreendedores: "quando você resolve empreender, por mais que você não receba o suporte 

dentro de casa, você vai receber o suporte dentro da comunidade".  

O EMP_REC1 revela que ambas as comunidades são muito abertas à troca de ideias e 

que os empreendedores que fazem parte delas estão sempre disponíveis para ajudar a quem está 

começando. Porém, cabe à pessoa que tem a intenção de empreender procurá-las. O indivíduo 

que almeja empreender em Recife terá mais facilidade em colher feedbacks e trocar ideias caso 

seja proativo para buscar este contato. Conforme o relato do EMP_REC1: "Parte muito do 

empreendedor também. Se a pessoa quer empreender, então ela não pode ficar esperando a 

oportunidade cair no colo, né. E aí assim, a própria mentalidade empreendedora é você saber 

usar os recursos que você tem disponíveis dentro dessa comunidade", expõe. 

Além dessas comunidades, o EMP_REC1 revela que há pequenos grupos informais de 

empreendedores que se reúnem com determinada frequência. Estes encontros dispensam a 

formalidade e são análogos a uma conversa entre amigos. Costumam acontecer em ambientes 

como restaurantes, bares e cafés. O EMP_REC1 costuma participar destes grupos e relata como 

são os encontros: "A gente se reúne semanalmente 'prá' tomar uma cerveja e bater um papo [...] 

Esse é um grupo pequeno e esses caras são referências pra mim. Então eu basicamente sento lá 

e ouço. [...] Pessoal é muito aberto. Você quer fazer alguma coisa de bom, todo mundo ajuda".  

Os membros destes grupos são selecionados por afinidade. O EMP_REC1 relata que 

participam destes grupos informais empreendedores realmente determinados a desenvolver 

seus novos negócios e que não desistem por qualquer empecilho. Este empreendedor destaca 

que um destes grupos dos quais participa procura "pessoas que tão empreendendo com os dois 

pés" para se tornarem membros, ou seja, pessoas que têm o empreendedorismo como um 

estilo de vida.  

O parâmetro para entrar no grupo é a forma como cada um quer empreender. Seja para 

servir a um propósito, como é o caso do EMP_REC1, por ser apaixonado pelo negócio próprio 

ou por uma opção de carreira, como o fazem outros membros. Também acontecem com 

frequência encontros espontâneos nas ruas do Recife Antigo. Tais interações involuntárias 

frequentemente resultam em novas ideias e novos negócios. Este é um aspecto relevante a ser 

ressaltado e que demonstra a importância do Porto Digital como um parque tecnológico urbano. 
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Para o EMP_REC1, as normas sociais, em Recife, ainda percebem o 

empreendedorismo com desconfiança. Enquanto que as pessoas envolvidas diretamente com o 

ecossistema de empreendedorismo local estão habituadas às novas ideias e à inovação, a 

sociedade em geral tem como característica a resistência ao novo. Na percepção do 

EMP_REC1, "a gente, dentro do meio [ecossistema], acha isso muito normal, de inovação. [...] 

A comunidade à parte disso, as pessoas, não pensam dessa forma. O mercado é muito 

tradicional". Contudo, o empreendedor revela que isto não o desestimulou a empreender: "Eu 

acho que é muito de 'tá' querendo escrever minha própria história [...] Eu 'tô' buscando a minha 

própria causa". 

Este comportamento se reflete em uma sociedade avessa ao risco e à falha, conforme 

o EMP_REC1. Falhar ainda não é visto pela sociedade local como uma forma de aprender, mas 

como um fracasso. Assim, não há incentivo para quem quer arriscar, à exceção de quem já 

está envolvido com iniciativas empreendedoras dentro do ecossistema: "A gente fala de falha 

lá dentro [do ecossistema]. A mentalidade é um pouco diferente. Mas na comunidade em geral, 

não existe um incentivo. [...] As pessoas realmente não pensam como o Vale do Silício. Tá 

muito longe disso". Desta forma, quem está envolvido com empreendedorismo tem o hábito de 

discutir sobre a falha e se preparar para ela. Porém, o mesmo não pode ser dito de quem está 

alheio a este ambiente.  

Por outro lado, foi durante o processo de criação do negócio que o EMP_REC1 relata 

ter aprendido a lidar com a falha. Segundo ele, deparar-se com a falha é algo muito ruim e, 

mesmo que haja uma atitude positiva em relação a ela, o impacto é negativo. O EMP_REC1 

relata que a formação de atitudes positivas frente à falha foi posta à prova quando a vivenciou 

em sua segunda experiência como empreendedor. "Eu me deparei com a falha pela primeira 

vez e foi horrível. Só quando você erra pela primeira vez é que você se dá conta da barra que é. 

[...] A cultura da falha, você pode até falar: 'vai errar, vai errar, vai errar'. Você só entende 

quando você erra". Isso vai ao encontro do que expressam Carsrud et al. (2009), para quem a 

falha pode gerar emoções negativas, como vergonha e constrangimento e, portanto, costuma 

ser evitada principalmente em razão disso.   

O medo de falhar, contudo, não atrapalha o empreendedor. Segundo ele, é importante 

estar preparado para falhar e aprender a lidar com os erros, pois em algum momento eles 

poderão ocorrer.  O empreendedor considera o fracasso como uma etapa do caminho até o 

sucesso. Em sua percepção, os novos empreendedores precisam se habituar à falha e ser 

resilientes. Muitos não percebem isso e, talvez por este motivo, desistam de empreender logo 

em seguida a falharem pela primeira vez.  
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A experiência do EMP_REC1 como empreendedor também foi construída em grande 

parte em outro ecossistema. Ele relata ter feito um intercâmbio estudantil com duração de um 

ano na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e morado em Nova York. Nesta cidade, 

foi onde teve sua primeira experiência como empreendedor. Este empreendedor compara as 

condições oferecidas pelos ecossistemas de empreendedorismo de Nova York e de Recife, à 

época desta experiência:  

Lá em Nova York, a cultura é outra. A pegada de negócios, a pegada de inovação, as 

ferramentas que tão disponíveis 'prá' gente são outras. Minha cabeça explodiu. Voltei 

'prá' cá já sabendo o que eu queria e aí quando eu voltei me deparei com esta estrutura 

aqui. Eu tinha vinte e um [anos] na época ainda, mas o ecossistema de startups de 

Recife, que quando eu saí não era forte, 'tava' um negócio absurdo. 

 

O EMP_REC1 também aponta que os casos de sucesso presentes no ecossistema de 

empreendedorismo de Recife servem para motivá-lo. Ele considera que a sociedade valoriza e 

respeita os empreendedores locais de destaque. O empreendedor revela que mapeou estes 

empreendedores, os quais poderiam ajudá-lo a desenvolver sua ideia. Segundo ele, há uma 

abertura para a interação entre os empreendedores que é bastante positiva. Alguns são até 

citados nominalmente e se tornaram amigos do empreendedor entrevistado. Os demais, apesar 

de não terem contato tão próximo, costumam se mostrar disponíveis para conversar sobre 

negócios.  

Estes casos de sucesso, entretanto, são considerados muito recentes pelo EMP_REC1. 

O entrevistado expõe que grande parte dos empreendedores de sucesso são conhecidos apenas 

por quem participa do ecossistema de empreendedorismo local. Assim, carecem de divulgação 

mais abrangente. "Os melhores cases de sucesso que a gente tem aqui hoje, pelo menos os mais 

aparentes na mídia, são muito recentes [...] Eu conheço casos de empreendedores que não tão 

circulando muito na mídia, mas que tiveram sucesso", argumenta.  Conforme o EMP_REC1, o 

fato dos empreendedores serem "reservados", geralmente, dificulta essa exposição. Assim, a 

tarefa do ecossistema, mais do que abrir canais de divulgação para esses empreendedores, 

parece ser convencê-los e estimulá-los a exporem suas conquistas. 

Os empreendedores mais experientes frequentemente criam novos negócios em 

sequência. Isto também inspira o EMP_REC1. Estas pessoas são, em grande parte, aquelas que 

estão em seu círculo social desde a infância. Isto pode ter ajudado a moldar suas atitudes em 

relação ao empreendedorismo e, consequentemente, sua intenção de empreender. O 

empreendedor pondera, contudo, que estes empreendedores costumam estar atrelados a 

segmentos tradicionais. Somente recentemente eles têm se voltado a negócios inovadores. O 
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EMP_REC1 percebe da seguinte forma a relação entre os empreendedores mais experientes e 

aqueles mais jovens, na faixa etária entre os 20 e 30 anos:  

Empreendedores mais tradicionais, que agora entram nos negócios inovadores e 

engatam um atrás do outro, já têm a vivência deles [...] Pessoas da minha faixa, entre 

os vinte e dois e os trinta, são poucas pessoas que eu conheço. [...] acho que não 

tiveram chance de 'tá' engatando.  

 

Para o EMP_REC1, estes empreendedores jovens, costumeiramente ligados a negócios 

com potencial inovador, são também os que estão mais propensos a desistirem após a primeira 

falha. Assim, além para a formação de uma forte mentalidade empreendedora, é importante que 

haja no ecossistema a difusão de conhecimentos e a capacitação dos empreendedores com 

habilidades empreendedoras. 

 

Ação empreendedora 

Além das interações com outros empreendedores, as quais proporcionam fluxos e trocas 

contínuas de conhecimento tácito, outros elementos do ecossistema de empreendedorismo de 

Recife tem apoiado o desenvolvido do EMP_REC1 enquanto empreendedor. A universidade 

federal e o Porto Digital se destacam como as instituições que têm proporcionado mais 

conhecimentos científicos e técnicos a ele. Apesar de sempre ter tido a intenção de 

empreender, o EMP_REC1 se voltou ao segmento de aplicativos a partir de sua inserção no 

Centro de Informática da UFPE. Conteúdos relacionadas à inovação e professores que 

apresentam projetos inovadores a seus alunos contribuíram para essa sensibilização a respeito 

da importância dos negócios com potencial inovador. "Na hora que você entra aqui no CIn, 

você começa a entrar em contato [com] essa história de inovação. [...] professores que levam 

inovação a você e isso vai abrindo a cabeça pra trabalhar com negócio de tecnologia e a ideia 

de inovação", destaca. 

O CIn também o dotou da aptidão para o desenvolvimento de software e o incentivou 

a empreender no segmento de aplicativos. Segundo o EMP_REC1, há muito contato entre os 

alunos e pesquisadores com o desenvolvimento de apps. Neste contexto, destaca-se o CInove. 

Um dos professores responsáveis pelo CInove, com experiência prática na orientação ao 

desenvolvimento de startups, é também orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC) do 

EMP_REC1 e um dos mentores do novo negócio. Este professor auxilia o empreendedor tanto 

com conhecimentos técnicos e científicos quanto com questões mercadológicas e de validação 

dos problemas e soluções da startup.  

  Para o EMP_REC1, a principal vantagem de estar empreendendo pela terceira vez é o 

conhecimento adquirido através de suas experiências anteriores. Um dos maiores 
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aprendizados que o empreendedor declara ter adquirido através de sua experiência, até o 

momento, foi começar por uma estratégia de nicho. Segundo este empreendedor, focar em um 

nicho ajudou a deixar sua solução mais específica e entender melhor o público-alvo do seu 

negócio. Além disso, ele considera que hoje já tem domínio de várias ferramentas que o apoiam 

no desenvolvimento de seu aplicativo. "Eu tenho o domínio de várias ferramentas hoje, que me 

dão suporte. [...] Eu sei usar as ferramentas que eu tenho, na verdade, muito melhor", explica. 

O EMP_REC1 também relata que gerir seu próprio negócio é uma aptidão que precisou 

desenvolver e que influencia na condução da startup. Neste sentido, o EMP_REC1 distingue 

entre dois perfis de empreendedor. Um deles seria o profissional com habilidades de gestão (a 

quem o EMP_REC1 define como empresário). O outro seria aquele que busca incessantemente 

a inovação (então definido como "empreendedor" de fato). Ambos os tipos tiveram influência 

no desenvolvimento do EMP_REC1. Como exemplo do primeiro tipo, ele cita seu pai, 

profissional com grande experiência em negócios e contatos importantes, que administra a 

empresa na qual sua startup está incubada. O sócio de seu pai é citado como exemplo do 

segundo tipo, um profissional cujo foco se direciona à busca por novas soluções e inovação. O 

EMP_REC1 afirma que já fez estágio na empresa sob o comando desta pessoa e que ambas as 

perspectivas agregaram em sua formação. 

Além da aptidão para a gestão, o EMP_REC1 considera que, durante este processo como 

empreendedor, tem aprimorado ainda mais sua aptidão para o relacionamento interpessoal. O 

mesmo salienta que, mesmo tendo como característica a facilidade de relacionamento, foi ao 

desenvolver isto como habilidade que sua jornada como empreendedor deslanchou. Segundo 

ele, além da facilidade para construir relações, ter aprendido como mantê-las e fortalecê-las tem 

sido essencial ao seu desempenho como empreendedor e, consequentemente, à evolução de seu 

novo negócio. De forma complementar a isto, o EMP_REC1 também destaca que precisou 

desenvolver a habilidade de comunicação. "Saber trabalhar a forma como eu me comunico e 

que eu prezo pelas minhas relações, isso eu costumo buscar. Isso é muito forte", resume, sobre 

a importância deste aperfeiçoamento.  

Em suma, percebe-se que a influência do ecossistema de empreendedorismo no 

comportamento do EMP_REC1 está principalmente atrelada às oportunidades disponibilizadas, 

à inserção no CIn e às interações com os demais empreendedores do ecossistema. Além disso, 

mostram-se primordiais os conhecimentos adquiridos pelo empreendedor na faculdade de 

Ciência da Computação e as iniciativas desenvolvidas pelo Centro de Informática. O CIn tem 

papel elementar para fortalecer a atitude empreendedora – já intrínseca - do EMP_REC1, 

facilitar suas conexões com outros empreendedores e disponibilizar ferramentas de auxílio para 
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a concepção do novo negócio. A participação do CIn também fica evidente no comportamento 

adotado pelo EMP_REC2.     

 

6.1.2 Empreendedor Recife 2 

 

O empreendedor EMP_REC2 tem 25 anos, graduou-se em Engenharia da Computação 

e é Mestre em Ciência da Computação, ambos pela UFPE. Ele empreende desde 2011, quando 

criou seu primeiro negócio. Em 2014, este empreendedor foi citado entre os 11 profissionais de 

TI mais promissores de Pernambuco (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2014). 

A experiência no segmento de aplicativos foi a primeira do EMP_REC2 como 

empreendedor. O app desenvolvido contempla o ramo educacional e se destina a acadêmicos e 

bacharéis em Direito. A finalidade é capacitar candidatos ao exame da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), por meio de vídeo-aulas e materiais explicativos. Além deste negócio 

(STARTUP_X), o EMP_REC2 também é sócio em outra startup (STARTUP_Y), igualmente do 

segmento de aplicativos. A solução desenvolvida pela STARTUP_Y se propõe a diminuir filas 

em estabelecimentos comerciais, tais como restaurantes e fast foods, por meio de um aplicativo 

para solicitação e pagamento de pedidos via smartphone. O EMP_REC2 não foi o principal 

responsável pela ideia, mas entrou na fase de concepção deste negócio. 

Para gerenciar os dois primeiros empreendimentos, o EMP_REC2 fundou uma terceira 

empresa (EMPRESA_Z), de desenvolvimento de software, aplicativos e sites. Os aplicativos 

criados se tornaram parte dos serviços ofertados pela EMPRESA_Z, como projetos distintos 

dentro de um único portfólio. Atualmente, fazem parte da equipe da EMPRESA_Z, além do 

EMP_REC2, um sócio e dois colaboradores, dentre os quais um é estagiário e outro, funcionário 

regular. Os sócios se dividem para algumas tarefas e compartilham determinadas atividades. O 

EMP_REC2 relata que as áreas administrativa e comercial são de sua responsabilidade, 

enquanto que as demais atividades de gestão e de desenvolvimento são compartilhadas entre 

ambos. Os colaboradores, por sua vez, dividem-se em tarefas operacionais de marketing e de 

desenvolvimento. Além disso, um parceiro terceirizado é responsável por produzir conteúdo 

para a EMPRESA_Z.  

 

Características intrínsecas 

A escolha do EMP_REC2 pelo empreendedorismo está ligada a características como a 

busca por oportunidades e iniciativa. Primeiro, o empreendedor identificou que o acesso a 

smartphones estava se popularizando no Brasil e que, portanto, eram reais as chances de 
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massificação da utilização de apps. Em seguida, o EMP_REC2 verificou que havia um grande 

potencial no mercado de concursos. Quanto a isso, ele afirma que: "a gente queria fazer alguma 

coisa 'pro' mercado de concursos públicos [...] porque esse é um mercado muito bom". Foi 

juntando estas duas percepções que o EMP_REC2 decidiu-se por criar um aplicativo para 

concurso.  

Outra característica que veio à tona quando da opção por empreender, foi a tomada de 

riscos. O EMP_REC2 relata que se tornar empreendedor foi uma decisão arriscada, pois à época 

estava empregado e tinha perspectiva de crescimento onde trabalhava. Mesmo dilema vivido 

por dois colegas de faculdade seus, com os quais viria a se associar. Segundo o EMP_REC2, 

"essa carreira como empreendedor começou nessa hora que a gente decidiu que ia largar os 

estágios que a gente 'tava', com a opção de ser contratado já, e arriscar um pouco durante um 

tempo. E aí, o primeiro ano foi bem difícil". Todos, porém, estavam cientes do risco envolvido.  

Os sócios entenderam que aquele seria o momento mais adequado para empreenderem, pois 

estavam terminando a faculdade e ainda não tinham muitos impedimentos. Nas palavras do 

EMP_REC2, a decisão, à época, envolveu o seguinte raciocínio: "a hora 'prá' gente tentar é 

agora, né? Que a gente não tem nenhum compromisso, não tem casa pra manter, não tem filhos". 

A característica de planejamento foi importante para a sobrevivência STARTUP_X 

no primeiro ano e seu posterior desenvolvimento. Desde o início, a startup foi financiada com 

dinheiro dos próprios sócios, reunido durante o período de estágio deles em outras empresas e 

também com suas famílias. Conforme o EMP_REC2: "durante um ano estagiando, a gente 

conseguiu juntar um capitalzinho. Obviamente, os pais deram uma forcinha no começo lá, com 

alguma coisa, e a gente foi fulltime mesmo, alugamos um escritório". Era fundamental, 

portanto, economizar e gastar com prudência. Nas palavras do EMP_REC2, "a gente fez um 

planejamento aí de um ano, de quanto gastaria durante um ano e tal e topou arriscar, a gente 

tinha capital 'pra' se manter durante três a quatro meses, e aí a gente pagou seis meses de aluguel 

e tinha capital pra manter". Para ele, isso ajudou a gerar mais comprometimento para com o 

negócio que estava iniciando: "eu gosto de falar à moda antiga, que é pegar o seu dinheirinho 

mesmo que você juntou e ir gastando, vendo todo dia saindo ali do seu bolso".  

Ao final do primeiro ano, a maior dificuldade foi reunir recursos para continuar 

financiando a startup. O EMP_REC2 alega que o aplicativo já havia sido lançado, mas a startup 

não tinha mais dinheiro. A solução, então, foi cada sócio trabalhar remotamente, em seus 

escritórios domésticos. Segundo este empreendedor: "a gente não tinha mais nenhum centavo 

em caixa, zero reais 'prá' manter o escritório. Foi um dilema muito grande na época, se a gente 

mantinha, renovava por mais um ano, ou ia [...] trabalhar em casa. Aí, a gente acabou optando 
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em trabalhar em casa". O empreendedor revela que não buscou capital financeiro no 

ecossistema para financiar as atividades da STARTUP_X. Mais uma vez, ele salienta que esta 

decisão foi estratégica, pelo perfil dos sócios. Entretanto, esta mentalidade vem mudando. Nas 

palavras deste empreendedor: 

nunca aconteceu mesmo da gente ter capital externo dando aquela tranquilidade, 

porque é positivo, porque vem com inteligência de mercado e tudo mais. Mas acho 

que era mais o perfil mesmo da gente. [...] Essa é a cabeça que a gente tem até hoje, 

mas a gente já abriu um pouco a mente pra que esses incentivos fiscais têm um 

benefício grande se alinhados com a estratégia do negócio. 

 

Neste período de home office, sucederam-se algumas dificuldades operacionais, como 

continuar com o mesmo foco e reunir a equipe. O EMP_REC2 aponta o papel da resiliência 

em sua decisão entre desistir ou continuar empreendendo. Foi quando um dos sócios da startup 

optou por deixar o projeto. O EMP_REC2 recorda: "cada um tem o seu nível [...] de resiliência, 

até onde você consegue ir. 'Prá' ele não deu naquele momento e a gente tinha perspectiva". 

Neste momento, o empreendedor revela que recebeu propostas de emprego e havia um "clima 

frio" para a condução do negócio. Entretanto, ele relata que optou por continuar, mesma decisão 

tomada pelo outro sócio que ficou na empresa, o que viria a se mostrar um acerto.  

A escolha pelo empreendedorismo não teve influência da família, segundo o 

EMP_REC2. Apesar de ter familiares empreendedores, nenhum deles é próximo o suficiente a 

ponto de tê-lo influenciado em seguir a mesma carreira. Segundo este empreendedor, o 

pensamento dominante entre seus pais e parentes próximos sempre foi conservador. O 

EMP_REC2 relata, inclusive, ter recebido sugestões de familiares para se dedicar com mais 

ênfase a concursos públicos e deixar a carreira como empreendedor em segundo plano. Este 

apoio que não recebeu da família, contudo, o EMP_REC2 relata que encontrou no Centro de 

Informática da UFPE. Portanto, além da faculdade tê-lo dotado da aptidão de programação 

de software, esse centro foi fundamental em dotá-lo de forte atitude favorável a empreender. 

 

Tomada de Decisão 

Este estímulo à formação de atitudes favoráveis ao empreendedorismo e, 

consequentemente, à intenção de empreender pode ser considerada uma influência indireta do 

ecossistema de empreendedorismo no processo cognitivo do EMP_REC2. Tal influência, 

segundo ele, foi exercida principalmente pela faculdade de engenharia da computação, por meio 

das atividades desenvolvidas durante a faculdade. Uma disciplina, em especial, é lembrada pelo 

EMP_REC2: "Você tem uma cadeira que é o 'Projetão', onde você constitui uma empresa 

mínima [...] E a ideia é tentar clientes, fazer o MVP bem feito. E aí, desde esse momento já 
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surge o interesse por isso [empreender]". Este é um dos momentos em que os alunos recebem 

estímulos para adotarem o comportamento empreendedor. 

A principal razão para o EMP_REC2 ter optado por Recife para empreender concerne 

a um fator emocional. De acordo com este empreendedor, sua ligação afetiva com a cidade - 

ali nasceu e foi criado – foi o que mais pesou na escolha pelo local. Além disso, no momento 

de instalar seu escritório, a preocupação com a qualidade de vida pesou mais do que os 

benefícios oferecidos pelo Porto Digital. Mesmo tendo ciência destes benefícios, tais como a 

facilidade para interações e trocas de ideias com outros empreendedores, o EMP_REC2 

justifica que pode ter uma qualidade de vida melhor trabalhando mais próximo ao local onde 

mora. Este, portanto, foi o principal de escolha de onde instalar a startup: "eu vou andando 'pro' 

meu escritório, vou andando pra casa, vou almoçar em casa, então assim, questão de qualidade 

de vida, conforto", explica. O EMP_REC2 enfatiza que a dificuldade de encontrar vagas de 

estacionamento, por exemplo, também pesou em sua decisão. 

Todavia, o EMP_REC2 considera que há um fator motivacional decorrente dos 

recursos que o ecossistema de Recife disponibiliza aos empreendedores que o influenciou na 

criação de seu primeiro negócio. Neste sentido, a disponibilidade de pessoal qualificado foi 

importante para empreender no segmento de aplicativos. Esta opção unindo conveniência e 

oportunidade, é destacada da seguinte forma pelo EMP_REC2: 

[...] 'tô' aqui, é mais fácil, custo menor, aqui tem muita gente qualificada também, 

profissional de tecnologia qualificado. [...] Dava 'prá' gente fazer tranquilo assim, os 

custos são menores, então tudo isso eram vantagens competitivas em relação com 

qualquer empresa que começasse em São Paulo. 

 

As redes de contato formadas pelo EMP_REC2 e por seu sócio, assim como o auxílio 

da comunidade Manguezal, ajudaram e ainda têm papel importante no processo de captação da 

mão de obra. Nas palavras deste empreendedor, "a gente conhecia muita gente já capacitada e 

que podia ajudar a gente com o projeto. A comunidade aqui de startups, a Manguezal [...] tem 

uma galera bem engajada, muito evento, troca de ideia, então assim, isso vale muito". Todavia, 

esta formação de talentos dotados de conhecimento, mentalidade e comportamento 

empreendedor, aptos a criarem um negócio próprio, também tem um lado negativo. Segundo o 

EMP_REC2, isto eventualmente é um problema, pois boa parte da mão de obra formada 

localmente opta por empreender, o que deixa um número menor de profissionais para serem 

contratados pelas startups já existentes. Além disso, a diminuição da oferta aumenta a 

concorrência entre startups e grandes empresas por profissionais qualificados. 

Afora os recursos humanos, o EMP_REC2 relata que nenhum aspecto legal ou o 

incentivo fiscal do ecossistema de empreendedorismo de Recife teve influência em sua 
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motivação para empreender. Ele aponta que esses fatores não foram considerados quando 

optou pelo empreendedorismo. O empreendedor relata que somente buscou participar de edital 

governamental na fase atual da empresa. Entretanto, não teve sucesso. "Esse ano foi a primeira 

vez que a gente aplicou com a seleção de bolsa, de projeto de bolsa do governo, mas não foi 

aprovado. E também assim, a gente não investiu muito nisso, foi um negócio que a gente fez 

num dia e não funcionou", detalha. 

Da mesma forma, o EMP_REC2 relata que desconhecia empreendedores bem-

sucedidos do ecossistema local quando começou a empreender. Por isso, declara que não foi 

motivado por nenhuma história de sucesso do ecossistema para transformar sua intenção 

empreendedora em ação. De acordo com o empreendedor, os casos de sucesso no ecossistema 

ainda são muito recentes. Algumas startups que à época recém estavam iniciando, hoje se 

consolidaram e se tornaram grandes empresas. O EMP_REC2 afirma que um dos exemplos 

mais conhecidos no ecossistema é o de uma empresa de mídia baseada em geolocalização. 

Também há outros, segundo ele: 

Aqui a gente não tinha muitos cases ainda não. E os que tinham, eu não conhecia não. 

Hoje eu sei de muita startup que na época que a gente tava começando, hoje já são 

empresas consolidadas e tal, com mais de 150 funcionários e tal, mas na época tinham 

uma estrutura muito menor. [...] na época, do ponto de vista de startup local, de um 

case grande, não havia não, hoje já tem bastante. 

 

Outro fator que motivou o EMP_REC2 a empreender foram as trocas de ideias entre os 

alunos – potenciais empreendedores - no espaço de trabalho conjunto (coworking) do CIn. O 

mesmo acontece com os novos profissionais que estão sendo formados para o ecossistema de 

Recife. Na opinião do EMP_REC2, "os próprios concluintes da faculdade, principalmente da 

área de computação, já saem com a cabeça muito mais de 'vou construir meu negócio'". A 

qualificação dos novos profissionais formados no CIn se reflete nas aptidões e conhecimentos 

disponibilizados ao ecossistema.  

 

Ação Empreendedora: 

À medida que suas startups se consolidavam, o EMP_REC2 precisou reunir 

conhecimentos técnicos e científicos, além de desenvolver habilidades para lidar com as tarefas 

de cada etapa da rotina como empreendedor. Ele resume os desafios enfrentados: "cada fase 

dessas aí que a gente foi evoluindo foram os desafios que a gente teve [que] estudar um 

pouquinho, ler sobre, 'prá' depois ver o que vai fazer". Deste modo, pode-se afirmar que o 

EMP_REC2 desenvolve seus conhecimentos através de influência indireta do ecossistema. 

Destacam-se como principais fontes de conhecimento explícito o curso de Engenharia da 



97 

 

 

Computação, o mestrado na mesma área e a iniciativa deste empreendedor para pesquisar 

e aprender por conta própria.  

Cabe destacar, também, a importância do conhecimento tácito, adquirido 

preponderantemente por meio da interação com outros empreendedores. O empreendedor 

é membro da comunidade Manguezal e da Associação Brasileira de Startups (ABS). No caso 

da Manguezal, ele costuma, além de acessar o conhecimento de empreendedores mais 

experientes, oferecer mentoria aos novos empreendedores. Nestes encontros, o contato é mais 

próximo, porém informal. Nas palavras do empreendedor: "a gente frequenta os eventos. 

Sempre tão chamando a gente 'prá' participar, dar uma palestra ou uma mentoria. Então assim, 

uma troca muito boa". Além da aquisição de conhecimento, o EMP_REC2 também precisou 

desenvolver certas habilidades para desempenhar melhor seu papel de empreendedor. 

O EMP_REC2 aponta que a startup inicial e o seu desenvolvimento profissional foram 

acontecendo concomitantemente e passaram por algumas fases. Em cada uma destas fases, foi 

preciso desenvolver habilidades específicas. Inicialmente, o empreendedor relata que precisou 

aprimorar sua aptidão para o desenvolvimento de software, tornando-a uma habilidade 

específica de desenvolvimento de aplicativos. Em suas palavras: "quando a gente começou, a 

gente sequer sabia desenvolver aplicativos. Na época que começou, [...] a gente não tinha 

experiência de desenvolvimento de aplicativos. A gente passou um tempo meio que estudando 

mesmo lá na empresa, só aprendendo a fazer, 'prá' poder executar esse primeiro projeto". 

Conforme este discurso, percebe-se a importância do conhecimento como base para o 

desenvolvimento da habilidade.  

O EMP_REC2 declara que gerenciar a equipe inicial do novo negócio foi outra 

dificuldade encontrada em seu início como empreendedor. Todos trabalhavam, desde o início, 

em tempo integral na startup. Conforme seu relato, era preciso que todos estivessem com os 

interesses e expectativas alinhados: "ter o mesmo nível de dedicação, mesmo nível de 

comprometimento, 'pra' garantir que não tenha divergências pessoais e acabar atrapalhando o 

negócio". Para tanto, foi necessário se preparar com habilidades de gestão de pessoas. 

Segundo ele, a preocupação era formatar adequadamente o processo seletivo para contratar 

bons profissionais. A capacitação, posteriormente, envolveu também se preparar com outras 

habilidades de gestão. Entre elas, o EMP_REC2 relata que precisou aprender sobre técnicas 

de administração e de contabilidade. O desenvolvimento de habilidades de gestão pode ter 

sido mais fácil para o EMP_REC3, cujo caso é relatado na sequência. 
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6.1.3 Empreendedor Recife 3 

 

O EMP_REC3 tem 39 anos, oito deles como empreendedor, e graduou-se em 

Administração na Universidade Federal de Pernambuco.  Ele é um dos idealizadores de uma 

startup que conecta, por meio de aplicativo, usuários que demandam manutenção em 

equipamentos de informática a técnicos que oferecem este tipo de serviço. O modelo de negócio 

é semelhante ao de startups de alto crescimento já consolidadas, tais como Uber e Easy Taxi. 

Até o momento da entrevista, a startup estava em operação há um ano e quatro meses.  

A startup começou como um projeto de inovação de uma empresa de serviços, a qual já 

oferecia um serviço semelhante, mas que funcionava de modo off-line. O aplicativo surgiu com 

o objetivo de simplificar e automatizar o serviço. Segundo o EMP_REC3, isto resolvia um 

problema: "nós 'atendia' mais de dois mil chamados por mês. Imagina tudo offline, fazendo 

ligação. Era bem difícil". Assim, o serviço que envolvia 25 pessoas em sua operação manual, 

atualmente pode ser entregue por apenas duas. Devido a seu potencial de crescimento, logo a 

startup se converteu em um negócio independente. A empresa original, que serviu de base para 

a criação do aplicativo foi extinta, pois a startup apresentou um modelo de negócio mais 

eficiente e rentável aos sócios. Além disso, a nova solução iria concorrer diretamente com o 

serviço anteriormente ofertado. 

Esta spinoff atende a dois públicos. O primeiro deles é o cliente residencial. Neste 

modelo de negócio, o usuário que tem uma demanda pode solicitar o atendimento de um técnico 

diretamente pelo app. O outro público-alvo é empresarial. A empresa cliente contrata o serviço 

de manutenção e pode solicitá-lo via aplicativo ou web. Estes clientes têm a facilidade de poder 

acompanhar todas as etapas do serviço pela internet. 

 O técnico que deseja prestar serviços, por sua vez, passa por um processo de habilitação, 

o qual envolve provas e questionários, e deve atender a determinados critérios, como apresentar 

certificações técnicas, por exemplo. Este técnico, então, tem acesso a outro aplicativo, 

exclusivo. A startup capta técnicos principalmente a partir da base construída durante dez anos, 

período de operação do serviço original. Além disso, há campanhas para atração de novos 

técnicos e, muitas vezes, são os próprios técnicos que procuram a startup para prestarem 

serviços a ela. 

 Desde o início do projeto, o EMP_REC3 dedica seu tempo integralmente ao 

desenvolvimento do aplicativo. Ele tem dois sócios, os quais continuaram na empresa anterior 

até que a nova solução estivesse consolidada. A partir de então, ambos se juntaram ao 

empreendedor e atualmente também se dedicam de forma integral ao novo negócio. As tarefas 
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estão divididas da seguinte forma entre eles: além do EMP_REC3, que é o diretor executivo, 

um dos sócios cuida do departamento operacional e outro do departamento comercial da 

startup.  

 A startup já nasceu por uma influência do ecossistema de empreendedorismo de Recife. 

Foi durante um programa da Softex para capacitação de empreendedores que o EMP_REC3 

identificou uma oportunidade de inovação em sua empresa. Ele recorda este fato:  

toda essa transformação veio a partir de um programa da Softex, chamado TI Impacto, 

programa de capacitação em inovação 'prá' empreendedores da área de tecnologia. 

Foram várias aulas, vários treinamentos de como a gente poderia fazer inovação 

dentro do nosso modelo de negócio.  

