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RESUMO 

 

A aprendizagem empreendedora é um processo experencial e contínuo em que, com base em 

suas experiências, os empreendedores aprendem a reconhecer oportunidades e agem sobre elas, 

iniciando e gerenciando um empreendimento. No entanto, a literatura sobre esse tema ainda é 

escassa, necessitando de desenvolvimento teórico e empírico (WANG; CHUNG, 2014). Nessa 

perspectiva, saber como ocorre o processo de transformação (exploration e exploitation) e de 

que maneira os empresários aprendem em clusters, em comunidades e em redes é uma lacuna 

importante a ser suprida para o avanço dessa área de pesquisa. Considerando-se que as 

incubadoras são um ambiente propício para qualificar o empreendedor e ampliar a sua rede de 

relações, o presente estudo tem por objetivo geral investigar como ocorre a aprendizagem 

empreendedora de microempresários de empresas incubadas. Nesse sentido, procura-se analisar 

de que maneira esses empreendedores têm transformado suas experiências de carreira em 

conhecimento, examinando esse processo de transformação e os fatores que o influenciam. Foi 

utilizado como base teórica o modelo de aprendizagem empreendedora de Politis (2005). 

Quanto à metodologia, a pesquisa apresenta natureza qualitativa e descritiva, realizada 

mediante entrevistas semiestruturadas com 14 microempresários incubados no âmbito da Rede 

de Incubadoras de Empresas do Ceará. Os dados foram tratados por meio da análise de conteúdo 

e operacionalizados no software ATLAS.ti 7. Os resultados indicam que esses empreendedores 

possuem experiências em criação de empresas, em administração e nos setores específicos de 

seus negócios. No que se refere ao processo de transformação dessas experiências em 

conhecimento empreendedor, verificou-se que alguns dos entrevistados utilizam o exploration, 

outros o exploitation e ainda há aqueles que conciliam os dois modos (ambidestria), sendo que 

o primeiro modelo foi o que apresentou maior incidência. Os resultados indicam também que 

o insucesso como resultado de eventos prévios, a lógica causation como racionalidade 

dominante e a orientação de carreira especialista são fatores que influenciam o processo de 

aprendizagem empreendedora. Por fim, foi constatado que os empreendedores de empresas 

incubadas ao longo de sua carreira adquiriram conhecimento empreendedor que aumenta a sua 

efetividade em reconhecer oportunidades e em lidar com as responsabilidades advindas do novo 

negócio.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem empreendedora. Empreendedorismo. Incubadora. 

Microempresas.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The entrepreneurial learning is a continuous and experiential process where the entrepreneurs 

when based on their experiences learn to recognize opportunities and act on them, starting and 

managing an enterprise. There is still a lack in literature about the theme which causes the need 

of a theoretical and empirical development (WANG;CHUNH, 2014).Knowing how the process 

of transformation (exploration and exploitation) and how the entrepreneurs learn in clusters, 

communities and network is a gap to be supplied for the improvement in that research field. 

Considering the business incubators as propitious environment to qualify the entrepreneur and 

amplify his relationship network, the present study has as general aim to investigate how the 

entrepreneurial learning occurs in micro entrepreneurs from business incubators. To that extent, 

it was analyzed how those entrepreneurs have transformed their career experiences into 

knowledge, checking the process of transformation and the influencing factors. As theoretical 

base it was used the entrepreneurial learning model by Politis (2005). Methodologically, the 

research was qualitative and descriptive. It was done semi-structured interviews with 14 

entrepreneurs from business incubators inside the net of business incubators in Ceará. The data 

were processed by content analysis and operationalized in the ATLAS.ti 7 software. The results 

reveal that the entrepreneurs have experiences in companies creation, in management and in a 

specific business sector. In reference to the transformation process, it was verified that some of 

the interviewee used the exploration and others used exploitation and some of them used both, 

but the first one have a higher incidence. The factors that motivate that process are the failure 

in previews events, the causation logic as a dominant rationality and a specialist career 

guidance. Lastly, it was found that the entrepreneurs from a business incubator acquired 

entrepreneurial learning throughout their careers that increased their effectiveness in 

recognizing opportunities and also how to learn with the responsibilities resulting from the new 

business. 

 

Key-words: Entrepreneur learning. Entrepreneurship. Business incubator. Microenterprise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo é uma complexa função de experiências de vida, de 

oportunidades e de capacidades individuais do empreendedor, sendo que a variável risco é 

inerente ao seu exercício (FILION, 1999). Assim, o empreendedor é alguém que, no processo 

de construção de uma visão, estabelece um negócio, objetivando lucro e crescimento, 

apresentando um comportamento inovador e adotando uma postura estratégica. É importante 

ressaltar que não se trata de ser ou não ser empreendedor, mas de se situar dentro de um espectro 

de pessoas mais ou menos empreendedoras (BRUYAT; JULIEN, 2000). 

De acordo com Sarfati (2013), os empreendedores são figuras centrais em políticas 

públicas implementadas para fomentar a criação e o crescimento de novos negócios como 

alternativa para o desenvolvimento regional. Isso ocorre principalmente em contextos marcados 

por uma alta taxa de desemprego e por um baixo crescimento econômico (BIRLEY, 1987).  

Dentre as políticas públicas de desenvolvimento regional, tem-se as incubadoras de 

empresas, que possuem um papel relevante na geração de novos empregos, na criação de 

pequenos negócios e na revitalização de economias locais e regionais (ROCHA; FREITAS, 

2014). Segundo Dornelas (2002), as incubadoras de empresas podem ser definidas como 

mecanismos acelerados para o desenvolvimento de empreendimentos, segundo um regime de 

negócios, de serviços e de suporte técnico compartilhado com orientação prática e profissional.  

Um dos principais objetivos de uma incubadora de empresas é desenvolver 

empresas competitivas, financeiramente viáveis, mesmo após o período de incubação 

(DORNELAS, 2002; MIZIARA; CARVALHO, 2008). Com relação ao empreendedor, o 

processo de incubação de empresas visa desenvolver múltiplas competências, tais como: 

habilidades de liderança e organizacionais, tomada de decisão, compreensão das etapas do ciclo 

de vida das empresas e fortalecimento da network com financiadores, com fornecedores e com 

clientes (ROCHA; FREITAS, 2014).  

Sendo assim, as incubadoras disponibilizam um ambiente propício para a 

qualificação do empreendimento e do empreendedor. Elas proporcionam experiências que 

promovem a aprendizagem empreendedora, isto é, um processo contínuo no qual os indivíduos 

aprendem com as suas experiências e as dos outros e constroem suas próprias teorias pessoais, 

bem como a sua disseminação, por meio da adaptação (RAE; CARSWELL, 2000).   

De acordo com Politis (2005), a aprendizagem empreendedora pode ser percebida 

como um processo de aprendizagem experiencial, uma vez que explora os resultados 

antecedentes e a transformação das experiências dos empreendedores em conhecimento. A 
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autora propõe um modelo conceitual, considerando quatro componentes: as experiências de 

carreira, o processo de transformação, os fatores que o influenciam e o conhecimento 

empreendedor. 

As experiências relevantes na carreira dos empreendedores são aquelas 

relacionadas com a criação de novas empresas, com a administração e com o ramo específico 

em que se pretende atuar. Essas experiências são transformadas em conhecimento por meio de 

um processo de transformação que considera a relação do empreendedor com as decisões 

tomadas anteriormente, sendo que ele pode replicar (exploitation) ou escolher novas ações 

(exploration). Esse processo de transformação é influenciado por fatores como: resultados de 

eventos prévios, racionalidade dominante e orientação de carreira. Por último, o conhecimento 

empreendedor permite reconhecer oportunidades e lidar com as responsabilidades do novo 

negócio de forma eficaz (POLITIS, 2005). 

Considerando o exposto, a presente pesquisa tem como tema “a aprendizagem 

empreendedora de microempresários de empresas incubadas”. Assim, pretende-se analisar a 

aprendizagem empreendedora com base nos quatro componentes do modelo de Politis (2005), 

buscando caracterizá-la no contexto do processo de incubação de empresas. Dessa forma, esse 

trabalho é norteado pela seguinte questão de pesquisa. 

 

1.1 Problema 

 

Como ocorre a aprendizagem empreendedora de microempresários de empresas 

incubadas? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar como ocorre a aprendizagem 

empreendedora de microempresários de empresas incubadas. Para isto, estabeleceram-se os 

seguintes objetivos específicos:  

1) Analisar a experiência de carreira dos empreendedores de empresas incubadas. 

2) Analisar o processo de transformação das experiências em conhecimento 

empreendedor. 

3) Analisar os fatores que influenciam o processo de transformação das 

experiências em conhecimento empreendedor. 
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4) Analisar o conhecimento empreendedor adquirido pelos empreendedores de 

empresas incubadas. 

 

1.3 Justificativa 

 

Wang e Chugh (2014) realizaram uma revisão sistemática da literatura em 

periódicos internacionais até o ano de 2012, com o objetivo de fazer um levantamento das 

pesquisas em aprendizagem empreendedora e de fornecer uma base para futuras investigações. 

Foi utilizado como termos de busca a palavra “learn” associada primeiramente à 

“entrepreneur” e depois à “opportunity”. A busca após o processo de exclusão resultou em 75 

artigos (52 empíricos e 23 conceituais). Os autores constataram que a literatura sobre 

aprendizagem empreendedora precisa ser desenvolvida tanto na teoria quanto na prática. Além 

dos principais temas de pesquisa no campo e padrões de desenvolvimento, foram identificados 

três pares de estilos de aprendizagem, que merecem mais atenção em pesquisas futuras. São 

eles: aprendizagem individual/coletiva, aprendizagem exploratory/exploitative e aprendizagem 

intuitiva/sensorial.  

Para esses três pares de tipos de aprendizagem são propostas, dentre outras, as 

seguintes questões de pesquisa para desenvolver o conhecimento no tema: de que maneira 

ocorre a aprendizagem em clusters empresariais, em comunidades e em redes? Como os 

empresários aprendem nos processos exploration e exploitation? Em que medida, o processo 

de tomada de decisão empresarial é baseado em habilidades intuitivas ou analíticas do 

empreendedor? (WANG; CHUNG, 2014) 

Com base nessa discussão, esta pesquisa se propõe a investigar a aprendizagem 

empreendedora de microempresários de empresas incubadas no âmbito da Rede de Incubadoras 

de Empresas do Ceará (RIC), utilizando o modelo de Politis (2005). A escolha desse modelo 

justifica-se pelo fato de considerar a aprendizagem empreendedora como um processo de 

aprendizagem experiencial, isto é, aprender fazendo na prática, que é convergente com a 

proposta das incubadoras. Além disso, ele explora o processo de transformação (exploration e 

exploitation) das experiências em conhecimento empreendedor. 

Em termos teóricos, esta pesquisa objetiva contribuir com o desenvolvimento do 

modelo aqui utilizado, ao analisá-lo em um novo contexto. Acredita-se que a partir dessa análise 

será possível aprofundar o estudo do conceito de aprendizagem empreendedora, ao sistematizar 

e possibilitar a comparação com outros estudos realizados nesse campo. Além disso, a pesquisa 

possibilitará a reflexão sobre a aprendizagem em redes, sobre os processos exploration e 



19 

exploitation e sobre as habilidades desenvolvidas pelo empreendedor, questões propostas por 

Wang e Chung (2014) e que são importantes para o avanço da literatura sobre esse tema. 

Em termos práticos, a justificativa desta pesquisa está na contribuição que os 

achados podem trazer para melhorar a experiência de aprendizagem dos microempresários 

incubados. Além disso, os resultados poderão subsidiar as ações das incubadoras para 

assessorar melhor esses empreendedores na sua prática e assim potencializar os conhecimentos 

adquiridos no dia a dia. Ademais, a identificação de como microempresários aprendem e quais 

são as suas principais deficiências a serem supridas permitirão a efetividade dos recursos 

investidos por eles e pelos programas de incubação. 

Sendo assim, essa pesquisa contribui também para a formação desses 

empreendedores, permitindo a reflexão sobre suas experiências anteriores, sobre os 

conhecimentos e sobre as competências para potencializar o conhecimento empreendedor apto 

a ser utilizado em seus atuais negócios. Dessa forma, eles poderão aprimorar suas capacidades 

de descobrir e de explorar as oportunidades empreendedoras e de lidar com as responsabilidades 

do novo negócio. 

Outra contribuição importante se deve ao fato dessas empresas trabalharem com 

tecnologia e inovação, buscando soluções para atender às necessidades da sociedade. Observar 

como esses empreendedores estão aprendendo é importante para o desenvolvimento de seus 

negócios e do setor em que inserido. Por fim, os resultados deste estudo também são relevantes 

para as organizações que se relacionam com as incubadoras ou se interessam pela aprendizagem 

do empreendedorismo, tais como: universidades, órgãos de fomento, instituições privadas e 

governamentais de apoio às micros e pequenas empresas, dentre outras. 

Por sua vez, os programas de incubação de empresas tornaram-se uma importante 

ferramenta no ecossistema empresarial e na geração de negócios inovadores. Eles contribuem 

para o desenvolvimento local sustentável, à medida que apoiam a criação e o crescimento de 

empresas mais competitivas, que têm como principais diferenciais a qualificação do quadro 

funcional e a inovação. Destaca-se ainda a contribuição socioeconômica das incubadoras como 

geradoras potenciais de emprego e renda nas regiões onde atuam (ANPROTEC, 2016). 

Dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC) indicam a existência de 369 incubadoras de empresas no Brasil, que 

reúnem cerca de 2.310 empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas. O faturamento das 

empresas incubadas e graduadas é de R$ 15.259.073.147,86. Desse valor, R$ 8.876.202.850,11 

é transformado em renda na economia, gerando um total de 53.280 empregos diretos. A partir 

dos gastos diretos realizados, estima-se um efeito indireto das empresas incubadas e graduadas 
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da ordem de R$ 24.109.335.573,61 na produção nacional e de R$ 13.580.575.101,59 na renda, 

além da geração de 373.847 empregos indiretos (ANPROTEC, 2016).  

Do total de empresas incubadas no país, 96% são micros e pequenas empresas, de 

acordo com a conceituação do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), por faturarem abaixo de R$ 3,6 milhões. No caso das empresas graduadas, esse 

percentual é de 85,9%. Tais dados reafirmam o caráter local de atuação e de contribuição para 

a dinâmica econômica dos mercados onde esses negócios estão inseridos (ANPROTEC, 2016).  

As micro e pequenas empresas vêm progressivamente aumentando sua relevância 

na economia brasileira. Constatou-se que em termos agregados essa participação era de 21% 

em 1985, aumentou para 23% em 2001 e passou para 27% em 2011. Essa participação 

aumentou tanto em serviços como no comércio, tendo se reduzido um pouco na atividade 

industrial, onde predominam médias e grandes empresas que se beneficiam de economias de 

escala. Destaca-se que as micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riqueza 

no comércio no Brasil (53,4% do PIB desse setor). No PIB da indústria, a participação das 

micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%) e no setor de serviços, 

mais de um terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios (SEBRAE, 

2016). 

Esses dados mostram a relevância das micros e pequenas empresas para o 

desenvolvimento socioeconômico do país. Entretanto, de acordo com estudo do SEBRAE 

(2016), as microempresas constituem o grupo que tem maior peso no fechamento dos pequenos 

negócios, possuindo taxa de mortalidade de 45% para os empreendimentos de até 2 anos, 

constituídos em 2012. Esse número é bem superior quando comparado com a taxa dos 

microempreendedores individuais (13%), das empresas de pequeno porte (2%), das médias 

empresas (2%) e das grandes empresas (3%). Por outro lado, o Ceará apresenta taxa de 

sobrevivência geral das empresas de 75%, ocupando a 20ª posição no raking do país e a 8ª do 

Nordeste, ficando à frente somente do estado do Maranhão na classificação regional (SEBRAE, 

2016). 

A pesquisa realizada pelo SEBRAE indica que o fechamento das empresas é 

atribuído a vários fatores como: o tipo de ocupação dos empresários antes da abertura (se 

desempregado ou não); a experiência/conhecimento anterior deles no ramo; a motivação para a 

abertura do negócio; o planejamento adequado do negócio antes da abertura; a qualidade da 

gestão do negócio e, por fim, a capacitação deles em gestão empresarial (SEBRAE, 2016). Os 

três últimos fatores podem ser melhorados por meio de ações que permitam a aprendizagem 

empreendedora.  
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De acordo Hisrich e Peters (2004), deixar o esforço empreendedor desenvolver-se 

a partir de uma dinâmica natural do mercado pode ser insuficiente, sendo importante criar um 

ambiente, como as incubadoras de empresas, que favoreça a elaboração de projetos 

tecnológicos e que aumente suas chances de sucesso. O principal valor agregado das 

incubadoras é o conjunto de processos institucionalizados e de normas que estruturam os canais 

de conhecimento, criando condições que facilitam o desenvolvimento da empresa e a 

comercialização de suas inovações. Assim, na tentativa de evitar o fracasso, ocorre a incubação, 

para que esses negócios se estruturem e sejam autossustentáveis (HACKETT; DILTS, 2004). 

O processo de incubação disponibiliza oportunidades de aprendizagem não somente por 

intermédio de palestras, de seminários e de workshops, mas também pela prática (RITA; 

BAÊTA, 2005). Dessa maneira, faz-se relevante estudar como ocorre a aprendizagem 

empreendedora nesse contexto. 

 

1.4 Aspectos metodológicos 

 

Este estudo, quanto à natureza, é qualitativo; quanto aos objetivos, caracteriza-se 

como descritivo; e quanto aos meios, é classificado como pesquisa bibliográfica e de campo. 

Os dados qualitativos serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e de pesquisa 

em documentos e serão analisados por meio da técnica análise de conteúdo.   

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em sete seções. A primeira é esta introdução, 

na qual destacam-se: o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa e 

os aspectos metodológicos.  

A segunda seção expõe o tema aprendizagem empreendedora. É apresentado o 

conceito, os principais modelos encontrados na literatura e os trabalhos anteriores sobre a 

temática. 

A terceira seção aborda o empreendedorismo no contexto das incubadoras de 

empresas. São ressaltados os conceitos de empreendedor e de empreendedorismo, a origem das 

incubadoras, o processo de incubação de empresas e seus benefícios e os trabalhos anteriores 

sobre empreendedorismo no ambiente de incubação.  
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A quarta seção apresenta os pressupostos teóricos da pesquisa com base na 

discussão sobre aprendizagem empreendedora e sobre empreendedorismo e incubadoras. São 

estabelecidos quatro pressupostos, de acordo com os componentes do modelo de Politis (2005). 

A quinta seção destaca os procedimentos metodológicos que serviram de base 

para a realização dessa investigação. Eles são divididos em: tipologia, sujeitos da pesquisa, 

métodos de coleta de dados e métodos de análise dos dados. 

A sexta seção expõe a análise e discussão dos resultados do estudo, com base nos 

objetivos específicos definidos. É realizado o confronto com a literatura de acordo com os 

pressupostos teóricos, destacando os achados da pesquisa. 

A sétima seção apresenta as considerações finais do estudo. Os principais resultados 

da pesquisa são sintetizados, realizando o seu alinhamento com o objetivo geral. São 

esclarecidas as limitações desse trabalho, sugerindo temas para pesquisas futuras. Por fim, têm-

se as referências, apêndices e anexos. 
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2 APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA 

 

Nesta seção, é apresentada a primeira parte da fundamentação teórica desta 

pesquisa, abordando as diversas definições existentes para o que é aprendizagem 

empreendedora e como ocorre esse processo através dos modelos conceituais propostos por: 

Rae (2004), Politis (2005), Holcomb et al. (2009), Franco e Haase (2009) e Man (2012). No 

último tópico, são apresentadas as pesquisas sobre aprendizagem empreendedora desenvolvidas 

no contexto brasileiro.  

 

2.1 Conceito 

 

A aprendizagem empreendedora surgiu como uma área de pesquisa promissora na 

interface entre aprendizagem e contexto empresarial (HARRISON; LEITCH, 2005). Como e 

quando a aprendizagem ocorre é uma questão fundamental para a compreensão do processo 

empreendedor (WANG; CHUNG, 2014), que é definido como a identificação e o 

desenvolvimento de oportunidades (LANS; VERSTEGEN; MULDER, 2011).  

Muitos autores definem aprendizagem empreendedora, possibilitando vários 

entendimentos (WANG; CHUNG, 2014). Quando a aprendizagem é aplicada ao conceito de 

empreendedorismo, ela está preocupada em aprender como reconhecer e agir sobre 

oportunidades e interagir socialmente para iniciar, organizar e gerenciar empreendimentos. 

Dessa maneira, a aprendizagem empreendedora significa aprender a trabalhar de forma 

empreendedora (RAE, 2000; RAE; CARSWELL, 2001; RAE, 2005; RAE, 2006). Para Fang, 

Tsai e Lin (2010), é um processo intrinsecamente social e cognitivamente interativo, através do 

qual o conhecimento é gerado, articulado e distribuído. 

A aprendizagem é o que guia a busca do empreendedor por novas oportunidades 

(FRANCO; HAASE, 2009). A questão central é como os empresários acumulam e atualizam o 

conhecimento (MINNITI; BYGRAVE, 2001). Cope (2005) define-a como o conhecimento 

experimentado pelos empreendedores durante a criação e o desenvolvimento de uma pequena 

empresa, em vez de um estilo particular ou forma de aprendizado que poderia ser descrito como 

empreendedor. Esse conhecimento é incorporado e implementado nas estruturas e práticas dos 

empreendimentos (MILLER, 2012).  

Politis (2005) considera a aprendizagem empreendedora como um processo 

contínuo que facilita o desenvolvimento de conhecimentos necessários para a eficácia na 

criação e na gestão de novos empreendimentos. Para a autora, a distinção entre a experiência 
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de um empreendedor e o conhecimento adquirido é o ponto de partida para o estudo do 

fenômeno, em que a experiência pessoal do empreendedor é continuamente transformada em 

conhecimento. 

Para Holcomb et al. (2009), a aprendizagem empreendedora é o processo pelo qual 

as pessoas adquirem novos conhecimentos a partir da experiência direta e da observação dos 

comportamentos, ações e resultados dos outros. A assimilação de novos conhecimentos é feita 

utilizando heurísticas para enfrentar as discrepâncias que são comuns à informação adquirida 

em contextos incertos. Por último, o conhecimento assimilado é organizado, fazendo ligações 

com as estruturas preexistentes. 

Essas definições refletem uma ampla gama de enfoques:  

a) o aprendizado experimentado pelos empreendedores;  

b) o que, como e por que os empreendedores aprendem, reconhecendo e agindo 

sobre as oportunidades; e  

c) um processo relacionado à aquisição, assimilação e organização do 

conhecimento.  

Esses múltiplos conceitos demonstram os diferentes marcos de referência que os 

pesquisadores aplicaram ao entendimento da aprendizagem empreendedora. A análise mais 

detalhada dessas definições revela que elas estão relacionadas principalmente com o que e como 

os empreendedores aprendem (WANG; CHUNG, 2014). Essas perguntas norteiam os diversos 

estudos desenvolvidos na área, incluindo os modelos conceituais.  

 

2.2 Modelos conceituais de aprendizagem empreendedora  

 

Pesquisadores como Rae (2004), Politis (2005), Holcomb et al. (2009), Franco e 

Haase (2009) e Man (2012) formularam modelos conceituais, visando explicar como ocorre o 

processo de aprendizagem empreendedora. A seguir, esses modelos são apresentados em ordem 

cronológica, com exceção do estudo de Politis (2005), que é mostrado por último e com maior 

profundidade, uma vez que a presente pesquisa utiliza o seu quadro conceitual como 

embasamento teórico.  

 

2.2.1 Modelo de aprendizagem empreendedora de Rae (2004) 

 

Rae (2004) investiga como as pessoas aprendem a trabalhar de forma 

empreendedora, identificando processos e experiências significativas de aprendizagem na 
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indústria criativa. O autor desenvolve um modelo de aprendizagem empreendedora explorando 

três dimensões: aprendizagem contextual, empreendimento negociado e formação pessoal e 

social. Esses três grandes temas são divididos em subtemas, conforme ilustrado na figura 1: 

 

Figura 1 - Modelo conceitual de Rae (2004) 

 

Fonte: Adaptado de Rae (2004, p. 495). 

 

A primeira dimensão, formação pessoal e social, se refere à criação da identidade 

empreendedora que é o resultado de um processo de relações familiares e sociais. Essa 

dimensão inclui os subtemas: construção da narrativa da identidade, relações familiares, 

identidade como prática e tensão entre identidade atual e futura. A segunda dimensão, 

aprendizagem contextual, permite ao empreendedor reconhecer oportunidades emergentes em 

situações específicas e atuar sobre elas. Inclui os subtemas: aprendizado por meio de imersão 

dentro do setor, reconhecimento de oportunidade por meio de participação cultural e teorias 

sobre as práticas de ação empreendedora. Por fim, a terceira dimensão, empreendimento 

negociado, diz respeito a um processo de negociação que resulta no crescimento do 

empreendimento de negócios ao longo do tempo. Inclui os subtemas: empreendimento conjunto 

e parcerias; significados compartilhados, estruturas e práticas; mudanças de papéis ao longo do 

tempo e inserção em redes de relacionamentos externos (RAE, 2004). 
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O modelo de Rae (2004), apresenta a aprendizagem empreendedora como um 

processo, destacando-se: a formação de identidade, as práticas sociais, a criação de significado 

e a negociação (FORTES; LOPES; TEIXEIRA, 2016). Ele evidencia a abordagem da 

aprendizagem experiencial, baseada na prática, na ação e no contexto, ou seja, o aprendizado é 

alcançado por meio de ações e deriva das experiências passadas e de outras fontes de 

relacionamento (VASCONCELOS, 2014). Os empreendedores aprendem através da 

experiência direta, dos sucessos e fracassos, bem como por meio do relacionamento com outras 

pessoas (RAE; CARSWELL, 2000). 