 

O evento final da capacitação era uma breve apresentação (pitch). Na oportunidade, foi 

apresentada pela primeira vez a ideia do aplicativo. Este, então, foi encaminhado para ser 

desenvolvido por um parceiro externo, mas logo em seguida o desenvolvimento passou para a 

empresa mãe. Nesse contexto, empreender no segmento de aplicativos, para o EMP_REC3, foi 

algo que aconteceu espontaneamente. "O surgimento foi meio que orgânico, não foi uma 

decisão: 'amanhã, eu vou montar um aplicativo pra começar a ganhar dinheiro [...]. Na 

realidade, o aplicativo é a única conexão da minha plataforma". Depreende-se então que, para 

o EMP_REC3, o aplicativo é um meio de entregar o valor proposto, e não uma solução em si. 

  

Características Intrínsecas 

 O EMP_REC3 relata que sua trajetória empreendedora começou a tomar forma 

enquanto ainda era gestor de Tecnologia da Informação em um banco de Recife. De acordo 

com este empreendedor, esta experiência como empregado em uma organização que segue 

regras rígidas e complexas não estava de acordo com sua vocação, mas trouxe aprendizados: "o 

cara que é empreendedor não consegue viver nesse mundo. Esse foi o pior emprego, mas [...] 

aprendi a ser disciplinado". A disciplina, como uma característica, enriqueceu-o como 

empreendedor, pois lhe ensinou a seguir protocolos e procedimentos previamente definidos.  

 O EMP_REC3 considera que outras características pessoais também lhe têm auxiliado 

durante o processo empreendedor. Dentre elas, destacam-se a resiliência e a persistência. Para 

este empreendedor, "a resiliência é você ter paciência, saber aguentar e aguentar as dificuldades 

que a vida vai trazendo durante o processo de empreendedorismo". Por outro lado, o 

empreendedor define persistência como "não desistir, continuar fazendo e insistir, até chegar 

no produto que você quer". Estas características, segundo o EMP_REC3, foram se 

desenvolvendo durante sua rotina como empreendedor, através da superação de desafios. 
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 Revela-se também no comportamento do EMP_REC3 a característica "exigência de 

qualidade e eficiência", afinal, a participação dos usuários no desenvolvimento da solução é 

considerada por ele um dos pontos críticos para o sucesso da startup. Tanto os usuários pessoa 

física quanto os clientes empresariais contribuem neste processo. A cada atendimento, coleta-

se o feedback dos usuários para aprimorar o aplicativo. Além deles, a própria equipe da startup 

contribui com sugestões. Todas as ideias inseridas no desenvolvimento seguem uma 

metodologia e passam por várias etapas e testes antes de ficarem disponíveis. Atualmente o app 

está na versão 4.0, o que significa que já foi reconstruído três vezes. O empreendedor considera 

que esta é uma evolução substancial para uma solução que está há tão pouco tempo no mercado. 

 O EMP_REC3 revela, então, que em seu repertório de comportamentos está a busca 

contínua por testes e validações de sua solução junto ao público-alvo. Se o feedback for 

positivo, deve-se continuar evoluindo. Isto é feito para que ele evite desperdiçar grandes somas 

em dinheiro com algo que o mercado não deseja. Este empreendedor considera, portanto, que 

não é adequado esperar pelo momento em que a solução esteja perfeita para testá-la. Em 

suas próprias palavras, "o ótimo, muitas vezes, é o inimigo do bom". Ele considera, entretanto, 

que a divulgação é essencial para que o aplicativo garanta seu espaço no mercado. Assim, o 

EMP_REC3 busca desenvolver um aplicativo que tenha apelo comercial, sem se descuidar da 

utilidade do mesmo. De acordo com o empreendedor, estes requisitos são fundamentais para 

que um aplicativo seja divulgado de forma orgânica – sem grandes investimentos em 

publicidade –, tenha sucesso e seja rentável. Questionado se suas redes de contato auxiliam na 

comercialização do aplicativo, o empreendedor relata que não. 

 A família e os amigos não foram determinantes para que o EMP_REC3 decidisse 

empreender. Ele revela que até empreender não tinha amigos próximos ou familiares 

empreendedores. O empreendedor conta que sua família sempre o aconselhou a buscar emprego 

público ou trabalhar para uma empresa multinacional. Ele pondera, entretanto, que seus 

familiares sempre o apoiaram em suas iniciativas, apesar de não o terem auxiliado na formação 

de atitudes favoráveis ao empreendedorismo.  

       

Tomada de decisão 

O EMP_REC3 revela que durante o período em que esteve empregado sentiu certa 

"angústia", pois sempre quis empreender, ou seja, identificava em si uma vocação para o 

empreendedorismo. Identifica-se, assim, uma atitude favorável ao empreendedorismo. O 

EMP_REC3 se revela satisfeito com a decisão tomada: "A melhor coisa que aconteceu na 

minha vida foi tomar a decisão de empreender", orgulha-se.  
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O EMP_REC3 declara que o incentivo fiscal concedido pela prefeitura para os 

empreendedores instalarem suas startups no Porto Digital não é algo que o influencie ou tenha 

motivado a empreender no ecossistema de empreendedorismo local. Este empreendedor 

considera que as políticas de apoio aos empreendedores em Recife são insuficientes. "Não 

existe política efetiva de apoio por parte do Estado e do município para as startups", afirma. 

Ele entende que nem a prefeitura nem o governo do Estado estão preparados para apoiar uma 

startup de base tecnológica. Tudo o que existe, segundo ele, são os próprios empreendedores 

apoiando uns aos outros e ações pontuais de entidades como a Softex, por exemplo.  

Para o EMP_REC3, a mão de obra especializada disponível no ecossistema foi o 

principal fator que o motivou a empreender em Recife. "Nós somos de Recife, a gente aqui tem 

muita mão de obra especializada na área de tecnologia. Isso facilita muito o processo", destaca 

o empreendedor. Mesmo assim, as principais dificuldades encontradas por ele durante a criação 

e desenvolvimento do novo negócio foram em relação à qualificação dos profissionais em razão 

das constantes evoluções das tecnologias – principalmente em relação ao sistema operacional 

iOS, para o qual o aplicativo foi inicialmente desenvolvido. Segundo ele, há poucos 

desenvolvedores com conhecimento neste tipo de plataforma. Para o outro sistema operacional 

dominante, Android, por outro lado, o empreendedor argumenta que é mais fácil desenvolver 

as soluções, pois a oferta de profissionais é maior. 

A possibilidade de encontrar desenvolvedores com conhecimento nos sistemas 

operacionais (SOs) Android e iOS foi essencial ao desenvolvimento da startup.  Assim, o 

EMP_REC3 revela que não tem dificuldade de contratação de pessoal qualificado das áreas 

técnicas. De acordo com este empreendedor, estes profissionais têm por característica se 

capacitarem continuamente, pois sua área de formação e atuação muda constantemente e 

demanda atualização contínua. 

A maior dificuldade em relação aos recursos humanos é contratar pessoas das áreas 

administrativa, financeira e comercial. Segundo o EMP_REC3, os profissionais destas áreas 

formados no ecossistema aprendem sobre conceitos e ferramentas moldados para empresas 

tradicionais e detêm pouco conhecimento a respeito das especificidades das startups. Isto 

acontece principalmente no segmento de aplicativos, marcado pela conectividade e modelos de 

negócios muitas vezes raros ou inéditos. Assim, o EMP_REC3 revela que suas alternativas são 

capacitar profissionais inexperientes ou oferecer um alto salário para atrair alguém com uma 

base de conhecimento já solidificada e que possa aprender mais rápido. 

Esta incongruência entre a formação dos profissionais e as demandas das startups se 

reflete na oferta de serviços de suporte. O EMP_REC3 relata que é muito difícil encontrar 
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contabilistas e advogados, por exemplo, preparados para trabalhar com startups. Segundo este 

empreendedor, "são poucos os advogados que conseguem trabalhar com startups. Não estão 

preparados, porque estão todos trabalhando com o modelo tradicional".   

Além disso, a interação com outros empreendedores é fundamental para o 

EMP_REC3 coletar sugestões e aprimorar o aplicativo. A startup tem um conselho de 

empreendedores experientes que auxiliam em seu desenvolvimento. Por outro lado, a escolha 

por empreender em Recife revela um componente emocional e a consolidação de uma ligação 

afetiva entre o empreendedor e o ecossistema. O EMP_REC3 ressalta que pretende retribuir 

ao ecossistema a ajuda recebe dos empreendedores mais experientes. Ele declara que: 

[...] eles querem desenvolver o ecossistema e hoje eu tenho o dever cívico de manter 

a minha operação aqui, né? Porque eu quero desenvolver o ecossistema também. 

Então, no momento que eu recebi uma ajuda muito grande desse conselho, vai chegar 

o momento de dar a minha ajuda muito grande. Então, a gente meio que transforma 

isso aqui num negócio mais vivo, onde eu recebo e dou. 

 

Esta vontade de retribuir o apoio recebido no ecossistema de Recife faz com que o 

EMP_REC3 tenha a intenção de manter a unidade de desenvolvimento da startup em Recife, 

mesmo com o crescimento da mesma e tendo identificado que o mercado para o tipo de solução 

que a sua startup disponibiliza é muito maior na região Sudeste do Brasil, especialmente em 

São Paulo. Mesmo assim, há intenção de abrir unidades operacionais em São Paulo. 

O empreendedor relata desconhecer premiações e outras formas de reconhecer o sucesso 

e divulgar o trabalho dos empreendedores à comunidade em geral. Segundo ele, o que existem 

são apenas iniciativas institucionais da Inovativa Brasil, Endeavor e Softex, as quais ainda são 

pouco conhecidas, principalmente do público externo ao ambiente de empreendedorismo. 

Contudo, cita dois exemplos de sucesso reconhecidos no ecossistema que o têm inspirado e 

influenciado. São eles os empreendedores de uma startup desenvolvedora de um aplicativo de 

publicidade geolocalizada e uma empresa desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis. 

A primeira startup citada, inclusive, já está atuando fora do Brasil e inspira o empreendedor em 

seus planos de internacionalização do próprio negócio. 

O EMP_REC3 ressalta que a experiência de empreender está sendo um grande 

aprendizado. Segundo ele, "tem que aprender com a vida, porque a porrada que a própria vida 

dá faz você evoluir [...] Infelizmente, a gente só aprende na porrada". O EMP_REC3 conclui 

afirmando que durante o processo empreendedor, sua rede de contatos aumentou muito e está 

mais qualificada. Além disso, sua mentalidade mudou. De acordo com seu relato, o que 

pensava logo antes de criar sua startup é diferente do que pensa hoje e, seguindo uma evolução 
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natural, culminará em uma mentalidade ainda mais madura. Percebe-se, em seu discurso, a 

necessidade de realização e sentimentos como paixão e felicidade: 

[...] eu tô muito muito mais feliz hoje do que quando eu trabalhava na iniciativa 

privada. Hoje, eu vejo sentido em tudo que eu faço, hoje eu tenho meu sonho, tenho 

o meu foco mais lá na frente [...] eu faço com que as coisas aconteçam.  

  

Ação Empreendedora 

O que levou o EMP_REC3 a trocar a carreira de empregado pela de empreendedor foi 

a frustração com seu antigo emprego. Segundo ele, o "gatilho" para a mudança foi o 

conhecimento adquirido em um curso de desenvolvimento comportamental, cujo objetivo era 

desenvolver nos participantes o autoconhecimento e a inteligência emocional. "Tem um curso 

em São Paulo, que eu acho que foi superinteressante, que 'prá' mim, foi um momento de 

mudança, [...] de autoconhecimento e educação emocional". Ele destaca que neste curso 

aprendeu a trabalhar suas frustrações e limitações e afirma que controlar melhor suas emoções 

o fez descobrir uma força interior, responsável por induzi-lo à mudança. 

Por outro lado, o EMP_REC3 relatou que não percebe valor nas iniciativas promovidas 

pelo Porto Digital. Segundo ele, nunca houve grande incentivo ou influência direta do PD em 

seu processo para se tornar um empreendedor e desenvolver seu negócio. Porém, reconhece o 

valor do PD enquanto ambiente de conexão entre os empreendedores. A proximidade, 

facilidade no acesso e interação com profissionais de outras empresas e áreas são destacados 

pelo EMP_REC3 como os principais benefícios de estar instalado no PD, pois isto facilita a 

troca e o acesso ao conhecimento tácito disponível no ecossistema. Caso tivesse instalado sua 

startup em outro local, o empreendedor relata que seria praticamente inviável ter ajuda tão 

constante. Assim, as iniciativas promovidas no ambiente do PD influenciam o EMP_REC3 a 

modificar seu comportamento à medida que acessa tais conhecimentos. 

Estas interações, todavia, costumam ser menos estruturadas e mais informais. Consoante 

a isso, o EMP_REC3 declara que não percebe contribuição das associações de empreendedores 

para sua evolução. Ele revela conhecer associações de empreendedores locais, porém entende 

que nenhuma delas se adequa ao seu negócio, pois as considera excessivamente genéricas. 

Segundo este empreendedor: "eu não faço parte [...] não tem nenhuma associação que me 

represente".  Ele destaca que acharia interessante se houvesse uma associação que reunisse os 

empreendedores locais, mobilizasse parceiros e disponibilizasse determinados serviços, tais 

como licenças de aplicativos complementares àqueles desenvolvidos pelas startups.  

Segundo o EMP_REC3, as entidades em Recife que mais têm aportado conhecimentos 

técnicos em seu desenvolvimento como empreendedor são a Endeavor e a Câmara 
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Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham). Ele critica o papel do Sebrae 

como entidade de apoio aos empreendedores do segmento de aplicativos, pois considera que "o 

Sebrae é muito voltado 'pro' microempreendedor que quer montar uma coisa mais básica. Se 

você vai 'prá' inovação pesada, plataforma, aplicativos, Sebrae não é o lugar". A visão do 

empreendedor sobre o Sebrae, portanto, é que o apoio desta entidade está muito mais voltado 

para negócios tradicionais do que para aqueles com potencial inovador. 

No ecossistema, portanto, o EMP_REC3 salienta que a aquisição de conhecimento se 

dá principalmente através de mentorias com empreendedores mais experientes e executivos de 

grandes empresas. Ele afirma ter sido selecionado para o os programas Promessas, da 

organização Endeavor, e Inovativa Brasil, do governo federal. Nestes programas, o 

conhecimento adquirido proveio tanto de maneira tácita – em forma de mentorias - quanto 

explícita - capacitação em metodologias de gestão de projetos, por exemplo. Nas palavras deste 

empreendedor, "a gente teve mentoria com muita gente muito boa, CEO's de grande empresas 

do Brasil [...] um monte de capacitação [...] tudo isso você vai aprendendo durante esse processo 

de capacitação". Seus dois sócios também participaram dos mesmos programas e atividades. O 

EMP_REC3 declara que houve uma "revolução interna de aprendizagem" para os três.  

O EMP_REC3 acredita que o conhecimento adquirido em sua experiência profissional 

e sua formação acadêmica pouco contribuíram para sua carreira como empreendedor. Em sua 

percepção, a experiência prática como empreendedor o auxiliou muito mais: "eu, com um ano 

de startup, aprendi mais do que tinha aprendido a minha vida inteira. Eu sou Administrador de 

formação. Aí você pergunta se o curso de Administração agregou alguma coisa no meu 

empreendimento. Quase nada". Segundo ele, o aprendizado é diário e depende de muito estudo, 

curiosidade e proatividade na busca de informações. O crescimento pessoal também é 

constatado pelo EMP_REC3. Para ele, empreender é um desenvolvimento pessoal.  

Contudo, observa-se no comportamento do EMP_REC3 sua aptidão para a gestão, a 

qual pode ter sido construída, em parte, durante o curso de Administração e de sua experiência 

como gestor de TI. Afinal, percebe-se o condicionamento deste empreendedor a pensar em 

aspectos de gestão, como, por exemplo, sua preocupação com métricas de desempenho. Em 

suas palavras: "você saber o custo de aquisição do cliente, qual o tempo de vida de cada 

contrato, quanto que vai custar, essa parte financeira do negócio. Então, isso precisa ser muito 

bem desenvolvido e muito bem desenhado". A habilidade específica de implantação de 

métricas, então, pode ser inerente a este empreendedor.  

Além de servir como instrumento de controle e gestão, o EMP_REC afirma que as 

métricas podem influenciar na possibilidade de captação de investidores: "se você quiser 
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conversar com o investidor, quiser trazer dinheiro externo 'prá' poder fazer o negócio crescer, 

você tem que provar um monte de coisa". Para ele, as informações sobre o negócio devem ser 

levantadas antes da criação ou durante o desenvolvimento da startup. Devido a esta governança 

exigida pelos investidores, a startup já precisa estar organizada para receber o aporte. 

Conforme as declarações do EMP_REC3, o ecossistema de empreendedorismo de 

Recife não teve influência direta em seu comportamento ou para que ele adotasse ações para o 

desenvolvimento de sua startup. Porém, pode-se deduzir que as oportunidades proporcionadas 

por este ambiente influenciam indiretamente em suas ações. Isto porque o ecossistema de 

empreendedorismo de Recife, por meio do Porto Digital e das instituições que o compõem, 

disponibilizam condições para que haja interação entre os empreendedores criarem e 

desenvolverem seus negócios. Assim, apesar do EMP_REC3 não perceber muitas contribuições 

do ecossistema de empreendedorismo local em seu comportamento para criar um novo negócio, 

os recursos disponíveis são fundamentais ao desenvolvimento e comercialização da solução 

proposta. Estas contribuições do ecossistema, no entanto, só podem ser melhor compreendidas 

se comparados os casos estudados. As semelhanças e diferenças entre os empreendedores 

EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_REC3 são expostas a seguir. 

  

6.1.4 Análise Comparativa entre os empreendedores de Recife 

 

 Os três empreendedores entrevistados são naturais de Recife e são responsáveis ou 

corresponsáveis pela criação e desenvolvimento de mais de um negócio. Além disso, todos 

empreendem no segmento de aplicativos. Observa-se, contudo, algumas diferenças entre eles. 

Os empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2 compartilham entre si o fato de serem jovens e 

a formação acadêmica no Centro de Informática da UFPE – Ciência e Engenharia da 

Computação, respectivamente. Eles também têm pouca ou nenhuma experiência profissional 

em empresas consolidadas ou tradicionais.  Já o EMP_REC3, mais experiente, formou-se em 

Administração e trabalhou por vários anos em um banco comercial. Esta diferença de 

experiência profissional e na formação superior parece influenciar na percepção dos 

empreendedores – mesmo que isso não seja reconhecido pelo EMP_REC3. Enquanto que os 

EMP_REC1 e EMP_REC2 se mostram mais sonhadores e focados em aspectos técnicos de 

suas soluções, o EMP_REC3 demonstra focar sua atenção em questões relacionadas à gestão. 

Os três empreendedores, contudo, demonstram domínio sobre metodologias para o 

desenvolvimento dos aplicativos e entrega de suas propostas de valor. 
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 O amadurecimento do ecossistema de empreendedorismo de Recife pode ter 

influenciado para que os EMP_REC1 e EMP_REC2 empreendessem pela primeira vez com 

menos de 25 anos e durante a faculdade, enquanto que o EMP_REC3 criou seu primeiro 

negócio após os 30 anos e depois de certo tempo trabalhando como empregado. 

Empreendedores e especialistas têm opinião unânime a respeito desta evolução do ecossistema. 

Um sinal disto é a emergência de histórias de sucesso, as quais inexistiam há pouco tempo, 

conforme os relatos desses sujeitos.  

Por outro lado, o Centro de Informática parece estimular mais o comportamento 

empreendedor em seus alunos em relação a outras faculdades – mesmo aquelas da própria 

universidade federal. Esses fatores possivelmente influenciaram a cultura local, tornando-a 

mais aberta ao empreendedorismo e estimulando os indivíduos a criarem novos negócios, 

especialmente em segmentos relacionados à TI. A seguir, busca-se explorar a formação dos 

comportamentos destes empreendedores e como o ecossistema de empreendedorismo de Recife 

os influenciou na criação de suas startups. 

 

Características intrínsecas 

 As características apresentadas pela literatura ficam evidentes nas declarações dos 

empreendedores. Dado que as características propostas por Lopes Jr. e Souza (2006) são 

oriundas daquelas apresentadas por Sebrae (2011) e Unctad (2015), considerou-se que "busca 

de oportunidades/iniciativa", "persistência", "aceitação de riscos", "comprometimento", 

"estabelecimento de metas", "busca de informações", "planejamento e monitoramento", 

"estabelecimento de redes de contato", "persuasão", "independência", "autoconfiança" e 

"exigência de qualidade e eficiência" são equivalentes nos dois modelos. Entretanto, adotou-se 

a nomenclatura proposta por Lopes Jr. e Souza (2006), pois entende-se que esta representa com 

mais precisão os comportamentos. Além disso, também se considerou na análise as três 

características complementares propostas por estes autores: "liderança", "criatividade" e 

"inovação".  

Os traços denotados com mais intensidade por cada empreendedor estão apresentados 

no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Características Intrínsecas dos Empreendedores de Recife 

Empreendedor Características Intrínsecas 

EMP_REC1 Busca de oportunidades/iniciativa; Persistência; Busca de Informações; 

Planejamento e Monitoramento; Estabelecimento de Redes de Contato; 

Persuasão; Exigência de qualidade e eficiência; Liderança; Independência 

e Autoconfiança; Criatividade; e Inovação. 

EMP_REC2 Busca de oportunidades/iniciativa; Persistência; Aceitação de Riscos; 

Busca de Informações; Planejamento e Monitoramento; Estabelecimento 

de Redes de Contato; Exigência de qualidade e eficiência; Independência; 

Autoconfiança; Criatividade; e Inovação. 

EMP_REC3 Busca de oportunidades/iniciativa; Persistência; Aceitação De Riscos; 

Busca de Informações; Planejamento e Monitoramento; Estabelecimento 

de Redes de Contato; Exigência de qualidade e eficiência; Independência 

e Autoconfiança; Criatividade; e Inovação. 

 

 Os três empreendedores se assemelham em traços como busca de oportunidades/ 

iniciativa; e aceitação de risco. Tais características estão diretamente ligadas e não apresentam 

evidências de terem sido desenvolvidas por meio de influência do ecossistema, mas se mostram 

potencializadas por ele. A busca por oportunidades foi estimulada pela inserção dos 

empreendedores no ecossistema, especialmente pela cultura que relataram terem vivenciado no 

CIn. Percebe-se que os empreendedores aproveitaram oportunidades incomuns para a 

concepção de seus negócios, ao decidirem oferecer soluções com potencial inovador, e agiram 

com proatividade na busca ou criação de uma oportunidade. Além disso, a aceitação de risco 

fica evidente pela própria criação de um novo negócio, já que, conforme Sebrae (2001) e Unctad 

(2015), isto implica a disposição de assumir desafios e responder por eles.  

Os empreendedores EMP_REC2 e EMP_REC3, cujas soluções já estão sendo 

comercializadas, ainda denotam outro elemento dessa característica, sugerido por Sebrae 

(2001) e UNCTAD (2015), que é estarem buscando a expansão de suas startups. O 

EMP_REC3, no entanto, não demonstra ter agido com proatividade ao buscar a oportunidade. 

Apesar disso, ele teve iniciativa para aproveitar a oportunidade quando a identificou. A 

participação do ecossistema, neste caso, foi indireta e aconteceu por meio de um curso 

disponibilizado, o qual estimulou o EMP_REC3 a identificar uma oportunidade e aproveitá-la 

por meio da inovação. Nos três casos estudados, só foi possível a iniciativa para aproveitar as 

oportunidades porque o ecossistema as proporcionou aos empreendedores.  

A característica de planejamento e monitoramento, por outro lado, se mostrou 

essencial na estratégia dos empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2 quando da concepção 

até o desenvolvimento de seus negócios. Estes empreendedores, estabelecerem um 

planejamento, fizeram-no para ter melhor controle sobre o desempenho de seus respectivos 
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empreendimentos. Junto a isso, ambos adotaram o monitoramento sistemático. Assim, mesmo 

sujeitos a dificuldades inerentes à operacionalização de um novo negócio, tais empreendedores 

podem adequar melhor suas estratégias, de acordo com as contingências de mercado, conforme 

aponta a literatura (SEBRAE, 2011; UNCTAD, 2015). Em nenhum dos casos o ecossistema 

aparentou ter influenciado diretamente no desenvolvimento dessa característica. Possivelmente, 

contudo, a disciplina de empreendedorismo que os EMP_REC1 e EMP_REC2 cursaram pode 

ter exercido influência na emergência desse traço. Já para o EMP_REC3, essa característica 

fica evidente em sua preocupação com a construção de indicadores de gestão e pode ter sido 

influenciada pela participação no Softex e nas interações com outros empreendedores do 

ecossistema, eventos que possivelmente o sensibilizaram em relação à importância das métricas 

para ter o controle de sua startup e para apresentar o projeto a investidores.  

A busca de informações também é uma característica comuns aos três empreendedores. 

Todos eles buscam sistematicamente informações sobre seus respectivos segmentos, seja por 

meio de pesquisa individual, com outros empreendedores, em eventos e também com usuários. 

Além disso, exibem comportamentos destacados pela literatura (SEBRAE, 2001; UNCTAD, 

2015), tais como ênfase em oferecer novas soluções no mercado e a importância da interação 

com outros atores do ecossistema (como especialistas, clientes e outros empreendedores). Neste 

sentido, o papel da persuasão e das redes de contato se mostra fundamental.  

A persuasão é um traço de personalidade evidenciado explicitamente apenas pelo 

EMP_REC1, principalmente quando ele revela usar deliberadamente sua posição de liderança 

em uma das entidades de suporte do ecossistema para obter apoio de pessoas-chave, visando a 

consecução de seus objetivos enquanto empreendedor, o que está em consonância com a 

literatura pesquisada (SEBRAE, 2001; UNCTAD, 2015). Os empreendedores EMP_REC2 e 

EMP_REC3 não demonstraram explicitamente a importância da persuasão em seus discursos. 

Apesar disso, ela possivelmente está atrelada à comercialização das soluções desenvolvidas, 

através do convencimento de clientes, bem como para angariar apoio, recursos ou a confiança 

de outros atores do ecossistema.  

Conforme Sebrae (2001) e UNCTAD (2015), as redes de contato também envolvem o 

relacionamento com pessoas-chave para o atingimento dos objetivos do negócio. Seu principal 

benefício é o acesso a informações, construção de conhecimentos (através de mentorias, por 

exemplo) e facilitação do acesso dos empreendedores a recursos e mercados (ZAHRA, 

WRIGHT e ABDELGAWAD, 2014). O acesso a estas redes pode ser a principal 

contribuição do ecossistema para os empreendedores pesquisados. Todos eles enfatizam o 

papel central das interações com outros especialistas, usuários e outros empreendedores para a 
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construção de suas soluções. No Porto Digital, é notório que os empreendedores não são apenas 

estimulados, mas naturalmente induzidos a interagirem com outros atores do ecossistema e, 

assim, fortalecerem suas redes de contato.  

Outras características comuns aos três empreendedores são "exigência de qualidade e 

eficiência", "criatividade" e "inovação". Observa-se a primazia pela qualidade quando os 

empreendedores declaram criar as soluções em conjunto com os usuários. O objetivo desta 

prática é a melhoria contínua dos aplicativos e a busca constante por deixá-los o mais próximo 

possível do idealizado pelo público-alvo, satisfazendo ou superando a expectativa desses 

clientes. Essa também é uma característica dos empreendedores, conforme sugere a literatura 

pesquisada (SEBRAE, 2001; UNCTAD, 2015). A "criatividade" e a "inovação", por sua vez, 

revelam-se na opção dos empreendedores por oferecerem soluções não tradicionais e modelos 

de negócio únicos, direcionados à resolução de problemas que os mesmos identificaram em 

suas pesquisas. O ecossistema, ao disponibilizar recursos e criar uma cultura de incentivo à 

inovação, contribui de forma indireta para que estas características se desenvolvam e apareçam.      

 Ainda, dentre as características que os EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_REC3 

apresentam em comum está principalmente a persistência. Ela foi fundamental para que esses 

empreendedores superassem as dificuldades e seguissem com seus projetos, comportamento 

em consonância com o que apontam Sebrae (2001) e UNCTAD (2015). Para o EMP_REC1, o 

momento em que mais precisou desta característica foi quando ele falhou pela primeira vez e 

precisou superar o fracasso. Já o EMP_REC2 considera que o momento de maior dificuldade 

foi quando a startup ficou sem fundos para ser financiada e um sócio saiu do negócio. Por fim, 

o EMP_REC3 não destaca nenhum momento em especial, mas revela que precisou superar 

várias adversidades durante sua trajetória como empreendedor. A esta característica, soma-se 

também a resiliência, a qual, mesmo não evidenciada pela literatura, foi destacada pelos 

empreendedores. Não fica evidente se a persistência já era inerente ao comportamento dos 

empreendedores ou se ela foi desenvolvida com o apoio do ecossistema, conforme os desafios 

iam se sucedendo. Sugere-se, contudo, que esta é uma característica inerente aos 

empreendedores, mas que se sobressaiu porque o ecossistema apoiou e ofereceu os recursos 

necessários ao progresso dos empreendedores e suas startups. 

 A característica de persuasão mostra relação com a característica "liderança", a qual 

está mais explícita no comportamento evidenciado pelo empreendedor EMP_REC1. Tal 

característica fica evidente devido principalmente a seu papel enquanto representante da 

comunidade Mangue Health. O EMP_REC3 também parece compartilhar essa característica, 
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pois tem a missão de liderar uma equipe em sua startup. Esse papel, contudo, não ficou evidente 

em seu discurso. 

 A característica "comprometimento", por sua vez, aparece com mais intensidade no 

discurso do EMP_REC2. Para ele, foi essencial que toda a equipe da startup estivesse alinhada 

e manifestasse essa mesma característica para que o negócio tivesse chances de sucesso. Porém, 

os outros empreendedores entrevistados também denotam estarem comprometidos com o 

desenvolvimento de suas soluções, afinal, todos relataram praticar as ações apontadas por 

Sebrae (2001) e UNCTAD (2015), tais como esmero com os clientes, certo sacrifício pessoal e 

a determinação de atuarem em conjunto com os demais membros de suas startups para 

atingirem o sucesso em seus respectivos empreendimentos.  

 Por fim, a independência e a autoconfiança podem ser percebidas através do próprio 

discurso dos empreendedores. Os três entrevistados demonstraram, através de seus relatos e 

declarações, otimismo, determinação e confiança em suas próprias capacidades, 

comportamentos que também estão presentes em Sebrae (2001) e UNCTAD (2015).    

Outras características, não apresentadas na literatura selecionada para análise, ainda 

foram verificadas entre os empreendedores. Entre elas, o EMP_REC1 ressaltou a importância 

de ter desenvolvido a disciplina como uma característica, a qual foi fundamental para que 

seguisse procedimentos padrão e metodologias sistematizadas. No entanto, de acordo com suas 

declarações, percebe-se que esta característica pode ter sido desenvolvida durante o período em 

que esteve empregado e potencializada pelo processo empreendedor.       

 Sendo assim, confirma-se que os empreendedores entrevistados apresentam as 

características evidenciadas pela literatura e que as mesmas são importantes para que eles 

consigam desenvolver suas startups, conceber e comercializar suas soluções. Percebe-se, no 

entanto, que o ecossistema de empreendedorismo não influencia diretamente no 

desenvolvimento dessas características. O papel do ecossistema é influenciar de forma 

indireta para que estas características se sobressaiam e se fortaleçam. A tomada de decisão 

também faz parte do comportamento dos empreendedores e é analisada a seguir.  

  

 Tomada de decisão 

Todos os empreendedores entrevistados revelaram vivenciar emoções positivas durante 

o processo empreendedor. Em seus discursos, denotam emoções como orgulho, satisfação e 

felicidade. Percebe-se que empreender, para eles, é uma forma de fazerem algo que gostam e 

se sentirem bem consigo mesmos. Há, portanto, uma necessidade de realização evidente entre 

eles, a qual os motiva e é ainda mais saliente no caso do empreendedor EMP_REC1. Ao mesmo 
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tempo, a ligação afetiva com a cidade ou o ecossistema de empreendedorismo de Recife 

transparece nos relatos dos empreendedores entrevistados. Mesmo que não tenha sido 

explicitado pelos empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2, isto fica implícito em seus 

discursos. Já o EMP_REC3 revela que empreender também está ligado a dar um retorno do 

apoio que tem recebido ao ecossistema. 

 Os três empreendedores também se mostraram otimistas. O ecossistema pode ter tido 

papel importante na formação deste componente afetivo ao disponibilizar recursos e criar uma 

atmosfera "viva" de suporte ao empreendedorismo, o que parece influenciar na percepção dos 

empreendedores e deixá-los seguros, pois sempre têm um norte e a quem recorrer. Isto também 

pode ser responsável – junto aos traços e à cognição - por estes empreendedores terem superado 

as adversidades que enfrentaram, prosseguindo com o processo empreendedor.  

As emoções negativas, por outro lado, não ficam evidentes no discurso dos 

empreendedores, à exceção do EMP_REC1, cujo discurso denota emoções negativas 

associadas à falha. Estas emoções, mais do que vergonha e constrangimento, aparentam ter 

gerado frustração neste empreendedor. Neste sentido, o suporte do ecossistema de 

empreendedorismo, através da disponibilização de acesso a interações com outros 

empreendedores, eventos (como o Momento Crítico, por exemplo, em que os empreendedores 

compartilham suas experiências de falha) e a própria cultura podem ter contribuído para que o 

EMP_REC1 formasse atitudes favoráveis e estivesse preparado para enfrentar a falha, 

encarando-a e a compreendendo como um processo racional e gerador de aprendizado.   

Mostra-se adequado, portanto, assumir que a emoção de fato influencia o 

comportamento dos empreendedores do segmento de aplicativos em Recife. Ainda assim, 

empreender é um processo essencialmente racional. Os três empreendedores entrevistados 

relataram que empreender no segmento de aplicativos decorreu de escolhas conscientes e 

ponderadas. Todos demonstraram estar cientes dos riscos que corriam e mesmo assim optaram 

pelo empreendedorismo. Isto denota percepção de controle comportamental, conforme sugerido 

pelos modelos de Ajzen (1991) e Ajzen e Fishbein (2005) e ratifica que "assumir riscos" 

(LOPES e SOUZA, 2006) e "correr riscos calculados" (SEBRAE, 2001; UNCTAD, 2015) são 

características destes empreendedores. Além disso, todos empreenderam após identificarem 

uma oportunidade – e tomaram a iniciativa de aproveitá-la. Assim, pode-se assumir também 

que a existência de oportunidades no ecossistema pode servir de motivação para quem tem a 

intenção de empreender. 