Destaca-se que existem duas aplicações práticas para o modelo, uma educacional, 

em que o modelo pode servir de apoio para a aprendizagem individual e na prática pedagógica; 

e outra profissional, na qual o modelo pode apoiar o crescimento de pequenas empresas (RAE, 

2004). Entretanto, Rae (2005, 2006) defende que a prática empreendedora é aprendida mediante 

o ambiente do empreendimento, ou seja, através da prática e experiência social, e não somente 

no ambiente educacional. Portanto, a ação empreendedora é vista a partir de um processo 

experiencial, social e colaborativo de aprendizagem (RAE, 2004, 2005, 2006). 

 

2.2.2 Modelo de aprendizagem empreendedora de Holcomb et al. (2009) 

 

Segundo Holcomb et al. (2009), a aquisição de conhecimento é o processo de extrair 

e de estruturar informação e direcioná-la para o processo que acumula novos conhecimentos. 

Assim, os autores consideram que as pessoas adquirem conhecimento de três formas: pela 

experiência direta, pela observação das ações dos outros e suas consequências e pela busca em 

fontes como livros, artigos, etc. Entretanto, eles consideraram apenas as duas primeiras formas 

na elaboração do seu modelo conceitual. 

O modelo conceitual proposto por Holcomb et al. (2009), ilustrado na figura 2, 

indica o processo de aprendizagem empreendedora sob a lente de dois tipos de aprendizagem: 

experiencial e vicarious. A aprendizagem experiencial assimila novos conhecimentos através 

da transformação da experiência direta do empreendedor. A vicarious learning, também 

chamada de aprendizagem observacional, envolve a modelagem dos comportamentos e ações 

dos outros e os resultados relacionados. De acordo com os autores, o aprendizado através dos 

outros ocorre quando uma pessoa presta atenção para alguns comportamentos ou ações, retém 

a informação, assimila e organiza tudo em sua memória. Assim, as pessoas alteram a 

correspondência entre conceitos formados na memória, baseados na informação que eles 

adquirem com a observação. 
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Figura 2– Modelo conceitual de Holcomb et al. (2009) 

 

Fonte: Adaptado de Holcomb et al. (2009, p. 176). 

 

Holcomb et al. (2009) afirmam que o conhecimento acumulado pelo empreendedor 

com a aprendizagem experiencial e a vicarious learning se torna vulnerável a um fator de 

heurística, que ajusta o processo de aprendizagem, uma vez que existe a incerteza em todo o 

processo. Dessa forma, são destacados três tipos de heurística, presentes no processo de 

aprendizagem empreendedora: heurística de disponibilidade, heurística de representatividade e 

heurística de ancoragem e ajuste.  

A disponibilidade diz respeito ao fato de que as pessoas frequentemente baseiam 

seus julgamentos no conhecimento mais acessível na memória. Por sua vez, a 

representatividade refere-se à sua tendência a atribuir os traços mais comuns e significativos de 

uma categoria a todos os seus membros. Por último, a ancoragem e ajuste propõe que os 

indivíduos estabelecem um valor inicial através de experiências ou observações anteriores, 

cálculo parcial ou involuntariamente por meios arbitrários (HOLCOMB et al., 2009). 

Teoricamente, esses mecanismos são importantes porque sugerem até que ponto os 

julgamentos influenciam a aprendizagem e expõem condições que podem beneficiar ou limitar 

a eficácia da ação empreendedora. Um princípio central da teoria cognitiva é que as pessoas 

empregam táticas de processamento de informação (heurísticas) que melhor representam e / ou 

facilitam seus objetivos. Sendo assim, as pessoas confiam nessas táticas para dar significado às 
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informações recém-adquiridas, criando ineficiências no processo de aprendizagem que 

distorcem o conhecimento (HOLCOMB et al., 2009). 

 

2.2.3 Modelo de aprendizagem empreendedora de Franco e Haase (2009) 

 

Franco e Haase (2009) propõem uma nova abordagem que mostra como os 

diferentes níveis – organizacional, grupal e individual - afetam e são afetados pela 

aprendizagem empreendedora e quais forças impulsionam esses processos. Os autores, 

consideram o empreendedor como um aprendiz permanente. Assim sendo, os empreendedores 

são considerados como indivíduos que estão envolvidos no reconhecimento e/ou exploração de 

oportunidades e, ao mesmo tempo, são capazes de aprender permanentemente. O modelo de 

Franco e Haase (2009) é apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo conceitual de Franco e Haase et al. (2009) 

 

Fonte: Adaptado de Franco e Haase (2009, p. 632). 

 

Na análise de Franco e Haase (2009), há uma forte interação entre os diferentes 

níveis de aprendizagem. Os principais componentes de aprendizagem empreendedora são: a 

intuição, a interpretação, a motivação externa e a predisposição interna no que se refere ao alerta 

e à criatividade.  
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A intuição ocorre exclusivamente no nível individual. É o início de uma nova 

aprendizagem. É a convicção do empreendedor que algo é verdadeiro, mesmo quando não há 

nenhuma evidência que prove sua veracidade. É resultado da experiência e das imagens retidas 

na memória do indivíduo. A intuição é frequentemente pré-consciente e suas conclusões são 

expressas através de metáforas. O indivíduo ainda não possui um vocabulário desenvolvido 

para esse novo conhecimento, o que torna difícil compartilhar com outros indivíduos. Uma 

pessoa altamente intuitiva é capaz de identificar, subconscientemente, padrões que no passado 

permitiam compreender e reagir em situações determinadas (FRANCO; HAASE, 2009).  

De acordo com Franco e Haase (2009), o desenvolvimento mais concreto da 

intuição baseia-se em três efeitos:  

a) um aprendizado prévio de maneira subconsciente e tácita, difícil de compartilhar 

e transmitir;  

b) interpretação da situação, implicando recordação, reconhecimento e comparação 

de modelos baseados na experiência, trazidos à mente de forma dinâmica e 

simples, que ajudam a diminuir a infinidade de possibilidades inerentes em 

qualquer situação; e,  

c) geração de um sentimento sobre o que é correto e o que não é, e também, quando 

basear a ação na intuição.  

Se a pessoa altamente intuitiva é um empreendedor, sua intuição é o que oferece 

novas possibilidades no futuro, porque implica inovação e mudança. É essa orientação para o 

futuro e, portanto, para o desenvolvimento da empresa, o que leva a enfatizar que uma das 

ferramentas mais importantes na aprendizagem empreendedora é a intuição. 

A interpretação funciona como uma ponte entre o indivíduo e os outros níveis. É a 

explicação de uma ideia através de uma conversação interativa ou ações. Como tal, a 

interpretação é uma atividade social que cria e aperfeiçoa a linguagem comum, esclarece as 

imagens e cria uma compreensão e um significado compartilhado. Durante esse processo, os 

indivíduos desenvolvem mapas cognitivos de seus negócios e de seu ambiente social, o que 

implica que a interpretação se relaciona diretamente com o cenário do empreendedor. A 

interpretação é, portanto, um processo que pode ocorrer no nível individual, mas é mais 

provável que se desenvolva em um processo ao nível do grupo (FRANCO; HAASE, 2009). 

A motivação pode ser definida como uma variedade de razões que incitam os 

indivíduos a ativar e controlar o seu comportamento constantemente. É influenciado por fatores 

internos e externos em um grau que dependerá do desejo e da vontade. Motivação intrínseca é 

o termo usado quando os fatores predominantes são internos. A motivação extrínseca surge sob 
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influências externas. Essa última parece ser mais relevante para o cenário empresarial, uma vez 

que oferece recompensas, tangíveis e intangíveis. Alguns empreendedores podem ser 

intrinsecamente motivados, ou seja, indiferente a qualquer recompensa, mas a maioria deles 

respondem a incentivos externos. Muitas vezes, recompensas intangíveis como 

reconhecimento, independência, status social entre outras superam a remuneração pecuniária. 

O desempenho bem-sucedido depende da aprendizagem, e, claramente, a motivação externa 

será crucial no processo de aprendizagem do empreendedor (FRANCO; HAASE, 2009). 

Os recursos internos, que relacionamos com o desempenho bem-sucedido, são o 

alerta e a criatividade que são fundamentais para o reconhecimento de novas oportunidades de 

negócios. O alerta permite ao empreendedor identificar oportunidades, usando vantagens de 

informação. Está fundamentado no conhecimento, que pode ser melhorado pela aprendizagem. 

O alerta é uma faculdade responsiva. Já a criatividade, o segundo recurso interno, é uma 

faculdade ativa. É um processo mental que leva à geração de novas ideias e métodos ou de 

novas associações entre aquelas já disponíveis. A criatividade precisa de um ambiente que 

suporte a capacidade de improvisação, de adaptabilidade e de inovação. Dentro do processo de 

reconhecimento de oportunidades empresariais, a criatividade é primariamente uma atividade 

individual. Embora possa ser favorecida por uma certa predisposição, a criatividade pode ser 

ensinada ou pelo menos estimulada pelos professores ou pelas circunstâncias, ou seja, pode ser 

aprendida (FRANCO; HAASE, 2009). 

Dessa forma, de acordo com o modelo de Franco e Haase (2009), intuir como 

reconhecimento pré-consciente das oportunidades ocorre exclusivamente no nível individual. 

A interação entre os diferentes níveis é atribuída a uma combinação dos dois processos básicos, 

interpretação e motivação. Quanto mais desenvolvida for a ligação entre os diferentes níveis de 

aprendizagem, maiores serão as possibilidades de aprendizagem eficaz e, assim, a identificação 

de novas oportunidades de negócio. Estes processos fluem incessantemente, provocando 

alterações cognitivas e comportamentais.  

 

2.2.4 Modelo de aprendizagem empreendedora de Man (2012) 

 

Man (2012) desenvolve empiricamente um modelo de aprendizagem 

empreendedora, considerando como aspecto central os comportamentos de aprendizagem. De 

acordo com o autor, os empreendedores acumulam experiência ao realizar tarefas como: 

desenvolver a estratégia para o negócio, identificar oportunidades de crescimento e gerenciar 

os funcionários, entre outras. Essas experiências passam por processos de transformação que 
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gerará resultados em formas de certos conhecimentos, habilidades e atributos. Esses resultados 

de aprendizagem são aplicados, por sua vez, quando os empresários executam suas tarefas, com 

a absorção de conhecimento, habilidades ou atributos de outras pessoas. Influenciando esse 

ciclo, o contexto da aprendizagem fornece oportunidades para os empreendedores acumular e 

consolidar a experiência e também transferir os resultados da aprendizagem em uso atual por 

meio da geração de episódios de aprendizagem. O contexto também proporciona uma 

ampliação do escopo para que os empreendedores exerçam seus comportamentos de 

aprendizagem, e permite um longo período de tempo para reflexão e para aplicação após a 

acumulação de experiência (MAN, 2012). A figura 4 apresenta o modelo conceitual de Man 

(2012). 

 

Figura 4 - Modelo conceitual de Man (2012) 

 

Fonte: Adaptado de Man (2012, p. 561). 

 

Nesse modelo, a aprendizagem empreendedora é mostrada como um processo 

aberto, gerador, repetitivo e autorreforçador. Além disso, o processo de aprendizagem 

empresarial compreende três processos de transformação, sob os quais os comportamentos de 
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aprendizagem são exibidos. Revela-se empiricamente que a própria experiência do 

empreendedor demonstrou um relacionamento mais direto com a aprendizagem quando 

comparado com os conhecimentos, as competências e os atributos dos outros indivíduos. Vale 

ressaltar que as características de autorreforço e repetição do processo estão ligadas através de 

uma relação envolvendo tarefas empresariais, experiência empreendedora e resultados de 

aprendizagem. Assim, a utilização dos resultados de aprendizagem é mostrada não apenas nas 

formas de realização das tarefas empresariais, mas também no reforço dos comportamentos de 

aprendizagem (MAN, 2012).  

Man (2012) defende que a principal vantagem de se concentrar nos 

comportamentos é que eles são mais facilmente observáveis e mensuráveis no processo, 

permitindo uma investigação mais aprofundada sobre a intensidade da aprendizagem 

empreendedora. Além disso, o autor oferece uma visão de que a educação e a capacitação de 

empreendedores devem ser consideradas numa perspectiva de aprendizagem. Por conseguinte, 

em vez de fornecer diretamente as competências e os conhecimentos necessários para o início 

e a gestão das pequenas empresas, os programas de formação de empreendedores devem 

centrar-se na criação de contextos adequados que induzam o desenvolvimento de 

comportamentos empreendedores relacionados com a aprendizagem. Ao fazer isso, a educação 

e a formação devem proporcionar oportunidades aos empresários para aplicarem o que 

aprenderam na tomada de medidas para que possam acumular mais experiência. Como 

resultado, a experiência adquirida pode, por sua vez, tornar-se seu próprio conhecimento, 

habilidade e atributo. Por conseguinte, a educação e a formação devem também permitir espaço 

para uma reflexão mais aprofundada sobre essa experiência. Por fim, é necessário frisar que 

esse tipo de intervenção deve situar-se dentro do local de trabalho real ou de contextos 

simulados, para que os comportamentos de aprendizagem possam ser praticados e reforçados. 