 Confirma-se no discurso dos empreendedores entrevistados que as emoções se 

relacionam com as motivações e influenciam na escolha de determinado comportamento. 
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Percebe-se que os empreendedores são influenciados em maior grau por motivações intrínsecas, 

e em menor grau pelos incentivos disponíveis no ecossistema para que eles empreendam.  

Desta forma, confirma-se também o que enunciam Fayolle, Liñan e Moriano (2014), 

para quem as motivações que levam as pessoas a empreenderem são influenciadas pelos valores 

pessoais e podem ser diferentes para cada pessoa. Por sua vez, a influência das normas ou 

valores sociais, propostas por Julien (2010) é dicotômica. Se, por um lado, a falta de apoio da 

sociedade recifense em geral parece não desmotivar os empreendedores, o suporte de outros 

empreendedores se mostra fundamental. Ter o apoio do ecossistema de empreendedorismo, por 

meio de sua cultura, faz com que os empreendedores se sintam confortáveis com a possibilidade 

de eventuais fracassos. Isto então os auxilia a persistirem e superarem obstáculos. Dentre eles, 

as próprias normas da sociedade, em geral.  

Essa influência das normas sociais, contudo, parece não ser suficiente para demover os 

empreendedores de criarem e desenvolverem novos negócios. Supõe-se que isto ocorra devido 

à interação destes empreendedores com outras pessoas se concentrar em seus pares no 

ecossistema de empreendedorismo. Neste círculo social, configura-se uma cultura de apoio aos 

empreendedores e atitudes favoráveis ao empreendedorismo. Por outro lado, isto parece 

evidenciar uma distância entre os mundos "do empreendedorismo" e o "mundo real". Ou seja, 

isto reflete duas "sociedades", uma inserida na outra, que pouco ou nada conversam. Por isso, 

justifica-se o discurso do EMP_REC1, para quem aqueles que estão alheios ao "mundo do 

empreendedorismo" pouco ou nada tem de acesso às informações e benefícios que criar o 

próprio negócio pode trazer. Isso torna mais difícil difundir atitudes favoráveis ao 

empreendedorismo na sociedade local. Depreende-se disso que, se os potenciais 

empreendedores não estiverem inseridos nas discussões do ecossistema, a dificuldade de 

aceitar a falha e a possibilidade de serem julgados pela sociedade podem inibir sua 

intenção de empreender. 

Os empreendedores mais experientes se mostraram mais resilientes, enquanto que os 

empreendedores mais novos estão mais sujeitos a desistir após falhar. Da mesma forma, o medo 

de falhar também não desestimula/desmotiva a intenção de empreender dos empreendedores 

entrevistados. A formação de atitudes favoráveis à falha parece influenciar positivamente na 

adoção de comportamentos empreendedores. Além disso, os eventos de interação e qualificação 

fazem com que os empreendedores estejam capacitados em metodologias que os fazem 

progredir gradualmente e corrigir eventuais defeitos de suas soluções antes que elas venham a 

falhar. 
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A busca por reconhecimento e prestígio parece ter um alcance limitado enquanto uma 

motivação pela qual os EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_REC3 empreendem. Afinal, a 

sociedade de Recife é vista como tradicional e pouco entusiasta do empreendedorismo. 

Entretanto, em relação a seus pares no ecossistema de empreendedorismo, isto pode ser algo 

relevante. Neste sentido, as histórias de sucesso do ecossistema podem motivar os 

empreendedores a alcançarem ou superarem determinado status. 

Por outro lado, alguns aspectos do ecossistema de empreendedorismo aparecem como 

motivações extrínsecas para que os empreendedores criem um novo negócio no segmento de 

aplicativos em Recife. A disponibilidade de pessoal qualificado no ecossistema é unânime entre 

os empreendedores como a principal delas.   Também são citadas como primordiais as redes de 

contato que os empreendedores podem estabelecer com outros empreendedores e atores do 

ecossistema e as oportunidades que o mesmo disponibiliza a partir disso e de outros recursos. 

Além disso, as histórias de sucesso também motivam os empreendedores para que almejem 

criar negócios de sucesso. Isso é especialmente importante para os empreendedores 

EMP_REC1 e EMP_REC3. O EMP_REC2, por sua vez, não revela este tipo de inspiração, pois 

começou sua carreira como empreendedor no segmento de aplicativos antes dos outros dois, 

quando o ecossistema ainda não apresentava exemplos bem-sucedidos. 

 Sendo assim, as principais motivações apresentadas pelos empreendedores para 

escolherem o empreendedorismo como opção de carreira foram intrínsecas. À exceção do 

EMP_REC2, os outros dois empreendedores denotam sempre terem apresentado uma 

motivação intrínseca para empreender, independentemente da influência do ecossistema de 

empreendedorismo. Eles relatam que sempre quiseram empreender e que, portanto, o 

ecossistema de empreendedorismo não foi determinante, diretamente, na adoção deste 

comportamento. O ecossistema pode ter sido decisivo em diferentes momentos da formação de 

seus comportamentos empreendedores, mas principalmente na transformação de suas intenções 

em ação empreendedora, o que está de acordo com o que sugerem Carsrud e Brannback (2011). 

Seus recursos podem ter influenciado e potencializado a intensidade da intenção destes 

empreendedores, transformando-a em ação. 

 Apesar das dificuldades que os empreendedores de Recife eventualmente enfrentam, as 

emoções positivas parecem conduzi-los a continuarem empreendendo, mesmo com eventuais 

obstáculos. Observa-se, então, que as emoções positivas predominam entre os empreendedores 

durante o processo de criação e desenvolvimento de novos negócios no segmento de aplicativos 

em Recife. Estas emoções se relacionam com o processo cognitivo e com a motivação, ativando 

principalmente a intenção já consolidada e influenciada pela motivação intrínseca dos 
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empreendedores, transformando-a em ação.  O ecossistema age, portanto, principalmente como 

um agente motivador externo, que transforma a intenção de empreender em ação 

empreendedora. 

 

 Ação empreendedora 

 Os três empreendedores entrevistados têm Ensino Superior Completo. A formação 

universitária de cada um pode tê-los influenciado no desenvolvimento de aptidões, 

conhecimentos e habilidades. Para os empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2, a formação 

acadêmica e a influência do Centro de Informática foram essenciais para o aprendizado sobre 

empreendedorismo e a criação de negócios de TI. A contribuição deste conhecimento científico 

e técnico por eles aprendido foi relevante principalmente na etapa de criação de suas startups.  

No caso do EMP_REC3, entretanto, a influência da universidade e de seu curso acadêmico 

aparecem muito mais relacionados à gestão. Este conhecimento o auxilia na etapa de 

desenvolvimento da startup, mas teve pouca influência na criação do negócio. Isto corrobora o 

que aponta o ESP_REC3, para quem há diferenças claras entre os departamentos da 

Universidade Federal de Pernambuco – principal instituição de ensino da região – em relação 

ao estímulo ao empreendedorismo. Segundo o especialista, o estímulo que os alunos do CIn 

recebem para empreender é maior do que o recebido por acadêmicos de outros cursos. 

 Desta forma, evidencia-se a importância do Centro de Informática na formação do 

comportamento dos empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2. O CIn é um ator central no 

ecossistema de empreendedorismo de Recife. O Centro é responsável direto por estimular o 

empreendedorismo entre os alunos de cursos relacionados à TI, através de professores e 

disciplinas que apresentam projetos aos alunos e os fazem fundar uma startup durante o curso. 

Neste processo, o CIn influencia os alunos a desenvolverem aspectos inerentes ao 

comportamento empreendedor e os ensina a usar ferramentas para criar um novo negócio. Para 

o EMP_REC3, contudo, outras instituições de suporte do ecossistema têm parcela maior de 

contribuição em sua qualificação. Ele cita nominalmente a Endeavor e a Amcham. Estas 

instituições, de atuação nacional e global, respectivamente, têm como foco o 

empreendedorismo inovador e o apoio a empreendedores que demonstram mais potencial. 

Mesmo relatando perceber pouca influência de sua formação acadêmica, o EMP_REC3, 

bacharel em Administração, apresenta em seu discurso a aptidão para a gestão e habilidades 

mais desenvolvidas do que demonstram o EMP_REC1 e o EMP_REC2. O conhecimento 

científico adquirido durante sua formação universitária, contudo, se confunde com o 

conhecimento adquirido através de sua experiência como gestor. Sugere-se que ambos 
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tenham influência no desenvolvimento desta aptidão e habilidades específicas, como a 

implantação de métricas. Os empreendedores EMP_REC1 e EMP_REC2, de outra forma, 

desenvolveram aptidões e habilidades essencialmente atreladas ao conhecimento técnico e 

científico aprendido em seus cursos universitários. A habilidade para o desenvolvimento de 

aplicativos, por exemplo, foi adquirida durante suas experiências como empreendedores. Isto 

os capacita a, potencialmente, desempenharem melhor tarefas de desenvolvimento de 

aplicativos do que o EMP_REC3. Em contrapartida, o EMP_REC3 se mostra mais apto à gestão 

de sua startup do que os outros empreendedores. Percebe-se que à medida que as startups vão 

se desenvolvendo, a necessidade de desenvolvimento de habilidades gerenciais pelos 

empreendedores vai ficando maior. Por outro lado, a evolução do conhecimento no segmento 

de aplicativos costuma ser dinâmica. Assim, constantemente há a necessidade de 

desenvolvimento de novas aptidões e habilidades técnicas e/ou atualização das já 

desenvolvidas.  

O conhecimento formal e explícito, advindo não apenas dos cursos universitários, mas 

obtido pelos empreendedores quando de seus comportamentos de busca de informações junto 

a outros meios e instituições de suporte do ecossistema os auxilia em sua rotina como criadores 

de novos negócios. Ainda que o EMP_REC3 não perceba benefícios diretos do ecossistema 

para sua capacitação como empreendedor, observa-se em seu discurso e no dos demais 

empreendedores a influência indireta das condições disponíveis para os empreendedores em 

Recife. Instituições como o Porto Digital não influenciam diretamente estes empreendedores, 

mas promovem eventos, cursos e disponibilizam recursos para quem pretende se capacitar para 

empreender. Destaca-se, então, as iniciativas do PD em parceria com o CIn, as quais promovem 

a difusão de conhecimentos sobre empreendedorismo e startups, com foco em TI. Caracteriza-

se, portanto, influência indireta do ecossistema de empreendedorismo neste aspecto.  

O compartilhamento de conhecimentos tácitos entre os empreendedores demonstra ser 

o principal fator por que o ecossistema de empreendedorismo exerce influência sobre o 

comportamento do segmento de apps em Recife. Esta troca acontece principalmente por meio 

de mentorias, interações espontâneas e eventos promovidos pelas instituições de suporte do 

ecossistema. A oportunidade de acessar e compartilhar conhecimentos com outros 

empreendedores evidencia também a maturidade do ecossistema de Recife. Afinal, corrobora 

o que argumentam Ragab e Arisha (2013), para quem o conhecimento tem mais chances de 

florescer nas culturas menos formalizadas e mais descentralizadas, que promovem a confiança 

e atitude empreendedora.  
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  Os recursos disponíveis no ecossistema de empreendedorismo não são determinantes 

para potenciais empreendedores criarem novos negócio. Entretanto, o ecossistema é 

fundamental para educar as pessoas e incutir nelas atitudes que se transformarão em intenção 

e, posteriormente, em ação empreendedora. Neste caso, o ecossistema tem um papel inicial no 

processo cognitivo, ao influenciar as atitudes e, posteriormente, no final deste processo, ligando 

a intenção à ação. Em Recife, isto pode ser reflexo do nível de maturidade atual do ecossistema 

que, segundo os empreendedores e especialistas entrevistados, vem se consolidando aos poucos 

e ainda carece de conhecimento entre a sociedade em geral. Em ecossistemas de 

empreendedorismo mais evoluídos, nos quais o empreendedorismo está mais difundido, 

possivelmente a influência do ecossistema no comportamento dos empreendedores seja maior, 

pois então já haveria atitudes e normas sociais mais consolidadas em relação a isso. 

Observa-se que a influência do ecossistema no comportamento dos empreendedores é 

maior em relação ao desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e habilidades para 

empreender e menor quanto aos traços. O ecossistema de empreendedorismo exerce influência 

intermediária nas emoções, cognições e motivação dos empreendedores. O ecossistema de 

empreendedorismo, portanto, tem, preponderantemente, um papel indireto em influenciar o 

comportamento dos empreendedores do segmento de aplicativos em Recife. Sua função maior 

é servir como uma motivação extrínseca e mediar a relação entre intenção e ação 

empreendedora. Isto vai ao encontro do que apontam Carsrud e Brannback (2011), para quem 

a motivação extrínseca serve como um "gatilho" para transformar a intenção (decorrente do 

processo cognitivo) de empreender em ação concreta (comportamento). 

A influência das políticas públicas não é percebida diretamente pelos empreendedores. 

Contudo, seu papel é relevante, principalmente para formatar diretrizes estratégicas, as quais 

dotam o ambiente de recursos, iniciativas e estímulos favoráveis a quem quer empreender. 

Falta, porém, maior participação dos empreendedores de startups na definição destas diretrizes. 

Ao mesmo tempo em que há pouca iniciativa individual, os instrumentos atuais de que os 

empreendedores dispõem para agir em grupo e demandar melhores condições, como os fóruns, 

por exemplo, configuram-se de um modo que pouco contempla os interesses de quem busca 

criar um negócio inovador. O domínio de políticas públicas, portanto, influencia indiretamente 

no comportamento como um todo, ao moldar as condições para que os indivíduos empreendam.   

O domínio Capital Financeiro, por sua vez, não se mostra relevante para influenciar o 

comportamento dos empreendedores, em virtude dos entrevistados não o perceberem como um 

domínio bem desenvolvido do ecossistema. Uma evolução desse domínio, contudo, poderia 

resultar em motivação extrínseca, a qual associada à motivação intrínseca, serviria para catalisar 
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a transformação da intenção de empreender em ação empreendedora. Assim, o papel do 

domínio Capital Financeiro teria influência direta no comportamento dos empreendedores.    

Já a Cultura influencia principalmente na formação de atitudes em relação ao 

empreendedorismo. Destacam-se neste domínio a cultura do próprio ecossistema de 

empreendedorismo, favorável ao empreendedorismo e à inovação, e a cultura da sociedade de 

Recife, em geral, resistente a isso. Esta dicotomia, contudo, não desmotiva quem quer 

empreender. Prevalece o apoio favorável do ecossistema. Neste domínio, também fica saliente 

a motivação que as histórias de sucesso geram nos novos empreendedores. Mesmo que elas 

ainda sejam recentes, conforme as declarações dos empreendedores e especialistas, ainda assim 

servem como uma inspiração para os novos empreendedores.  

 As Instituições de Suporte têm influência indireta, porém relevante, no comportamento 

dos empreendedores. Os programas de capacitação empreendedora que elas oferecem, eventos 

que organizam e demais recursos que disponibilizam aos empreendedores são fundamentais 

para que eles se capacitem, interajam com outros indivíduos e se sintam, consequentemente, à 

vontade para empreender, inovar e comercializar as soluções propostas. O domínio de Recursos 

Humanos tem importância semelhante. Sua influência, porém, é mais direta, dado que dota os 

indivíduos empreendedores com aptidões e os capacita com conhecimentos e habilidades 

importantes para desenvolverem suas startups e obterem sucesso.  

Por fim, o domínio de Mercados, ainda aparece entre os menos desenvolvidos, junto a 

capital financeiro. Ainda há pouca interação entre grandes empresas e as startups. Isto faz com 

que sua influência em relação ao comportamento dos empreendedores seja limitada. O que mais 

influencia o comportamento dos empreendedores nesta dimensão são as redes de contato que 

eles fazem com outros empreendedores, o que é possivelmente um dos maiores benefícios do 

ecossistema de Recife. 

Embora o ecossistema de empreendedorismo de Recife proporcione muitos benefícios, 

percebe-se que o mesmo ainda tem pouca influência sobre o desenvolvimento das CCEs pelos 

empreendedores. Sugere-se a oferta de capacitação específica, orientada ao desenvolvimento 

comportamental, para quem empreende no segmento de aplicativos, considerando as 

peculiaridades deste segmento de negócios e as CCEs mais relevantes em tal contexto. Poder-

se-ia levar em conta a experiência do EMP_REC3. Ele foi o único a ter mencionado a 

participação em um curso de desenvolvimento comportamental – fora de Recife - antes de 

empreender. Considerando-se seu relato - ele revela que o curso mudou suas atitudes e o 

motivou a empreender - isto pode ser algo importante a ser oferecido pelo ecossistema.  
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Objetivando-se comparar a influência de diferentes ecossistemas de empreendedorismo 

no comportamento dos empreendedores do segmento de aplicativos, apresenta-se a, a seguir, a 

caracterização do ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. 

 

6.2  DESCRIÇÃO DO ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DE PORTO 

ALEGRE 

 

Para caracterizar o ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre, foram 

entrevistados três especialistas locais, conforme apresentado no Quadro 12, a seguir: 

 

Quadro 12 – Caracterização dos Especialistas de Porto Alegre 

Especialista Gênero Escolaridade Qualificação Tempo de 

atuação no 

ecossistema 

(anos) 

ESP_POA1 Homem Mestrado Coordenador de incubação/ 

Professor universitário/ 

Empreendedor 

15 

ESP_POA2 Homem Graduação Consultor de Negócios 5 

ESP_POA3 Homem Graduando Desenvolvedor de Negócios/ 

Cofundador da AGS/ 

Empreendedor 

17 

 

 O primeiro especialista entrevistado, denominado ESP_POA1, é homem e trabalha há 

15 anos com empreendedorismo em Porto Alegre. Este profissional, além de empreender, 

também atua como professor universitário e coordenador de uma das principais incubadoras do 

ecossistema local. O ESP_POA2, por sua vez, é consultor de negócios de uma das principais 

organizações de suporte ao empreendedorismo e educação empreendedora em Porto Alegre. 

Atuando há aproximadamente cinco anos com startups, ele já fez parte da equipe de um dos 

maiores casos de sucesso do ecossistema. Já o ESP_POA3 tem vasta experiência como 

empreendedor - já criou várias empresas - e como agente de fomento ao empreendedorismo. 

Ele é, também, consultor de negócios em uma organização que promove a educação 

empreendedora e um dos membros fundadores da Associação Gaúcha de Startups (AGS). 

De acordo com o portal POA DIGITAL (2016), Porto Alegre e sua região metropolitana 

contam com 128 startups, 31 espaços de trabalho conjunto (coworking), 16 incubadoras, cinco 

aceleradoras, 19 entidades de suporte, 57 empresas consolidadas, quatro agentes de 

financiamento (investidores) e 13 instituições de ensino (POA DIGITAL, 2017). De acordo 

com o Índice de Cidades Empreendedoras, da organização Endeavor, Porto Alegre é a sétima 

cidade brasileira mais favorável ao empreendedorismo (ENDEAVOR, 2016). 



119 

 

 

Políticas Públicas 

 

Em Porto Alegre, o interesse por empreender se dissemina cada vez mais, tornando-se 

motivo para criação de políticas públicas de suporte ao empreendedorismo. Em 2015 foi criado 

o portal online POA Digital, iniciativa que busca promover a integração entre os atores do 

ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre e foca no apoio às startups de base 

tecnológica (POA DIGITAL, 2016). Outra iniciativa tomada pela prefeitura de Porto Alegre, 

junto ao governo do Estado e outras entidades, é o Projeto Simplificar, cujo objetivo é aprimorar 

os agilizar e tornar mais eficientes os processos de abertura de novas empresas. Como resultado, 

espera-se reduzir o tempo médio de abertura de empresas na cidade, que atualmente é de 484 

dias, para cinco dias (empresas de baixo risco), e até 63 dias (empresas de alto risco) 

(PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2016).    

Uma das ações compreendidas pelo Projeto Simplificar é a Sala do Empreendedor. A 

Sala do Empreendedor se propõe a concentrar o processo de abertura de empresa em um só 

local. Nela, o candidato a ter seu próprio negócio recebe orientação e pode encaminhar o alvará 

de abertura e o registro do novo empreendimento na Junta Comercial concomitantemente. Isto 

facilita a formalização do novo negócio e reduz o tempo necessário para encaminhar os 

documentos e solicitar as licenças necessárias (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2016). 

Contudo, estas iniciativas ainda são recentes e pouco conhecidas pelos empreendedores. 

Segundo o ESP_POA2, "a Sala do Empreendedor [...] é algo que apoia [os empreendedores, 

mas eles] não sabem que existe, não sabem como funciona".  

Deste modo, o excesso de burocracia para abertura de empresas, contratação e demissão 

de trabalhadores e a alta carga tributária ainda são percebidos como obstáculos por quem quer 

empreender (SEBRAE/RS, 2016). O ESP_POA1 observa que inexistem incentivos fiscais para 

as startups criadas em Porto Alegre. Este especialista sugere que poderia haver benefícios ao 

menos para as startups instaladas em parques tecnológicos durante seu período de vida inicial. 

"Tu 'tá' dentro do Parque, ligado à universidade [...], então tu tem uma chancela que tu poderia 

receber um benefício fiscal 'prá' conseguir se desenvolver. Não 'tô' falando algo eterno, poderia 

fazer com faixas de faturamento", sugere o especialista.  

O próprio ESP_POA1 reconhece, entretanto, que é difícil a adoção de iniciativas assim 

atualmente, devido à crise nas finanças públicas, tanto a nível municipal (ZERO HORA, 2016) 

quanto de Estado - este último em estado de calamidade financeira (G1, 2016). Assim, o espaço 

para a implementação de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo diminui. Apesar 

disso, o ESP_POA1 aponta que Porto Alegre poderia ter mais protagonismo no estímulo ao 
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empreendedorismo e à inovação. Em sua percepção, "a gente tem que amadurecer bastante na 

linha pública 'prá' conseguir atingir um posto de [...] cidade empreendedora". 

Os especialistas são unânimes quanto à percepção de que inexiste incentivo fiscal para 

as startups em Porto Alegre. A nível federal, são citados como instrumentos importantes as 

legislações do Microempreendedor Individual (MEI) e do Simples Nacional. Também se espera 

que a Lei Complementar 155/2016 (BRASIL, 2016), que exime os investidores anjo da 

responsabilidade pela gestão ou dívidas das startups investidas e aumenta os limites do Simples 

Nacional venham a beneficiar as startups. Em Porto Alegre, muitas destas empresas são criadas 

e alocadas na modalidade MEI, a qual simplifica o pagamento de tributos. Contudo, logo em 

seguida estas empresas perdem o direito a este benefício quando procuram um programa de 

aceleração. "O próximo passo, que é ser acelerado, por exemplo, é praticamente obrigatório que 

tu tenha sócio. Seja uma limitada. Então isso já desqualifica o MEI", observa o ESP_POA2. 

Assim, o MEI tem contribuição limitada em relação ao empreendedorismo inovador. 

Desde 2009, Porto Alegre tem um gabinete de inovação, denominado "Inovapoa". O 

Inovapoa tem por finalidade desenvolver políticas públicas e articular parcerias que fomentem 

a ciência a tecnologia e a inovação, através da atração de novas empresas e fomento às empresas 

já existentes; capacitação de recursos humanos; divulgação institucional da cidade; incentivo a 

soluções sustentáveis e fomento a tecnologias sociais (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 

2017). Uma das iniciativas apoiadas pelo Inovapoa é a implantação de um polo de 

empreendimentos criativos, em uma área da cidade conhecida como Quarto Distrito. A ideia é 

revitalizar esta zona, atualmente em situação degradada, a exemplo do que ocorreu em Recife, 

com a implantação do Porto Digital (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2016). A execução 

deste projeto, no entanto, tem apresentado pouca evolução e diversas dificuldades. 

 Já os fóruns de discussão e proposição de políticas públicas pouco contemplam as 

demandas das startups. O principal deles é o FOPEMPE/RS (Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul). Constituído em 2011 e 

regulamentado em 2015, o FOPEMPE/RS se divide em seis comitês: tecnologia e inovação; 

comércio exterior; compras governamentais; desoneração e desburocratização; investimento e 

financiamento; e rede de disseminação, informação e capacitação. Este fórum é composto por 

representantes de secretarias de governo, bancos públicos e privados, associações e federações 

comerciais e industriais e outras entidades representativas das micro e pequenas empresas. 

Entretanto, a eficácia dos fóruns é questionável. Nas palavras do ESP_POA1, "a gente tem 

fóruns, tem a sociedade participando, mas não sei até que ponto eles impactam a sociedade". 

Ele complementa se referindo à lacuna existente entre a discussão e efetiva implantação de 
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políticas públicas: "tu discutes muito e não acontece muita coisa. Acho que 'tá' na hora de a 

gente começar a realizar essas discussões; não ficar só no campo das ideias". Com isso, mostra-

se crucial ter lideranças dispostas a levar estas necessidades à pauta política local. 

 Na percepção dos especialistas, há empreendedores líderes dispostos a fomentar o 

empreendedorismo. Porém, faltam lideranças políticas com esse engajamento. Os especialistas 

também constatam que, apesar das declarações de apoio ao empreendedorismo por parte dos 

governantes, os políticos, em geral, desconhecem as minúcias do universo empreendedor (em 

especial das novas startups) e priorizam mais ações cujo resultado venha a curto prazo. Assim, 

não se engajam realmente em fomentar o empreendedorismo e a inovação. Os especialistas têm 

esperança que a nova gestão municipal, com um discurso mais alinhado ao dos novos 

empreendedores de startups, tenha maior participação no fomento ao ecossistema. 

Assim, considera-se que há poucas iniciativas dos governos municipal e estadual de 

fomento ao empreendedorismo e à inovação em Porto Alegre (SEBRAE/RS, 2016). "As 

startups 'tão' reclamando bastante que o governo não incentiva a criação, não apoia tanto o 

desenvolvimento, principalmente de pequenos negócios digitais. [...] Existem poucas políticas 

'prá' empreendedorismo e mesmo as que existem são mal comunicadas", resume o EMP_POA2. 

Todavia, quando se tenta consolidar uma nova política, um novo foco de resistência insurge. 

 Segundo o EMP_POA1, o orgulho e a polaridade exacerbados que caracterizam o povo 

gaúcho é um dos principais fatores que atrapalham a implantação de políticas públicas 

direcionadas ao empreendedorismo e à inovação. "Nosso bairrismo dificulta bastante [...] às 

vezes a gente analisa as coisas de forma partidária e tinha que ser apartidária. Isso impacta nas 

políticas públicas", explica, referindo-se ao fato de os gaúchos costumeiramente se 

posicionarem contra ou a favor de qualquer coisa, sem a devida ponderação. Esta característica 

se reflete também no domínio "Capital". 

 

Capital Financeiro 

 

 A oferta de capital, em Porto Alegre, costuma se concentrar em pessoas com perfil 

menos propenso ao investimento de risco, como aposentados ou aquelas empregadas em setores 

tradicionalmente conservadores – ex: agropecuária (SEBRAE, 2016). "Por mais que o cara 

tenha interesse, dinheiro 'prá' investir, ele ainda fica com receio de colocar o dinheiro", declara 

o ESP_POA1.  Este perfil conservador, a pouca abertura a correr riscos e a falta de 

conhecimento faz com que os investidores locais estejam menos dispostos a investir em startups 

em estágio inicial. Assim, costumam preferir negócios mais maduros, que oferecem a 
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possibilidade de retorno financeiro mais rápido. "Os investidores são muito conservadores. [...] 

o capital de risco que a gente fala, não é de risco, na verdade", critica o ESP_POA2. Isto pode 

limitar o acesso das startups a recursos financeiros no ecossistema, o que eventualmente 

comprometerá seu desenvolvimento, principalmente no início das atividades.  

 Entre as modalidades de investimento, os chamados "capital semente" e "capital anjo", 

essenciais nas fases iniciais do novo negócio, são os mais escassos.  Devido à falta destes 

recursos, a dependência de recursos governamentais é predominante. "A gente dependia - e 

depende ainda muito - de subsídios do governo, subvenções que aconteciam [...] 'prá' que ela 

[startup] pudesse se desenvolver, até chegar num ponto de maturidade que conseguisse entrar 

num fundo maior", explica o ESP_POA1. Segundo este especialista, espera-se que a já citada 

LC 155/2016 (BRASIL, 2016) passe a fomentar o investimento anjo e diminua essa lacuna.  

 Por outro lado, os especialistas apontam que faltam projetos de startup que despertem o 

interesse de investidores. Aparentemente, a principal justificativa para o pouco interesse dos 

fundos em investirem em startups que estão recém começando é o desagrado dos investidores 

em relação ao pouco preparo dos empreendedores com conhecimentos de mercado, negócios e 

atitude empreendedora (SEBRAE/RS 2016). "Dinheiro tem, só que 'prá' eu conseguir fazer 

investimento, a empresa tem que que 'tá' adequada. Não somente a maturidade, mas a estrutura 

dela", conclui o ESP_POA1. A oferta de capital, portanto, apresenta-se disponível para startups 

que apresentem estrutura de governança e propostas alinhadas às expectativas dos investidores.  

Desta forma, os principais fundos de investimento do ecossistema porto-alegrense 

alocam seus recursos financeiros preponderantemente em startups cujos negócios já estão em 

estágios mais maduros, de comercialização das soluções – o chamado "capital de risco" 

(SEBRAE, 2016). A maior dificuldade, portanto, não é a disponibilidade de capital, e sim, o 

acesso dos empreendedores - principalmente aqueles cujas startups ainda não encontraram um 

modelo de negócio - a esse recurso. A saída, segundo o ESP_POA1, é a persistência: "nosso 

empreendedor tem que saber escutar o 'não'. Tu vai ter vinte 'nãos' e, daqui a pouco, um 'talvez' 

e um 'sim' lá na frente". Isto pode ser corrigido com projetos mais adequados às expectativas 

dos investidores e na abertura de tais investidores à assunção de maiores riscos e disposição 

para aceitar retornos de longo prazo, mudança que pode estar atrelada à cultura.  

 

Cultura 

 

 A cultura, caracterizada como conservadora e tradicional, é percebida como uma 

fraqueza do ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. Em relação a outras regiões 
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brasileiras, Porto Alegre se mostra pouco receptiva à adoção de inovações e mais resistente à 

cocriação e compartilhamento de ideias (SEBRAE, 2016). Esta constatação é consensual entre 

os especialistas. Eles adicionam que a criatividade também é pouco valorizada pela sociedade.  

 Apesar disso, os especialistas são unânimes ao afirmarem que está havendo uma 

transição cultural em favor do empreendedorismo ocasionada pelas novas gerações. Enquanto 

pessoas mais maduras, com 40 anos de idade ou mais, geralmente demonstram resistência ao 

empreendedorismo e à experimentação, os mais jovens, em geral, já apresentam mentalidade e 

sensibilização pró empreendedorismo e inovação. Conforme declara o ESP_POA3, os 

empreendedores atuais são "engajados, atuantes, relacionados, interligados, que realizam [...] e 

aos poucos vão trazendo outras pessoas que vão percebendo esse universo".  Atualmente, 

empreender pode ser visto até como uma busca por status. "Quarenta e poucos [anos] 'prá' cima, 

o cara cool é o cara que trabalha em grandes empresas, quer ficar um tempão lá e subir na 

carreira. Hoje, o status é o cara empreender", discorre o ESP_POA2. A existência de eventos 

que estimulam a difusão da cultura empreendedora contribui para essa mudança. 

Um destes eventos é a FailCon, conferência na qual os empreendedores compartilham 

suas falhas e buscam aprender com as experiências alheias (FAILCON, 2017). Eventos como 

este auxiliam os empreendedores a encarar naturalmente a falha, a qual costuma ser condenada 

pela sociedade local. "A falha é um pecado capital, que quando ocorre, tu és descartado, porque 

tu não serves. Tu errou. E o erro é feio", testemunha o ESP_POA3. Essas são oportunidades 

para os empreendedores amadurecerem e desenvolverem tolerância à falha. Segundo o 

ESP_POA1, "esses novos empreendedores já vêm com essa concepção, de que tu 'tá' no mundo 

'prá' experimentar; e o experimento, tu pode errar ou pode acertar". Assim, as histórias de 

fracasso possibilitam aos empreendedores compreenderem melhor seus dilemas e planejarem 

com mais cuidado seus próximos passos. Os casos de sucesso têm importância semelhante.    

 As histórias de sucesso – em se tratando de empresas de TI - no ecossistema local 

remontam às décadas de 1980 e 1990. Porém, as mais difundidas ainda são muito recentes. 

Entre elas, há o caso de um "unicórnio" (empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares) 

local, vendido por mais de um bilhão de dólares. O empreendedor que fundou esta startup, 

assim como outros empreendedores de sucesso, participam com frequência de eventos no 

ecossistema e procuram inspirar outros empreendedores através de seus depoimentos. Apesar 

disso, a visibilidade das histórias fica restrita a quem participa destas atividades. Perguntado se 

a sociedade, em geral, conhece estas histórias de sucesso, o ESP_POA2 destaca: "Com certeza 

não. Só quem 'tá' envolvido [no ecossistema]".     
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Estes empreendedores que alcançaram o sucesso há pouco tempo se envolvem mais no 

fomento ao ecossistema do que aqueles cujas empresas já existem há mais de uma década. Os 

empreendedores de startups provêm mentoria a quem está começando, mas baseados em 

conhecimentos diferentes do que alguém que têm mais experiência poderia proporcionar. Desta 

forma, poderia haver conexão entre empreendedores novos e experientes para troca de ideias, 

mentorias e investimento nas startups (SEBRAE, 2016). Esta aproximação pode ser uma das 

iniciativas propostas pelas instituições de suporte.      

 

Instituições de Suporte 

 

 A existência de instituições de ensino - públicas e privadas – em Porto Alegre deu 

origem, até o momento, a dois parques científicos e tecnológicos: Zenit, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Tecnopuc, da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUCRS). Estes parques reúnem em torno de si diversos atores de fomento 

ao empreendedorismo na região, tais como incubadoras, grandes empresas e mentores (G1, 

2016). Além do acesso ao conhecimento nas respectivas universidades, estes parques oferecem 

diversos benefícios a seus associados e público externo, tais como espaço físico; consultorias; 

mentorias; capacitação; palestras; oficinas; interação com grandes empresas; laboratórios de 

pesquisa, desenvolvimento e prototipação; e programas de incubação e aceleração de startups. 

 Entre as incubadoras, destacam-se as cinco da UFRGS e a Raiar, da PUCRS. Na 

UFRGS, cada incubadora é especializada em determinada área do conhecimento, sendo elas: 

biotecnologia; engenharia e física; tecnologia da informação e comunicação; economia 

solidária; alimentos e agronegócio (UFRGS, 2017). A Raiar, por sua vez, é multissetorial e tem 

um programa específico para startups de indústrias criativas (PUCRS, 2017b). Aquelas startups 

que conseguem definir um modelo de negócio tem como possibilidade ir para uma aceleradora. 

 Porto Alegre tem duas principais aceleradoras, as quais oferecem às startups benefícios 

como aporte financeiro, infraestrutura, capacitações, mentorias e networking (WOW, 2017; 

VENTIUR, 2017). A aceleração é uma etapa fundamental a ser cumprida pelos empreendedores 

de Porto Alegre. De acordo com o ESP_POA2, startups que não participam de processo de 

aceleração costumam ter dificuldades em acessar todos os benefícios que o ecossistema 

proporciona. Estas entidades, então, funcionam como catalisadoras do acesso a recursos, 

principalmente profissionais de suporte.  

Os profissionais de suporte especializados em apoiar as startups estão começando a 

aparecer no ecossistema. Alguns escritórios de contabilidade e advocacia já percebem que 
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trabalhar com startups é um nicho de mercado com potencial a ser explorado. Eles adotam o 

apoio a novos negócios como um diferencial; assim, adaptam sua linguagem e modelo de 

negócios para tornar estes novos empreendimentos seus clientes. O ESP_POA1 destaca essa 

estratégia: "uma boa parte dos serviços que [os profissionais de suporte] oferecem é gratuito. 

Eles entendem que é uma necessidade, naquele momento, daquela empresa. E que se fizerem 

um bom trabalho, depois continuam e começam a ganhar". Contudo, este especialista considera 

que o acesso a esses profissionais se limita às incubadoras e aceleradoras, pois eles buscam o 

que está sendo desenvolvido nesses ambientes de inovação. Na percepção desse especialista, 

portanto, existem profissionais de suporte, mas eles não estão dispostos por todo o ecossistema. 

Uma das principais entidades de apoio aos empreendedores em Porto Alegre, segundo 

os especialistas, é o Sebrae/RS. Esta organização criou o Programa StartupRS, o qual apoia 

tanto startups em estágio inicial quanto aquelas já em estágio operacional, cujo objetivo é 

escalar vendas. O StartupRS oferece às startups benefícios como mentorias, consultorias, 

capacitações, acesso a investidores, visibilidade na imprensa, apoio nas áreas-chave do negócio, 

participação em eventos e validação do modelo de negócios (SEBRAE/RS, 2017b) e já é 

apontado como o principal programa do ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. 

A entidade que congrega empreendedores e demais atores locais é a Associação Gaúcha 

de Startups (AGS). Mesmo sendo uma entidade representativa de todas as startups do Estado 

do Rio Grande do Sul (RS), a AGS atende principalmente a Porto Alegre e sua região 

metropolitana (AGS, 2017). Porém, o fato de sua atuação ser tão abrangente, em termos 

territoriais, e não haver uma entidade local com a mesma função, pode comprometer os esforços 

concentrados de fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo específico de Porto 

Alegre e leva à insuficiência de coordenação entre os atores do ecossistema.  

Quanto à infraestrutura, especialistas e empreendedores concordam que os principais 

gargalos são as condições de telecomunicações e a insegurança, o que afeta negativamente os 

negócios e pode ocasionar perdas às startups. As más condições de internet podem prejudicar 

o fechamento de negócios e, além disso, impedir os negócios digitais de funcionar caso haja 

interrupção no sinal. Para o ESP_POA1, a infraestrutura de telecomunicações local é uma das 

piores do Brasil. "Porto Alegre 'tá' perto de cair num abismo digital gigantesco se não tomar 

uma decisão de colocar essas empresas que prestam serviço na parede e construir ou investir 

em algo que realmente extraia algum valor", destaca.  

A insegurança gera preocupação nos empreendedores e, por vezes, devido ao medo de 

sofrerem algum tipo de violência (roubos e assaltos, principalmente), impede-os de se 

deslocarem pela cidade ou participarem de atividades de negócio. Além disso, a violência pode 
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gerar gastos extras de prevenção ou em caso de roubo, e representar perda de dados e 

informações valiosas. De acordo com o ESP_POA2, a insegurança atrapalha e impõe medo aos 

empreendedores. "Eles [empreendedores] falam muito de violência. [...] assaltam o cara com o 

notebook, tu perde teu aparelho ali. Daqui a pouco o cara não tem como botar a empresa 'prá' 

frente. Não tem um notebook pra trabalhar", explica o especialista.  O Quadro 13 resume as 

principais instituições de suporte aos empreendedores em Porto Alegre. 

 

Quadro 13 - Principais Instituições de Suporte de Porto Alegre 

Porto Alegre 

Parques Tecnológicos 
Zenit UFRGS 

Tecnopuc 

Centros de Inovação 
Centro Multiusuário de Prototipagem Rápida 

da UFRGS (CMPR/UFRGS) 

Incubadoras 

Biotecnologia (Cbiot) 

Engenharia, Física, Química (Héstia) 

Informática (CEI-UFRGS) 

Empreendimentos Sociais (NEA ITCP) 

Alimentos e Agronegócio (ITACA) 

Raiar 

Aceleradoras 
Wow 

Ventiur 

Apoio aos empreendedores 

Sebrae-RS 

Amcham 

Endeavor 

Semente Negócios 

Pulsar 

NAGI-UFRGS 

NAGI-PUCRS 

Associações de Empreendedores Associação Gaúcha de Startups 

Espaços de trabalho conjunto (coworking) 
Nós Coworking 

Hub Paralelo Vivo 

 

 Depreende-se, então, a existência de diversas iniciativas de estímulo ao 

empreendedorismo em Porto Alegre. Os atores do ecossistema costumam se conectar e 

promover eventos de networking, palestras, hackathons, competições de empreendedorismo, 

etc. para incentivar e capacitar os empreendedores. Contudo, as atividades propostas carecem 

de coordenação e frequência. Isto dificulta o engajamento dos empreendedores para com tais 

iniciativas e potencialmente atrasa o amadurecimento do ecossistema. O Sebrae/RS (2016) 

sugere que esta dificuldade de coordenação pode ser causada pelos interesses privados de cada 

uma destas instituições e a indefinição sobre o papel de cada uma delas no fomento ao 

ecossistema. Uma parceria formalizada entre o Zenit e o Tecnopuc em 2016 é um dos primeiros 
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passos para a superação deste desafio. Desta forma, a UFRGS e a PUCRS podem congregar 

esforços para auxiliar na evolução do ecossistema. Ambas as universidades já contribuem para 

isso disponibilizando mão de obra qualificada ao ambiente. 

As instituições de suporte destacadas no Quadro 13 são aquelas apontadas como as mais 

relevantes e que mais apoiam os empreendedores de startups, de acordo com os próprios 

empreendedores, especialistas e documentos analisados nessa pesquisa. A seguir, caracteriza-

se o domínio "Recursos Humanos" do ecossistema porto-alegrense. 

  

Recursos Humanos 

 

 A qualificação da mão de obra é um dos pontos fortes do ecossistema. Universidades 

públicas e privadas disponibilizam profissionais capacitados para o mercado de trabalho. 

Todavia, ainda falta estímulo à formação de atitude empreendedora nos alunos para que eles se 

tornem empreendedores (SEBRAE, 2016). A escolha por trabalhar para terceiros – 

especialmente grandes empresas – ainda é um imperativo. Historicamente, a opção pelo 

empreendedorismo sempre foi pouco estimulada pelas instituições de ensino locais. Este 

assunto, quando é tratado, fica restrito aos departamentos de negócios e de TI das universidades.   

 Aos poucos, porém, as universidades vêm atentando para a importância de desenvolver 

potenciais empreendedores. O método de ensino dessas instituições tem sido modificado e a 

disciplina de empreendedorismo já está inserida em suas grades curriculares. Na UFRGS, por 

exemplo, há a Maratona e o Laboratório de Empreendedorismo, ambos cursos de extensão com 

esta temática; disciplinas transversais de empreendedorismo na graduação e pós-graduação; e 

capacitações em metodologias como Design Thinking (UFRGS, 2017). As iniciativas 

acadêmicas, entretanto, ainda se mostram pouco práticas. Assim, a conexão com a realidade 

das startups, incubadoras e demais atividades do ecossistema vem sendo vista como uma forma 

de adequar melhor a educação empreendedora ao que o mercado exige.  

Por outro lado, com um viés menos teórico e mais prático, as organizações privadas 

Semente Negócios e Pulsar atuam no desenvolvimento de empreendedores e negócios 

inovadores, geralmente por meio de parceria com as demais instituições de suporte. Tais 

organizações promovem a educação empreendedora por meio de metodologias próprias, 

aplicadas ao dia a dia dos novos negócios (SEMENTE NEGÓCIOS, 2017; PULSAR, 2017). 

Estas organizações também costumam estar mais próximas do mercado. 
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Mercados 

 

 As maiores oportunidades para as startups gaúchas estão em setores tradicionalmente 

fomentados e mais desenvolvidos no Rio Grande do Sul, tais como o agronegócio, indústria 

metalmecânica, saúde e educação. Contudo, há poucas grandes empresas no Estado dispostas a 

parcerias. As maiores companhias são aquelas de segmentos mais tradicionais, com pouca 

abertura à inovação, como a siderurgia, por exemplo. A cultura gaúcha se reflete no 

empresariado de Porto Alegre. Os empreendedores mais antigos – ou empresários – costumam 

ser conservadores e avesso a riscos, mudanças, novas ideias e, consequentemente, soluções 

inovadoras (SEBRAE/RS, 2016). Isto dificulta os testes iniciais das startups, já que muitas 

vezes o público-alvo não está disposto a dar o feedback necessário. 

Segundo o ESP_POA1, existem startups que tentam o feedback de potenciais usuários 

ao desenvolverem seus MVPs. Contudo, normalmente estas empresas em estágio inicial não 

têm competência para avaliar o retorno dado pelos usuários. As demais startups não procuram 

a opinião de terceiros e, então, incorrem em riscos maiores. Logo, todas essas startups acabam 

sem concluir adequadamente se devem prosseguir com o desenvolvimento do aplicativo ou não. 

O ESP_POA2 avalia que ainda são poucas as startups que buscam a contribuição de potenciais 

usuários no processo de desenvolvimento de suas soluções. Aquelas que buscam feedback 

externo, geralmente o fazem após definirem o modelo de negócio e com pessoas próximas, tais 

como amigos ou familiares, mesmo que estes não sejam seu público-alvo. Logo após 

desenvolverem o MVP, buscam comercializar imediatamente as soluções e escalar as vendas.  

O ESP_POA2 considera isso um erro. Para ele, as startups falham ao não selecionar 

uma amostra do público-alvo e convidá-la a testar as versões iniciais das soluções 

desenvolvidas. Segundo este especialista, os clientes iniciais – também chamados early 

adopters - têm um perfil diferente dos usuários regulares. "O early adopter é um cara que sabe 

o que precisa da [versão] beta e não se importa com isso. [...] E esse cara 'tá' disposto a dar 

feedback. Mas a startup não faz isso", declara. Para o ESP_POA2, a razão para este 

comportamento dos empreendedores pode ser a preocupação dos mesmos em "queimarem" 

seus produtos ou serviços no mercado. 

No domínio Mercados, duas características locais ainda dificultam a comercialização de 

soluções pelas startups.  A primeira delas é a distância entre Porto Alegre e São Paulo, pois o 

ecossistema porto-alegrense tem menos visibilidade do que o paulistano, o que dificulta a 

expansão dos negócios para os mercados nacional e internacional e, consequentemente, o ganho 
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de escala. A outra característica é a predominância de empresas familiares no RS, as quais 

também não costumam ser boas clientes para as startups (SEBRAE/RS, 2016).  

A possibilidade de conexão com grandes empresas é um dos benefícios oferecidos pelas 

aceleradoras às startups. Segundo o ESP_POA2, "as startups, por si só, têm dificuldade pra 

desenvolverem parcerias com outras empresas. Então, precisam de instituições que façam isso 

por elas. [...] Uma aceleradora consegue fazer isso". Contudo, mesmo que haja iniciativas 

esporádicas de interação entre startups e grandes empresas, isso não é algo que ocorra com 

regularidade, frequência ou naturalidade no ecossistema. Percebe-se, portanto, uma lacuna e 

consequentemente potencial de evolução nesse domínio.  

O quadro 14 sintetiza o ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. 

 

Quadro 14 - Síntese do Ecossistema de Empreendedorismo de Porto Alegre 

Domínios  Porto Alegre 

Políticas 

Públicas 

- Políticas estaduais focadas na desburocratização da abertura de empresas; 

- Município não oferece benefícios fiscais para startups em zonas de 

inovação;  

- Fóruns têm pouca efetividade para as startups. 

- Poucas lideranças políticas engajadas em fomentar o empreendedorismo;  

- Existem empreendedores líderes no ecossistema;  

- Empreendedores experientes abertos a prestar mentorias aos novos 

empreendedores. 

Capital 

Financeiro 

- Pouca oferta de capitais semente e anjo; 

- Capital existente concentrado no fomento a novas empresas já maduras. 

Cultura 

- Sociedade conservadora, avessa a riscos e pouco tolerante à falha.  

- Sociedade não encoraja a experimentação e a inovação; 

- Microcultura do ecossistema aberta. Falha é percebida como aprendizado; 

- Histórias de sucesso inspiram potenciais empreendedores, mas estão pouco 

visíveis aos atores externos ao ecossistema. 

Instituições 

de Suporte 

- Dispõe de incubadoras, aceleradoras, entidades públicas e privadas, 

comunidades e associações de empreendedores, programas de capacitação, 

eventos e espaços de trabalho conjunto; 

- Startups espalhadas pela cidade ou instaladas em um dos parques 

tecnológicos; 

- Ações de fomento ao empreendedorismo pouco coordenadas entre si;  

- Poucos profissionais de suporte especializados em startups. 

Recursos 

Humanos 

- Forma de mão de obra qualificada; 

- Poucos programas de capacitação empreendedora.  

- Dificuldade das startups em contratar profissionais qualificados; 

- Necessidade de formar pessoas dispostas a trabalhar em startups. 

Mercados 

- Pouca conexão entre startups e grandes empresas. Parques tecnológicos e 

aceleradoras eventualmente fomentam essas interações.  

- Redes de empreendedores se formam para acesso a recursos;  

- Acesso a clientes iniciais ocorre através das aceleradoras. 
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Após a caracterização do ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre, buscou-

se verificar sua influência no comportamento dos empreendedores. Foram entrevistados três 

empreendedores do segmento de aplicativos em Porto Alegre, apresentados no Quadro 15.  

 

Quadro 15 - Caracterização dos Empreendedores de Porto Alegre 

Empreendedor Gênero Idade Escolaridade/Curso Estágio 

EMP_POA1 Homem 21 Superior Incompleto/ 

Administração 

Pré-mercado 

EMP_POA2 Homem 28 Ensino Médio Completo Pós-mercado 

EMP_POA3 Homem 31 Superior Completo/ 

Ciências da Computação 

Pós-mercado 

 

A descrição e a análise dos dados encontrados são apresentadas a seguir. Ao final, 

compara-se a influência do ecossistema sobre os empreendedores. 

 

6.2.1 Empreendedor Porto Alegre 1 

 

O EMP_POA1 tem 21 anos e cursa Administração, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Atualmente, ele está vivenciando sua primeira experiência como empreendedor. 

No momento da entrevista, sua startup tinha 11 meses e estava buscando financiar suas 

atividades por meio de financiamento coletivo. O EMP_POA1 ainda não se dedica 

integralmente à sua startup, pois ainda está cursando a faculdade e por também estar envolvido 

em outro projeto relacionado a empreendedorismo, chamado Next Citizens. A solução 

oferecida via aplicativo é o acesso rápido, flexível e seguro a uma bicicleta, através de uma 

comunidade de compartilhamento deste meio de locomoção. As bicicletas ficam em pontos de 

entrega, tais como hostels, cafés e lojas. Para se credenciar a receber as bicicletas, é necessário 

que o estabelecimento esteja alinhado aos valores da startup. 

A equipe da startup foi formada através da busca por complementaridade de 

características e habilidades. Atualmente, são seis pessoas trabalhando no negócio. No início, 

eram cinco cofundadores. Dois, entretanto, desistiram. Em seguida, entraram na equipe um 

desenvolvedor de software (e de aplicativos), um estudante de engenharia eletrônica – pois uma 

parte da solução é um cadeado digital que se comunica diretamente com o aplicativo – e uma 

designer. Atualmente, estes profissionais atuam como parceiros no negócio. Acreditar no 

propósito é um mote para quem trabalha na startup. "Eles 'tão' empreendendo junto com a 

gente", resume o EMP_POA1. Pretende-se que futuramente todos se tornem sócios da startup. 
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Características Intrínsecas 

 O negócio surgiu a partir da busca e consequente identificação de uma oportunidade 

no Desafio Empreendedor da UFRGS. A principal causa para a proposição do negócio, segundo 

o EMP_POA1, foi um problema identificado de mobilidade urbana que o afetava diretamente: 

a dificuldade de locomoção em Porto Alegre, principalmente em horários de pico. Portanto, a 

solução proposta se encaixa neste contexto específico. Estar em um ecossistema de 

empreendedorismo como o de Porto Alegre não influenciou, positiva ou negativamente, nesta 

escolha. Para o EMP_POA1, "[...] a cidade não é um impeditivo. Ela pode trazer mais desafios 

do que as outras. Traz algumas barreiras, às vezes. Ao passo que também, às vezes traz algumas 

vantagens em relação a outras".  

Este empreendedor, então, verificou que havia muitas bicicletas que não eram usadas 

por seus donos. Baseado em uma filosofia de compartilhamento, decidiu levar a ideia adiante. 

"O recurso 'tá' disponível. O importante não é a posse. O importante é ter o acesso", argumenta. 

Aliar a disponibilidade de bicicletas à necessidade de melhorias no sistema de transporte é algo 

possivelmente possibilitado por uma característica pessoal destacada pelo EMP_POA1: a visão 

estratégica. Segundo ele, ela também é essencial para que consiga transmitir suas ideias e 

planejar as ações futuras da startup. Para implementar a ideia, o EMP_POA1 uniu-se a outros 

quatro sócios, os quais buscaram uma forma para que as pessoas tivessem acesso a estas 

bicicletas compartilhadas.  

Entendeu-se, então, que um aplicativo mobile seria o meio mais adequado para entregar 

a solução proposta. "Se a melhor forma de resolver um problema de mobilidade urbana, de 

dificuldade de se locomover em Porto Alegre, é dando acesso a bike, e se o melhor jeito de dar 

acesso a bikes compartilhadas pela cidade é por um aplicativo [...] então a gente criou um 

aplicativo", discorre o EMP_POA1. Empreender neste segmento, portanto, não foi uma decisão 

prévia, mas uma escolha devida à facilidade que um app entrega na resolução do problema. 

  Para reunir uma equipe multidisciplinar, foi fundamental ao EMP_POA1 sua habilidade 

de relacionamento interpessoal. Segundo ele, esta outra característica pessoal sua, também é 

importante para divulgar a mesma mensagem a todos os parceiros da startup e engajá-los no 

mesmo propósito. Em sua percepção, isso facilita a comunicação com seus interlocutores e gera 

empatia para com os mesmos. "Passar as mensagens com impacto, seja pra interessados, 'prá' 

potenciais clientes, 'prá' parceiros ou mesmo dentro da equipe mesmo, 'prá' garantir um 

alinhamento", explica o EMP_POA1. A empatia é importante principalmente para entender os 

desejos e necessidades dos usuários do aplicativo, transformando o feedback recebido em 

melhorias na solução.  
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A busca constante por melhorar é um dos fatores que motivam o EMP_POA1 a 

perseguir seus objetivos. De acordo com seu relato, um processo de melhoria contínua requer 

disposição constante ao aprendizado. Isto gera abertura ao de terceiros e permite o 

desenvolvimento de uma solução mais apropriada às demandas de seu público-alvo. A cada 

melhoria e a cada conquista, este empreendedor entende que é importante comemorar. "A cada 

passo que a gente melhora, com certeza celebrar porque é muito importante, mas nunca tá 

satisfeito com o que já tem, e sempre conseguir buscar mais", destaca.  

A busca por qualidade e eficiência, portanto, está presente no dia a dia do 

empreendedor e sua startup. Os testes e validações com usuários são constantes e geram 

melhorias no aplicativo. A empresa inclusive já lançou seu primeiro MVP. As redes sociais da 

internet e aplicativos de comunicação – tais como o Facebook, Instagram e o Whatsapp, por 

exemplo - são os principais meios de coleta destes feedbacks. O EMP_POA1 aponta que o fato 

de o público-alvo ser majoritariamente composto por pessoas jovens facilita este contato. "Essa 

é a rede que a gente tem mais acesso, na verdade. São nossos pares e, por isso, o canal pra 

chegar neles mais facilmente são as próprias redes sociais [...] tem ajudado bastante o fato de a 

gente 'tá' num ambiente universitário", aponta este empreendedor. Além de contribuir no 

desenvolvimento, estas redes que são formadas também ajudam na divulgação do app. 

 Nesse sentido, o EMP_POA1 aponta que é essencial ter resiliência para superar cada 

fracasso ou resultado negativo. O empreendedor conseguirá ser resiliente especialmente se 

estiver servindo a um propósito. O EMP_POA1 percebe a si mesmo como um "solucionador 

de problemas".  E esses problemas surgem a cada dia ou nova etapa do processo de empreender. 

Mesmo assim, não basta ter habilidade para resolver os problemas. É preciso que as respostas 

sejam ágeis e dinâmicas, dadas as incertezas inerentes ao setor digital. A isso, pode-se chamar 

"responsividade". "Às vezes, as coisas podem mudar da água 'pro' vinho, do dia 'prá' noite. 

Então, é preciso [...] responder rápido às mudanças", salienta este empreendedor. Estas 

mudanças podem representar, além de oportunidades, desafios para os empreendedores.    

  

Tomada de Decisão 

O desafio constante é um dos principais fatores que motivam o EMP_POA1 a se 

comportar como um empreendedor. O EMP_POA1 sugere que perseguir um propósito, ou seja, 

algo que faça sentido para si (necessidade de realização), é o que o move a enfrentar – e 

superar - desafios. Ele declara se sentir realizado quando consegue inspirar alguém. Em suas 

próprias palavras, este propósito é "revolucionar a mobilidade urbana da nossa cidade". Ciente 

das barreiras que o ecossistema oferece atualmente, ele relata se sentir confiante para enfrentá-
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las e superá-las. Para ele, a própria decisão de empreender e a possibilidade de fazer a diferença 

para a sociedade na qual está inserido já é uma realização. "Hoje eu me sinto feliz. Mesmo com 

um negócio ainda não consolidado [...] me sinto realizado. Pelas escolhas que eu faço no meu 

dia-a-dia. Pela escolha que eu fiz", declara. Além da felicidade, percebe-se em seu discurso a 

paixão pelo que faz. Sendo assim, a associação entre necessidade de realização e paixão por 

empreender pode ser fundamental para a superação de adversidades em ambientes de incerteza. 

As adversidades em um ecossistema podem ter influência da escassez de políticas 

públicas pró empreendedorismo ou má qualidade das já existentes. O EMP_POA1 relata que 

as políticas públicas em Porto Alegre não foram determinantes para sua decisão de 

empreender no ecossistema local. Em sua percepção, elas não levariam alguém que nunca 

cogitou criar um novo negócio a optar pelo empreendedorismo. No entanto, para o EMP_POA1, 

elas podem desmotivar quem tem a intenção de empreender. Assim, ele considera 

importante reduzir as barreiras, como o excesso de burocracia, por exemplo, para os novos 

empreendedores. "Mais do que incentivar ou estimular, vai deixar de desestimular quem já tem 

essa vontade. Quem ainda 'tá' naquela zona de 'vou, não vou', da dúvida e da incerteza, e ainda 

meio paralisado por estas condições externas", exprime. Portanto, este empreendedor considera 

que, havendo melhores políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo, mais pessoas 

estarão dispostas a correr riscos e um ambiente mais favorável aos negócios na cidade emergirá. 

Um dos objetivos das políticas públicas pode ser o fortalecimento do fluxo de capital 

financeiro para as startups. No momento da entrevista, o suporte financeiro de familiares é o 

que permitia ao EMP_POA1 tocar seu negócio. Além do capital próprio dos sócios, a startup 

também estava tentando alavancar fundos recursos por meio de financiamento coletivo. A 

principal finalidade era financiar o desenvolvimento de cadeados digitais, um dos diferenciais 

do negócio. As pessoas que ajudam no financiamento da solução recebem em troca brindes 

como cadernos, óculos e a possibilidade de serem os primeiros usuários da plataforma. Assim, 

o financiamento coletivo se torna também um meio de captação de usuários.  

 Para o EMP_POA1, o acesso a capital financeiro no ecossistema é um aspecto que 

precisa evoluir. Apesar de ainda não ter buscado financiamento através de modalidades mais 

tradicionais de investimento em startups – capital semente, anjo ou aceleradora -, o EMP_POA 

relata que o custo de oportunidade a que os investidores estão sujeitos (às vezes é mais 

interessante investir em títulos do tesouro brasileiro ou renda fixa, que têm juros atraentes e 

baixo risco) pode comprometer a oferta de capital para os novos negócios. Outra crítica é em 

relação ao percentual de participação que os investidores ou as aceleradoras buscam quando 

investem em uma startup. "Às vezes, uma aceleradora, já na primeira rodada de investimentos, 
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pega uma porcentagem muito grande [...], dificultando, ou até impossibilitando uma segunda 

ou terceira rodada de investimento", aponta. Além disso, o EMP_POA1 salienta que é 

importante captar investidores que tenham experiência no segmento e ofereçam mentoria e 

contatos para o negócio junto ao capital financeiro. Por fim, ele declara que a oferta de capital 

financeiro também não foi algo a tê-lo influenciado a empreender. 

Sua família, por outro lado, também não teve participação em sua decisão de 

empreender. "Eu não tive essa cultura dentro de casa, na minha família", declara o EMP_POA1. 

Entre seus amigos mais próximos, nunca houve empreendedores. Sendo assim, relata que 

também não foi influenciado por amigos. Conhecer outros empreendedores, os quais viriam a 

se tornar seus amigos posteriormente, foi parte de seu desenvolvimento como empreendedor.  

Nas palavras deste empreendedor, "à medida que eu fui entrando nesse mundo, eu fui me 

conectando e fazendo cada vez mais amigos. [...] hoje em dia, tenho alguns amigos que 

empreendem". Por outro lado, O EMP_POA1 relata que já recebeu conselhos visando demovê-

lo de sua iniciativa empreendedora. "Tem gente que também, não vê que faz sentido pra si e 

faz questão de compartilhar isso contigo, como se não fizesse pra ti também. 'Ah, quem sabe tu 

não sai disso e vai pra um emprego garantido? Quem sabe tu não faz um concurso público?'", 

destaca. Isto é algo que está relacionado à cultura conservadora da sociedade local, mas que de 

forma alguma o desestimula. O EMP_POA1 declara que há mais gente o apoiando do que 

desestimulando. 

Desta forma, a cultura de Porto Alegre é vista pelo EMP_POA1 como "defasada e 

ultrapassada". Em sua percepção, existe uma polarização na sociedade que atrapalha para 

que o empreendedorismo seja visto como algo que conduz ao desenvolvimento. "Uns 

acham que é o salvador da pátria, outros acham que deve ser crucificado", analisa, sobre como 

a sociedade percebe o empreendedor. Ele observa que os empreendedores são pouco 

valorizados pela comunidade alheia ao empreendedorismo. Igualmente, considera que uma 

grande parcela da sociedade estigmatiza o empresário como alguém essencialmente capitalista, 

que visa apenas ao lucro.  Isto compromete os esforços para que os empreendedores sejam 

vistos como solucionadores de problemas. Os impactos percebidos impactam diretamente no 

ecossistema de empreendedorismo: "isso, 'prá' mim, afeta a criatividade, isso afeta a inovação, 

[...] afeta as pessoas tentarem sair da zona de conforto ou não", declara o empreendedor.     

A tolerância à falha é outro aspecto importante relacionado à cultura. O EMP_POA1 

reconhece que falhar é uma possibilidade. Ele argumenta que os empreendedores locais 

percebem a falha como uma parte importante do processo de empreender. Ao invés de encará-

la como algo negativo, o mesmo a percebe como um fator fortalece sua resiliência e agrega 
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em sua experiência. Por outro lado, este empreendedor entende que a sociedade porto-

alegrense, em geral, não tolera o erro – e a falha, consequentemente. Isto, porém, não o 

desmotiva. Contudo, o medo de ser julgado pela sociedade pode dissuadir outras pessoas de 

arriscar. "As pessoas se retraem e deixam de tentar ser aquilo que elas poderiam e gostariam de 

ser", afirma. Estas peculiaridades, então, motivam-no a disseminar o empreendedorismo e 

inspirar as pessoas a empreenderem. Mais uma vez, observa-se em seu discurso a necessidade 

de realização. "Eu me sinto muito motivado e envolvido por isso, de inspirar as outras pessoas 

e incentivar as outras pessoas. [...] Esse cenário adverso, eu vejo não como um problema, mas 

como uma oportunidade. 'Prá' mim é uma oportunidade de realização pessoal", destaca.  

A evolução do domínio cultural pode ser catalisada pela divulgação de casos de sucesso 

locais. No entanto, o EMP_POA1 considera que o conhecimento sobre estes exemplos se limita 

a quem atua diretamente no ecossistema de empreendedorismo. Tais casos são pouco 

divulgados aos demais segmentos da sociedade. O próprio EMP_POA1 revela que conhece 

poucos exemplos de empreendedores bem-sucedidos, mas inspira-se nos casos conhecidos. 

Estes exemplos – empreendedores jovens, principalmente – transmitem confiança e 

fortalecem sua motivação a empreender. Para o EMP_POA1, é fundamental que a 

possibilidade de conhecer a estes empreendedores e encontrá-los pessoal ou virtualmente é um 

grande benefício do ecossistema. "Um cara que 'tá' fazendo sucesso [...] que tu pode ir lá e 

encontrar o cara em algum evento por aí, trocar uma ideia, contatar ele pelo Facebook. [...] 

quando essas pessoas se aproximam 'prá' se conectar e trocar uma ideia, compartilhar os 

aprendizados, isso é muito rico", expõe. Assim, este empreendedor relata que, mesmo havendo 

obstáculos à evolução do ecossistema, isto não é um impeditivo para quem quer empreender.  

Nesse contexto, o EMP_POA1 argumenta que a percepção da sociedade em relação ao 

empreendedorismo está se encaminhando para uma mudança favorável. "Eu ainda acho que tá 

num limbo [...] tá numa transição que ainda não se atualizou essa visão", declara. As instituições 

de suporte também têm um papel relevante nessa transição cultural. 

 

Ação Empreendedora 

As instituições de suporte que mais contribuem para o desenvolvimento 

comportamental do EMP_POA1 e o dotam do conhecimento técnico e das ferramentas de 

desenvolvimento de sua startup são o Sebrae-RS, a Pulsar e a Semente. O Sebrae-RS, apesar 

de ainda não ter desenvolvido muito know-how em relação às startups, oferece uma gama 

variada de recursos que as startups podem acessar. O Sebrae-RS, a UFRGS e Pulsar foram os 

promotores do evento Desafio Empreendedor. De acordo com o EMP_POA1, ter participado 
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deste evento foi o primeiro passo para o início de sua startup. Enquanto o Sebrae-RS foi o 

principal responsável por patrocinar o evento, a UFRGS apoiou através da organização do 

mesmo e a Pulsar facilitou as dinâmicas dos encontros.  

O suporte dessas entidades teve papel importante no que o EMP_POA1 define como 

"despertar empreendedor", quando teve acesso a ferramentas e conhecimento destinados a 

identificar um problema, desenvolver uma solução, sair da zona de conforto e buscar o 

autoconhecimento. Atualmente, quem mais auxilia no desenvolvimento deste empreendedor e 

sua startup é a organização Semente, através de parceria com o Sebrae-RS no projeto "Agir", 

para empreendimentos da economia criativa. As ações são baseadas em metodologias como 

"Startup Enxuta" e "Caminho Empreendedor", uma espécie de passo a passo para a criação de 

negócios inovadores. O Caminho Empreendedor tem ajudado o EMP_POA1 a identificar em 

qual etapa sua startup se encontra e buscar meios para entregar uma solução mais consistente. 

O Desafio Empreendedor também proporcionou ao EMP_POA1 o acesso a mentores 

especializados em áreas-chave para negócios embrionários. "O programa tinha muitos 

mentores. Mentores que eram empreendedores, que eram advogados ou contadores, que eram 

membro da aceleradora. Tinha profissionais diversos oferecendo mentoria, alguns com os quais 

a gente mantém contato até hoje", explica o EMP_POA1. Assim, este empreendedor costuma 

ter acesso a profissionais de suporte principalmente nos eventos dos quais participa. O espaço 

de trabalho conjunto onde a startup se instalou também possibilita o contato com mentores. Até 

o momento da entrevista, porém, a startup não contava com nenhum profissional de suporte 

prestando apoio constante às suas atividades. O EMP_POA1 percebe isto uma oportunidade de 

trazer um destes profissionais para ser um membro da equipe da startup, ao invés de terceirizar 

os serviços.  

A participação nesses programas fez com que fosse possível o acesso a mão de obra 

qualificada.  "Esses eventos de fomento ao empreendedorismo, essas instituições ou buscar 

cada vez mais espaços de interação dentro da universidade, por exemplo, eu acho que é o que 

possibilita essas conexões", argumenta o EMP_POA1. Para ele, as indicações e os contatos 

obtidos durante os eventos de empreendedorismo do ecossistema foram fundamentais para a 

formação da equipe da startup.   