 

2.2.5 Modelo de aprendizagem empreendedora de Politis (2005) 

 

Politis (2005) propõe um modelo conceitual que explica a aprendizagem 

empreendedora como um processo experiencial. Nesse contexto, é necessário fazer uma 

distinção entre a experiência do empreendedor e o conhecimento por ele adquirido. A primeira 

é decorrente da observação direta ou da participação em eventos associados com a criação de 

novos negócios, enquanto o segundo é resultante do que o empreendedor tem encontrado e o 

que representa o conhecimento derivado dessa experiência particular (POLITIS, 2005).  
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O modelo conceitual de Politis (2005) é ilustrado na figura 5. A autora argumenta 

que além de investigar a ligação entre a experiência da carreira do empreendedor e o 

desenvolvimento do conhecimento empreendedor (A), também é preciso uma melhor 

compreensão sobre como o processo de transformação de uma experiência em conhecimento 

influencia o tipo específico de conhecimento desenvolvido (B), e, adicionalmente, também os 

fatores que influenciam o modo predominante do empreendedor transformar uma experiência 

em conhecimento (C).  

 

Figura 5 – Modelo conceitual de Politis (2005) 

 

Fonte: Adaptado de Politis (2005, p. 402). 

 

De acordo com a figura 5, o modelo de Politis (2005) é estruturado em quatro 

categorias: a experiência de carreira dos empreendedores, o processo de transformação, os 

fatores que influenciam esse processo e o conhecimento empreendedor. Esses conceitos são 

explicados a seguir. 

 

2.2.5.1 Experiências de carreira empreendedora 

 

A experiência de carreira dos empreendedores faz referência aos antecedentes do 

conhecimento empreendedor. Isso significa que a experiência prévia de situações semelhantes 
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serve muitas vezes de base para a experiência e para o conhecimento em contextos empresariais. 

Politis (2005) aponta três tipos de experiências de carreira que estão associadas com a 

aprendizagem empreendedora: experiência de criação de empresas, experiência de 

administração e experiência específica do setor.  

A experiência de criação de empresas fornece conhecimento tácito que facilita a 

tomada de decisões nas oportunidades de empreendedorismo sob incerteza e pressão de tempo. 

Como resultado, os indivíduos com mais experiência reconhecem melhor uma oportunidade 

empreendedora do que outros e, portanto, possuem maiores chances de explorá-la. Assim, 

mesmo que algumas das informações e dos conhecimentos possam ser compreendidas através 

da educação, muitas das informações necessárias só podem ser assimiladas fazendo na prática 

(POLITIS, 2005).  

A experiência de administração é a quantidade de experiência de gestão dos 

empreendedores. Ela pode fornecer aos indivíduos informações sobre muitos dos aspectos 

básicos do negócio que são relevantes para reconhecer e para agir em oportunidades 

empreendedoras, tais como: finanças, vendas, tecnologia, logística, marketing e organização. 

Além disso, fornece aos empresários treinamento em muitas das habilidades necessárias para 

lidar com as atividades do novo negócio como: vender, negociar, liderar, planejar, tomar 

decisões, resolver problemas, organizar e comunicar (POLITIS, 2005). 

A experiência específica do setor tem forte influência sobre o desenvolvimento do 

conhecimento empreendedor, pois diminui as incertezas sobre o valor dos bens e serviços que 

se planeja produzir. Isso implica que indivíduos com experiência prévia como cliente ou 

fornecedor em um setor, geralmente, têm uma melhor compreensão de como atender às 

condições da demanda nesse mercado, já que a sua experiência fornece informações que os 

externos não conseguem reunir. Esse conhecimento pode ser desenvolvido pelo indivíduo como 

empreendedor ou como empregado (POLITIS, 2005). 

Esses três tipos de experiência colocam o indivíduo frente a problemas que ele pode 

encontrar na execução de um novo negócio e, portanto, facilitam a aquisição de conhecimento 

que pode ajudar a resolver dificuldades semelhantes no futuro. Nesses termos, Politis (2005) 

considera que as experiências de carreira do empreendedor são positivamente relacionadas ao 

desenvolvimento do conhecimento empreendedor. Dessa forma, quanto maior a experiência de 

carreira, maior é a eficácia do empreendedor em reconhecer e agir nas oportunidades 

empreendedoras e em lidar com os desafios de novos negócios. 
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2.2.5.2 Processos de transformação 

 

Politis (2005) considera que as experiências de carreira dos empreendedores não 

conduzem diretamente à aquisição do conhecimento empreendedor. Em vez disso, a obtenção 

de novas experiências e o desenvolvimento de novos conhecimentos podem ser descritos como 

um processo em que as experiências são transformadas em conhecimento adquirido 

experimentalmente (KOLB, 1984). Portanto, a simples percepção da experiência prévia não é 

suficiente para que a aprendizagem empreendedora ocorra. É preciso que algo seja feito com 

ela.  

Com base nas ideias de Kolb (1984), Politis (2005) pondera que a aprendizagem 

empreendedora pode ser considerada como um processo experiencial no qual os 

empreendedores desenvolvem o conhecimento através de quatro habilidades: experimentar, 

refletir, pensar e agir. Ela é concebida como um processo complexo em que os empreendedores 

transformam a experiência em conhecimento de diferentes maneiras.  

De acordo com Politis (2005), o processo de transformação pode ter dois cursos 

distintos, dependendo de como os empresários transformam suas experiências em 

conhecimento. Entretanto, é importante destacar que nenhum desses dois cursos diferentes de 

transformação é automaticamente melhor do que o outro, ambas as formas são essenciais para 

sustentar a aprendizagem.  

Os modos predominantes de transformação da experiência em conhecimento são: 

exploration e exploitation. O papel da experiência pode, a esse respeito, ser duplo, o que implica 

que os empresários se baseiam em uma das duas estratégias possíveis na tomada de decisões 

(POLITIS, 2005). March (1991) faz a distinção entre esses dois termos no âmbito da 

aprendizagem organizacional, considerando a relação entre a exploration de novas 

possibilidades e a exploitation de velhas certezas.  

Em conformidade com March (1991), Politis (2005) pondera que no modo 

exploration os empreendedores podem escolher novas ações que sejam distintas das que já 

tomaram. Já no modo exploitation os empreendedores podem escolher ações que se replicam 

ou estão intimamente relacionadas com as que já tomaram, explorando assim seu conhecimento 

preexistente.   

A manutenção de um equilíbrio adequado entre exploration e exploitation é uma 

preocupação primordial para a sobrevivência e a prosperidade do negócio, uma vez que a 

exploração de ideias que foram comercialmente bem-sucedidas fornece os recursos para buscar 
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novas experiências e conhecimento. No entanto, a combinação ótima de exploration e 

exploitation é complexa e difícil de especificar (POLITIS, 2005). 

Com base nestes conceitos, Politis (2005) afirma que o modo predominante de 

transformação de experiência em conhecimento dos empreendedores pode moderar a relação 

entre sua experiência de carreira e o desenvolvimento de conhecimento empreendedor. Assim 

sendo, a autora faz a seguinte relação: quanto maior a confiança em exploration, mais efetivo é 

o empreendedor em reconhecer e agir nas oportunidades empreendedoras e, por sua vez, quanto 

maior a confiança em exploitation, mais efetivo é o empreendedor em enfrentar as 

responsabilidades de um novo negócio. Esses processos de transformação da experiência em 

conhecimento empreendedor são influenciados por determinados fatores que são apresentados 

no próximo tópico.  

 

2.2.5.3 Fatores que influenciam o processo de transformação da experiência em 

conhecimento empreendedor 

 

De acordo com Politis (2005), os fatores que influenciam o processo de 

transformação da experiência em conhecimento empreendedor são: resultados de eventos 

prévios, lógica ou racionalidade dominante e orientação de carreira. 

O primeiro fator é o resultado de eventos prévios que, se bem-sucedidos ou 

fracassados, influenciam o modo predominante de um empreendedor transformar uma 

experiência em conhecimento. Experiências anteriores fracassadas podem estimular os 

empreendedores a buscar novas ações, distintas daquelas que eles usaram no passado, pois com 

os conhecimentos adquiridos com o insucesso, eles têm oportunidade de refletir sobre o 

ocorrido e podem reduzir as incertezas, aumentar a variedade e expandir as pesquisas de novas 

oportunidades. Portanto, os fracassos são considerados combustíveis para a aprendizagem por 

meio do modo explorative (POLITIS, 2005). 

Por outro lado, as experiências bem-sucedidas podem criar um padrão para se 

atingir o sucesso em novos negócios, devido à tendência do empreendedor em repetir as 

mesmas estratégias utilizadas anteriormente em situações semelhantes. Tendo em vista que as 

organizações desenvolvem, estabelecem e seguem rotinas que são difíceis de serem mudadas 

em curto prazo se estiverem funcionando, pois os empreendedores são estimulados a focar sua 

atenção nas atividades que foram bem desenvolvidas no passado, usando o modo exploitative 

(POLITIS, 2005). 
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De acordo com esse raciocínio, o resultado de eventos prévios de um empreendedor 

está relacionado ao seu modo de transformar uma experiência em conhecimento. Dessa forma, 

quanto maior o grau de fracasso empreendedor passado, maior o grau do modo explorative e, 

por sua vez, quanto maior o grau de sucesso, maior o grau do modo exploitative (POLITIS, 

2005).  

O segundo fator que influencia o processo de transformação da experiência em 

conhecimento empreendedor é a lógica ou racionalidade dominante. Politis (2005), com base 

em Sarasvathy (2001), descreve dois tipos de racionalidade nas teorias econômicas: effectuation 

e causation. A primeira recorre à síntese e à imaginação para criar novos mercados que ainda 

não existem e enfatiza a questão do que pode ser feito com os meios possíveis e fins imaginados. 

A segunda utiliza técnicas de análise e estimativa para explorar mercados latentes e concentra-

se no que deve ser feito com objetivos predeterminados.  

Em outras palavras, a lógica effectuation considera um conjunto de meios e se 

concentra na seleção dos possíveis efeitos que podem ser criados com ele, já a lógica causation 

considera um determinado fim e se concentra na seleção de meios para criá-lo. Entretanto, 

apesar das diferenças, ambos são partes integrantes do raciocínio humano que podem ocorrer 

simultaneamente, se sobrepondo e se entrelaçando em diferentes contextos de decisões e ações 

(SARASVATHY, 2001).  

Politis (2005) faz a relação entre a racionalidade dominante de um empreendedor e 

o seu modo de transformar uma experiência em conhecimento. Para a autora, quanto mais o 

empreendedor se apoia na effectuation como racionalidade dominante, maior o grau do modo 

explorative e quanto mais confiança na causation, maior o grau do modo exploitative.  

Por fim, o terceiro fator, a orientação de carreira, é baseada no argumento de que a 

maioria dos indivíduos desenvolve conceitos diversos do que a carreira significa para eles. Isso 

tem grande influência sobre sua escolha de carreira e experiência no trabalho. Politis (2005) 

sugere que os empreendedores com diferentes tipos de motivação de carreira procuram 

diferentes tipos de eventos empreendedores e situações de aprendizagem, que por sua vez 

influenciam o seu modo predominante de transformar uma experiência em conhecimento. A 

autora identificou, com base no modelo desenvolvido por Brousseau et al. (1996) quatro 

conceitos distintivos de carreira: espiral, transitório, linear e especialista. Esses quatro padrões 

de preferências de carreira são baseados em diferentes motivos que fundamentam cada uma 

dessas orientações.  

Indivíduos com orientação de carreira espiral preferem explorar novas atividades 

relacionadas às anteriores, nas quais a criatividade e o desenvolvimento pessoal se tornam os 
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principais motivos. Os empreendedores que se apoiam na carreira espiral podem assim ser 

caracterizados por movimentos periódicos importantes em áreas ocupacionais, especialidades 

ou disciplinas que estão intimamente relacionadas com as anteriores. Isso significa que o novo 

campo se baseia no conhecimento desenvolvido no campo anterior e, ao mesmo tempo, oferece 

oportunidades para desenvolver um conjunto inteiramente novo de conhecimento. Já indivíduos 

com um perfil de carreira transitório fazem mudanças frequentes de campo, organizações e 

empregos em que variedade e independência são os principais motivos para suas escolhas de 

carreira. Espera-se que os empreendedores que possuem orientação de carreira espiral ou 

transitória prefiram novos projetos para buscar desafios e aprendizado. Esses tipos de 

empreendedores tendem a ter um maior grau de exploration de novas possibilidades (POLITIS, 

2005). 

Por outro lado, a carreira linear consiste em uma série progressiva de passos para 

cima em uma hierarquia (como uma hierarquia gerencial) com raras mudanças. 

Empreendedores desse tipo de carreira são motivados por oportunidades para fazer coisas 

importantes, o que implica que o poder e a realização se tornam os principais motivos para sua 

escolha de carreira. Por sua vez, a carreira de especialista é caracterizada por um compromisso 

ao longo da vida para uma ocupação específica, em que um indivíduo se esforça para o 

desenvolvimento e para o aperfeiçoamento de seu conhecimento dentro dessa especialidade. 