O conhecimento adquirido em suas experiências profissionais prévias também 

fortaleceu o desejo de empreender do EMP_POA1. Segundo ele, se não fosse este negócio, 

especificamente, seria outro. Antes de empreender, em seu primeiro empego, ele já havia 

trabalhado com consultoria e metodologias de gestão. Em seguida, trabalhou com educação 

empreendedora em uma das principais instituições de suporte ao empreendedorismo do 
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ecossistema de Porto Alegre. Apesar deste conhecimento tê-lo ajudado, ele pondera que apenas 

o aprendizado teórico não foi suficiente. "Por um lado ajuda, contribui. Por outro, longe de ser 

o que realmente faz dar certo [...]. Por mais que tu estude e trabalhe com como criar negócios, 

tu só vai entender como é criar um negócio quando tu tentar criar um negócio", explica. 

Mesmo havendo o auxílio da UFRGS em projetos de fomento ao empreendedorismo, 

para o EMP_POA1 isto ainda não conquistou seu espaço devido. "A universidade ainda não tá 

conseguindo fomentar tanto isso internamente". Em sua percepção, deveria haver um trabalho 

mais concentrado de fomento aos parques tecnológicos e incubadoras de empresas no 

ecossistema local. Em relação ao conhecimento provido pela academia, percebe-se o papel da 

faculdade em dotá-lo de aptidão para a gestão. Características como a "visão sistêmica", 

destacada pelo empreendedor, pode ter sido uma contribuição de seu curso universitário. Esta, 

inclusive, pode ter evoluído para se tornar uma habilidade deste empreendedor.  

O mesmo acontece com a gestão de pessoas. Uma das maiores dificuldades encontradas 

pelo EMP_POA1 durante essa experiência como empreendedor é coordenar a equipe, pois 

como a startup tem por filosofia ser o mais horizontal possível, cada membro trabalha nos 

horários mais adequados para si. Empreender, então, demanda - e, ao mesmo tempo, permite – 

que o EMP_POA1 desenvolva habilidades que facilitem a gestão de pessoas. Dentre estas 

habilidades, ele destaca a habilidade geral gestão das informações e, dentro desta, a habilidade 

específica de comunicação. Como frequentemente acontece de cada membro estar em um lugar 

– ou fuso-horário – diferente, comunicar-se bem é indispensável. "Como fazer essa gestão da 

informação, dos resultados e das coisas a serem feitas [...] Garantir essa fluidez do trabalho é a 

maior dificuldade", aponta o EMP_POA1. 

 

6.2.2 Empreendedor Porto Alegre 2 

 

O EMP_POA2 tem 28 anos e Ensino Superior incompleto. Ele já empreendeu várias 

vezes. Sua startup atual é um aplicativo de eventos. Nele, organizadores, palestrantes e 

participantes podem interagir e consultar a programação do evento em questão. O aplicativo 

também permite a avaliação das palestras, download de arquivos e envio de perguntas a 

qualquer momento. A ideia inicial do aplicativo era que servisse apenas como uma ferramenta 

para fazer perguntas ao palestrante.  

A escolha por empreender no segmento de aplicativos ocorreu por ser uma forma de 

concorrer a uma vaga no programa Startup-RS e porque este foi considerado o meio ideal para 

a entrega do valor proposto. "App é um canal de entrega, não é necessariamente um negócio em 
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si", explica o EMP_POA2. No momento da entrevista, a startup tinha dois anos desde a sua 

fundação. Atualmente, apenas duas pessoas trabalham diretamente na startup. Para atividades 

pontuais, como design, por exemplo, são contratados parceiros por projetos. 

O ecossistema de empreendedorismo influenciou diretamente na escolha por 

empreender em Porto Alegre. Conforme o relato do EMP_POA2, foi onde ele encontrou um 

ambiente favorável ao empreendedorismo. Tendo chegado em Porto Alegre com a intenção 

de se preparar e juntar recursos financeiros para empreender em São Paulo, o EMP_POA2 

declara que ter conhecido seu sócio e as possibilidades do ecossistema local, o demoveu da 

ideia de migrar para São Paulo. "Eu conhecia uma galera aqui, um ambiente aqui que facilitava 

'prá' empreender. E, na área de eventos, eu já conhecia a organizadora daqui. Então, o ambiente 

fez com que eu ficasse", declara. 

  

Características intrínsecas 

A preocupação com qualidade e eficiência atualmente é um imperativo para o 

EMP_POA2. Segundo ele, a inovação aberta e os processos de cocriação com os usuários dos 

aplicativos são essenciais à aceitação deste pelo público-alvo. Ele reconhece que em seus 

empreendimentos anteriores fazia o oposto disso, pois não tinha esse conhecimento. Em suas 

palavras, "eu não cresci na inovação aberta, não sabia como que funcionava, não sabia que tinha 

que ser criativo pra funcionar, não sabia toda essa parte, não pensei nada desse mercado". 

Assim, o EMP_POA2 declara que precisou desenvolver esta característica. Esta coleta de 

feedback, entretanto, ainda não é feita da melhor maneira, na percepção do EMP_POA2. 

Segundo ele, " a gente vai em todos os eventos em que o app é usado e eu vejo os caras usando. 

[...] olhando o cara mexendo ali, a gente vai alterando o app. Mas a gente é muito ruim em falar 

com o nosso usuário". 

Dentre suas principais características, o EMP_POA2 destaca que a arrogância já o 

atrapalhou em seus empreendimentos anteriores, entendimento a que chegou mediante a 

influência do ecossistema. Conhecer métodos conceituados para o desenvolvimento de startups 

e empreendedores que já os vêm aplicando com sucesso em suas startups contribuiu para que 

ele entendesse que precisaria se capacitar, ou então falharia novamente. Da mesma forma, 

mesmo conhecendo poucos exemplos de sucesso e não se sentindo motivado por eles, saber 

que há empreendedores com mais conhecimento e ter modelos a seguir tem sido fundamental 

em sua trajetória. Como exemplo, o EMP_POA2 destaca a importância de ter aprendido sobre 

inovação aberta. "Eu achava que eu era um gênio [...] Agora eu sei que tem alguém fazendo, 
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tem cara melhor do que eu. Só que ao mesmo tempo eu digo: eu tenho capacidade de ser melhor. 

Então eu inverto isso. Não sou ainda, mas posso ser".  

 De acordo com o EMP_POA2, ter fracassado em outras iniciativas empreendedoras 

colocou sua resiliência à prova. Se na startup anterior houve certa teimosia ao persistir em um 

negócio fadado ao fracasso, conforme reconhece o próprio empreendedor, ele argumenta que a 

resiliência é o que sempre manteve vivo este novo empreendimento, apesar das dificuldades. 

Além disso, o EMP_POA2 destaca que sua habilidade comercial facilita suas conquistas.  

Outras características destacadas pelo EMP_POA2 são sua capacidade de persuasão, 

de se planejar e o controle das finanças. A primeira é essencial para convencer pessoas a se 

juntarem à sua equipe e captar clientes. Ele aponta que um de seus diferenciais é conseguir 

transmitir o propósito de seu negócio. "O que eu consigo fazer muito bem é vender a minha 

ideia", complementa. De acordo com o EMP_POA2, o planejamento, por sua vez, é importante 

para que consiga direcionar sua startup a um objetivo. O controle financeiro serve para que os 

gastos sejam bem alocados. 

As parcerias com grandes empresas são importantes para que o EMP_POA2 consiga 

adentrar no mercado com sua startup, pois, de acordo com seu relato, "a barreira de entrada é 

muito grande". Porém, para ter acesso às maiores empresas de organização de eventos, este 

empreendedor revela que tem que ir a São Paulo negociar com as mesmas, pois é onde elas 

estão concentradas. Em Porto Alegre, ele não consegue estes clientes que poderiam se tornar 

parceiros-chave. Por outro lado, nesta cidade a startup consegue alcançar organizações 

profissionais menores, tais como associações de médicos, que também costumam promover 

eventos. Contudo, ao contrário das grandes empresas promotoras de eventos, que chancelam o 

valor proposto pelo aplicativo e auxiliam na divulgação do app, estas organizações servem 

apenas como clientes regulares e não como divulgadores da solução. 

 

Tomada de Decisão 

 O EMP_POA2 declara que sempre quis ser empreendedor. Ele começou a empreender 

ainda na infância, quando abriu uma locadora de videogame. Suas atitudes favoráveis ao 

empreendedorismo podem ser resultado da influência familiar. Segundo este 

empreendedor, a maior parte de seus familiares empreende. Ele reconhece que isto foi 

determinante para que escolhesse o empreendedorismo como opção de carreira. "Minha mãe 

vendeu na praia, meu tio teve lanchonete (inclusive eu trabalhei), meu outro tio teve loja, meu 

outro tio é arquiteto/empreendedor [...] meu avô era dono de uma cidade do Nordeste. [...] 
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minha família inteira. Não tinha como eu não ser empreendedor", relata. Empreender, portanto, 

parece ser um caminho natural para o EMP_POA2. 

Além de ter familiares próximos empreendendo, a maior parte dos amigos de seus 

amigos também já esteve ou está envolvida com a criação de um negócio. "Minha rede de 

amigos é de empreendedor. Só que eu não consigo desassociar 'eu' de empreendedorismo. Daí 

eu só falo disso. Minha rede inteira de Facebook é disso, meio bizarro", afirma o EMP_POA2. 

Assim, ele encara o empreendedorismo como um estilo de vida. Apesar do exemplo de 

amigos e familiares empreendedores, estes dois grupos nunca o incentivaram diretamente em 

sua decisão de empreender. Alguns familiares até o tentaram demover desta iniciativa e 

convencê-lo a prestar concurso público. Todavia, nem isso nem os demais obstáculos 

encontrados durante a carreira empreendedora o desmotivaram.  

O EMP_POA2 revela que durante o processo de empreender passou por várias 

dificuldades, as quais o fizeram experimentar sentimentos negativos, como tristeza, e a pensar 

em desistir. Contudo, a perspectiva de realização o impulsiona a continuar. Ele observa que se 

sente satisfeito e realizado quando as coisas funcionam e dão o resultado esperado. "O cara 

chora muito, ninguém ajuda, mas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer outra coisa. Não me 

vejo fazendo outra coisa.  Quando dá certo, é o máximo". Portanto, além de ser motivado pela 

necessidade de realização, este empreendedor denota em seu discurso a paixão por 

empreender, já que considera o empreendedorismo como o único meio de obter satisfação 

profissional.  

 Apesar de ter apontado as condições do ecossistema de empreendedorismo de Porto 

Alegre como um dos fatores que o motivaram a empreender neste local, o EMP_POA2 observa 

debilidade na formulação de políticas públicas que beneficiem os empreendedores. Ele 

reconhece os esforços governamentais buscando fomentar o ecossistema, mas não percebe nada 

que influencie diretamente no desenvolvimento de seu negócio. "Enquanto empreendedor, não 

tem absolutamente nada, até hoje, que me ajudou a empreender. Não, não teve mesmo", 

relata. Entretanto, isso não o desmotiva a continuar empreendendo. Para ele, "não é que me 

atrapalha e me deixa mais triste, mas não me ajuda em nada. Então, é mais um negócio contra 

mim. [...] mas se me ajudasse, eu ficaria feliz". Depreende-se, então, que as políticas públicas 

atuais são inócuas, na percepção deste empreendedor. Se o contexto fosse mais favorável aos 

empreendedores, isso poderia beneficiá-lo e diminuir os obstáculos para o desenvolvimento de 

sua startup. 

Uma das barreiras a serem superadas, de acordo com o EMP_POA2, é cultural. Na 

percepção deste empreendedor, não há incentivo da sociedade porto-alegrense para que as 
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pessoas empreendam. Ele considera que a cultura local só enxerga os resultados positivos do 

empreendedorismo e só reconhece os empreendedores quando eles alcançam o sucesso. Além 

disso, observa que os indivíduos alheios ao empreendedorismo percebem os empreendedores 

fazem pouco esforço, têm poucas dificuldades e são ricos. Não compreendem que a maior parte 

do tempo o empreendedor passou se esforçando para que o sucesso acontecesse. Essa 

percepção distorcida sobre o que é o empreendedorismo, portanto, pode influenciar que 

tem a intenção de empreender. Por um lado, pode formar atitudes antipáticas em relação ao 

empreendedorismo. Por outro, pode desmotivar potenciais empreendedores à medida que eles 

compreendem que uma trajetória empreendedora sem percalços é uma ilusão. 

Segundo o EMP_POA2, isso não interfere em sua motivação, mas influencia na 

forma como os novos empreendedores empreendem e se relacionam com a falha.  "Não sei 

se isso afeta a minha vida, não vejo diferença. [...] o que faz é 'pros' caras que tão começando, 

porque eles acham que vai ser as mil maravilhas. Não vai. E aí, muitos desistem na primeira 

semana", afirma o EMP_POA2. Posto isso, este empreendedor considera que existem dois 

"mundos", os quais encaram a falha de maneiras distintas. Em sua percepção, a sociedade, em 

geral, não reconhece a falha como algo que irá contribuir para o aprendizado do empreendedor. 

Por outro lado, a comunidade de empreendedores concebe a falha de uma maneira mais natural, 

inerente ao processo de empreender. Assim, ela também compreende os desafios que os 

empreendedores têm que enfrentar diariamente.  

O EMP_POA2 declara que, após sua primeira experiência fracassada como 

empreendedor, desistiu e passou a trabalhar como empregado. Logo, porém, voltou ao 

empreendedorismo. Mas não passou incólume à falha. As falhas contribuíram para o seu 

desenvolvimento enquanto empreendedor, relata o EMP_POA2. Segundo ele, sua 

experiência prévia tem contribuído para que consiga ter melhores resultados na startup atual. 

"Na outra [startup], eu fiquei três anos e não consegui botar nenhum produto na rua. [Na atual] 

em dois meses 'tava' com venda". Além de fortalecer sua atitude empreendedora, depreende-se 

que o EMP_POA2 tenha adquirido conhecimentos empíricos importantes ao falhar 

sistematicamente em oportunidades anteriores.   

A disponibilidade e o acesso a capital financeiro também não foram determinantes 

na motivação do EMP_POA2 para empreender. Apesar disso, ele considera que este 

domínio ainda carece de maturidade e precisa evoluir. Ele se refere especialmente às políticas 

restritivas de bancos, que dificultam até mesmo a abertura de contas. A maior dificuldade, no 

entanto, é obter financiamento a partir desses meios mais tradicionais. Para conseguir algum 

tipo de financiamento, a startup deve hipotecar algum bem. O que é comum é que elas não 
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tenham nada a oferecer. Isto, além de encarecer o financiamento, pode torná-lo inviável. 

"Financiamento, esquece. Tem algumas linhas de financiamento pra startup, [mas] não valem. 

Não tem como. Tu tem que ter coisas pra dar em contra partida", argumenta o EMP_POA2. 

Quanto a investidores, o cenário é semelhante: "investidor é sonho. Um investidor não entra 

antes de ter algum nível de validação. [Para] um cara lá no começo, em nível de ideias, não 

existe", avalia.  

Sendo assim, todo o investimento inicial na startup foi realizado com capital próprio, 

sem ajuda de terceiros – familiares ou amigos, inclusive. Em seguida, entrou um sócio, o qual 

ajudou a financiar a primeira versão do aplicativo. Esta pessoa, contudo, tem envolvimento 

praticamente nulo na startup. Apenas quando a startup já tinha certo grau de maturidade e 

recebendo receitas de clientes que um aporte de investimento anjo foi realizado. "No nosso 

caso, já tinha cliente, já tinha canal, já tinha uma série de coisas". O "rótulo" do Startup-RS 

também serviu para deixar a startup em evidência e atrair investidores. Uma opção, após a 

participação no referido programa, seria entrar em um programa de aceleração. O EMP_POA2 

considera boas as aceleradoras disponíveis no ecossistema como boas. Contudo, este 

empreendedor fez uma escolha estratégica e optou por não acelerar sua startup. 

Ao abrir mão do apoio direto das aceleradoras, o EMP_POA2 precisou com mais 

intensidade da oferta de profissionais de suporte do ecossistema. Para este empreendedor, isto 

não foi problema. Em sua percepção, o ecossistema está bem servido de advogados e contadores 

especializados em prestar suporte às startups. De acordo com este empreendedor, tais 

profissionais são bastante ativos na comunidade e o acesso a eles é fácil. Talvez o mais difícil 

sejam mentores, relata o empreendedor. Mas este acesso, quando acontece, é importante. O 

contabilista contratado e os mentores que auxiliaram o EMP_POA2 foram essenciais na 

construção de sua startup. Enquanto o papel dos mentores foi direcionar a construção da 

solução para algo que realmente tivesse potencial inovador, o contador auxiliou nas principais 

etapas do novo negócio. "Eles levam muito mais pela mão do que só fazer a minha 

contabilidade. E aqui nós estamos bem desses caras", salienta o EMP_POA2. Estes 

profissionais, em sua percepção, compreendem as dificuldades financeiras pelas quais passam 

as startups. Por isso, toleram até possíveis atrasos nos pagamentos. Mesmo assim, o 

EMP_POA2 relata que precisou primeiro conseguir clientes para depois pagar os custos com 

escritório de contabilidade e advogado. Em suas palavras, "a gente só conseguiu abrir [...] 

quando conseguiu atender cliente". 

Além dos profissionais de suporte, as startups também prescindem de mão de obra 

qualificada para formar suas equipes internas. Contudo, o acesso à mão de obra especializada 
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no ecossistema é outro domínio que carece de desenvolvimento, na percepção do EMP_POA2. 

Apesar de existir profissionais capacitados, ele entende que as dificuldades financeiras das 

startups as impedem de contratá-los. Segundo este empreendedor, "'prá' mobile é meio 

complicado de achar os caras, desenvolvedor, porque um desenvolvedor ganha muito bem. Bem 

mesmo. E aí, startup não tem dinheiro 'prá' pagar esse cara muito completo". Alia-se a isso a 

competição com grandes empresas, que encarece ainda mais este capital humano. Assim, os 

desenvolvedores aceitam participar dos projetos de startup se a remuneração oferecida estiver 

de acordo com o que o mercado oferece. 

  Por fim, o EMP_POA2 destaca que um fator negativo do ecossistema são as condições 

de infraestrutura. Apesar delas atenderem ao básico, ele não as considera confiáveis, 

especialmente em relação à internet. Por isso, o ele revela que os servidores que utiliza para sua 

solução são internacionais. Este empreendedor evita usar serviços de telecomunicações 

brasileiros – à exceção dos obrigatórios – e, especialmente os de Porto Alegre, devido à má 

qualidade. Segundo ele, "tem uma série de produtos que eu ainda não uso daqui do Brasil e 

muito menos de Porto Alegre". As más condições de infraestrutura contrastam com a qualidade 

do apoio prestado pelas instituições de suporte.    

 

Ação Empreendedora 

O Sebrae-RS é a instituição de suporte do ecossistema que mais influenciou na 

capacitação do EMP_POA2. A preparação com uma nova mentalidade e novas disposições 

comportamentais para empreender no segmento de aplicativos tem grande parcela de 

contribuição do conhecimento adquirido no programa Startup-RS. O EMP_POA2 destaca que 

sua evolução como empreendedor se deu a partir do momento em que começou a participar do 

referido programa. "O Sebrae tem um papel interessante [...] eles entraram bem no começo da 

[nome da startup]. E aí, eles nos deram uns toques bem interessantes no processo de organizar 

a casa [...]. O Sebrae ajudou bastante", afirma. Ter participado do Startup-RS permitiu ao 

empreendedor se capacitar em novas metodologias para criação e desenvolvimento de novos 

negócios. Este aprendizado o levou a transformar o app em uma solução mais completa, que 

resolvesse um problema real. Conforme sua declaração, supõe-se que o Startup-RS também 

tenha influenciado para que ele desenvolvesse aptidão para gestão ou habilidades 

relacionadas a isso. Apesar deste apoio, o EMP_POA2 afirma que o Sebrae ainda está 

aprendendo a interagir com os empreendedores de startups. "Eles [Sebrae] 'tão' tentando. Ainda 

não é o sonho de todo empreendedor, mas os caras tão realmente tentando", observa. 
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Além do aprendizado obtido através do Startup-RS, o EMP_POA2 também buscou 

outras formas de adquirir conhecimento. Um desses meios foi a busca autônoma por 

conhecimentos em livros e outros materiais sobre empreendedorismo. Outra forma, foi a 

interação com a comunidade de empreendedores de startups digitais do ecossistema, a qual 

proporcionou-lhe acesso a metodologias de gestão de startups e gestão da inovação – por 

exemplo, Startup Enxuta e Inovação Aberta, respectivamente. Sua rede de contatos também 

contribui à medida que proporciona acesso a outros empreendedores. Esta rede, derivada de 

suas experiências profissionais prévias - tanto como empreendedor quanto como empregado na 

área de eventos - também facilita o acesso a mercados, como o de eventos, por exemplo, tido 

pelo EMP_POA2 como "fechado". Compreender as peculiaridades do setor, ter acesso a 

pessoas-chave e entender as principais etapas de abertura de um negócio são algumas das 

principais contribuições de sua experiência prévia como empreendedor e por já ter 

trabalhado na área de eventos. 

O EMP_POA2 reconhece a participação decisiva do Startup-RS em seu 

desenvolvimento como empreendedor. Porém, apresenta uma percepção dicotômica em relação 

às demais iniciativas, especialmente aquelas promovidas pelas principais universidades locais 

– UFRGS e PUCRS – por meio de seus parques tecnológicos. Por um lado, ele relata não se 

sentir à vontade em participar dos eventos promovidos por estas entidades. Para ele, as mesmas 

deveriam se preocupar em acolher melhor que vem de fora do ambiente delas. Isto se estende 

para além dos eventos abertos a toda comunidade interessada em temas relacionados ao 

empreendedorismo. De acordo com o EMP_POA2, deve haver mais abertura para quem é de 

fora do ambiente acadêmico. Por outro lado, ele considera que participar dos eventos do 

ecossistema pode ser um desperdício de tempo. Para ele, os eventos são superficiais. Então, 

considera que é melhor dedicar este tempo que estaria no evento a cuidar de sua startup. Para 

ele, as universidades também não estão preparadas para formar empreendedores. Em sua 

percepção, escolas e universidades ainda são muito conservadoras e ensinam os indivíduos a se 

tornarem empregados, mas não a empreenderem. 

 

6.2.3 Empreendedor Porto Alegre 3 

 

O EMP_POA 3 tem 31 anos e é formado em Ciências da Computação, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este empreendedor já iniciou outras startups 

anteriormente. Porém, nenhuma delas passou do estágio de concepção. Sua startup atual, no 

entanto, tem dois anos desde o início de sua criação e está em fase de crescimento. A startup 
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atualmente recebeu investimento de uma grande empresa e está sendo acelerada nas 

dependências desta. A solução provida pelo aplicativo é a ligação entre demandas de entregas 

e oferta de motoboys.  

De acordo com o EMP_POA3, a solução foi inspirada no modelo de negócio de 

aplicativos já consolidados, como Easy Taxi e Uber. Segundo este empreendedor, os 

diferenciais do serviço são o preço -  considerado "justo", pois o cálculo é baseado na 

quilometragem a ser percorrida -, a praticidade e o controle das solicitações de entregas, tanto 

para motoboys quanto para os usuários do serviço. Um dos diferenciais para a aceitação da 

startup foi oferecer a solução no momento certo. Segundo o EMP_POA3, "a gente conseguiu 

pegar um timing correto, com uma ideia correta, fácil de entender, porque pega o gancho de 

outras coisas similares". Atualmente, a startup tem seis pessoas na equipe (dois sócio-gerentes 

e os demais, colaboradores).      

  

Características Intrínsecas 

A startup surgiu a partir da busca e identificação de uma oportunidade no mercado 

de entregas com motoboys. Esta oportunidade foi identificada a partir de uma conversa do 

EMP_POA3 com o presidente do sindicato dos motoboys, o qual sugeriu que poderia haver um 

aplicativo para ligar a demanda à oferta destes profissionais. O que contribui para o 

desenvolvimento da startup é o fato de ser uma solução considerada inovadora, tanto por 

especialistas quanto pelos usuários, ressalta o EMP_POA3. Segundo ele, caso a proposta não 

fosse inovadora, a venda da solução ficaria prejudicada. " Se a gente fosse um negócio não tão 

inovador, eu acho que seria bem mais difícil", argumenta.  

Em relação às suas características pessoais, o EMP_POA3 destaca que o planejamento, 

a execução, primazia pela qualidade, a persistência, o aprendizado contínuo e a disciplina. 

Segundo este empreendedor, planejar bem é um dos fatores que possibilitam o desenvolvimento 

de sua startup. Para ele, planejar e elaborar um plano de negócio permitiu fazer um MVP 

bem-acabado, em tempo curto e funcional. Porém, não basta simplesmente planejar. É preciso 

implementar as ações, ou seja, também deve haver execução. Nas palavras deste empreendedor, 

"planejamento é essencial. [...]. Se tu 'tá' fazendo um negócio, tem que fazer bem feito. O melhor 

que existe. Mas fazer". Neste sentido, o EMP_POA3 destaca a disposição para a melhoria 

contínua e a necessidade de estar sempre estudando para fazer as coisas da melhor maneira. 

Fazer algo bem feito demanda características como a busca pela qualidade e o 

aprendizado contínuo. Ambas podem ser encontradas na preocupação deste empreendedor em 

envolver os usuários no processo de desenvolvimento do app. O EMP_REC3 declara que existe 
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grande abertura para que os usuários possam sugerir novas funcionalidades e apontar aquilo 

que os desagrada. Por meio dessas sugestões, são implementadas melhorias no aplicativo. 

Assim, ele destaca que é preciso arriscar. Tentar comercializar a solução, coletar feedbacks e 

estar preparando para melhorá-la. Para isso, ele também aponta que é preciso ser persistente 

para compreender os erros, tomar rapidamente um outro rumo e seguir aprimorando a proposta. 

De acordo com o EMP_POA3, os testes são a melhor forma de efetuar as melhorias. Por isso, 

este empreendedor afirma que estimula os clientes a experimentarem o serviço, para 

entenderem que a solução funciona e agrega benefícios. 

 

Tomada de Decisão 

Antes da identificação da oportunidade, entretanto, havia a intenção do 

EMP_POA3 de empreender. Devido à sua formação acadêmica e junto a seu irmão, advogado 

e entusiasta de novas tecnologias, sempre idealizou criar uma startup de TI. Ter 

empreendedores na família também pode ter influenciado o EMP_POA3 a formar 

atitudes favoráveis ao empreendedorismo. Um destes familiares, inclusive, provê mentorias 

e é um dos investidores da startup. Da mesma forma, o EMP_POA3 relata que têm amigos 

próximos que também optaram pelo empreendedorismo. Segundo ele, essas pessoas – família 

e amigos – o estão sempre incentivando com conselhos e apoio moral. Os mesmos também o 

inspiram através de seus exemplos. Para este empreendedor, este apoio de familiares e amigos 

é fundamental "Família e roda de amigos é o que te move mais, né, com certeza. Acho que se 

não tivesse isso em volta, não teria o pique de fazer as coisas", destaca. Também servem como 

exemplo os empreendedores que criaram as empresas de softwares para computadores onde o 

EMP_POA3 trabalhou como empregado. Estes são os casos mais próximos a seu segmento. O 

EMP_POA3 afirma desconhecer exemplos de aplicativo de sucesso no ecossistema. A razão, 

segundo ele, é por este ser um segmento relativamente novo, do qual foi um dos pioneiros. 

A principal motivação para o EMP_POA3 empreender é intrínseca e remete à 

necessidade de realização. Ele afirma se sentir muito feliz e satisfeito com a experiência de 

empreender. "A gente poder, com pouca gente, com pouca coisa, ter, ainda mais em época de 

crise, vários motoboys felizes, chegando aqui... recém ficaram desempregados, [...] a gente dá 

a oportunidade 'pro' cara sair ganhando grana". Esta necessidade de realização e a paixão por 

empreender podem ser o que o move a evoluir na carreira empreendedora e superar obstáculos. 

O EMP_POA 3 não se vê desmotivado pelas dificuldades cotidianas pelas quais passa 

quem empreende. Ele reconhece que "[...] dificuldade tem todo dia. Vai ter bastante" e que 

então terá de superá-las a cada nova etapa. As principais dificuldades encontradas até então 
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foram o capital inicial para investir na startup, encontrar e implementar a tecnologia mais 

adequada e conseguir convencer os clientes a mudarem hábitos e adotarem uma solução via 

aplicativo. Estas dificuldades, porém, não demovem o EMP_POA3 de empreender.  

Entre as demais dificuldades encontradas no ecossistema, o EMP_POA3 destaca as 

condições de infraestrutura – especialmente de telecomunicações. Mesmo que, em sua 

percepção, isto não seja um problema exclusivo de Porto Alegre, ele relata que já teve 

problemas quando a internet parou de funcionar. "Alguns lugares a gente já foi que caiu a 

internet o dia inteiro. Daí, a empresa para", declara. Uma internet de boa qualidade e estável, 

portanto, é vital para que a empresa possa operar sem que precise haver interrupções, o que 

acarretaria em problemas ao serviço. 

Outra dificuldade destacada pelo EMP_POA3 é a escassez de editais públicos para 

prospecção de recursos. Em sua percepção, as políticas de apoio ao empreendedorismo 

poderiam estimular mais o financiamento a startups através da oferta deste tipo de 

instrumento. O EMP_POA3 considera que isso é falho no ecossistema. Além da escassez, existe 

também dificuldade no acesso a esses recursos, pois a burocracia é muito grande. Assim, o 

tempo e o foco necessários para atender aos requisitos desses editais são um obstáculo. "A gente 

acaba nem tendo muito tempo pra ver, né, acaba se focando muito [na startup]", ressalta o 

EMP_POA3. Desta forma, sua percepção em relação às políticas públicas de fomento ao 

empreendedorismo em Porto Alegre está basicamente atrelada à disponibilidade de recursos 

financeiros públicos no ecossistema local. 

Por outro lado, o capital financeiro de investidores privados, se não foi determinante em 

sua motivação de empreender, foi essencial nas etapas iniciais percorridas pelo novo negócio. 

A startup, que começou com capital próprio dos sócios, precisou de um primeiro aporte de 

capital para desenvolver seu MVP. O empreendedor salienta que também que, dado o potencial 

inovador de seu negócio, cada aporte de capital abriu caminho para novos investimentos. "O 

negócio tem que ser algo bom também, tu naturalmente vai conseguir investimento. E daí, 

conseguindo investimento, o negócio crescendo, tu fica maior a ponto de conseguir maiores 

investimentos", explica. O investimento maior, possibilitado pela aceleração em uma grande 

empresa, só foi possível graças ao networking dos sócios. Os investidores sempre se mostraram 

acessíveis, é o que garante o EMP_POA3. Segundo ele, isto acontece porque seu negócio 

apresenta características atrativas aos investidores. 

O potencial inovador da startup também auxilia no relacionamento com grandes 

empresas. Elas costumam estar abertas a experimentar a solução e servem como um canal de 

divulgação para outros potenciais clientes. Para isso, o EMP_POA3 revela um diferencial: "a 
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gente faz clientes, mas, ahn, a gente também tenta ficar amigo dos clientes, resolver as coisas 

pros clientes". Essa ajuda, segundo ele, serve para estreitar a relação com clientes e faz com 

que os usuários se engajem em divulgar o aplicativo. Então, forma-se uma rede de ajuda mútua 

entre as empresas. Nesse processo, a empresa na qual a startup está acelerada tem parcela de 

contribuição. Esta empresa auxilia principalmente na prospecção de clientes e proporciona 

acesso a recursos de rede para a startup. 

Percebe-se o potencial inovador da proposta de valor da startup também nos domínios 

de suporte e recursos humanos. O EMP_REC3 relata que no início precisou de profissionais 

que o atendessem em regime de parceria. Se, por um lado, familiares e profissionais mais 

experientes da empresa onde a startup está sendo acelerada proporcionaram mentorias e 

recomendações a este empreendedor, a ideia da startup facilitou o acesso a profissionais de 

suporte externos. Seu contador, por exemplo, aceitou trabalhar por um preço reduzido até que 

a startup começasse a crescer. "A gente em que ter parcerias que entendam também que o 

negócio é pequeno e que elas vão crescer junto", descreve o EMP_POA3.  

Isso também facilitou o acesso a profissionais capacitados. Sempre que o EMP_POA3 

buscou contratar novos profissionais, não teve dificuldades para conseguir candidatos com o 

perfil procurado. Os novos colaboradores são introduzidos à filosofia da startup. Explica-se o 

potencial da nova empresa, suas dificuldades iniciais e, então, eles são convidados a 

desenvolverem-na junto aos sócios.  A aceitação dos novos profissionais de trabalharem para 

startups pode estar atrelada a uma mudança de atitudes influenciada pela cultura.   

 Para o EMP_POA3, a cultura local, apesar de estar em um processo de transição e se 

abrindo ao empreendedorismo, ainda não encoraja a criatividade e a inovação. Logo, a 

sociedade tem uma percepção limitada do que é empreender. O EMP_POA3 sugere que isto 

não influencia em sua motivação enquanto empreendedor. Contudo, isso interfere quando 

precisa prospectar clientes. Geralmente, os potenciais usuários – clientes pessoa jurídica, 

principalmente – entendem a proposta, mas se mostram desconfiados e resistentes à mudança. 

Por isso, não adotam a inovação. A solução, então, é direcionar os esforços para vender em 

outros Estados, especialmente São Paulo, onde, na percepção deste empreendedor, a cultura 

favorável ao empreendedorismo e à inovação está mais disseminada. O EMP_POA3 resume 

esta diferença: "o gaúcho é muito mais difícil de mudar. A gente acha que o mercado mais lá 

'pro' meio do Brasil é muito mais fácil de 'startar' [lançar] o produto. Solução nova, a tendência 

é o pessoal largar tudo o que tá fazendo e mudar, porque entende que é melhor". Este 

empreendedor entende, assim, que uma cultura mais tolerante a possíveis erros iniciais 

influencia para que os potenciais clientes estejam mais propensos a adotar o app. 
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Ação Empreendedora 

O EMP_POA3 vê como essencial suas experiências profissionais prévias para seu 

aprendizado e para empreender nesta nova startup. Elas o ajudaram a identificar seus acertos e 

erros cometidos anteriormente, para então direcionar melhor suas ações. A experiência com 

empreendimentos de TI também foi um diferencial. Ter trabalhado como funcionário de 

startups lhe permitiu adquirir o conhecimento empírico e a coragem necessárias para 

empreender por conta própria.  

Igualmente, sua formação acadêmica, a pós graduação e o aprendizado adquirido 

por conta própria, lendo sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, deram-lhe subsídios 

importantes para empreender. Perguntado sobre quais foram as instituições mais importantes 

para a formação de seu comportamento como empreendedor, o EMP_POA3 é categórico: "a 

UFRGS, onde eu me formei em Ciência da Computação, a FGV, onde eu fiz [...] Gestão de 

Projetos. E as empresas em que eu trabalhei". Depreende-se que a faculdade pode ter 

auxiliado no desenvolvimento de aptidão para programação e conhecimentos sobre 

empreendimentos de TI e novas tecnologias. Já o curso de especialização pode ter contribuído 

no desenvolvimento de habilidades ligadas à gestão de projetos. 

A rede de relacionamento formada no curso de especialização em uma das instituições 

de ensino superior do ecossistema também auxilia o EMP_POA3 a adquirir conhecimentos – 

preponderantemente tácitos - para desenvolver sua startup. Em suas palavras, "uma empresa 

ajudando a outra, isso é essencial". Apesar desta rede, este empreendedor relata que não 

participa de nenhuma comunidade de empreendedores do ecossistema. A interação com 

outros empreendedores de segmentos digitais para adquirir conhecimentos e trocar 

experiências costuma ser virtual. O EMP_POA3 relata que tem por hábito pesquisar 

voluntariamente sobre as novas tendências de tecnologia em comunidades da internet e 

acompanhar grupos que tratam sobre modelos de negócio similares ao de sua startup.      

 

6.2.4 Análise Comparativa entre os empreendedores de Porto Alegre 

 

Os três empreendedores porto-alegrenses são cofundadores de startups digitais. Todos 

entregam uma proposta de valor por meio de um aplicativo. Os empreendedores também 

compartilham entre si o fato de serem jovens. Todos estão na faixa entre 21 e 31 anos. Percebe-

se que o EMP_POA3, o mais velho entre eles e com mais experiência com startups e 

empreendedorismo, é quem tem o negócio mais evoluído até o momento. A seguir, busca-se 
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explorar os antecedentes dos comportamentos destes empreendedores e como o ecossistema de 

empreendedorismo de Porto Alegre os tem influenciado desde a criação até o desenvolvimento 

de suas startups. 

 

Características intrínsecas 

 As características evidenciadas pela literatura aparecem, com mais ou menos 

intensidade, nas declarações e relatos de ações dos empreendedores. Estas características são: 

busca de oportunidades/iniciativa, persistência, aceitação de riscos, comprometimento, 

estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento, 

estabelecimento de redes de contato, persuasão, liderança independência, autoconfiança, 

criatividade, inovação (LOPES JR. e SOUZA, 2006) e exigência de qualidade e eficiência 

(SEBRAE, 2001; UNCTAD, 2015). Os traços denotados com mais intensidade por cada 

empreendedor estão apresentados no Quadro 16: 

 

Quadro 16 – Características Intrínsecas dos Empreendedores de Porto Alegre 

Empreendedor Características Intrínsecas 

EMP_POA1 Busca de oportunidades/iniciativa; Busca de Informações; 

Comprometimento; Aceitação de Riscos; Estabelecimento de Redes de 

Contato; Exigência de qualidade e eficiência; Liderança; Independência; 

Autoconfiança; Criatividade e Inovação. 

EMP_POA2 Busca de oportunidades/iniciativa; Persistência; Busca de Informações; 

Comprometimento; Aceitação de Riscos; Estabelecimento de Redes de 

Contato; Persuasão; Independência; Autoconfiança; Exigência de 

qualidade e eficiência; Criatividade; e Inovação. 

EMP_POA3 Busca de oportunidades/iniciativa; Busca de Informações; 

Comprometimento; Aceitação de Riscos; Planejamento e 

Monitoramento; Estabelecimento de Redes de Contato; Persuasão; 

Liderança; Exigência de qualidade e eficiência; Criatividade; e Inovação. 

 

 A busca de oportunidades e a iniciativa para aproveitá-las fica evidente ao se constatar 

que os três empreendedores – os quais já tinham a intenção de empreender – procuraram 

desenvolver uma proposta de valor que atendesse a um problema. Após identificarem este 

problema, eles então tiveram a iniciativa de criar uma startup para levar esta solução 

potencialmente inovadora ao mercado. Ao criarem suas startups, os empreendedores 

assumiram riscos. Todos eles demonstraram ciência e controle sobre os riscos que estavam 

correndo quando da opção por empreender.  Assim, evidencia-se em seus comportamentos, 

também a característica "aceitação de riscos".  
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 A persistência, por sua vez, mostrou-se essencial para os empreendedores superarem 

desafios, seja na startup atual ou nas tentativas anteriores de empreender. Esta característica se 

apresentou com mais intensidade no discurso do EMP_POA2 e foi menos intensa no discurso 

do EMP_POA1. É interessante notar que, no caso do EMP_POA2, a necessidade de persistir 

pode ter sido ainda maior devido a outra característica de personalidade do empreendedor 

(constatada pelo próprio): a arrogância. Conforme o próprio empreendedor reconhece, ela 

pode ter sido um entrave para que ele buscasse conhecimentos. Logo, sem a devida instrução, 

pressupõe-se que ele tenha enfrentado alguns obstáculos pelos quais os outros empreendedores 

– com mais conhecimento – não precisaram passar. Esta característica, entretanto, não foi 

evidenciada pela literatura como peculiar aos empreendedores. 

Apesar disso, o EMP_POA2 aprendeu e buscou informações para empreender 

novamente. A busca de informações é outra característica compartilhada pelos 

empreendedores. Todos eles foram – e ainda o são – proativos para coletar informações a 

respeito de empreendedorismo e de seus respectivos mercados de atuação. Os empreendedores 

EMP_POA 1 e EMP_POA2 ainda participaram de importantes programas de estímulo ao 

empreendedorismo no ecossistema, os quais podem tê-los auxiliado nessa coleta. Além de 

pesquisas individuais, eles se cercaram de conselhos de outros empreendedores e especialistas 

em empreendedorismo. 

Nesse sentido, o estabelecimento de redes de contato se mostra presente nos três casos. 

Para o EMP_POA1, as principais redes parecem se formar em encontros e na interação com 

outros empreendedores. Já para o EMP_POA2, estas interações costumam ser principalmente 

virtuais, através das redes sociais e com amigos empreendedores. O EMP_POA3, por sua vez, 

utiliza-se principalmente das redes de familiares empreendedores e das redes que consegue 

acessar por meio de clientes. Os domínios "Instituições de Suporte" e "Mercados" do 

ecossistema são os maiores facilitadores destas interações, principalmente por meio dos eventos 

e das redes, respectivamente, que disponibilizam aos empreendedores.   

Por outro lado, a exigência de qualidade e eficiência fica evidente na preocupação de 

todos os empreendedores em envolverem os usuários na criação, desenvolvimento e correção 

de erros de seus respectivos aplicativos. As soluções estão sempre abertas a feedbacks e 

sugestões dos usuários. Então, os aplicativos são melhorados sistematicamente a partir da 

contribuição dos usuários. O ecossistema contribui para que essa característica apareça 

principalmente por meio do domínio "Mercados", o qual provê os usuários iniciais que se 

habilitam a testar os apps.  
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Já a característica de planejamento e monitoramento fica explícita apenas no discurso 

do EMP_POA3. Ele a aponta como fundamental para o desenvolvimento de seu negócio. Nas 

declarações dos empreendedores EMP_POA1 e EMP_POA2, porém, essa característica não 

fica evidente. Apesar disso, dado o acesso de todos os empreendedores a metodologias de 

desenvolvimento de startups, mentorias e outras informações, sugere-se que tal característica 

também se manifesta nos empreendedores EMP_POA1 e EMP_POA2, mas com menos 

intensidade do que no comportamento do EMP_POA3.  

Os EMP_POA2 e EMP_POA3 são os que mais denotam a característica "persuasão". 

Para o primeiro, a persuasão se manifesta principalmente em sua capacidade de 

comercialização. Como o próprio empreendedor expõe, sua startup só conseguiu acesso a 

fontes de investimento após o aplicativo entrar na fase de comercialização. Portanto, para 

acessar os primeiros clientes, depreende-se que este traço tenha sido fundamental. Para o 

EMP_POA3, a persuasão se manifesta na contratação de profissionais para a equipe. Neste 

caso, ela é essencial para convencer estas pessoas a ascenderem profissionalmente junto à 

própria startup. O EMP_POA1, por sua vez, não deixa esta característica manifesta. Entretanto, 

o fato de ser hábil no relacionamento com pessoas pode tornar mais fácil persuadir e até mesmo 

inspirar as outras pessoas, conforme o próprio empreendedor sugere. 

O comprometimento, a independência e a autoconfiança também são características 

aparentes nas declarações dos três empreendedores. O comprometimento se manifesta 

principalmente na preocupação dos mesmos em fortalecer o relacionamento com os usuários 

dos aplicativos e, nos casos específicos dos empreendedores EMP_POA1 e EMP_POA3, na 

atuação junto às equipes de suas startups para a busca dos resultados desejados. Estes 

empreendedores também denotam com mais intensidade a característica de liderança, 

principalmente quando procuram inspirar outras pessoas por meio do empreendedorismo ou 

quando esta característica serve para coordenar os esforços das equipes de suas startups. Já a 

independência e a autoconfiança ficam latentes através de uma postura de determinação e 

otimismo evidenciada pelos três empreendedores. 

Por último, observam-se também a presença das características "criatividade" e 

"inovação" no comportamento dos três empreendedores. O que simboliza isso é a busca por 

meios criativos para a resolução de um problema, a valorização da inovação e as propostas de 

valor já aceitas ou com potencial de aceitação pelos usuários. Estes empreendedores também 

apresentam traços distintos daqueles evidenciados pelo domínio "Cultura" do ecossistema, que 

caracteriza a sociedade porto-alegrense como avessa à criatividade e à inovação.      
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Desta forma, percebe-se que o ecossistema de empreendedorismo tem influência 

limitada no desenvolvimento de características ou traços empreendedores. Sua relevância maior 

está em propiciar aos empreendedores as condições para o desempenho destas características.  

Assim, sua contribuição para o comportamento dos empreendedores ocorre ao viabilizar um 

ambiente favorável a quem decide empreender e exibir os traços empreendedores.    

 

Tomada de Decisão 

Todos os empreendedores já tinham a intenção de empreender antes de identificarem 

uma oportunidade ou decidirem pelo segmento em que pretenderiam atuar. A formação de 

atitudes para empreender, entretanto, diverge em cada caso. Os empreendedores EMP_POA2 e 

EMP_POA3 sempre estiveram inseridos em ambientes repletos empreendedores – familiares e 

amigos, principalmente. No caso do EMP_POA1, isto não aconteceu. Deste modo, sugere-se 

que a formação de atitudes favoráveis ao empreendedorismo para os dois primeiros casos tenha 

como origem esta influência de exemplos na família e amigos. Para o EMP_POA1, porém, as 

atitudes podem ser decorrentes da mudança de gerações abordada tanto pelos especialistas 

quanto pelos próprios empreendedores e a consequente transição cultural pela qual Porto Alegre 

está passando. 

Ainda é comum familiares e conhecidos aconselharem os empreendedores a desistirem 

do empreendedorismo e procurarem um emprego "estável", como concurso público, 

principalmente. Isso possivelmente reflete a cultura de Porto Alegre, percebida pelos 

empreendedores entrevistados como "conservadora". Eles observam que os empreendedores 

são percebidos por uma grande parcela da sociedade como capitalistas que visam somente ao 

lucro e pouco ou nada agregam de benefícios à sociedade. Assim, formam-se normas sociais 

contrárias ao empreendedorismo, as quais desestimulam muitas pessoas cuja intenção é 

empreender. Isto também costuma gerar intolerância à falha e desencoraja a inovação. Pode-se 

afirmar, contudo, que nenhum desses empreendedores se sente desmotivado por haver 

normas sociais contrárias ao empreendedorismo. Essa nova cultura, então, alinhada com a 

percepção do empreendedorismo como algo social e economicamente transformador pode ter 

influenciado para que o EMP_POA1 – o mais novo entre os três – se sentisse motivado a 

empreender. 

Essa transição cultural pode estar sendo influenciada pela microcultura do ecossistema 

de empreendedorismo, a qual valoriza a criatividade e a inovação e concebe a falha como algo 

normal e até necessário ao aprendizado. Ela pode estar se alastrando e ser uma das responsáveis 

por esta mudança. Outro fator que pode contribuir para isso são os exemplos de sucesso. Apesar 
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de ainda serem em número limitado, eles também podem contribuir para moldar o 

comportamento dos potenciais e novos empreendedores. Os empreendedores entrevistados 

salientaram que saber que existem exemplos bem-sucedidos no ecossistema os motiva a 

empreender e alcançar os resultados pretendidos. Além disso, o fato do ecossistema 

proporcionar acesso a empreendedores de sucesso serve como mais um estímulo para 

alcançarem seus objetivos. 

As principais motivações para empreender, portanto, são intrínsecas. Se, para o 

EMP_POA1, empreender está ligado à concretização de um propósito, o EMP_POA2 encara o 

empreendedorismo como um estilo de vida. Todos os empreendedores, contudo, demonstram 

sentimentos positivos por estarem empreendendo, tais como felicidade, satisfação e paixão 

(este enfatizado por estudos como os de Vallerand et al. (2003) e CARDON et al. (2013). 

Porém, mas não foram observadas evidências de que os sentimentos – positivos ou negativos - 

experimentados pelos empreendedores tenham influência direta do ecossistema. A paixão, 

junto à necessidade de realização, motivo apresentado por McClelland (1972) e Carsrud e 

Brannback (2011), também parece ser o que mais motiva os empreendedores. Apenas o 

EMP_POA2 relatou alguma emoção negativa – tristeza - nos momentos mais difíceis pelos 

quais passou enquanto esteve empreendendo.  

Essas motivações intrínsecas ajudam os empreendedores a superarem as dificuldades e 

o medo de falharem. Todos estão cientes de que empreender requer enfrentar desafios 

diariamente e parecem se sentir à vontade com isso - o EMP_POA1, inclusive, deixa claro seu 

gosto por desafios. Entretanto, o medo da falha, que conforme Carsrud e Brannback (2011) 

poderia desmotivar os empreendedores, não demove os entrevistados de seu propósito. Este 

fato pode estar atrelado à proteção que a microcultura do ecossistema, tolerante à falha, 

proporciona, enquanto que a cultura da sociedade em geral enxerga a falha pejorativamente.  

Posto isso, sugere-se que o ecossistema de Porto Alegre, em seu estágio evolutivo atual, 

não tem influência significativa no fortalecimento de atitudes favoráveis ao empreendedorismo 

entre os entrevistados. Isto pode ser um reflexo da cultura considerada tradicional e 

conservadora da sociedade, que, de acordo com os entrevistados, ainda não valoriza 

devidamente os empreendedores. Contudo, isto pode estar mudando, conforme sugerem os 

especialistas e os próprios empreendedores. Percebe-se que a sociedade porto-alegrense está se 

encaminhando para uma abertura maior em relação ao empreendedorismo, especialmente entre 

os jovens. Por outro lado, as instituições de ensino responsáveis pela capacitação formal de 

recursos humanos ainda precisam estimular e disseminar mais a cultura empreendedora entre 

seus alunos. Este papel já vem sendo desempenhado com alguma desenvoltura pelas 
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instituições de suporte. Os demais domínios do ecossistema, por sua vez, parecem ter pouca 

influência na formação de atitudes.  

Essas atitudes ficam evidentes na intenção empreendedora. Percebe-se que os 

empreendedores do segmento de aplicativos são pouco influenciados pelo ecossistema. Fica 

latente no discurso dos empreendedores que a principal motivação para a criação de um novo 

negócio continua sendo intrínseca – em especial, a necessidade de realização. Assim, não foi 

possível perceber a influência dos domínios do ecossistema como uma motivação extrínseca 

com força suficiente para ligar a intenção de empreender à ação de criação de um novo negócio, 

conforme sugerem Carsrud e Brannback (2011). Entretanto, o ecossistema – em especial as 

políticas públicas - pode facilitar ou dificultar o empreendedorismo. Ainda são percebidos 

muitos obstáculos para os empreendedores, mas parece haver uma tendência à redução dessas 

barreiras através de ações de entidades ligadas ao empreendedorismo e do poder público.  

Nenhum dos empreendedores relatou como determinantes as políticas públicas de apoio 

ao empreendedorismo ou o capital financeiro disponível no ecossistema para a decisão de 

empreender. Entretanto, todos eles reconhecem que a escassez de políticas públicas favoráveis 

às startups pode desestimular os novos empreendedores, ainda não habituados aos desafios de 

empreender. O capital financeiro disponível no ecossistema, da mesma forma, apesar de não 

ter sido determinante na decisão ou motivação dos empreendedores em criar um novo negócio, 

os tem auxiliado – investimento anjo ou capital de risco, no caso dos empreendedores 

EMP_POA2 e EMP_POA3, respectivamente, e financiamento coletivo, no caso do 

EMP_POA1 – a desenvolverem seus negócios. O papel mais importante, contudo, cabe às 

instituições de suporte. 

 

Ação Empreendedora 

O Sebrae-RS parece ser a instituição de suporte do ecossistema que mais apoia os 

empreendedores. Tanto o EMP_POA1 quanto o EMP_POA2 participaram de programas 

promovidos ou apoiados por esta entidade. Estes programas, então, os capacitaram com 

conhecimentos técnicos e metodológicos para o desenvolvimento de suas startups. Além disso, 

possibilitaram o acesso ao conhecimento tácito de mentores e estimularam o próprio 

autoconhecimento dos empreendedores.  

Destaca-se também o papel da UFRGS na formação acadêmica dos empreendedores 

EMP_POA1 e EMP_POA3. O primeiro, que cursa graduação em Administração, demonstra ter 

aptidão e estar desenvolvendo habilidades para gestão. Já o outro, graduado em Ciências da 

Computação na mesma universidade, apresenta aptidão para programação. No caso do 
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EMP_POA3, a pós-graduação em gestão de projetos em uma renomada instituição de ensino 

do ecossistema possivelmente o dotou de habilidades para gestão. O conhecimento adquirido 

em suas respectivas faculdades e suas experiências profissionais prévias parecem influenciar o 

modo como os empreendedores EMP_POA1 e EMP_POA3 percebem o empreendedorismo.  

No caso do EMP_POA1, tanto o conhecimento técnico adquirido sobre 

empreendedorismo durante o tempo em que trabalhou em uma das principais instituições de 

suporte do ecossistema, quanto o conhecimento científico adquirido no curso de Administração 

podem tê-lo levado a uma percepção mais gerencial, voltada à resolução de um problema, antes 

de descobrir o meio para isso – um aplicativo. Por sua vez, o EMP_POA3 ressalta que já tinha 

intenção de empreender no segmento de aplicativos - ou em outros segmentos relacionados à 

TI – antes mesmo de saber qual problema iria tratar empreendendo. Sugere-se que as 

experiências profissionais prévias deste empreendedor e o conhecimento reunido por ele 

enquanto trabalhava desenvolvendo softwares tradicionais em outras empresas do ecossistema, 

tenham-no levado a primeiro escolher a ferramenta para depois identificar o problema e 

encaixar uma solução com base nela. Ter decidido primeiro sobre o canal de entrega da proposta 

de valor, ao invés da proposta em si, talvez seja uma das justificativas para seus 

empreendimentos anteriores não terem passado do estágio de concepção. 

Por outro lado, o EMP_POA2, após ter fracassado em outros projetos, optou por se 

capacitar antes de desenvolver sua nova startup. Sua experiência anterior na área de eventos 

facilitou sua escolha por empreender neste setor. A decisão por criar um aplicativo serviu para 

que o empreendedor pudesse participar do Sebrae-RS. Foi por meio do aprendizado neste 

programa, conforme o próprio empreendedor destaca, que ele então aprendeu sobre os conceitos 

e metodologias (tais como Startup Enxuta e Inovação Aberta) que atualmente propiciam à 

startup se desenvolver e ter alcançado um estágio de relativa maturidade.  

Destaca-se também como um aspecto importante do comportamento dos três 

empreendedores a busca autônoma por conhecimentos técnicos e científicos em materiais sobre 

empreendedorismo – livros, internet, etc. Além disso, as interações com outros empreendedores 

do ecossistema os auxilia, por meio de mentorias e conversas informais, a acessarem o 

conhecimento tácito de profissionais mais experientes.  

Dessa forma, os domínios que mais influenciaram para que os empreendedores 

adquirissem conhecimentos, aptidões e habilidades para empreender, forma "Instituições de 

Suporte" e "Recursos Humanos". As instituições de suporte providenciaram, principalmente, 

acesso a conhecimento técnico e tácito (mentorias). Enquanto isso, no domínio "Recursos 
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Humanos", os empreendedores foram introduzidos a conhecimentos científicos que os 

capacitaram a desenvolver aptidões ou habilidades gerais ou específicas.  

O ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre, portanto, não parece ter sido 

determinante para que os empreendedores desenvolvessem características ou decidissem 

empreender. Entretanto, percebe-se sua influência na qualidade dos novos negócios criados e 

na capacitação dos empreendedores para o desenvolvimento de suas startups. 

 

6.3  ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DOS ECOSSISTEMAS DE 

RECIFE E PORTO ALEGRE 

 

Os novos negócios do segmento de aplicativos, tanto em Recife quanto em Porto Alegre, 

costumam ser criados não apenas por um único empreendedor, mas por uma equipe de 

empreendedores. Tais startups, portanto, são fruto de empreendedorismo coletivo, conforme 

destacam Zen e Fracasso (2008). É fundamental que os ecossistemas de empreendedorismo 

apoiem os empreendedores que estão criando novos negócios, oferecendo a eles condições 

favoráveis a empreender e inovar. A seguir, compara-se os ecossistemas de empreendedorismo 

de Recife-PE e de Porto Alegre-RS e as condições que cada um deles oferece para os 

empreendedores criarem e desenvolverem suas startups. Para tanto, segue-se o modelo de 

Isenberg (2011; 2013), para quem os ecossistemas são compostos por seis domínios: políticas 

públicas, capital financeiro, cultura, instituições de suporte, recursos humanos e mercados.  

Posteriormente, compara-se a influência dos ecossistemas no comportamento de seus 

empreendedores. Esta análise assume que o comportamento do empreendedor resulta de traços, 

conhecimento, aptidões, habilidades, cognição, motivação e emoção (BIRD, SCHJOEDT e 

BAUM, 2012). A partir disso, foram estabelecidas três dimensões do comportamento dos 

empreendedores. Traços formou a dimensão "Características Intrínsecas". Emoção, cognição e 

motivação foram agrupadas sob a denominação "Tomada de Decisão". Por fim, conhecimentos, 

aptidões e habilidades foram reunidos na categoria "Ação empreendedora". Tal classificação 

foi proposta conforme o potencial de transformação de cada dimensão pelo ecossistema. Assim, 

entende-se que a influência do ecossistema é baixa nas Características Intrínsecas, intermediária 

na Tomada de Decisão e alta na Ação Empreendedora. 

 Em Recife, o fomento ao empreendedorismo se concentra no Porto Digital, um parque 

tecnológico urbano. Já em Porto Alegre, as ações para a criação de startups estão espalhadas 

pela cidade. Ambas as duas cidades oferecem diversas condições para o desenvolvimento de 

empreendedores e startups. No domínio "Políticas Públicas", ambas são beneficiadas por leis 
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federais de estímulo ao empreendedorismo. As principais são o MEI e o SN. Espera-se que a 

nova Lei Complementar 155/2016 (BRASIL, 2016), que, entre outras ações, remove 

desincentivos aos empreendedores anjo, também possa fomentar ainda mais as iniciativas para 

criação de novos negócios.  Já em âmbito estadual, as ações de estímulo ao empreendedorismo 

em Recife levaram à criação de uma unidade gestora para o Porto Digital (NGPD) e várias 

estruturas de suporte à inovação e aos empreendimentos das indústrias criativas. O NGPD, 

inclusive, se aproxima do modelo de organização sugerida por Isenberg (2010) e Mason e 

Brown (2014) para melhorar o ecossistema. Em Porto Alegre, por outro lado, parece haver 

muito mais uma preocupação com a desburocratização de processos para abertura de empresas.  

A nível municipal, por sua vez, Recife tem como principal diferencial o benefício fiscal 

oferecido para startups instaladas em áreas do Porto Digital. Em Porto Alegre, esse tipo de 

incentivo inexiste. A prefeitura local criou uma secretaria voltada à inovação, denominada 

Inovapoa, a qual, mesmo apoiando institucionalmente os eventos e iniciativas de estímulo ao 

empreendedorismo e à inovação, ainda não desenvolve ações de maior impacto. Existe também 

um projeto para revitalização de uma área da cidade onde seriam fomentados os 

empreendimentos criativos e com potencial inovador, a exemplo do que ocorreu no Porto 

Digital. Tal iniciativa, contudo, ainda não começou a ser implementada. 

Em ambas as cidades também existem fóruns para discussão e proposição de políticas 

públicas para as pequenas empresas. Contudo, de acordo com os especialistas, a efetiva 

relevância desses espaços de debate parece ser limitada. Em Recife, a principal constatação é 

que a agenda dos fóruns contempla basicamente as demandas das empresas tradicionais e não 

as das startups. Já em Porto Alegre, os especialistas percebem que há uma lacuna entre a 

discussão e proposição de ideias e sua efetiva implementação. Desse modo, parece evidente 

que os fóruns são instrumentos que trazem poucos resultados à evolução dos ecossistemas de 

empreendedorismo pesquisados. Além disso, em nenhum dos ecossistemas ficou evidenciada 

a existência de lideranças políticas que estimulem o empreendedorismo.  

Recife e Porto Alegre também se assemelham quanto à existência de empreendedores 

líderes, que atuam providenciando mentorias aos novos empreendedores e buscando aprimorar 

o ecossistema de empreendedorismo. Em ambas as cidades, há espaço para interação entre os 

empreendedores. Os mais experientes costumam estar abertos a aconselhar quem está 

começando. Porém, há algumas diferenças fundamentais entre os ecossistemas. Em Recife, as 

interações ocorrem de maneira mais espontânea e natural, dado o modo como está a organizado 

o ecossistema local e a concentração dos recursos e atividades em um mesmo ambiente. Já em 
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Porto Alegre, tais interações tendem a acontecer com mais frequência em eventos, sem a mesma 

espontaneidade e informalidade existentes no outro ecossistema. 

Assumir papeis de liderança é uma função importante dos empreendedores experientes 

nos ecossistemas. Em Porto Alegre, de acordo com os especialistas, alguns destes 

empreendedores se engajam para pleitear melhores condições a quem tem a intenção de criar 

um novo negócio ou já está empreendendo. Em Recife, os especialistas salientam que os 

esforços dos empreendedores costumam acontecer a nível institucional, ou seja, representando 

alguma entidade. Sugere-se que um dos motivos para que em Porto Alegre os empreendedores 

demonstrem maior engajamento individual, enquanto que em Recife os esforços são coletivos, 

seja a maior coordenação existente entre os atores e as iniciativas do ecossistema da capital 

pernambucana em relação aos da cidade gaúcha.    

Consoante a isso, as políticas públicas em Recife aparentam estar mais consolidadas do 

que em Porto Alegre. Enquanto em Recife se observa um esforço a longo prazo para a 

consecução da estratégia de fomento ao empreendedorismo e inovação, em Porto Alegre, 

aparentemente, há descontinuidades que rompem determinado progresso anterior e que se 

relacionam com as trocas de governo na prefeitura. Apenas recentemente Porto Alegre tem 

mostrado um real avanço e uma conscientização mais abrangente sobre o fomento ao 

empreendedorismo e à inovação, independentemente de ideologias políticas. 

Por sua vez, o cenário e os desafios associados à disponibilidade, custo e acesso a capital 

financeiro são essencialmente os mesmos em ambos os ecossistemas. A disponibilidade de 

capital se concentra em fundos de fomento a startups mais maduras, com modelos de negócio 

definidos e geralmente em fase de comercialização. Há pouca oferta de capital semente e 

investimento anjo. Assim, os empreendedores dependem de editais governamentais – 

normalmente escassos - ou recursos próprios, o que dificulta o desenvolvimento inicial de suas 

startups. Ainda, a distância de Recife e Porto Alegre para São Paulo, centro onde se concentra 

a oferta de capital inicial, também limita o acesso dos empreendedores a este tipo de recurso.  

A situação no domínio "Cultura" também é semelhante entre as cidades. Em ambas, 

predomina uma cultura conservadora e avessa a riscos. Além disso, mesmo havendo um 

entendimento entre os empreendedores de que a falha pode servir como uma forma de 

aprendizagem, o restante da sociedade costuma condená-la. Isso limita a inovação e inibe 

potenciais empreendedores de tentarem criar novos negócios.  

Contudo, percebe-se que está havendo uma transição cultural em prol do 

empreendedorismo em Recife e em Porto Alegre. Recife evidencia uma transição mais gradual, 

mas que vem ocorrendo há mais tempo. Porto Alegre, de outra forma, experimenta um aumento 
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do interesse pelo empreendedorismo, em especial o empreendedorismo inovador. A cidade 

parece ter despertado repentinamente para a importância desse tema. Depreende-se, então, que, 

conforme os indivíduos vão sendo sensibilizados pelo empreendedorismo, a tendência é de que 

haja uma maior aceitação dos empreendedores e seus valores nestas sociedades. Contribuem 

para a difusão da cultura empreendedora as histórias de sucesso de cada ecossistema. Estas, 

todavia, ainda são poucas e muito recentes, tanto em Recife quanto em Porto Alegre e carecem 

de visibilidade para quem não tem envolvimento direto nos ecossistemas.  

Um dos pontos mais fortes dos ecossistemas pesquisados é, possivelmente, a 

disponibilidade de organizações de suporte ao empreendedorismo. Tanto em Recife quanto em 

Porto Alegre existem incubadoras, aceleradoras, organizações públicas e privadas, 

comunidades e associações de empreendedores. Entretanto, há diferenças. Em Recife, um 

parque tecnológico - urbano e integrado à cidade - concentra as startups inovadoras. Já em 

Porto Alegre, as startups estão espalhadas pela cidade ou divididas entre os dois parques locais, 

ambos vinculados a universidades. Isto também faz com que haja uma menor coordenação dos 

esforços de fomento ao empreendedorismo em Porto Alegre em relação a Recife. Ainda, Recife 

apresenta mais estruturas direcionadas à experimentação e à economia criativa, o que não é 

possível observar no ecossistema porto-alegrense. Em compensação, conforme as declarações 

dos empreendedores, os dois ecossistemas parecem ter profissionais de suporte especializados 

nas demandas das startups – mesmo este número sendo escasso, segundo os especialistas.  

Os ecossistemas recifense e porto-alegrense também se assemelham em relação à 

qualidade da mão de obra formada. Ambos dispõem de instituições de ensino reconhecidas 

internacionalmente e referências em termos de formação acadêmica. Apesar disso, a formação 

empreendedora ainda pode melhorar, pois atualmente há poucas instituições oferecendo isso 

em seus currículos. Em contrapartida, as instituições de suporte também servem como 

disseminadoras de conhecimentos e ajudam a capacitar os empreendedores, principalmente 

através de eventos. Por outro lado, muitas vezes as startups têm dificuldade em contratar mão 

de obra formada no ecossistema. Frequentemente, dada a qualificação dos profissionais, as 

startups precisam disputar esses trabalhadores com grandes empresas locais e multinacionais.  

Em Porto Alegre, observa-se um esforço, por parte da universidade federal, em integrar 

os acadêmicos de diferentes áreas em uma disciplina transversal de empreendedorismo. Ao 

mesmo tempo, diferentes departamentos e escolas da universidade têm se mostrado mais 

abertos à interação e à construção conjunta de conhecimentos. Isto, porém, tem origem recente. 

Em Recife, a entidade de ensino mais engajada em fomentar a educação empreendedora é o 
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Centro de Informática, departamento da UFPE. Os esforços dos outros departamentos desta 

universidade, contudo, mostram-se limitados, conforme relatam os especialistas.  

 Em Recife, o Porto Digital é um parque tecnológico aberto que centraliza as iniciativas 

relacionadas ao empreendedorismo inovador e proporciona integração com a cidade. Nesse 

ecossistema de empreendedorismo, as atividades de apoio ao empreendedorismo ocorrem 

geralmente de maneira coordenada. Em Porto Alegre, esta dinâmica ocorre de forma diferente. 

São dois parques tecnológicos e a atividade empreendedora se espalha por diversas áreas da 

cidade. Estas iniciativas, porém, carecem de coordenação semelhante à existente em Recife. 

Não há uma entidade responsável pela coordenação das iniciativas de fomento ao 

empreendedorismo como acontece no Porto Digital, onde o NGPD desempenha este papel.  

 Desta forma, o ambiente do Porto Digital contribui para que hajam encontros - formais 

ou informais - e trocas de ideias entre os empreendedores. Afinal, eles seguidamente se 

esbarram nas ruas do Recife Antigo – quando estão indo almoçar, tomar café, fazer happy hour 

ou se deslocando para o trabalho – e têm acesso a uma vasta gama de recursos. O mesmo não 

acontece em Porto Alegre. Devido às ações estarem espalhadas pela cidade, esta integração é 

mais difícil. O mais provável de ocorrer é a integração entre empreendedores instalados em um 

mesmo espaço de inovação – como o Tecnopuc, por exemplo, ou as incubadoras da UFRGS. 

 A associação Manguezal, de empreendedores com startups digitais contribui para a 

maturidade do ecossistema de Recife. Em Porto Alegre, não existe uma associação de 

empreendedores de startups como esta. O principal elo a integrar os empreendedores locais é a 

Associação Gaúcha de Startups, a qual atende a todo o Rio Grande do Sul e reúne quaisquer 

atores ligados ao ecossistema de empreendedorismo regional, não só empreendedores. Esta 

diferença se reflete na coordenação de ações e aproximação entre os empreendedores. Em 

Recife, as reuniões da Manguezal ocorrem com determinada frequência e periodicidade. 