Espera-se que os empreendedores que possuam orientação de carreira linear ou especialista 

sejam menos propensos a explorar novas possibilidades e domínios, pois isso pode desviá-los 

da conquista, do prestígio ou do conhecimento especializado que tanto se esforçam por 

alcançar. Em vez disso, esses tipos de empreendedores são suscetíveis de ter um maior grau de 

exploitation do conhecimento preexistente, uma vez que se esforçam principalmente para 

refinar seus conhecimentos preexistentes para se tornarem especialistas dentro de sua profissão 

específica (POLITIS, 2005). 

Em resumo, a orientação de carreira de um empreendedor está relacionada ao seu 

modo de transformar uma experiência em conhecimento. Dessa forma, empreendedores com 

orientação de carreira transitória ou espiral podem, de forma mais ampla, focar em um modo 

explorative de transformar uma experiência em conhecimento. Já os empreendedores com 

orientação de carreira linear ou especialista podem preferir um modo exploitative (POLITIS, 

2005).  
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2.2.5.4 Conhecimento empreendedor 

 

O conhecimento empreendedor é o resultado da aprendizagem. Politis (2005) 

pondera que descrever ou definir o que a aprendizagem envolve é uma tarefa difícil. Entretanto, 

quando ela é aplicada ao conceito de empreendedorismo, está associada a aprender como 

reconhecer uma oportunidade e como agir ao avaliá-la, além de aprender como superar 

obstáculos tradicionais na organização e na administração de novos negócios, lidando com as 

responsabilidades advindas do empreendimento. Assim, a aprendizagem empreendedora gera 

dois resultados distintos: maior eficácia no reconhecimento de oportunidades e maior eficácia 

para lidar com as responsabilidades do novo negócio. 

O reconhecimento de oportunidades é muitas vezes considerado como uma das 

habilidades mais importantes de um empreendedor de sucesso. Geralmente, os empreendedores 

experientes adquiriram valiosos conhecimentos sobre contatos relevantes, fornecedores 

confiáveis, mercados viáveis, disponibilidade de produtos e recursos competitivos e respostas 

que aumentam sua capacidade de identificar e aproveitar oportunidades empresariais. Dois 

fatores influenciam a probabilidade do indivíduo descobrir novas oportunidades de negócio: a 

posse de informações prévias necessárias para identificar uma oportunidade e as propriedades 

cognitivas necessárias para avaliar (POLITIS, 2005).  

Lidar com as responsabilidades do novo negócio é outra habilidade importante do 

empreendedor bem-sucedido. Essa capacidade envolve vários aspectos relacionados com as 

várias formas como os empresários reduzem os obstáculos e as incertezas tradicionais 

relacionados com a criação de uma nova empresa, tais como: a organização de recursos 

financeiros, a construção de legitimidade, a adaptação a mudanças, o acesso a redes sociais e 

empresariais entre outras. Dessa maneira, pode-se argumentar que a experiência anterior 

oferece aos empresários a oportunidade de aprender novos conhecimentos que podem ser 

facilmente reutilizados em outros empreendimentos e, assim, proporcionar-lhes a capacidade 

de entrar em novos mercados, produtos ou tecnologias com maior sucesso (POLITIS, 2005).  

O modelo de Politis (2005) foi o escolhido como base teórica para a presente 

pesquisa. Ele se destaca por integrar as teorias da aprendizagem experiencial ao campo do 

empreendedorismo (KOLB, 1984, MARCH, 1991), por distinguir as experiências do empreendedor 

do conhecimento por ele adquirido e por desenvolver um enfoque mais dinâmico ao processo de 

transformação ao destacar os fatores que o influenciam (DIAS, 2015). Esses fatores permitem 

focar o processo intermediário de transformação e não apenas a relação direta entre a 

experiência particular e o conhecimento adquirido com ela. Ao fazer essa análise, torna-se 



40 

possível reconhecer como o processo de transformação influencia o tipo de conhecimento 

empreendedor desenvolvido (VASCONCELOS, 2014). 

O modelo de Politis (2005) foi validado em pesquisas empíricas realizadas pela 

própria autora, assim como por outros pesquisadores. Os estudos desenvolvidos pela autora 

procuraram analisar o papel da experiência para o desenvolvimento do conhecimento 

empreendedor (POLITIS; GABRIELSSON, 2005; GABRIELSSON; POLITIS, 2011; 

GABRIELSSON; POLITIS, 2012) e examinar como os empreendedores diferem em seus 

modos de aprendizagem (POLITIS; GABRIELSSON, 2015). Foram realizados também 

trabalhos visando discutir como exercícios de simulação de negócios podem ser usados para 

desencadear a aprendizagem dos alunos (GABRIELSSON; TELL; POLITIS, 2010) e analisar 

se os empreendedores estudantis que iniciam suas empresas em estreita relação com a 

universidade têm uma lógica de recursos diferente em relação aos empreendedores que iniciam 

suas empresas fora do contexto universitário (POLITIS; WINBORG; DAHLSTRAND, 2010). 

A seguir, são apresentados os estudos sobre aprendizagem empreendedora realizados no Brasil, 

utilizando como base teórica o modelo de Politis (2005).  

 

2.3 Estudos sobre aprendizagem empreendedora no contexto brasileiro 

 

O modelo de Politis (2005) também foi utilizado no contexto brasileiro em 

pesquisas sobre aprendizagem empreendedora. Foi realizada uma busca na base de dados 

Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). O quadro 1 apresenta uma síntese dos estudos empíricos encontrados. 

 

Quadro 1 – Pesquisas sobre aprendizagem empreendedora no contexto brasileiro 

ESTUDO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO 

Zampier 

(2010) 
Analisar de que maneira 

as competências 

empreendedoras de 

oportunidade e 

administrativas foram 

desenvolvidas por meio 

de um processo de 

aprendizagem 

empreendedora. 

Delineamento: estudo 

exploratório e descritivo, 

multicasos com abordagem 

qualitativa.  

Sujeitos: 9 MPE’s do setor 

educacional. 

Coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas em 

profundidade. 

Análise de dados: Utilizou-

se a narrativa de história de 

vida dos empreendedores e 

a análise temática de 

conteúdo. 

 

Constatou-se que a competência 

administrativa foi desenvolvida com 

um grau ligeiramente superior à de 

oportunidade, fato este que pode ser 

considerado como uma característica 

do setor educacional em que as 

pessoas se identificam com a 

profissão e permanecem longos anos 

na atividade. Os entrevistados 

apresentam como modo 

predominante de transformação de 

experiência em conhecimento, o 

exploitation; e, como orientação de 

carreira mais de um estilo como, por 

exemplo, especialista e espiral. 
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ESTUDO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO 

Gois e 

Machado 

(2012) 

Identificar como a 

imersão em redes por 

empreendedores pode 

favorecer a 

aprendizagem para 

criação e 

desenvolvimento de 

pequenas empresas. 

Análise bibliográfica de 

estudos realizados no 

período de 2000 a 2010. 

 

Destaca-se a importância das redes 

para que empreendedores possam 

promover trocas de conhecimento e 

desenvolvam condições ao 

surgimento de informações visando 

à criação e à identificação de 

oportunidades. A aprendizagem em 

empreendedorismo remete à busca 

de informações valiosas para 

assegurar o sucesso e a continuidade 

de pequenas e médias empresas em 

um mercado competitivo e 

dinâmico.  

Sacramento 

(2013) 

Identificar os tipos de 

inovação adotados pelas 

empresas turísticas de 

pequeno e médio porte 

da cidade de Aracaju e 

analisar como os 

empreendedores 

aprendem a inovar. 

Delineamento: estudo de 

casos múltiplos. 

Sujeitos: oito casos de 

hotéis/pousadas e agências 

de viagem de pequeno e 

médio porte localizados na 

cidade de Aracaju.  

Coleta de dados: entrevista 

semiestruturada, análise 

documental e de 

observação direta. 

Análise de dados: análise de 

conteúdo. 

Verificou-se que as empresas 

pesquisadas estão buscando inovar 

de diversas formas, e as inovações 

implementadas incluem os serviços, 

processos, práticas organizacionais e 

marketing. Constatou-se que os 

empreendedores passam por um 

processo contínuo de aprendizagem 

para inovar, e esse aprendizado 

ocorre no nível individual, grupal e 

organizacional, sendo que a 

aprendizagem individual é a forma 

principal. 

Silva (2014) Analisar a aprendizagem 

empreendedora e sua 

influência nas 

competências 

empreendedoras 

desenvolvidas pelos 

gestores da Tecnologia 

da Informação da região 

metropolitana de 

Fortaleza – CE. 

Delineamento: método 

qualitativo, de natureza 

descritiva.  

Sujeitos: 10 gestores da 

tecnologia da informação. 

Coleta de dados: entrevista 

e questionário 

semiestruturado.  

Análise dos dados: análise 

de conteúdo. 

As experiências prévias em negócios 

influenciam no desenvolvimento das 

competências empreendedoras 

iniciais: administrativa, 

oportunidade, comprometimento e 

relacionamento do gestor de TI. Os 

dois modos de transformação de 

experiências de carreira influenciam 

e aprimoram o desenvolvimento das 

competências empreendedoras. 

Vasconcelos 

(2014) 

Analisar os vínculos 

entre o processo de 

aprendizagem e o 

desenvolvimento de 

competência de 

mulheres-

empreendedoras. 

Delineamento: qualitativo, 

exploratório-descritivo, 

método da história oral 

temática.  

Sujeitos: 05 ganhadoras do 

Prêmio SEBRAE Mulher 

de Negócio.  

Coleta de dados: entrevista 

semiestruturada. 

Análise dos dados: análise 

de narrativas. 

As práticas ou experiências vividas, 

as interações sociais e familiares, 

bem como o autodesenvolvimento e 

contatos com outras pessoas 

contribuem para a identidade 

empreendedora e, portanto, 

promovem os vínculos entre 

aprendizagem e competência 

empreendedora. 

Andrade e 

Olave (2015) 

Analisar o processo de 

aprendizagem 

empreendedora 

experiencial dos 

pequenos empresários 

sergipanos, com base no 

modelo conceitual de 

Politis (2005). 

Delineamento: qualitativo, 

exploratório e descritivo, 

método de pesquisa estudo 

de casos múltiplos. 

Sujeitos: 03 

empreendedores. 

Coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas. 

Análise dos dados: análise 

de conteúdo. 

Os pequenos empresários 

aprenderam a identificar 

oportunidades de negócios e a 

gerenciar os seus novos 

empreendimentos, por meio dos 

conhecimentos oriundos das suas 

experiências prévias com criação e 

administração de empresas. 
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Dias (2015) Analisar como o 

insucesso empresarial 

propicia aprendizagem 

empreendedora em 

empreendedores de 

micro e pequenas 

empresas que criaram 

novos negócios. 

Delineamento: qualitativo, 

exploratório.  

Sujeitos: 08 

empreendedores que 

tiveram insucesso 

empresarial e 

desenvolveram novo 

negócio.  

Coleta de dados: entrevistas 

em profundidade. 

Análise dos dados: análise 

de conteúdo. 

Todos os empreendedores, ao tempo 

em que se depararam com o 

insucesso de seu empreendimento, 

apresentaram uma ação reflexiva 

imediata e espontânea. Sendo assim, 

infere-se que tais conhecimentos são 

aptos a incrementar a capacidade de 

entender e interpretar novos eventos 

e circunstâncias e, então, através da 

superação das adversidades e dos 

obstáculos, habilitar os 

empreendedores para a criação de 

um novo negócio. 

Ramos 

(2015) 

Analisar de que forma o 

processo de 

aprendizagem 

empreendedora é 

influenciado pelo 

insucesso empresarial, 

na perspectiva de 

empreendedores 

brasileiros e uruguaios 

que vivenciaram essa 

experiência. 

Delineamento: qualitativo, 

exploratório, de estratégia 

fenomenológica, com base 

em pesquisa empírica  

Sujeitos: 08 

empreendedores brasileiros 

e 05 uruguaios.  

Coleta de dados: entrevista 

semiestruturada 

Análise dos dados: Análise 

de conteúdo e análise do 

discurso. 

Onze dentre os treze 

empreendedores apresentaram 

alguma forma de aprendizagem 

empreendedora, sendo que quatro 

uruguaios, e cinco brasileiros, 

apresentaram aprendizagem 

experiencial de alto nível. Não foram 

encontradas evidências que 

suportem diferenças de impacto no 

processo de aprendizagem 

empreendedora diante do insucesso 

empresarial em função do tipo de 

atividade. Já, com relação à 

diferença de gênero, a participante 

feminina colocou mais ênfase nos 

laços familiares, como fatores 

moderadores do que os demais 

participantes. 

Balconi 

(2016) 

Analisar a influência das 

atividades de educação 

empreendedora sobre as 

características 

empreendedoras dos 

alunos de graduação da 

Universidade Federal de 

Santa Maria, Campus 

Palmeira das Missões. 

Delineamento: qualitativo e 

quantitativo, do tipo 

exploratório, baseado em 

pesquisa empírica. 

Sujeitos: 05 docentes na 

fase qualitativa e 792 

alunos na fase quantitativa.  

Coleta de dados: entrevistas 

semiestruturada e 

questionário. 