Enquanto isso, em Porto Alegre as interações são menos coordenadas e mais esporádicas. 

 Por fim, no domínio Mercados se percebe que os ecossistemas de empreendedorismo 

estudados carecem de melhores relações entre startups e empresas maiores. As aceleradoras 

são o principal elo de ligação entre estes atores. Eventos com o propósito de desenvolvimento 

de soluções para problemas das grandes empresas também são promovidos e favorecem a 

interação destas com as startups. Em Recife, as comunidades de empreendedores e as 

instituições de suporte costumam promover conjuntamente esses eventos. Em Porto Alegre, 

porém, a ocorrência desse tipo de eventos é mais descentralizada e menos coordenada entre os 

atores. Assim, o acesso a clientes iniciais pessoa jurídica ainda é difícil nos dois ecossistemas 

pesquisados. Em compensação, o acesso a usuários pessoa física, ao menos no segmento de 
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aplicativos, não se mostrou um obstáculo para os empreendedores. O Quadro 17 apresenta, 

resumidamente, uma comparação entre os ecossistemas de Recife e de Porto Alegre. 

 

Quadro 17 - Comparativo entre os Ecossistemas 
Domínios do 

Ecossistema 
Recife Porto Alegre 

Políticas 

Públicas 

- Apoio do governo estadual para a criação 

de organizações de suporte; inovação; 

- Benefício fiscal do município para startups 

instaladas no Porto Digital.  

- Fóruns de discussão pouco contemplam as 

startups inovadoras;  

- Poucas lideranças políticas engajadas em 

fomentar o empreendedorismo;.  

- Liderança é exercida por representantes das 

entidades de suporte; 

- Empreendedores experientes abertos a 

prestar mentorias aos novos empreendedores.  

- Políticas estaduais focadas na 

desburocratização da abertura de empresas; 

- Município não oferece benefícios fiscais 

para startups em zonas de inovação;  

- Fóruns têm pouca efetividade para as 

startups. 

- Poucas lideranças políticas engajadas em 

fomentar o empreendedorismo;  

- Existem empreendedores líderes no 

ecossistema;  

- Empreendedores experientes abertos a 

prestar mentorias aos novos 

empreendedores. 

Capital 

Financeiro 

- Pouca oferta de capitais semente e anjo; 

- Capital concentrado no fomento a novas 

empresas já maduras. 

- Pouca oferta de capitais semente e anjo; 

- Capital existente concentrado no fomento 

a novas empresas já maduras. 

Cultura 

- Sociedade conservadora, avessa a riscos e 

pouco tolerante à falha;  

- Recifenses percebidos pela sociedade como 

"criativos";  

- Microcultura do ecossistema aberta. 

Percebe a falha como aprendizado;  

- Histórias de sucesso inspiram potenciais 

empreendedores, mas estão pouco visíveis 

aos atores externos ao ecossistema.  

- Sociedade conservadora, avessa a riscos e 

pouco tolerante à falha.  

- Sociedade não encoraja a experimentação 

e a inovação; 

- Microcultura do ecossistema aberta. Falha 

é percebida como aprendizado; 

- Histórias de sucesso inspiram potenciais 

empreendedores, mas estão pouco visíveis 

aos atores externos ao ecossistema. 

Instituições 

de Suporte 

- Existência de incubadoras, aceleradoras, 

entidades públicas e privadas, comunidades e 

associações de empreendedores, programas 

de capacitação, eventos e espaços de trabalho 

conjunto; 

- Startups concentradas no Porto Digital;    

- Ações de fomento ao empreendedorismo 

coordenadas entre si;  

- Poucos profissionais de suporte 

especializados em startups;  

- Dispõe de incubadoras, aceleradoras, 

entidades públicas e privadas, comunidades 

e associações de empreendedores, 

programas de capacitação, eventos e 

espaços de trabalho conjunto; 

- Startups dispersas em vários locais da 

cidade ou instaladas em um dos parques 

tecnológicos; 

- Ações de fomento ao empreendedorismo 

pouco coordenadas entre si;  

- Poucos profissionais de suporte 

especializados em startups. 

Recursos 

Humanos 

- Forma mão de obra qualificada; 

- Poucos programas de capacitação 

empreendedora;  

- Dificuldade das startups em contratar 

profissionais qualificados; 

- Necessidade de formar pessoas dispostas a 

trabalhar em startups. 

- Forma de mão de obra qualificada; 

- Poucos programas de capacitação 

empreendedora.  

- Dificuldade das startups em contratar 

profissionais qualificados; 

- Necessidade de formar pessoas dispostas a 

trabalhar em startups. 

Mercados 

- Pouca conexão entre startups e grandes 

empresas. CIn fomenta essas interações;  

- Redes de empreendedores se formam para 

acesso a recursos;  

- Comunidades de empreendedores, 

incubadoras e aceleradoras provêm clientes 

iniciais. 

- Pouca conexão entre startups e grandes 

empresas. Parques tecnológicos e 

aceleradoras eventualmente fomentam essas 

interações.  

- Redes de empreendedores se formam para 

acesso a recursos;  

- Acesso a clientes iniciais ocorre através 

das aceleradoras. 
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Após a comparação entre os ecossistemas, comparou-se como cada um deles influencia 

seus respectivos empreendedores. Tomou-se como base o modelo proposto de análise, o qual 

considera três categorias: Características Intrínsecas, Tomada de Decisão e Ação 

Empreendedora. 

 Os novos negócios do segmento de aplicativos, tanto em Recife quanto em Porto Alegre, 

costumam ser criados não apenas por um único empreendedor, mas por um empreendedor e um 

ou mais sócios. Tais startups, portanto, são fruto de empreendedorismo coletivo, conforme 

destacam Zen e Fracasso (2008).  

 

Características Intrínsecas 

As características apresentadas na literatura por Sebrae (2011; 2015), Unctad (2015) e 

Lopes Jr. e Souza (2006) como traços que identificam os empreendedores ficaram evidenciadas 

nos casos pesquisados em Recife e em Porto Alegre.   

A característica "busca de oportunidades e iniciativa" é, possivelmente, aquela que 

mais fica explícita no comportamento dos empreendedores. Em se tratando de suas startups de 

aplicativos, todos eles, à exceção do EMP_REC3, denotaram alta proatividade na busca 

por uma oportunidade para empreenderem e a iniciativa de aproveitarem esta 

oportunidade após terem-na identificado. O EMP_REC3, porém, não buscou a oportunidade 

em si, mesmo tendo-a aproveitado após identificá-la. Logo, não ficou denotada a proatividade 

na antecipação das situações, comportamento sugerido por Sebrae (2001) e UNCTAD (2015). 

Assim, mesmo que esta característica apareça em seu comportamento, a intensidade com que 

ela se manifesta demonstra ser menor do que a manifestada pelos demais empreendedores.  

Percebe-se uma influência maior do ecossistema de Recife na característica "busca 

de oportunidades/iniciativa" em relação ao de Porto Alegre. Enquanto que na cidade 

pernambucana o ecossistema estimulou mais diretamente o aproveitamento de oportunidades 

para empreender – principalmente através de ações do Centro de Informática -, o ecossistema 

porto-alegrense se mostrou mais passivo e com uma influência preponderantemente indireta em 

relação a isso. Nenhum dos ecossistemas, contudo, demonstrou influenciar o desenvolvimento 

dessa característica. A função de ambos foi proporcionar que a mesma se manifestasse através 

das condições disponibilizadas aos empreendedores. 

A aceitação de riscos, por sua vez, também fica subjacente à criação de um novo 

negócio nos dois ecossistemas. Nota-se que os empreendedores mais jovens (EMP_REC1, 

EMP_REC2 e EMP_POA1) são mais desapegados, têm menos compromissos ou 
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responsabilidades e, por isso, aceitam tomar riscos relativamente altos – como o é empreender 

-, afinal, em caso de infortúnio, têm melhores possibilidades para se recuperarem logo em 

seguida. Contribui para a segurança expressada por estes empreendedores o suporte familiar 

(principalmente financeiro) denotado pelos mesmos. Os empreendedores mais experientes 

(EMP_REC3, EMP_POA2 e EMP_POA3), por outro lado, apoiam-se em suas experiências 

passadas para também aceitarem o desafio de empreender através de modelos de negócio com 

potencial inovador. Nota-se nesses empreendedores a disposição para assumir riscos e 

responder por eles, conforme aponta a literatura sobre essa característica (SEBRAE, 2001; 

UNCTAD, 2015). Os ecossistemas, nesse caso, fazem com que os empreendedores tenham que 

aprender a lidar com o risco, já que a baixa disponibilidade de recursos financeiros, conforme 

expõe Isenberg (2011), torna mais difícil empreender e fazer com que os negócios evoluam.  

A persistência é uma característica que pode estar atrelada à escassez de recursos e fica 

evidente no comportamento de todos os empreendedores, pois se mostra fundamental para que 

eles superem eventuais obstáculos e falhas. A persistência permite aos empreendedores 

entrevistados superarem os desafios do processo empreendedor e possibilitou àqueles que 

falharam anteriormente a criação de um novo negócio. Percebeu-se durante as entrevistas que 

os empreendedores se esforçam além da média para atingirem seus objetivos, comportamento 

este que, de acordo com Sebrae (2001) e UNCTAD (2015), é indicativo de persistência. Entre 

os desafios que os empreendedores precisam superar, tanto em Recife quanto em Porto Alegre, 

estão, além da escassez de recursos, a falha, e a falta de conexão entre pequenas e grandes 

empresas para acesso a mercados, cuja importância é enfatizada por Auerswald (2015).       

A característica "persuasão" se manifesta com mais intensidade nas declarações dos 

empreendedores de Porto Alegre cujas startups estão em estágio de comercialização do que nos 

empreendedores de Recife no mesmo estágio. Entre os empreendedores que ainda estão em fase 

pré-comercial, o EMP_REC1 denota esta característica mais intensamente do que o 

EMP_POA1. Possivelmente os demais empreendedores também manifestem a persuasão, mas 

com menor intensidade, já que todos estão envolvidos de alguma forma na criação de estratégias 

para cooptar apoio de pessoas-chave para seus projetos, criando redes e fortalecendo seus 

relacionamentos com outros atores - elementos-chave desta característica, conforme destacam 

Sebrae (2001) e UNCTAD (2015) -, ou não atribuem importância a ela.  

Essa diferença entre pode significar que os empreendedores que estão em estágio 

comercial no ecossistema de Porto Alegre enfrentam mais resistência para comercializarem 

suas soluções e, por isso, precisam de um maior poder de persuasão para convencer potenciais 

clientes e investidores, o que vai de encontro ao que afirma Baron (2008). Isso corrobora 
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também o que os especialistas entrevistados sugerem a respeito do ecossistema de Porto Alegre, 

para quem a cultura local impõe barreiras à aceitação de novas soluções. Por outro lado, a 

dissonância entre a manifestação da persuasão entre os empreendedores em estágio pré-

comercial (EMP_REC1 e EMP_POA1), pode significar que nessa etapa as startups dispõem de 

mais suporte no ecossistema de Porto Alegre do que no de Recife. Porém, dados os discursos 

de ambos os empreendedores, o fato de o EMP_REC1 ter posição de liderança em uma das 

instituições de suporte do ecossistema possivelmente influenciou para que a referida 

característica se sobressaísse.                 

Por sua vez, a busca de informações também é uma característica comum a todos os 

empreendedores de ambos os ecossistemas. De acordo com Sebrae (2001) e UNCTAD (2015), 

a busca de informações se caracteriza pela procura deliberada de orientação com especialistas, 

coleta sistemática de informações por meio de pesquisa individual sobre o próprio negócio e o 

mercado e o envolvimento pessoal no desenvolvimento das soluções ofertadas. Todos os 

empreendedores entrevistados demonstraram esses comportamentos. Nesse caso, a interação 

com outros empreendedores e as mentorias realizadas por empreendedores mais experientes, 

elementos importantes para o desenvolvimento de startups, conforme sugerem Mason e Brown 

(2014), bem como o apoio das aceleradoras e parques tecnológicos, através da realização de 

eventos e disponibilização de serviços de apoio, aspectos igualmente relevantes, segundo 

Zahra, Wright e Abdelgawad (2014), facilitam a manifestação dessa característica.    

A busca de informações tem em comum com o estabelecimento de redes de contato o 

fato de ambas estarem relacionadas à participação em programas para empreendedores, 

interação física e virtual com usuários, outros empreendedores e especialistas e participação em 

eventos, com vistas à construção de bons relacionamentos comerciais, conforme sugerem 

Sebrae (2001) e UNCTAD (2015). Logo, o estabelecimento de redes de contato se mostra 

fundamental e também é uma característica compartilhada por todos os empreendedores.  As 

redes, então, não só provêm acesso às informações, como também auxiliam os empreendedores 

a adquirirem conhecimentos e acessarem novos mercados, o que está de acordo com o que 

propõem Zahra, Wright e Abdelgawad (2014). O acesso a estas redes é uma das principais 

contribuições dos ecossistemas para os empreendedores. Contudo, existe uma diferença 

entre os ecossistemas de Recife e de Porto Alegre na formação de redes. O ambiente do Porto 

Digital proporciona interações espontâneas entre os atores do ecossistema. Em Porto Alegre, 

isto não acontece de forma tão natural. Para formarem redes de contato e acessarem os 

benefícios destas redes os empreendedores precisam ter um comportamento mais proativo e 

buscarem a inserção em comunidades de empreendedores. 
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As comunidades podem auxiliar os empreendedores a encontrarem usuários iniciais, os 

quais são essenciais à emergência da característica "exigência de qualidade e eficiência", 

exibida pelos seis empreendedores entrevistados.  Todos eles buscam envolver os usuários 

sistematicamente no desenvolvimento de seus aplicativos. Isso possibilita um processo de 

criação conjunta entre os usuários e as startups, em que os primeiros providenciam sugestões e 

os últimos as realizam em forma de melhorias. Segundo Sebrae (2011) e UNCTAD (2015), 

essa característica envolve a melhoria contínua dos aplicativos e a disposição para fazer sempre 

mais e melhor. Em relação aos empreendedores entrevistados, o acesso a usuários iniciais – os 

quais são os principais atores externos envolvidos no desenvolvimento dos aplicativos - 

acontece principalmente através do domínio "Mercados". Neste caso, o ecossistema de Recife 

parece estar mais maduro para disponibilizar usuários iniciais - os quais, de acordo com 

Isenberg (2011), são importantes para os testes e refinamento de ideias, assim como para as 

primeiras vendas - para as startups do que o ecossistema de Porto Alegre. 

Por sua vez, a característica "planejamento e monitoramento ", que considera a 

importância da organização das tarefas e da avaliação de resultados (SEBRAE, 2001; 

UNCTAD, 2015), fica evidente nas declarações dos três empreendedores de Recife e na 

declaração do EMP_POA3. Os empreendedores EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_POA3 

apontam o planejamento como fundamental para o desenvolvimento de seus negócios. Já o 

EMP_REC3 enfatiza a importância de métricas de gestão para a tomada de decisão. Nas 

declarações dos outros dois empreendedores (EMP_POA1 e EMP_POA2), contudo, tal 

característica não fica evidente. Apesar disso, todos os empreendedores tiveram acesso a 

metodologias, mentorias e outras informações, seja por meio de programas de incubação ou 

aceleração e parques tecnológicos, entidades que apoiam os empreendedores, conforme Zahra, 

Wright e Abdelgawad (2014), ou através de interações com outros empreendedores, relações 

cuja importância é abordada na literatura por Mason e Brown (2014). Sugere-se, então, que os 

empreendedores EMP_POA1 e EMP_POA2 apresentam, mas não manifestam este traço tão 

intensamente ou não o consideram tão relevante. O papel do ecossistema, mais uma vez, é 

proporcionar as condições para que essa característica se manifeste.  

 O comprometimento, por sua vez, é uma característica comum a todos os 

empreendedores entrevistados. Percebe-se isso principalmente através de seus discursos, que 

enfatizam a preocupação em satisfazer os usuários, por meio da melhoria contínua dos 

aplicativos e participação dos próprios usuários no processo de desenvolvimento. Além disso, 

a atuação em conjunto com os demais membros de suas empresas e certo sacrifício pessoal para 

criar e desenvolver o negócio, elementos indicativos desta característica, segundo (SEBRAE, 
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2001) e UNCTAD (2015), também caracterizam o comportamento desses empreendedores. Os 

empreendedores EMP_REC2, EMP_POA1 e EMP_POA3 parecem manifestar mais 

intensamente essa característica, dado que foram mais enfáticos em exibir a preocupação de 

manter a equipe comprometida e engajada com os resultados das startups.       

  Além do comprometimento, independência e autoconfiança também ficam latentes 

através de uma postura de determinação, otimismo e confiança em si próprios evidenciada pelos 

seis empreendedores entrevistados. A microcultura dos ecossistemas pode ser um elemento a 

apoiá-los em relação a isso, posto que, de acordo com Isenberg (2011), é importante para os 

empreendedores criarem microambientes, os quais podem protegê-los de situações adversas e 

gerar uma potencial vantagem competitiva para suas startups.  

A característica "liderança" ficou mais evidente nas declarações dos empreendedores 

EMP_REC1, EMP_POA1 e EMP_POA3. Enquanto que o EMP_REC1 denota esta 

característica principalmente em relação a seu papel de liderança na comunidade Mangue 

Health, os empreendedores de Porto Alegre a evidenciam quando procuram inspirar outras 

pessoas por meio do empreendedorismo (no caso do EMP_POA1), ou coordenando os esforços 

das equipes de suas startups (casos dos empreendedores EMP_REC3 e EMP_POA3), ação que 

indica liderança, segundo Lopes Jr. e Souza (2006). Essa característica também se manifesta no 

comportamento dos empreendedores EMP_REC2 e EMP_POA2, dado que eles estimulam o 

espírito de equipe e a participação dos outros membros de suas equipes na construção das 

soluções, elementos da liderança também apresentados por Lopes Jr. e Souza (2006). 

Por fim, percebe-se a presença das características "criatividade" e "inovação" no 

comportamento de todos os empreendedores. A criatividade fica evidente através de ações que 

confirmam o que propõem Lopes Jr. e Souza (2006), tais como o desenvolvimento de novas 

ideias para a solução de problemas e a busca do melhor desenho para o modelo de negócio, por 

meio da criação de novas maneiras de entregar as propostas de valor que confirmam,. 

Igualmente, nota-se nos empreendedores um comportamento orientado para a inovação, ao 

empreenderam por meio da criação de novas soluções com propostas de valor inéditas e não 

tradicionais, por meio de modelos de negócio singulares e já aceitos – ou com potencial de 

aceitação - e com foco nas necessidades de seus potenciais clientes, ações que também 

corroboram o que propõem Lopes Jr. e Souza (2006). Assim, percebe-se também a valorização 

da inovação como um resultado dessa nova oferta.  

A contribuição dos ecossistemas para as características intrínsecas dos empreendedores 

é semelhante em Recife e Porto Alegre. Os ecossistemas contribuem com os mesmos ao 

disponibilizarem recursos e criarem uma microcultura de incentivo à inovação, contribuindo de 
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forma indireta para que estas características se desenvolvam e apareçam. Contudo, estes 

empreendedores são indivíduos ímpares em suas respectivas sociedades, pois apresentam traços 

distintos daqueles evidenciados pelas culturas locais, caracterizadas como tradicionais e avessas 

à criatividade e à inovação. Em Recife, a cultura empreendedora parece estar mais disseminada 

do que em Porto Alegre. Assim, a sociedade recifense aparenta ser mais aberta à criatividade e 

à inovação do que a porto-alegrense.     

Consoante a essas constatações, conclui-se que a principal discussão a ser feita não é se 

os empreendedores apresentam as características ou traços empreendedores, mas a intensidade 

com que elas se manifestam e a influência do ecossistema para isso. Assim, percebe-se que o 

ecossistema de empreendedorismo tem influência predominantemente indireta sobre as 

características intrínsecas dos empreendedores. Sua maior contribuição não é desenvolvê-las, 

mas proporcionar que elas se manifestem por meio da criação de startups. No contexto de 

aplicativos, sugere-se, então, que os ecossistemas ofereçam capacitação orientada ao 

desenvolvimento comportamental dos empreendedores, considerando as peculiaridades e as 

características mais relevantes para este segmento. Poder-se-ia levar em conta a experiência do 

EMP_REC3, o qual foi o único a ter mencionado a participação em um curso de 

desenvolvimento comportamental antes de empreender. Considerando-se seu relato – segundo 

ele, o curso mudou suas atitudes e o motivou a empreender - e as constatações dessa pesquisa, 

capacitações comportamentais podem ser algo importante a ser oferecido como um dos 

benefícios dos ecossistemas. 

 

Tomada de Decisão 

  

Através das declarações dos empreendedores, observa-se que empreender é um 

processo essencialmente racional. À exceção do EMP_REC2, todos tinham intenção de 

empreender antes mesmo da escolha do segmento ou da identificação de um problema a ser 

resolvido por meio do empreendedorismo. Assim, se por um lado há indícios de que a intenção 

é prévia ao reconhecimento da oportunidade, conforme sugerem Krueger, Reilly e Carsrud, 

(2000) e Carsrud e Brannback (2011), no caso específico do ESP_REC2 a intenção veio após 

esse reconhecimento. Conclui-se, portanto, que a intenção de empreender pode tanto ser prévia 

quanto posterior ao reconhecimento da oportunidade.  

Nos casos dos empreendedores EMP_REC1, EMP_POA2 e EMP_POA3, a intenção de 

empreender também se mostrou influenciada por exemplos de familiares e amigos 

empreendedores. Nesses casos, a convivência com pessoas próximas pode ter influenciado na 
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formação de crenças normativas (relacionadas à aprovação desses grupos) e de controle 

(relacionadas ao entendimento de cada empreendedor sobre o auxílio de amigos e familiares 

para auxiliar no processo de empreender, através do acesso a seus conhecimentos), 

corroborando o que afirma Ajzen (1991), e normas subjetivas (compreensão sobre a aprovação 

desses grupos de referência) favoráveis ao empreendedorismo, confirmando o que exprimem 

Segal, Borgia e Schoenfeld (2005) e Torres e Rodrigues (2011). Portanto, o ecossistema de 

empreendedorismo influencia a intenção principalmente ao transformá-la em ação 

empreendedora. Apenas no caso do EMP_REC2 o ecossistema demonstrou indícios de 

influenciar diretamente a formação da intenção, através do estímulo do Centro de Informática. 

Os ecossistemas também são importantes para influenciar a formação de atitudes 

favoráveis ao empreendedorismo. A atitude para empreender pode ser fortalecida por fatores 

como, por exemplo, a superação da falha. Percebe-se que os empreendedores mais experientes 

(EMP_REC3, EMP_POA2 e EMP_POA3) já falharam ao menos uma vez antes de alcançarem 

certo nível de maturidade, o que proporcionou a eles desenvolverem com mais consistência 

seus novos negócios. Isso corrobora o que argumenta Isenberg (2010; 2013), para quem a 

maioria dos empreendedores falha uma ou mais vezes antes de alcançar o sucesso. Por outro 

lado, os empreendedores mais jovens (EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_POA1) parecem 

encarar o empreendedorismo com mais naturalidade do que o fazem aqueles mais experientes. 

Isto também evidencia a transição cultural que está sendo vivenciada em ambos os 

ecossistemas, nos quais as novas gerações apresentam atitudes mais maduras e predisposição 

favorável ao empreendedorismo. A divulgação de histórias de sucesso locais também contribui 

para o fortalecimento das atitudes, pois, de acordo com Isenberg (2011), elas instigam a 

imaginação e inspiram os empreendedores. Porém, tanto em Recife quanto em Porto Alegre, 

ainda existem poucos casos de sucesso e, os que existem, são pouco divulgados para a sociedade 

em geral. Isso gera um ponto de melhoria a ser solucionado em ambos os ecossistemas. 

Mesmo que esteja havendo essa referida transição cultural, tanto no ecossistema de 

empreendedorismo de Recife quanto no de Porto Alegre, se os potenciais empreendedores 

não estiverem inseridos nas discussões do ecossistema, a dificuldade de aceitar a falha e a 

possibilidade de serem julgados pela sociedade podem inibir a intenção de empreender. 

Além disso, a cultura da sociedade em geral ainda se mostra tradicional, avessa ao risco e pouco 

tolerante à falha, o que inibe o empreendedorismo, a criatividade e a inovação. Todavia, as 

normas sociais incompatíveis com o empreendedorismo não demovem os empreendedores 

entrevistados da iniciativa de criação de uma startup.  
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A microcultura própria dos ecossistemas - a qual pode ser considerada análoga ao 

microambiente, cuja função, conforme Isenberg (2013), é proteger os empreendedores - é 

antagônica a essa cultura conservadora e apoia os empreendedores na consolidação de 

atitudes favoráveis ao empreendedorismo, o que, consequentemente, leva-os a aprenderem 

a tolerar a falha e superar o medo de falhar. Sendo assim, o medo de falhar não mostrou 

evidências sobre desmotivar qualquer um dos empreendedores entrevistados. Além de fazer 

com que os empreendedores se sintam mais seguros, os ecossistemas os motivam através da 

disseminação de exemplos de sucesso, promoção de eventos e disponibilização de espaço para 

interação com outros empreendedores. Por outro lado, a microcultura de cada ecossistema é 

fundamental para acolher e motivar quem tem a intenção de empreender. Porém, ambos os 

ecossistemas carecem de disseminar mais a cultura do empreendedorismo para além da 

microcultura. Isso poderá fazer com que não apenas quem já tem a intenção de empreender, 

mas outras pessoas que ainda não cogitam essa opção – talvez por preconceito ou falta de 

informação e estímulo – possam ver no empreendedorismo uma escolha de carreira (e de vida). 

Pelo lado da emoção, as emoções positivas dominam os discursos de todos os 

empreendedores. Felicidade e satisfação são os sentimentos mais salientados por eles. 

Conforme Baron (2008), esse tipo de emoção se relaciona à característica de persuasão, a qual 

tem importância no convencimento a investidores, clientes e outros atores do ecossistema.   

As emoções negativas, por sua vez, foram pouco lembradas pelos empreendedores 

entrevistados. Nenhum deles demonstrou raiva, hostilidade, desprezo, desgosto, 

vergonha/culpa, tédio ou ansiedade, emoções negativas sugeridas por Mitch et al. (2009). A 

única emoção negativa em consonância com a literatura pesquisada esteve presente no discurso 

do EMP_POA2, o qual revelou o sentimento de tristeza quando vivenciou momentos difíceis 

em sua trajetória empreendedora - situação abordada por Michl et al. (2009). No discurso do 

EMP_REC1, apareceu a emoção negativa "frustração", relacionada à falha e denotando seu 

sentimento quando suas tentativas anteriores de empreender não tiveram sucesso e precisaram 

ser abortadas. Os ecossistemas de Porto Alegre e de Recife contribuem para atenuar as emoções 

negativas dos empreendedores oferecendo eventos que expõem a falha como algo ordinário ao 

processo de criação de um novo negócio. Contudo, tais eventos, em ambos os ecossistemas, 

mesmo abertos ao público, ainda são pouco visíveis para quem não vivencia rotineiramente o 

empreendedorismo ou não está inserido nas comunidades de empreendedores.    

Uma emoção que predomina no comportamento dos empreendedores entrevistados é a 

paixão. Percebe-se isso principalmente pelas declarações enfatizando o gosto por empreender 

e a alta carga horária diária dedicada por eles às suas startups, um dos elementos que 
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caracterizam a paixão, segundo Baum e Locke (2004). Entre os empreendedores entrevistados, 

aqueles que trabalham em tempo integral na startup geralmente se envolvem em longas 

jornadas de trabalho para o negócio; e os que têm outro emprego em paralelo dedicam parte de 

seu tempo livre a desenvolver a startup. Isso pode estar relacionado ao fato dos empreendedores 

perceberem o empreendedorismo como algo que os satisfaz (ou seja, vivenciam emoções 

positivas) e faz com que se sintam realizados. Sabendo-se que a necessidade de realização é 

uma motivação para os empreendedores, isso confirma o que exprimem Carsrud et al. (2009), 

para quem a paixão pode ser considerada uma forma de motivação, e Vallerand et al. (2003), 

que consideram a paixão como um incentivo à motivação. Além disso, o fato da paixão estar 

atrelada à criatividade e à descoberta e exploração de oportunidades, segundo Vallerand et al. 

(2003), também pode explicar por que os empreendedores optaram por desenvolver startups 

com propostas inovadoras. Não foram encontrados elementos que caracterizassem influência 

negativa da paixão por empreender em uma vida equilibrada por parte dos empreendedores 

entrevistados, conforme sugere o estudo de Vallerand et al. (2003).  

Em Recife também transparece uma ligação afetiva dos empreendedores com a 

cidade. Os empreendedores de Porto Alegre, por outro lado, em nenhum momento 

evidenciaram isso. O EMP_REC3, por exemplo, revelou que empreender em Recife é uma 

forma de retribuir ao ecossistema o apoio que este ambiente proporcionou a ele. Nenhum dos 

empreendedores de Porto Alegre, no entanto, fez observações a esse respeito.  Esse resultado 

pode ser consequência de uma percepção de que o apoio do ecossistema em Recife é maior em 

relação a Porto Alegre. Em Recife, o fato de haver uma atmosfera "viva" de suporte ao 

empreendedorismo e os recursos que o ecossistema disponibiliza estarem concentrados em um 

mesmo ambiente possivelmente faz com que os empreendedores se sintam mais otimistas e 

seguros do que os de Porto Alegre.  Assim, a ligação emocional com a cidade – e com o 

ecossistema - parece ser mais forte na cidade pernambucana do que na gaúcha. Portanto, se, por 

um lado, parece não haver influência direta do ecossistema nas emoções, por outro, há uma 

influência indireta das condições locais nos aspectos afetivos de seus empreendedores. 

 O fato do ecossistema porto-alegrense ter pouca influência nas emoções dos 

empreendedores, em contraponto ao ecossistema recifense, o qual aparenta proporcionar uma 

atmosfera mais propícia para que os sentimentos aflorem, pode ter influência também das 

culturas locais, mais aberta em Recife e mais fechada em Porto Alegre. De outra forma, isto 

possivelmente evidencia um maior controle do ecossistema de Recife sobre o comportamento 

de seus empreendedores do que em Porto Alegre, o que mostra também que aquele ecossistema 

possivelmente está em um estágio de desenvolvimento mais maduro em relação a este. 
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Segundo Fayolle, Liñan e Moriano (2014), as motivações intrínsecas constituem uma 

necessidade interna aos indivíduos na tarefa de criação de um negócio. Verificou-se que essas 

motivações são a principal explicação para os empreendedores entrevistados terem optado pelo 

empreendedorismo. A necessidade de realização, enfatizada no estudo de Carsrud e 

Brannback (2011), é a principal destas motivações. Um dos indicadores, abordado por 

Fayolle, Liñan e Moriano, (2014), é o interesse pessoal pelo empreendedorismo, o que fica 

explícito no discurso de todos os empreendedores. Além disso, empreender deixa-os realizados 

e está atrelado a um propósito ou estilo de vida. A necessidade de realização também os motiva 

a superar desafios, o medo de falharem e possíveis obstáculos que os ecossistemas impõem.  

Um dos influenciadores no desenvolvimento das motivações intrínsecas é a família. 

Além de influenciar as atitudes relacionadas ao empreendedorismo, os familiares também têm 

papel importante quanto à formação de valores, como no caso do EMP_REC1, e na educação 

inicial dos empreendedores. Além disso, a família também pode ser importante para estimular 

ou desestimular o potencial empreendedor a seguir com seu projeto. Essa influência pode ser 

vista nos exemplos dos empreendedores EMP_REC1 e EMP_POA3. Ambos também 

denotaram ter como referência parentes próximos e amigos, os quais os inspiram. Nestes casos, 

especificamente, essas referências podem ter facilitado o reconhecimento ao valor de se 

comportar como um empreendedor, aspecto considerado nos trabalhos de Uzunidis, Boutilier e 

Laperche (2013) e Selmi e Haddad (2013). Entretanto, o incentivo de familiares e pessoas 

próximas não se mostrou decisivo para os demais entrevistados, afinal, mesmo aqueles que não 

receberam apoio da família insistiram em empreender. Neste caso, o suporte e o incentivo de 

outros empreendedores do ecossistema podem servir como substitutos do apoio familiar. 

Percebe-se, então, que os ecossistemas de empreendedorismo de Recife e de Porto 

Alegre não são determinantes para a decisão de empreender. Contudo, esses ambientes 

servem essencialmente como uma motivação extrínseca, à medida que a disponibilidade de 

recursos pode facilitar ou catalisar a transformação da intenção de empreender em 

comportamento – desde que o empreendedor já tenha uma motivação intrínseca para 

empreender. Neste sentido, o ecossistema de Recife apresentou mais potencial para influenciar 

os empreendedores na transformação de uma intenção em ação empreendedora do que o de 

Porto Alegre – mesmo que em um caso específico (EMP_POA2) tenha ficado explícita a 

contribuição do ecossistema porto-alegrense.  
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Ação Empreendedora 

A formação universitária parece influenciar os empreendedores no desenvolvimento 

de aptidões, conhecimentos e habilidades necessários à criação e condução de suas startups. 

Entre os empreendedores entrevistados, predomina a formação em cursos relacionados à 

computação e gestão. Para os empreendedores graduados ou graduandos em cursos associados 

à Tecnologia da Informação (EMP_REC1, EMP_REC2 e EMP_POA3), tal formação foi (ou 

tem sido) determinante para que eles adquirissem conhecimentos nesta área e aptidão em 

programação. De acordo com Bird, Schjoedt e Baum (2012), as aptidões vão sendo 

aprimoradas ao longo do tempo, com a educação e a experiência e podem se transformar em 

habilidades. Isso confirma o papel da educação formal no ecossistema, a qual é, segundo 

Uzunidis, Boutilier e Laperche (2013) e Staniewski (2016) um dos principais meios pelos quais 

os empreendedores podem acessar conhecimento explícitos (técnicos e científicos). Além disso, 

esse fato também corrobora o papel das universidades como catalisadoras do 

empreendedorismo, conforme sugerem Mason e Brown (2014), ao proverem profissionais 

preparados tecnicamente para em suas áreas de atuação.   

Além da educação formal, o acesso dos empreendedores entrevistados a conhecimentos 

explícitos também acontece, em ambos os ecossistemas, espontaneamente, por meio de 

pesquisa individual em livros e outros materiais diversos sobre empreendedorismo. O 

conhecimento reunido por eles possibilitou o aproveitamento de oportunidades emergentes e o 

processo de desencadeamento de novas ideias. Para os empreendedores que estão em estágio 

de comercialização, o conhecimento auxiliou no desenvolvimento de soluções inovadoras. Essa 

constatação está de acordo com o que sugerem Ragab e Arisha (2013).  

A inserção dos empreendedores com formação na área de TI, seja através de seus 

respectivos cursos de graduação ou de experiências prévias, possivelmente contribuiu para 

que eles reconhecessem os aplicativos como a primeira opção de segmento para a criação de 

um negócio. Por outro lado, os empreendedores cuja formação é em Administração 

demonstraram ter uma perspectiva mais gerencial, evidenciada por declarações enfatizando a 

qualidade, a gestão de pessoas e a preocupação destacada com outras áreas da startup, que não 

as exclusivamente técnicas.  

A formação dos empreendedores, somada às suas experiências profissionais prévias ao 

empreendedorismo, auxiliou-os na consolidação de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades – gerais ou específicas do segmento de aplicativos para dispositivos móveis. Pode-

se comparar, por exemplo, os casos dos empreendedores EMP_REC3 e EMP_POA3. O 

primeiro, cuja formação é em Administração, demonstrou que empreender a partir do 
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desenvolvimento de aplicativos também tem a ver com sua experiência profissional prévia 

como gestor de TI. Em contraponto, o EMP_POA3, cuja formação é em Ciências da 

Computação, demonstrou ter adquirido habilidades – ou ao menos aptidões – para a gestão de 

projetos, o que o qualifica para gerir e desenvolver seu negócio. 

Conclui-se que o ecossistema de empreendedorismo contribui para o desenvolvimento 

de aptidões, conhecimentos e habilidades preponderantemente de forma indireta. Os domínios 

mais importantes são "Instituições de suporte" e "Recursos Humanos", pois foram os que mais 

se destacaram nos ecossistemas de Recife e Porto Alegre. Os outros domínios dos ecossistemas 

parecem influenciar com menos intensidade o comportamento dos empreendedores.  

Identificou-se que a influência do ecossistema de empreendedorismo no comportamento 

dos empreendedores é limitada. Corroborou-se a proposição de que tal influência é mais intensa 

na dimensão "Ação Empreendedora", intermediária na dimensão "Tomada de Decisão" e baixa 

em "Características Intrínsecas". No caso desta última dimensão, observou-se que o 

ecossistema praticamente não influencia o desenvolvimento de novos traços, apenas possibilita 

que eles se manifestem.    

 O Quadro 18 resume os resultados encontrados para cada empreendedor. 
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Quadro 18 – Comparativo entre os Empreendedores 

Empreendedor Recife Porto Alegre 

EMP_1 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 12;  

- Emoções: afeto pela cidade; 

frustração (quando falhou). 

- Motivações: nec. de realização; 

propósito; valores; empreendedores 

locais de sucesso. 

- Sem medo de falhar; atitude 

positiva em relação à falha.   

- Influência do ecossistema na 

decisão de empreender.  

- CIn: aptidões e conhecimentos. 

- Redes: acesso a conhecimentos. 

- Experiência profissional prévia: 

conhecimentos e habilidades. 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 11;  

- Emoções: paixão; confiança; 

felicidade.  

- Motivações: nec. de realização; 

propósito; empreendedores locais de 

sucesso.  

- Sem medo de falhar; atitude positiva 

em relação à falha.   

- Ecossistema não influenciou na 

decisão de empreender; 

- Redes e formação acadêmica: 

acesso a conhecimentos. 

- Experiência profissional prévia: 

conhecimentos e habilidades. 

EMP_2 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 11.  

- Influência do CIn na atitude 

empreendedora e intenção de 

empreender. 

- Emoções: afeto pela cidade. 

- Motivações: qualidade de vida; 

mão de obra qualificada. 

- CIn, redes e formação acadêmica: 

acesso a conhecimentos.  

- Habilidades técnicas e gerenciais: 

desenvolvidas no processo 

empreendedor. 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 13. 

- Familiares e amigos: atitude 

empreendedora. 

- Influência do ecossistema na 

decisão de empreender.  

- Emoções: paixão; satisfação; 

tristeza (quando falhou). 

- Motivação: nec. de realização. 

- Atitude positiva em relação à falha;  

- Empreender: estilo de vida.  

- Instituições de suporte e experiência 

profissional prévia: acesso a 

conhecimentos e recursos.  

EMP_3 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 10  

- Emoções: paixão; felicidade.  

- Motivações: nec. de realização; 

mão de obra qualificada, mentorias; 

retribuição ao ecossistema; 

empreendedores locais de sucesso. 

- Influência do ecossistema na 

criação da startup. 

- Instituições de Suporte: 

conhecimentos (Endeavor, 

Amcham). 

- Formação acadêmica: aptidão 

gerencial.  

- Experiência profissional prévia: 

aptidões e habilidades. 

- Características do comportamento 

empreendedor mais intensas: 12 

- Familiares e amigos: influência na 

formação da atitude empreendedora; 

apoio com mentorias. 

- Emoções: Paixão, felicidade e 

satisfação.  

- Motivação: nec. de realização. 

- Ecossistema não foi decisivo na 

decisão de empreender.   

- Obstáculos não o desmotivam. 

- Instituições de Suporte e Recursos 

Humanos: conhecimentos, aptidões e 

habilidades.  

- Experiência profissional prévia: 

conhecimento para empreender. 
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Dadas essas constatações, o ecossistema de empreendedorismo de Recife se mostra mais 

evoluído em relação ao de Porto Alegre. Com isto, sugere-se que aquele ecossistema tenha um 

potencial maior para influenciar positivamente o comportamento dos empreendedores à criação 

de um novo negócio do que o de Porto Alegre. A seguir, com base nos resultados encontrados 

nessa pesquisa, são apresentadas proposições teóricas relativas à influência dos ecossistemas 

de empreendedorismo no comportamento dos empreendedores. 

 

6.4  PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

A literatura sobre comportamento empreendedor denota estar ainda em formação. Em 

seu estágio atual, ela apresenta-se fragmentada e, até certo ponto, confusa. Ainda há divergência 

entre os autores sobre o conceito de comportamento empreendedor e quais são os elementos 

que o definem e influenciam. Muitos autores não deixam explícito a forma como definem cada 

construto e suas dimensões e, devido a isso, seus escritos seguidamente entram em conflito com 

publicações de outros autores que entendem as mesmas variáveis de forma diferente. Estas 

divergências comprometem o entendimento sobre esse assunto. Da mesma forma, muitas 

publicações, ao abordarem o comportamento empreendedor, acabam negligenciando aspectos 

fundamentais inerentes a este tema. Todos esses fatores dificultam a compreensão e a 

construção de um referencial teórico sólido em torno do tema Comportamento Empreendedor 

– ou Comportamento do Empreendedor.  

 Essa dissertação buscou reunir os fragmentos e proporcionar um entendimento mais 

amplo e holístico sobre o comportamento dos empreendedores. Neste sentido, construindo 

sobre a definição de "Comportamento do Empreendedor", de Bird, Schjoedt e Baum (2012), 

segundo a qual o comportamento dos empreendedores é formado por traços, cognição, emoção, 

motivação, aptidões, habilidades e conhecimentos, identificou-se três dimensões que interagem 

entre si para formar este comportamento. Tais dimensões correspondem à primeira proposição 

teórica desse estudo: 

P1: o comportamento dos empreendedores pode ser dividido em três dimensões: 

Características Intrínsecas; Tomada de Decisão; e Ação Empreendedora.  

As referidas dimensões se relacionam com os domínios dos ecossistemas de 

empreendedorismo e são influenciadas por estes, conforme pode ser observado no Modelo de 

Integração entre os Construtos, apresentado na Figura 6, a seguir.  
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Figura 6 – Modelo de Integração entre os Construtos 

 
 

Em relação às Políticas Públicas, os empreendedores entrevistados relataram não 

perceberem influência das mesmas em suas ações. Um dos motivos para isso pode ser o fato 

dos empreendedores de startups terem pouca participação na definição de políticas relacionadas 

ao empreendedorismo, seja em Recife ou em Porto Alegre. Apesar disso, as políticas públicas 

são primordiais à formação de diretrizes de fomento ao empreendedorismo, necessárias à 

alocação de recursos e coordenação das atividades no ecossistema. Assim, elas servem 

principalmente para moldar as condições que permitem ao empreendedorismo se desenvolver 

no ecossistema e para facilitar a criação e o desenvolvimento das startups. A influência das 

políticas públicas, portanto, é indireta no comportamento dos empreendedores e se relaciona 

mais intensamente com a categoria "Tomada de Decisão", visto que essas políticas ajudam a 

delinear o contexto no qual as decisões dos empreendedores serão tomadas. Sendo assim, 

apresenta-se a seguinte proposição:  

P2: As Políticas Públicas podem influenciar a "Tomada de Decisão", principalmente a 

intenção dos empreendedores de abrir um novo negócio. 

Esta situação é semelhante à do domínio "Capital Financeiro", o qual mostra pouca 

influência no comportamento dos empreendedores de Recife e de Porto Alegre, devido a seu 

subdesenvolvimento nestes ecossistemas. Desta forma, a oferta atual de capital inicial ou de 

risco nos ecossistemas pouco influenciou na decisão dos empreendedores de criar suas startups. 

Na etapa pré-comercial, uma oferta de capital de capital semente e investimento anjo (STAM, 

2015) poderia reduzir o custo de aquisição de capital externo (KSHETRI, 2014) e, 

consequentemente, estimular empreendedores que têm a intenção de empreender, mas não 

dispõem de dinheiro suficiente, a criarem um novo negócio. Já na etapa de comercialização, 

quando as startups já estão mais maduras, a disponibilidade de capital de risco poderia auxiliar 
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as startups a crescerem (MASON e BROWN, 2014). Portanto, em se tratando do 

comportamento dos empreendedores, esse domínio influencia principalmente a categoria 

"Tomada de Decisão", já que pode interferir na transformação da intenção em comportamento. 

Propõe-se, então, que:  

P3: Capital Financeiro pode influenciar a "Tomada de Decisão" dos empreendedores, 

principalmente a intenção dos empreendedores de abrir um novo negócio. 

O domínio "Cultura", por sua vez, influencia principalmente na formação de atitudes 

em relação ao empreendedorismo. Destacam-se, em Recife e Porto Alegre, a microcultura dos 

ecossistemas, favorável ao empreendedorismo e à inovação. Microambientes como esses 

podem auxiliar os empreendedores a desenvolverem atitudes positivas em relação à falha e se 

reinserirem no ecossistema após uma experiência de fracasso, conforme sugere Isenberg (2010; 

2011). Em contraste, a cultura geral nas referidas cidades é conservadora e resistente a esses 

elementos. Esta dicotomia, contudo, não desmotiva quem quer empreender. Prevalece o apoio 

favorável do ecossistema. Além disso, em ambos os ecossistemas, as recentes histórias de 

sucesso inspiram e servem para motivar os empreendedores. Os exemplos de sucesso podem 

incentivar a propensão a empreender em um ecossistema (WEF, 2013). Posto isso, apresenta-

se a seguinte proposição: 

P4: Cultura pode influenciar a "Tomada de Decisão", principalmente na formação de atitudes 

favoráveis ao empreendedorismo. 

 Foi possível observar, também, que as instituições de suporte são um dos pontos mais 

fortes dos ecossistemas de Recife e de Porto Alegre, pois estimulam interações – espontâneas 

e não espontâneas - entre os empreendedores, principalmente através dos eventos e mentorias 

que promovem. Em Recife, as principais instituições de apoio aos empreendedores são o Centro 

de Informática (CIn) e o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPS). O CIn é talvez o principal 

ator acadêmico de estímulo ao empreendedorismo e à inovação no ecossistema. Em Porto 

Alegre, a instituição de suporte mais relevante é possivelmente o Sebrae-RS, a qual coordena e 

organiza diversos programas, eventos, cursos e capacitações para empreendedores e suas 

startups. As observações apresentadas nesse estudo permitem verificar que as instituições de 

suporte podem ser importantes para os empreendedores desenvolverem habilidades e 

conhecimentos técnicos – por meio dos programas de capacitação empreendedora - e tácitos, 

provenientes das interações com outros empreendedores. Isso vai ao encontro do que apontam 

Ragab e Arisha (2013) e Staniewski (2016). Tendo em vista essas constatações, propõe-se:  

P5: As "Instituições de Suporte" podem influenciar a "Ação Empreendedora", ao contribuírem 

para os empreendedores desenvolverem conhecimentos, aptidões e habilidades. 
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 Essa influência sobre a categoria "Ação Empreendedora" também pode ser observada 

em relação aos Recursos Humanos. Neste domínio, as universidades mostraram ter papel-chave 

no desenvolvimento dos empreendedores, ao proporcionarem a eles acesso aos conhecimentos 

científicos necessários ao desenvolvimento de aptidões técnicas ou gerenciais, as quais 

posteriormente podem se transformar em habilidades. Assim, este domínio também apresenta 

contribuição para os ecossistemas pesquisados, principalmente através da formação de 

profissionais altamente qualificados, corroborando o que a literatura aponta em Zahra, Wright 

e Abdelgawad (2014) e Autio et al. (2014). Dessa forma, a influência do domínio "Recursos 

Humanos" é particularmente direta no comportamento dos empreendedores. Sendo assim, 

propõe-se que: 

P6: A disponibilidade de "Recursos Humanos" nos ecossistemas pode influenciar 

principalmente a "Ação Empreendedora", dotando os indivíduos de conhecimentos, aptidões e 

habilidades. 

O último domínio de análise, Mercados, mostra-se, junto a Capital Financeiro, um dos 

menos desenvolvidos nos ecossistemas pesquisados, principalmente por ainda haver pouca 

interação entre grandes empresas e startups. Uma interação maior entre grandes empresas e 

startups poderia proporcionar a estas últimas acesso a recursos valiosos, tais como clientes 

iniciais, conforme argumentam Mason e Brown (2014). Isto faz com que a influência desse 

domínio no comportamento dos empreendedores seja limitada tanto em Recife quanto em Porto 

Alegre. Neste domínio, o que mais influencia o comportamento dos empreendedores são as 

redes de contato que os mesmos constroem junto a outros fundadores de startups, o que é 

possivelmente um dos maiores benefícios dos ecossistemas. Propõe-se, então, que: 

P7: "Mercados" pode influenciar principalmente a "Ação Empreendedora", ao proporcionar 

aos empreendedores acesso a conhecimentos e outros recursos por meio das redes. 

Não se observou, portanto, influência do ecossistema de empreendedorismo no 

desenvolvimento de novos traços empreendedores. A influência do ecossistema na categoria 

"Características Intrínsecas" se mostra aparentemente restrita às condições que o ambiente 

disponibiliza para que as características já inerentes aos empreendedores se manifestem. Por 

outro lado, o ecossistema parece ter papel predominantemente indireto na categoria "Tomada 

de Decisão" do comportamento empreendedor. Neste caso, ele funciona como uma motivação 

extrínseca, capaz de ativar a intenção e transformá-la em comportamento. Por fim, o estudo 

demonstrou que o ecossistema pode ter influência direta na "Ação Empreendedora", dado que 

possibilita aos empreendedores desenvolverem seus conhecimentos, aptidões e habilidades.  

 A seguir, são apresentadas as considerações finais da pesquisa.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação se propôs a analisar a influência de dois ecossistemas de 

empreendedorismo distintos no comportamento de empreendedores da indústria de aplicativos. 

Para isso, foram entrevistados especialistas e empreendedores nas cidades de Recife/PE e Porto 

Alegre/RS, e analisados documentos, os quais serviram posteriormente para triangulação dos 

dados.  Considerou-se os ecossistemas como o conjunto dos domínios Políticas Públicas, 

Capital Financeiro, Cultura, Instituições de Suporte, Recursos Humanos e Mercados, propostos 

por Isenberg (2011). A definição de Comportamento do Empreendedor utilizada foi a 

apresentada por Bird, Schjoedt e Baum (2012), segundo os quais o comportamento do 

empreendedor é o resultado de traços, conhecimento, aptidões, habilidades, cognição, 

motivação e emoção. Esses elementos deram origem às dimensões de análise "Características 

Intrínsecas", "Tomada de Decisão" e "Ação Empreendedora". 

Os principais resultados indicaram que Políticas Públicas, Capital Financeiro e Cultura 

podem influenciar o comportamento dos empreendedores principalmente através da dimensão 

Tomada de Decisão, composta por cognição, emoção e motivação. Por sua vez, Instituições de 

Suporte, Recursos Humanos e Mercados parecem influenciar preponderantemente a dimensão 

Ação Empreendedora, constituída por conhecimento, aptidões e habilidades. A dimensão 

Características Intrínsecas, constituída pelos traços dos empreendedores, unicamente, não 

demonstrou ser influenciada pelo ecossistema. Neste caso, o ecossistema parece influenciar 

apenas para que os traços já inerentes aos empreendedores se manifestem.    

 Essa pesquisa proporcionou um primeiro esforço na tentativa de indicar a relação entre 

o ecossistema de empreendedorismo e o comportamento dos empreendedores. Pretende-se que 

esta seja uma de suas principais contribuições teóricas. Além disso, esse estudo propôs um 

modelo de análise dessa relação, baseado nos domínios propostos por Isenberg (2011) e nas 

dimensões do comportamento elaboradas a partir da definição de Comportamento do 

Empreendedor, de Bird, Schjoedt e Baum (2012). Tal modelo pode ser utilizado em estudos 

futuros relacionados a outras indústrias, ecossistemas e empreendedores. Em termos práticos, 

a contribuição mais relevante da pesquisa é tratar-se de um estudo empírico sobre ecossistemas 

de empreendedorismo. Segundo Stam (2015), a quantidade desses estudos ainda é limitada.  

Como implicações gerenciais, essa pesquisa pode auxiliar em um melhor 

direcionamento das iniciativas de fomento ao empreendedorismo em Recife e Porto Alegre. 

Para Recife, sugere-se principalmente mais ações para a desburocratização da abertura de 

empresas. Para Porto Alegre, recomenda-se a implementação de benefícios fiscais para startups 
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instaladas em ambientes de inovação, designação de uma entidade para coordenar as iniciativas 

de fomento ao empreendedorismo, elaboração de um calendário de eventos do município e a 

integração das entidades promotoras destes eventos no ecossistema, afinal a proximidade entre 

os atores é indispensável para fomentar o empreendedorismo. Para ambos os ecossistemas, 

sugere-se a implementação de iniciativas para a atração de investidores anjo e capital semente, 

disseminação da cultura empreendedora através da divulgação dos benefícios do 

empreendedorismo para a sociedade em geral, inclusão de disciplinas transversais de 

empreendedorismo nas instituições de ensino – desde o ensino médio até o superior – e 

promoção de iniciativas que incentivem parcerias entre grandes empresas e startups.  

Além disso, também pode-se perceber que quanto mais coordenadas são as ações de 

fomento ao empreendedorismo no ecossistema, melhores são os resultados que se pode 

alcançar. Não basta, portanto, simplesmente existirem ações isoladas dos atores do ecossistema, 

tais ações devem estar inseridas dentro de um contexto mais amplo e integrado, em que uma 

ação complementa, pressupõe ou dá sentido a outra(s). Desta forma, sugere-se a condução de 

estudos cujo objetivo seja verificar quais fatores facilitam ou dificultam a integração e 

coordenação das ações entre os diversos atores do ecossistema, assim como de que forma se 

pode elaborar um conjunto de ações integradas entre esses atores. Neste caso, também pode ser 

importante estudar como ocorre a comunicação entre as instituições de suporte do ecossistema 

e de que forma ela pode ser aprimorada. 

Um dos principais achados desse estudo é a importância das redes informais entre os 

empreendedores para a troca de conhecimentos e acesso a recursos, o que favorece 

principalmente os empreendedores nascentes. Sendo assim, recomenda-se a condução de 

pesquisas destinadas a investigar em maior profundidade o papel dessas redes para a 

emergência do comportamento empreendedor e para o sucesso das startups. Ainda quanto à 

educação informal, mostra-se igualmente relevante verificar qual a importância do 

empreendedor ser autodidata, em que situações ela se mostra primordial, se ela complementa o 

ensino formal e a importância da mesma relativa à essa apreensão de formal de conhecimentos. 

Nesse estudo, constatou-se ainda que as startups costumam surgir de problemas 

identificados pelos empreendedores. Algumas questões, então, vêm à tona: de que forma a 

existência de problemas cotidianos influencia para a criação de startups? Esses problemas são, 

em maior ordem, econômicos ou sociais? A preocupação dos empreendedores contempla o 

lucro econômico e enseja alguma problemática social, concomitantemente? Qual o papel dos 

ecossistemas na emergência, criação e descoberta de oportunidades para empreender? Como os 
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empreendedores identificam essas oportunidades? Essas questões também podem ser 

respondidas por meio da condução de novas pesquisas. 

Em relação à disponibilidade de capital financeiro, sugere-se a realização de estudos 

contextuais que contemplem a perspectiva dos investidores, visando confrontar ou corroborar 

a escassez de capital destinado a startups com grau de risco mais elevado. Em caso afirmativo, 

pode-se diagnosticar e sistematizar as causas dessa escassez; em caso negativo, pode-se estudar 

por que esta percepção difere daquela de especialistas e empreendedores e como se pode chegar 

a uma convergência maior entre estas percepções em prol de uma oferta mais efetiva de capital. 

Através desse um estudo como esse, poder-se-á verificar se o real problema está na 

disponibilidade, visibilidade ou acesso a capital financeiro. 

Um dos elementos que se apresentam como barreiras, tanto a investimentos quanto à 

adoção de novas soluções, é a cultura conservadora das sociedades de Recife e Porto Alegre. 

Nestes ecossistemas, este é talvez o principal obstáculo a ser superado para que o 

empreendedorismo e a inovação se desenvolvam com mais naturalidade. Algumas questões 

emergem a partir disso: Como estimular uma interação maior entre a comunidade em geral e a 

comunidade de empreendedores, para que a microcultura dos ecossistemas de 

empreendedorismo se dissemine mais rapidamente para a sociedade como um todo? Quais as 

raízes dessa resistência e o que impede ou dificulta as mudanças? Que ações podem ser tomadas 

para torná-las mais abertas e propícias ao empreendedorismo?   

Em relação aos Recursos Humanos, pode-se investigar a retenção da mão de obra pelos 

ecossistemas e se há disparidade entre a capacitação de mão de obra e os demais recursos 

oferecidos pelo ecossistema para que os novos profissionais empreendam. O ecossistema está 

conseguindo reter os profissionais formados, de forma que eles deem retorno ao que foi 

investido em sua educação? Ou as demais condições oferecidas pelo ecossistema são 

insuficientes para a retenção dessa mão de obra? Além disso, também pode ser importante 

verificar com mais profundidade quais são os benefícios que atraem os profissionais para 

trabalharem nas startups e como, a partir disso, fomentar a oferta de profissionais capacitados 

para as novas empresas, considerando as limitações de recursos e investimento destas últimas.  

Sugere-se ainda a realização de estudos confirmatórios, buscando ratificar a relação 

entre o ecossistema de empreendedorismo e as dimensões do comportamento dos 

empreendedores apresentadas nessa pesquisa (Características Intrínsecas, Tomada de Decisão 

e Ação Empreendedora), conduzindo, possivelmente, à construção de um framework teórico. 

Pode-se também conduzir estudos cujo objetivo seja verificar as relações existentes entre os 

domínios dos ecossistemas de empreendedorismo; e pesquisas quantitativas destinadas a 
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mensurar o impacto de cada domínio nas dimensões do comportamento dos empreendedores. 

Além disso, sugere-se também a realização de estudos de gênero, analisando a participação de 

mulheres que empreendem no segmento de aplicativos, dado que se observou, durante a etapa 

de seleção dos casos, a predominância de homens empreendendo no referido segmento. Esta 

participação masculina se refletiu nos casos selecionados para essa pesquisa, os quais são todos 

homens. 

Entre as limitações dessa pesquisa, está a perspectiva através da qual foi considerada a 

relação entre os ecossistemas de empreendedorismo e o comportamento dos empreendedores. 

O foco desse estudo foi analisar a influência do ecossistema no comportamento dos 

empreendedores, no entanto, deve-se reconhecer que o comportamento dos empreendedores 

também influencia o desenvolvimento do ecossistema. Portanto, há uma interação constante e 

dinâmica entre ambos. Sendo assim, sugere-se novos estudos abordando essa influência 

"reversa" e outros aprofundando melhor a interação entre os dois construtos.  

Outras limitações desse estudo se referem aos empreendedores entrevistados (do 

segmento de aplicativos para dispositivos móveis), os quais podem ter características diferentes 

de empreendedores de outras indústrias ou setores; os ambientes no qual a pesquisa foi 

conduzida (reconhecidamente expoentes de empreendedorismo e inovação no Brasil) e a pouca 

quantidade de empreendedores estudados. Dessa forma, os resultados aqui obtidos são 

contextuais e não permitem generalizações. Todavia, espera-se que essa pesquisa tenha 

contribuído para a elucidação das variáveis dos ecossistemas empreendedorismo que 

influenciam o comportamento empreendedor e o comportamento dos empreendedores, mais 

especificamente. Sendo assim, essa pesquisa pode contribuir para o avanço do campo de 

estudos em empreendedorismo ao proporcionar um modelo de análise para futuros estudos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EMPREENDEDOR 

 

PERFIL: 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (aplicativo) 

Nome fantasia: 

Número de funcionários: 

Data de início das atividades: 

 

02 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome do empreendedor:  

Idade:                                                                                      Cargo: 

Escolaridade:                                                                          Curso: 

 

 

Introdução: 

 

1) Você poderia me contar um pouco sobre o negócio que você está iniciando e o 

aplicativo que está desenvolvendo? 

2) Como surgiu a ideia deste negócio? 

3) Por que você quis empreender? (Alguma outra razão?) 

4) O que veio antes, a ideia do negócio, sua intenção de empreender ou ambos? 

5) Você está começando este negócio por causa de uma oportunidade ou porque não 

havia melhores chances de trabalho? 

6) Como você acha que sua experiência profissional passada pode contribuir para o seu 

negócio? 

7) Por que empreender no segmento de aplicativos? (Alguma outra razão?) 

8) Em relação ao tempo de trabalho, qual sua jornada diária na startup? 

9) Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas na criação deste negócio? 

10) Por que empreender em Recife? 

11) Como as suas características de personalidade influenciam no seu negócio? Cite três 

características pessoais suas.   

12) Quais habilidades você acha que um empreendedor deve ter ou desenvolver para 

criar um negócio de sucesso no segmento de aplicativos? Na sua opinião, você reúne 

estas habilidades? 

13) Você tem amigos ou familiares empreendedores? Cite alguns exemplos. 

14) Como o apoio da sua família e amigos influenciou para que você empreendesse? 

 

Políticas: 

 

15) Existem leis e incentivos governamentais (estaduais e municipais) favoráveis ao 

empreendedorismo nesta cidade? Como isso influenciou para que você 

empreendesse?   
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Capital Financeiro: 

 

16) Qual a principal fonte de financiamento do seu negócio? 

17) Como você avalia a disponibilidade, o custo e o acesso a crédito neste local? Isso 

influenciou para que você decidisse criar sua startup?  

18) Você já buscou investimento/financiamento externo:  

a. privado (ex: investidores anjo, capital semente, capital de risco, fundos de 

investimento, bancos ou investidores de risco) para financiar as atividades 

da sua startup? Obteve este financiamento?  

b. público (ex: editais de captação de recursos) para financiar as atividades da 

sua startup? Obteve este financiamento? 

 

Cultura: 

 

19) Na sua opinião, a sociedade: 

a. atribui status os empreendedores? Como isso influenciou na sua motivação 

para empreender? 

b. é favorável ao sucesso alcançado pelos empreendedores? Como isso 

influenciou na sua motivação para empreender? 

c. incentiva os empreendedores a assumirem riscos? Como isso influenciou na 

sua motivação para empreender? 

d. encoraja a criatividade e a inovação? Como isso influenciou na sua 

motivação para empreender? 

20) Você conhece histórias de empreendedores bem-sucedidos no segmento de 

aplicativos, em Recife? Como isso influenciou na sua motivação para empreender? 

 

 

Instituições de suporte: 

 

21) Quais são as organizações que apoiam o empreendedorismo (ex: Sebrae, Endeavor, 

Anjos do Brasil) nesta cidade? Como elas apoiam a sua startup? 

22) Como as entidades de capacitação e ensino (tais como universidades, faculdades, 

Sebrae, etc.) influenciaram no seu aprendizado sobre criação e administração de 

um negócio? 

23) Como você avalia o acesso a profissionais que podem ajudar na criação de um novo 

negócio (tais como despachantes, contadores, consultores, advogados e outros 

especialistas) pelos empreendedores? 

24) Houve apoio ou conselhos de consultores, mentores e outros especialistas na criação 

da sua startup? Se sim, de que forma eles auxiliaram? Eles ajudaram em alguma 

tarefa específica (tais como desenvolvimento do modelo ou plano de negócio)? 

25) Como as condições locais de infraestrutura de telecomunicações (i.e. acesso à 

internet e telefone), transportes, logística e energia influenciam no dia-a-dia do seu 

negócio? 

26) De que forma a existência de parques científicos e tecnológicos, espaços de trabalho 

conjunto (coworking), aceleradoras e incubadoras de empresas na região 

influenciaram para você empreender e desenvolver sua startup?  

27) Existem associações de empreendedores nesta cidade? Se sim, você participa de 

alguma? Como a interação com outros empreendedores influencia no 

desenvolvimento de sua startup?  
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Recursos Humanos: 

 

28) Como é o acesso à mão-de-obra qualificada nesta cidade para trabalhar em sua 

startup? Você já contratou alguém para trabalhar em sua startup? 

 

Mercados: 

 

29) Existem empresas grandes e multinacionais, nesta cidade, que auxiliem os 

empreendedores e suas startups? Isso influencia no seu negócio? Como? 

30) Como os usuários são envolvidos no processo de desenvolvimento do aplicativo? 

31) Como as suas redes de contato ajudam na divulgação/promoção de seu aplicativo? 

32) Para finalizar, como você se sente com essa experiência de empreender? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

 

POLÍTICAS: 

 

1. Existem políticas públicas (ex: leis) estaduais e municipais favoráveis ao empreendedorismo 

nesta cidade? 

2. Existem incentivos governamentais (ex: fiscais e tributários) estaduais e municipais 

favoráveis ao empreendedorismo nesta cidade? 

3. As lideranças políticas agem publicamente em defesa dos empreendedores e do 

empreendedorismo? Elas abrem suas portas para os empreendedores e aqueles que 

promovem o empreendedorismo? 

4. Os governos criam instituições diretamente associadas ao empreendedorismo (institutos de 

pesquisa, ligações com o exterior, fóruns para o diálogo entre setores público e privado)? 

5. Os governos removem barreiras estruturais ao empreendedorismo, tais como legislação de 

falência onerosa e cumprimento de contratos considerados “fracos”? 

6. Existem líderes empreendedores na sociedade local? Se sim, estas pessoas se engajam no 

fomento ao empreendedorismo? 

7. Existem empreendedores experientes que adicionem valor não-monetário, como mentoria e 

contatos, aos novos empreendedores? 

 

CAPITAL: 

 

8. Como você avalia a disponibilidade, o custo e o acesso a crédito para empresas em estágio 

inicial neste ecossistema? 

9. Há fontes de financiamento que forneçam capital para empresas em estágio inicial? 

 

CULTURA: 

10. A cultura local tolera erros, falhas, tomada de riscos e pensamentos contrários? 

a. Respeita o empreendedorismo como uma ocupação honrosa? 

11. Os jovens da sociedade local são incentivados a serem independentes e começar seus 

próprios negócios? 

12. As normas sociais e cultura da sociedade são favoráveis ao sucesso do empreendedor? 

a. Encorajam a criatividade e a inovação? 
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13. Há histórias de sucesso visíveis que inspiram empreendedores nascentes e empreendedores 

em potencial? 

a. Mostram às pessoas comuns que elas também podem se tornar empreendedores? 

 

INSTITUIÇÕES DE SUPORTE: 

 

14. Existem entidades de suporte ao empreendedorismo (ex: Sebrae, Endeavor, associação de 

startups no ecossistema local? De que forma elas contribuem para a criação e 

desenvolvimento dos novos negócios? 

15. Existem parques científicos e tecnológicos, espaços de trabalho conjunto (coworking), 

aceleradoras e incubadoras de empresas no ecossistema de empreendedorismo local? De 

que forma elas contribuem para a criação e desenvolvimento dos novos negócios? 

16. Há pessoas com bastante conhecimento que:  

a. Tenham experiência em criar organizações, contratar e construir estruturas, 

sistemas e controles? 

b. Tenham experiência como membros de conselho e como conselheiros de 

empresas? 

17. Há associações sem fins lucrativos e industriais que: 

a. Auxiliam na formação de redes entre investidores e empreendedores e no 

aprendizado entre eles? 

b. Promovam e se aliem ao empreendedorismo (tais como as associações de 

software)? 

18. Há grupos formais ou informais que liguem novos negócios e escritórios locais de 

multinacionais? 

19. Há profissionais orientados aos novos empreendimentos, tais como: advogados, contadores 

e consultores técnicos e de mercado que trabalhariam em regime contingencial? 

20. As condições locais de infraestrutura de telecomunicações (i.e. acesso à internet e telefone), 

transportes, logística e energia são adequadas à criação e desenvolvimento de novos 

negócios? 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

21. As instituições de ensino (escolas, faculdades, universidades, etc.) promovem programas 

de ensino transversal do empreendedorismo? 
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22. O ecossistema de empreendedorismo local disponibiliza mão-de-obra qualificada para as 

startups? 

 

MERCADOS: 

 

23. Existem empresas grandes e multinacionais dispostas a atrair clientes iniciais, proporcionar 

acesso a fornecedores e canais de distribuição e gerar demanda para os novos negócios? 

24. Há consumidores em potencial dispostos a contribuir no processo de desenvolvimento de 

novos produtos e serviços pelas startups? 

Há fornecedores dispostos a serem flexíveis com as formas de pagamento para acomodar as 

necessidades de fluxo de caixa de empresas jovens e de rápido crescimento? 

 

 