Análise dos dados: análise 

de conteúdo e testes 

estatísticos. 

Verificou-se que os alunos 

reconhecem o trabalho dos 

professores que desenvolvem 

atividades diferenciadas, 

evidenciando-se a premência de 

instrumentalização dos docentes, em 

relação às práticas que intensifiquem 

as características e atitudes 

empreendedoras dos alunos, por 

meio da aprendizagem 

empreendedora. 

Fortes, 

Lopes e 

Teixeira 

(2016) 

Analisar como os 

empreendedores 

participantes do 

programa agentes locais 

de inovação, 

desenvolvido pelo 

SEBRAE, aprenderam a 

inovar observando-se 

especificamente, os 

modos de aprendizagem 

experiencial, formal, por 

network e vicarious 

learning. 

Delineamento: qualitativo, 

estudo de casos múltiplos.  

Sujeitos: 02 

empreendedores do 

programa Agentes Locais 

de inovação-ALI. 

Coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas e análise 

documental. 

Análise dos dados:  técnica 

cross-case analysis. 

Os diversos modos de aprendizagem 

empreendedora foram identificados 

e esses tipos de aprendizagem 

empreendedora contribuíram para 

suas inovações empresariais. 
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Marinho 

(2016) 

Analisar a influência do 

processo de incubação 

sobre as características e 

a aprendizagem 

empreendedora, na 

percepção de gestores de 

negócios que vivenciam 

este processo na ITSM. 

Delineamento: qualitativo, 

exploratório e estudo de 

caso. 

Sujeitos: 08 gestores de 

negócios incubados. 

Coleta de dados: 

questionário e entrevista 

semiestruturada.  

Análise dos dados: análise 

de conteúdo. 

A ITSM proporcionou 

oportunidades de desenvolvimento 

para estes indivíduos, bem como 

para seus negócios, estimulando a 

aprendizagem dos mesmos por meio 

de um caráter experiencial. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados (2018). 

 

Esses estudos analisaram o processo de aprendizagem empreendedora e sua relação 

com o desenvolvimento de características e competências empreendedoras. Investigaram 

também a influência de experiências como insucesso empresarial e de incubação de empresas.  

A metodologia utilizada é predominantemente qualitativa, exploratória, utilizando 

como estratégia de pesquisa o estudo de caso, a entrevista semiestruturada para coleta de dados 

e como método de análise a de conteúdo. Dessa forma, foi realizado o estudo do fenômeno em 

alguns contextos do Brasil, examinando o conhecimento adquirido e a experiência de carreira 

dos empreendedores, bem como o seu processo de transformação e os fatores que tiveram 

influência. 

Os resultados desses trabalhos concluem que os vínculos entre a aprendizagem e a 

competência empreendedora são promovidos pelas práticas ou experiências vividas, as 

interações sociais e familiares, o autodesenvolvimento do empresário e os contatos com outras 

pessoas.  

As competências empreendedoras mais desenvolvidas são: administrativa, 

oportunidade, comprometimento e relacionamento. Foi observado também que os processos de 

transformação (exploration e exploitation) influenciam e aprimoram o desenvolvimento dessas 

competências. Dentre os fatores que influenciam esse processo, tem-se estudado o insucesso 

como fonte de aprendizagem para a criação de um novo negócio. 

No contexto das incubadoras de empresas, percebe-se a sua importância no 

desenvolvimento da aprendizagem experencial dos empreendedores incubados. Destaca-se a 

importância da troca de conhecimento entre eles proveniente do fortalecimento das redes por 

meio do processo de incubação. Na próxima seção, é realizado o aprofundamento teórico das 

incubadoras e sua relação com o empreendedorismo. 
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3 EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Esta seção apresenta a segunda parte da fundamentação teórica desta pesquisa, 

dividindo-se em quatro tópicos: empreendedorismo e empreendedor, origem das incubadoras e 

sua relação com o empreendedorismo, processo de incubação de empresas e seus benefícios e, 

por último, os estudos sobre empreendedorismo e incubadoras no contexto brasileiro. 

   

3.1 Empreendedorismo e empreendedor 

 

O empreendedorismo tem uma função relevante na criação e no crescimento dos 

negócios e, consequentemente, no desenvolvimento e prosperidade de nações e regiões 

(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). A importância do empreendedorismo para o 

desenvolvimento social e econômico tem sido demonstrada através da geração de emprego e 

renda (ESPEJO; PREVIDELLI, 2006; WENNEKERS; THURIK, 1999). A criação de novos 

negócios, aliada ao empreendedorismo, é considerada um fator impulsionador não só para a 

economia, como também para o empoderamento dos indivíduos e das organizações (BRUTON; 

AHLSTROM; LI, 2010).  

A pesquisa nesse campo tem uma longa tradição e, desde a década de 1980, vem 

crescendo significativamente (LANDSTRÖM; HARIRCHI; ÅSTRÖM, 2012). Ao longo da 

história, inúmeras foram as tentativas de definição de empreendedorismo (COSTA; BARROS; 

MARTINS, 2012), que é considerado um processo complexo e multifacetado (GIMENEZ; 

INÁCIO JÚNIOR, 2004).   

De acordo com Filion (1999), o campo do empreendedorismo pode ser definido 

como aquele que estuda os empreendedores, examinando suas atividades, características, 

efeitos sociais e econômicos e os métodos de suporte usados para facilitar a expressão da 

atividade empreendedora.  

Para Franco e Gouvêa (2016), são muitos os estudos e também as definições tanto 

para o empreendedorismo como para o empreendedor, uma vez que os pesquisadores tendem a 

perceber e a definir os termos usando premissas de suas próprias disciplinas (FILION, 1999). 

Assim sendo, “o empreendedorismo apresenta aspectos econômicos, psicossociais, gerenciais, 

históricos, entre outros, todos inter-relacionados e complementares” (FRANCO; GOUVÊA, 

2016, p. 163). 

A pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) adota o conceito de 

empreendedorismo como qualquer tentativa de criação e desenvolvimento de novos negócios 
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ou criação de novas empresas, incluindo a expansão de uma empresa já existente, por um 

indivíduo, uma equipe de pessoas, ou um negócio estabelecido (GEM, 2015). Dessa definição 

origina-se duas: o empreendedorismo de oportunidade, em que o empreendedor visionário tem 

metas estabelecidas e planeja o crescimento da empresa, visando a geração de lucros, empregos 

e riqueza; e o de necessidade, em que a jornada empreendedora é iniciada por falta de opção, a 

maioria das vezes informalmente e sem planejamento (DORNELAS, 2008).  

Para Casson (1982), o empreendedor é alguém que se especializa em tomar decisões 

críticas sobre a coordenação de recursos escassos. Filion (1999), numa perspectiva histórica 

dos estudos sobre o campo, aponta dois pontos de vista sobre os empreendedores: o economista 

e o comportamentalista. O primeiro associa o empreendedor com inovação e o segundo se 

interessa pelos aspectos criativo e intuitivo. 

De acordo com Dornelas (2008, p. 22), a melhor definição para empreendedorismo 

seria “o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de 

ideias em oportunidades”. O empreendedor, por sua vez, é aquele que detecta uma oportunidade 

e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados (DORNELAS, 2008). 

Uma vez que elas existem em um estado de forte incerteza, os empreendedores precisam utilizar 

seu discernimento para decidir se devem ou não agir. Assim, ser um empreendedor significa 

saber agir diante de uma oportunidade que vale a pena ser trabalhada (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2014). 

 

3.2 Origem das incubadoras e sua relação com o empreendedorismo 

 

O empreendedorismo passou a ser considerado um elemento fundamental na busca 

pela competitividade das organizações. Em incubadoras de empresas essa situação é mais 

nítida, uma vez que elas estão voltadas ao nascimento e ao desenvolvimento dos 

empreendimentos nelas instalados (RAUPP; BEUREN, 2006).  

As incubadoras são um meio importante “para o desenvolvimento empreendedor 

em todo o mundo, podendo ser de caráter público, privado, econômico ou social” (CARMO; 

CARNEIRO, 2016, p. 48). Originadas em Nova York, Estados Unidos, em 1959, as 

incubadoras podem ser com ou sem fins lucrativos. As sem fins lucrativos têm predominado na 

maioria dos países, sendo programas de auxílio aos empreendedores na fase inicial de criação 

e na fase de crescimento de seu negócio. No Brasil, a primeira incubadora de empresas surgiu 

em 1985, na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo (DORNELAS, 2002; ANPROTEC, 
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2016), devido o contexto de alta mortalidade de micros e pequenas empresas (MANTOVANI 

et al., 2006).  

A finalidade das incubadoras é apoiar as empresas incubadas, reduzindo as suas 

deficiências e oferecendo suporte financeiro, gerencial e de estrutura física (RAUPP; BEUREN, 

2009; SALVADOR; TUTITA; CERETTA, 2009). Elas devem disponibilizar um ambiente 

flexível e encorajador ao empreendedorismo, à capacitação e à assessoria técnica e gerencial 

(LIMA et al., 2014). Assim como, devem promover o desenvolvimento de características 

empreendedoras nos gestores de empresas incubadas, contribuindo na busca por vantagens 

competitivas (RAUPP; BEUREN, 2006) 

Dessa maneira, o objetivo das incubadoras é explorar e potencializar os recursos 

existentes, incentivar a sinergia entre os pares e proporcionar infraestrutura, capacitação e 

suporte gerencial, orientando os empreendedores nas esferas administrativas, comerciais, 

financeiras e jurídicas, entre outras questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa. 

Buscam também criar um ambiente favorável ao surgimento e ao fortalecimento de novos 

negócios, fazendo com que as empresas incubadas se transformem em empresas graduadas e 

bem-sucedidas (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005; RAUPP; BEUREN, 2006).  

Segundo Cruz (2004), para cumprir seus objetivos, as incubadoras desenvolvem 

atividades de assessoria e consultoria (que apoiam os projetos quanto à estrutura e viabilidade 

econômica) e de formação e qualificação (que buscam garantir que os projetos continuem 

funcionando e crescendo depois de completada a incubação).  

Dotadas de capacidade técnica, gerencial, administrativa e infraestrutura para 

amparar o pequeno empreendedor (ANPROTEC, 2017), as incubadoras se caracterizam por 

serem espaços planejados para receber empresas por um período de tempo pré-determinado 

(PEREIRA, et al., 2014). Elas incentivam o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e 

buscam capacitar os empreendedores para gerirem seus negócios (RAUPP; BEUREN, 2006; 

VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005).  

Dessa forma, as incubadoras têm um papel importante como estimuladoras e 

facilitadoras do empreendedorismo, uma vez que busca prover suas empresas incubadas com 

instalações físicas adequadas e de qualidade, com serviços de apoio compartilhados e com 

aconselhamento sobre o funcionamento do mercado, tecnologias e viabilidade financeira 

(BAÊTA; BORGES; TREMBLAY, 2006; ARAÚJO; BOAS, 2013).  

Para Dornelas (2002), as incubadoras de empresas são um instrumento de 

aceleração do desenvolvimento de empreendimentos, por meio de um regime de negócios, 

serviços e suporte técnico, além de orientação prática e profissional. A base do conceito de 



47 

incubação de empresas é acompanhar um negócio desde o seu estágio inicial e de ajudar o 

desenvolvimento de empreendimentos desde antes de seu nascimento formal para atuação no 

mercado.  

De acordo com Raupp e Beuren (2006), as incubadoras foram criadas com a 

intenção de desenvolver projetos tecnológicos, apoiando o desenvolvimento de 

empreendimentos que realizam uso de tecnologias, desenvolvidos em centro de pesquisas 

universitários ou não. Elas foram chamadas de incubadoras de base tecnológica. Entretanto, ao 

longo do tempo novas tipologias foram sendo criadas a partir de novas iniciativas. Assim, 

surgiram diversas configurações de incubadoras: as tradicionais, que oferecem suporte a 

empresas de setores tradicionais da economia; as mistas, que aceitam tanto empreendimentos 

de base tecnológica, quanto de setores tradicionais e as sociais que têm como público-alvo 

cooperativas e associações populares (ANPROTEC, 2017). Existem também outros tipos que 

surgiram conforme as necessidades específicas de cada região como agroindustrial, cultural, de 

artes, cooperativa, setorial e virtual (RAUPP; BEUREN, 2006). 

As características das incubadoras influenciam o tipo de suporte disponibilizado às 

empresas incubadas em cada fase do processo de incubação. Os tipos de suporte são agrupados 

em administrativo, financeiro e de estrutura e contribuem para desenvolver as características 

empreendedoras dos incubados (RAUPP; BEUREN, 2006). De acordo com Dornelas (2002), 

as empresas que já passaram pelo processo de incubação dificilmente atingiriam o nível em que 

se encontram caso não tivessem passado por uma incubadora. 

 

3.3 Processo de incubação de empresas e seus benefícios 

 

Na visão de Hackett e Dilts (2004), as incubadoras são espaços compartilhados com 

o objetivo de facilitar o sucesso e evitar o fracasso de novos empreendimentos. Dessa maneira, 

a intenção do processo de incubação é proporcionar experiências bem-sucedidas que poderão 

criar um padrão para se atingir o sucesso, sendo esse o direcionador das ações dos 

empreendedores.  

O processo de incubação proporciona aos responsáveis pela gestão dos negócios o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de capacidades para auxiliar os empreendimentos a 

alcançarem um bom desempenho (ANDINO, FRACASSO 2005; STOROPOLI, BINDER, 

MACCARI, 2013). Ele tem por finalidade formar empreendedores com o domínio do conjunto 

de habilidades necessárias para alcançar a capacidade gerencial e possibilitar aos gestores dos 
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empreendimentos as condições necessárias para administrarem os recursos dos seus negócios 

com maior eficiência (SILVA; DOLCI, 2016). 

O processo de incubação refere-se ao período no qual a empresa permanece 

incubada, sendo dividido em fases com características e funcionalidades distintas. O número 

das fases e suas denominações podem variar conforme a literatura consultada (RAUPP; 

BEUREN, 2011) e também conforme as políticas de cada incubadora (STOROPOLI; BINDER; 

MACCARI, 2013). Apresentaremos a seguir as fases propostas por Raupp e Beuren (2011) e 

Abreu, Souza e Gonçalo (2006). 

Raupp e Beuren (2011) consideram cinco fases: seleção, incubação, 

desenvolvimento, crescimento e liberação. Na fase de seleção, a incubadora solicita um plano 

de negócios ao candidato para analisar a sua proposta. Na incubação, tem-se a formalização e 

a instalação da empresa na incubadora. No desenvolvimento, a empresa começa a formar as 

suas estratégias comerciais, a planejar suas atividades, a controlar seus recursos, etc. No 

crescimento, ocorre a expansão dos elementos definidos na fase anterior, sendo que os 

empresários já apresentam características empreendedoras que o permitem gerir melhor seu 

negócio. E, por fim, na liberação, a empresa já pode ser desligada da incubadora, mostrando-se 

capaz de sobreviver e de atuar sozinha no mercado. 

Abreu, Souza e Gonçalo (2006) apresenta um modelo mais sucinto, considerando 

três fases que abrangem também todo o processo de incubação. As fases são: pré-incubação, 

incubação e pós-incubação. Na primeira fase, a empresa aprimora seu plano de negócios e faz 

o estudo de mercado, se preparando tecnicamente para a gestão de seu empreendimento. Na 

segunda fase, ocorre o desenvolvimento do plano de negócios e a introdução no mercado dos 

novos produtos, serviços ou processos. O empreendedor passa a aproveitar as instalações físicas 

e demais serviços prestados pela incubadora, o que propicia aprendizado e proteção à empresa. 

Na terceira fase, a pós-incubação ou graduação, representa o alcance da maturidade da empresa 

que pode reduzir o vínculo ou desvincular-se da incubadora e passar a atuar com recursos 

próprios (ABREU; SOUZA; GONÇALO, 2006). Nessa última fase, é planejada a sua inserção 

de maneira gradual no mercado (STOROPOLI; BINDER; MACCARI, 2013).  

Durante o processo de incubação, é disponibilizado às empresas incubadas 

infraestrutura física, serviços especializados, serviços de apoio administrativo e operacional e 

assistência tecnológica, o que promove a redução de suas deficiências e reduz seus custos 

(RAUPP; BEUREN, 2009; SALVADOR; TUTITA; CERETTA, 2009). Além disso, facilita o 

acesso aos professores da universidade para parceria em projeto, que pode agregar mais 

inovação e recursos por meio de participação em editais de fomento (ORTIGARA et al., 2011).  
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Para Raupp e Beuren (2006), o suporte fornecido pelas incubadoras contribui para 

potencializar as características empreendedoras nas empresas incubadas. Os autores 

constataram que as características empreendedoras que possuem maior grau de importância na 

maioria das fases do processo de incubação foram: identificação de novas oportunidades, 

resolução de problemas e valorização do trabalho em equipe.   

Já, Gurgel (2017) constatou que os empreendedores de empresas incubadas de base 

tecnológica possuem uma maior ênfase no processo de identificação de oportunidade. Eles 

também consideram a equipe como diferencial para o negócio, valorizando os colaboradores e 

as atividades por ela realizada.  

A incubadora oferece às empresas incubadas consultorias que proporcionam o 

aumento do conhecimento dos empreendedores em finanças, marketing e liderança 

(BARBOSA; HOFFMANN, 2013). Storopoli, Binder e Maccari (2013) acrescentam ainda a 

melhoria da capacidade analítica, interpessoal e empreendedora. Outro fator importante para a 

aprendizagem empreendedora é a participação em palestras, em seminários e em workshops 

promovidos pela incubadora. 

Vasconcelos (2005) analisou a relevância dos relacionamentos pessoais dos 

fundadores de empresas incubadas para a aquisição de recursos necessários à criação e ao 

desenvolvimento de negócios. Foi constatado que estar inserido socialmente abriu 

possibilidades para os fundadores obterem recursos (físicos, financeiros, sociais e 

organizacionais) que dificilmente seriam obtidos por meio de relacionamentos do tipo compra 

e venda. 

Um outro benefício proporcionado às empresas incubadas é o auxílio no registro de 

patentes e marcas (BARBOSA; HOFFMANN, 2013). Ademais, a utilização de laboratórios e 

bibliotecas das universidades e centros de pesquisa também impacta na facilidade de acesso ao 

capital tecnológico (SILVA; ANDRADE JÚNIOR, 2012). 

Na percepção dos empreendedores, além dos benefícios tangíveis como espaço 

físico, equipamentos e cursos, as incubadoras apresentam como vantagem o aumento do 

reconhecimento do mercado pela legitimidade das instituições parceiras e o fortalecimento das 

redes entre as incubadas (PEREIRA et al., 2014).  

De acordo com Gomes e Marcondes (2016), o apoio material, gerencial e 

educacional proporcionado pela incubadora possibilita uma formação aplicada em gestão, 

criando uma cultura de negócios sem a qual os empresários incubados não aproveitariam as 

oportunidades do mercado. A seguir, são apresentados alguns estudos realizados no Brasil sobre 

empreendedorismo e incubadoras. 
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3.4 Estudos sobre empreendedorismo e incubadoras no contexto brasileiro 

 

A relação do empreendedorismo com as incubadoras foi estudada no contexto 

brasileiro por diversos pesquisadores. Sendo assim, para aprofundar o conhecimento nessa 

temática, efetuou-se uma busca na base de dados Scientific Periodicals Electronic Library 

(SPELL) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O quadro 2 

apresenta uma síntese dos principais estudos empíricos encontrados. 

 

Quadro 2 – Pesquisas sobre empreendedorismo e incubadoras no contexto brasileiro 

ESTUDO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO 

Pinho (2002) Verificar características 

empreendedoras do criador 

de empresa de base 

tecnológica do Centro de 

Incubação e 

Desenvolvimento 

Empresarial em Manaus. 

Estudo de caso. Para coleta 

de dados foram realizadas 

entrevistas com oito 

empreendedores de cinco 

empresas de base 

tecnológica. 

As características verificadas 

foram: talento, assumir riscos 

calculados, otimismo, liderança, 

formação de equipe, 

criatividade, dedicação ao 

trabalho, orientação para 

resultados, conhecimento, 

iniciativa, autoconfiança, e 

necessidade de realização. 

Rita e Baeta 

(2005) 

Compreender o papel das 

incubadoras de empresas de 

base tecnológica na 

capacitação dos 

empreendedores-

pesquisadores durante o 

processo de incubação e sua 

influência no 

desenvolvimento regional. 

Pesquisa realizada em 12 

incubadoras brasileiras, de 

diferentes regiões 

Os resultados apontam para 

alguns desafios a serem 

enfrentados pelas incubadoras 

no desenvolvimento das novas 

competências exigidas pela 

economia da aprendizagem, a 

fim de que tais empresas se 

tornem competitivas no 

mercado internacional. 

Baeta, 

Borges e 

Tremblay 

(2005) 

Avaliar o papel das 

incubadoras no 

empreendedorismo 

internacional. 

Fez-se a avaliação das 

incubadoras por meio de 

dados secundários. 

 

O resultado da análise indica 

que poucas ações das 

incubadoras são direcionadas 

para o empreendedorismo 

internacional. 

Raupp e 

Beuren 

(2006) 

Verificar o suporte que as 

incubadoras brasileiras 

oferecem às empresas 

incubadas no sentido de 

potencializar suas 

características 

empreendedoras, na 

perspectiva de seus 

coordenadores. 

Estudo descritivo, de 

natureza quanti-qualitativa, 

realizado por meio de survey. 

A coleta de dados deu-se com 

base em questionário enviado 

por e-mail aos coordenadores 

das incubadoras objeto de 

estudo. 

Os resultados da pesquisa 

mostram que as características 

das incubadoras influenciam o 

tipo de suporte disponibilizado, 

bem como a intensidade com 

que é fornecido às empresas 

incubadas em cada fase do 

processo de incubação.  

Nanni 

(2006) 

Analisar as características 

dos gestores das empresas 

incubadas de Praia Grande, 

por meio de uma série de 

procedimentos utilizados 

para definir o 

comportamento 

empreendedor. 

Pesquisa de campo de caráter 

exploratório. Os 

procedimentos de coleta de 

dados foram questionário e 

observação participante. 

As características que mais se 

destacaram foram: 

autorrealização, qualidade, 

eficiência, inovação, iniciativa, 

autodesenvolvimento, 

experiência na área profissional, 

persistência, autenticidade e 

valores existenciais. 
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Beltrame 

(2008) 

Descrever o contexto e o 

desempenho da Incubadora 

Tecnológica de Caxias do 

Sul na promoção do 

empreendedorismo, da 

inovação e das relações 

universidade-empresa. 

Estudo de caso. Foram 

entrevistados, além da 

gerência da incubadora, 

representantes de todas as 

empresas incubadas e de 

aproximadamente 80% das 

empresas graduadas em 

atividade. 

Os resultados sugerem que a 

incubadora vem se constituindo 

como importante mecanismo de 

fomento ao contexto assinalado 

e indicam a existência de um 

amplo potencial a ser explorado, 

em termos de inovação e 

relações universidade-empresa. 

Chalela 

(2008) 

Investigar a performance 

empreendedora e inovadora 

dos ambientes de incubação, 

através do estudo do perfil, 

dos processos e do 

ecossistema das 

incubadoras de empresas e 

suas respectivas incubadas. 

Estudo exploratório, 

realizado por meio de 

pesquisa multicaso, com 

cinco incubadoras de 

empresas. Foram realizadas 

entrevistas com o gerente da 

incubadora e com os 

proprietários de duas 

empresas incubadas 

Pode-se observar que o perfil 

dos gestores das incubadoras 

possui características 

empreendedoras e inovadoras e 

o dos dirigentes das empresas 

incubadas possui características 

apenas inovadoras.  

Oliveira 

Neto (2008) 

 

Identificar características e 

habilidades essenciais à 

capacidade empreendedora, 

bem como outros fatores e 

condições que influenciam 

para que as empresas 

tenham maiores chances de 

sucesso, de forma 

sustentável. 

Foi realizada pesquisa 

documental e na internet, e 

aplicadas entrevistas (com o 

uso de questionários 

semiestruturados).  

Foi constatado que, além da 

capacidade empreendedora, 

outros fatores/critérios devem 

ser considerados em qualquer 

estudo que se proponha 

verificar a competitividade, 

sustentabilidade e sucesso dos 

empreendimentos. 

Dalmoro 

(2009) 

Analisar a presença dos 

pilares da sustentabilidade 

no perfil empreendedor dos 

proprietários de empresas 

incubadas na INOVATES – 

Centro de Inovação 

Tecnológica. 

Corte transversal por meio de 

uma abordagem qualitativa, 

utilizando-se do método de 

estudo de caso. Os dados 

foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas 

junto a quatro empresas que 

estão em processo de 

incubação e analisadas por 

meio de análise de conteúdo. 

Observou-se que os 

empreendedores entrevistados 

demonstraram ter uma 

preocupação maior quanto ao 

pilar da sustentabilidade 

econômica. A sustentabilidade 

social apresenta um grau de 

importância mais elevado, 

principalmente quanto a 

questões éticas e de impacto do 

produto ou serviço prestado. 

Macedo e 

Boava 

(2009) 

Analisar a relação existente 

entre incubadora de 

empresas e ação 

empreendedora. 

Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com seis 

empresários da Incubadora 

Tecnológica de Maringá, 

sendo os dados analisados 

segundo a abordagem 

fenomenológica de Sanders 

(1982). 

Conclui-se que o 

empreendedorismo existe e 

acontece independente da ação 

da incubadora de empresas. No 

entanto, esse órgão tem a 

capacidade, segundo 

empresários incubados, de 

facilitar e aumentar a velocidade 

do desenvolvimento da ação 

empreendedora. 

Desidério 

(2012) 

Identificar o contexto do 

open innovation como nova 

perspectiva estratégica 

corporativa e mostrar como 

se relacionam as práticas 

empreendedoras e a gestão 

da inovação pela 

observação de projetos de 

base tecnológica em uma 

indústria automobilística 

com aplicações do conceito. 

O contexto metodológico é 

de natureza qualitativa e 

enfoque descritivo no tema 

empreendedorismo e 

exploratório no conceito de 

inovação aberta. O estudo de 

caso foi realizado com 

pesquisa documental e 

entrevistas semiestruturadas. 

Os resultados mostram o 

potencial que as parcerias de 

colaboração e o 

compartilhamento de 

conhecimentos proporcionam à 

competitividade e ao sucesso 

dos atores envolvidos com a 

adoção de um processo eficaz 

de gestão de inovação interna e 

externa. 
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Tumelero 

(2012) 

Verificar se a ação 

empreendedora para 

mobilização e uso de 

recursos humanos, tangíveis 

financeiros e intangíveis 

influencia a sobrevivência 

de empresas de base 

tecnológica pós-incubadas. 

Estudo qualitativo e 

quantitativo a partir dos 

métodos survey e estudo de 

caso. 

Verificou-se que há uma relação 

entre recursos e sobrevivência 

de empresas, sendo que o 

conjunto de ações dos 

empreendedores realizadas para 

usar e mobilizar recursos foram 

determinantes para sustentar a 

sobrevivência das empresas 

estudadas. 

Fiala e 

Andreassi 

(2013) 

Analisar as contribuições 

das incubadoras de negócios 

como agentes estimuladores 

da aprendizagem do 

empreendedorismo. 

Estudo qualitativo 

exploratório, conduzido por 

meio de entrevistas com 

estudantes de Administração 

que trabalhavam em 

incubadoras catarinenses. 

Observou-se que o aprendizado 

prático do empreendedorismo 

adquirido no dia-a-dia da 

incubadora é bastante 

valorizado pelos estudantes, 

sendo essa aprendizagem 

fortemente baseada na troca de 

experiências e informações 

entre estudantes e empresas 

incubadas. 

Sluszz et al. 

(2013) 
Apresentar as ações do 

Proeta como estímulo ao 

empreendedorismo e ao 

desenvolvimento regional, 

por meio da formação de 

uma rede de inovação 

aberta. 

A pesquisa é descritiva com 

estudo de caso múltiplo e 

bibliográfica. 

Observou-se que o Proeta tem 

auxiliado no desenvolvimento 

regional pela integração de 

atores, transferência de 

tecnologias, ampliação da 

competitividade da indústria e 

busca de novas oportunidades. 
Gattai 

(2014) 

Identificar quais 

competências devem 

constituir o perfil dos 

empreendedores dedicados 

à gestão de 

empreendimentos 

solidários. 

Pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, 

com a utilização do estudo de 

caso, com análise 

documental, entrevistas e a 

técnica etnográfica de 

observação participante. 

Os resultados apontam que as 

organizações solidárias 

necessitam das competências 

individuais para sua sustentação 

e que essas competências 

podem ser desenvolvidas em 

processo de incubação. 

Martins et al. 

(2014) 

Investigar a produção 

científica sobre o 

empreendedorismo 

inovador gerado pelas 

incubadoras de base 

tecnológica até o exercício 

de 2013. 

Estudo bibliométrico, de 

natureza descritiva, com 

abordagem quantitativa a 

partir de uma pesquisa 

documental. Foram 

analisados como amostra 

final 359 trabalhos, 

originários da base de 

periódicos Ebsco, anais dos 

eventos Anpad e Anprotec, 

além de teses e dissertações 

dos bancos da Capes e 

Domínio Público. 

Como resultados destacam-se: 

(i) o número máximo de 

publicações por autor foi de 

cinco artigos; (ii) o número 

máximo de dissertações e teses 

orientadas foi de quatro 

trabalhos por orientador; (iii) as 

maiores facilidades de acesso a 

informação está para indivíduos 

que realizam conexões entre 

diferentes redes; (iv) o 

crescimento significativo das 

publicações, a partir de 1998; 

(v) os eventos que mais 

publicaram foram o Enanpad e o 

Simpósio de Gestão da 

Inovação Tecnológica. 

Noronha et 

al. (2014) 

Identificar as estratégias das 

incubadoras de empresas de 

base tecnológica para 

reduzir as incertezas 

institucionais e psicológicas 

que permeiam a ação 

empreendedora.  

Estudo empírico de casos 

múltiplos, qualitativo, com 

gestores de duas incubadoras, 

sendo uma localizada em 

Minas Gerais e a outra no 

estado de Goiás. 

As incubadoras demonstram-se 

capazes de contribuir, de modo 

significativo, para minimizar a 

influência apenas das incertezas 

mercadológicas, financeiras e o 

excessivo desejo de mudança. 
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Fragoso 

(2015) 

Mostrar se as competências 

empreendedoras 

desenvolvidas nos 

empreendedores são as 

competências propostas 

pelos gestores das 

incubadoras. 

Foram entrevistados gestores 

de incubadoras pela técnica 

de pesquisa qualitativa, 

empreendedores incubados 

pela técnica quantitativa e 

pesquisadores e 

empreendedorismo pelo 

método do grupo de foco. A 

pesquisa foi desenvolvida no 

Brasil, Argentina, Chile e 

Colômbia. 

Constatou-se que apenas uma 

das competências (vida pessoal) 

não foi levada em consideração 

por nenhum dos três grupos 

pesquisados. Nessa pesquisa, 

foi possível estabelecer uma 

nova definição para incubadora, 

demonstrando que este espaço 

não é apenas de suporte para 

projetos e negócios, passando a 

ser um espaço de 

desenvolvimento pessoal para 

os empreendedores. 

Marques 

(2015) 

Analisar a contribuição do 

background do 

empreendedor para a 

inovação de produtos em 

empresas incubadas de base 

tecnológica do estado de 

São Paulo. 

Estudo quantitativo mediante 

questionário aplicado aos 

gestores de empresas 

incubadas. 

Concluiu-se que o background 

do empreendedor, 

particularmente, a formação 

técnica, tem uma importante 

associação com a inovação de 

produtos. Constatou-se que em 

empresas menores o 

conhecimento centra-se no 

empreendedor, enquanto que 

em empresas maiores, o 

conhecimento é disseminado na 

equipe 

Rebehy, 

Bellissimo e 

Caldana 

(2016) 

Investigar como a 

metodologia de incubação 

de determinada Incubadora 

Tecnológica de 

Empreendimentos 

Solidários consegue 

incorporar os princípios de 

empreendedorismo e 

inovação nos incubados. 

Estudo de caso exploratório, 

de abordagem qualitativa. Os 

dados foram coletados por 

meio de documentos e 

entrevistas. 

Os resultados apontam que a 

metodologia de incubação 

contempla fundamentos 

promotores de inovação e 

empreendedorismo. No entanto, 

a transmissão desses conceitos 

para equipe da incubadora e 

consequentemente para grupos 

atendidos não é eficiente. 

Souza 

(2016) 

Identificar se as 

características 

comportamentais 

empreendedoras exercem 

influência na capacidade de 

inovação por meio das 

atitudes dos 

empreendedores de 

empresas incubadas. 

A pesquisa é de abordagem 

quantitativa. Quanto aos 

objetivos é descritiva e 

exploratória. A estratégia é 

estudo multicasos. Para a 

coleta de dados, foi aplicada 

pesquisa estruturada junto ao 

proprietário ou sócio 

majoritário de cada uma das 

empresas incubadas de 3 

incubadoras, perfazendo um 

total de 26 entrevistas. 

Percebeu-se que os perfis 

inovadores que mais se 

destacaram foram: (i) 

Ativadores; (ii) Buscadores, e 

(iii) Criadores, pois, apresentam 

boa capacidade de 

relacionamento com pessoas, 

buscam novas informações para 

novas oportunidades e 

iniciativas e possuem 

persistência nos negócios. 

Vieira 

(2016) 

Verificar como 

empreendedores de startups 

de tecnologia incubadas 

empregam a lógica effectual 

nas tomadas de decisão e 

qual a influência da 

incubação nesse processo. 

Pesquisa de casos múltiplos, 

descritiva, onde foram 

analisados qualitativamente o 

conteúdo dos discursos 

obtidos em entrevistas 

semiestruturadas junto a oito 

startups incubadas na Inova 

Metrópole em Natal/RN. 

Destacou-se a tendência à 

cooperação e à parceria no 

desenvolvimento de produtos, 

serviços e evolução do modelo 

de negócio das startups, 

direcionando-os em função da 

demanda. Além disso, 

verificou-se que a incubadora é 

uma grande aliada estratégica, 

potencializando recursos 

(meios) para que as incubadas 

atinjam novos patamares. 
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Couto, 

Cardoso e 

Lima (2017) 

Identificar os possíveis 

benefícios de se iniciar um 

negócio em uma incubadora 

de empresas. 

Estudo de caso exploratório e 

descritivo, de abordagem 

qualitativa. A pesquisa foi 

realizada na incubadora de 

base tecnológica da 

Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) 

Os benefícios de se abrir uma 

empresa dentro de uma 

incubadora são: diminuição dos 

custos, assessorias técnicas, 

operacionais e capacitação. 

Ferreira 

(2017) 

Analisar se a Competência 

em Informação contribui 

para a aprendizagem 

organizacional e atua no 

desenvolvimento de 

indivíduos competentes na 

gestão de micro e pequenas 

empresas. 

O trabalho foi baseado na 

pesquisa descritiva 

exploratória cujo principal 

objetivo é o aprimoramento 

das ideias, tendo como 

abordagem o método 

qualitativo, estudo de caso e 

como técnica a triangulação 

entre entrevista, questionário 

e pesquisa documental. 

Verificou-se que a competência 

em informação aliada as 

estratégias de aprendizagem 

organizacional transformam os 

indivíduos em seres sociais, 

detentores de seu próprio saber, 

agentes ativos no que tange a 

informação, produção e 

disseminação do conhecimento 

em sua totalidade. 

Gurgel 

(2017) 

Analisar como as 

competências de 

oportunidade e 

organizacional existentes 

nos empreendedores de 

empresas incubadas de base 

tecnológica direcionam suas 

ações para lidar com as 

forças contraditórias de 

exploração e explotação. 

Estudo qualitativo-

descritivo, que a partir de um 

roteiro semiestruturado de 

entrevistas analisou as ações 

dos oito empreendedores de 

empresas na Inova 

Metrópole, incubadora de 

empresas de base tecnológica 

do Instituto Metrópole 

Digital da UFRN. Para o 

processo de análise dos dados 

utilizou-se a análise de 

conteúdo categorial 

Os empreendedores conduzem 

as empresas para uma 

ambidestria não sinérgica. 

Observou-se que em virtude da 

competência de oportunidade se 

deter ao processo de 

identificação de oportunidade, 

poucas ações relacionadas à 

exploração são realizadas pelos 

empreendedores, ao passo que 

na competência organizacional, 

as preocupações com relação ao 

controle, organização e 

planejamento refletem na maior 

atenção às atividades de 

explotação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados (2018). 

 

Esses estudos analisaram o empreendedorismo no campo das incubadoras de 

empresas. Com relação aos empresários de empresas incubadas, a maioria objetivava verificar 

as suas características empreendedoras. No que se refere às incubadoras, os trabalhos visaram 

analisar o papel dessas instituições, o seu desempenho, o suporte que oferecem, suas 

contribuições e identificar suas ações e estratégias para desenvolver o empreendedorismo e a 

inovação. 

Em sua maioria, a metodologia empregada foi de abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e/ou descritivo, estudo de caso único ou múltiplos. Os dados utilizados foram 

provenientes de entrevistas, de documentos e de observação e foram analisados 

predominantemente por análise de conteúdo. 

Os resultados desses trabalhos apontam que as principais características 

empreendedoras dos empresários de empresas incubadas são: assumir riscos calculados, 
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liderança e formação de equipe, criatividade, talento, dedicação ao trabalho, orientação para 

resultados, conhecimento, autoconfiança, otimismo, autorrealização, qualidade, eficiência, 

inovação, iniciativa, autodesenvolvimento, experiência na área profissional e persistência. 

No que concerne às incubadoras, as pesquisas concluem que elas vêm se 

constituindo como importante mecanismo de fomento, mas ainda tem muito potencial a ser 

desenvolvido em termos de inovação e relações universidade-empresa. Elas facilitam e 

aumentam a velocidade do desenvolvimento da ação empreendedora, apresentando como 

benefícios diminuição de custos, assessorias técnicas, operacionais e capacitação. Dessa 

maneira, contribuem para minimizar a influência das incertezas mercadológicas e financeiras. 

Os resultados desses trabalhos apontam para os desafios que as incubadoras devem 

enfrentar para o desenvolvimento de novas competências que surgem e são exigidas pelo 

mercado, para dar o melhor suporte para os empresários de empresas incubadas, não somente 

com relação a projetos e a negócios, mas também como desenvolvimento pessoal. A seguir, são 

apresentados os pressupostos teóricos da pesquisa com base na discussão sobre aprendizagem 

empreendedora e sobre empreendedorismo e incubadoras. 
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Para Marconi e Lakatos (2010, p. 207) “é imprescindível correlacionar a pesquisa 

com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que sirva de embasamento à 

interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados”. Dessa forma, toda 

pesquisa deve conter as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador 

fundamentará sua análise (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Sendo assim, a configuração teórica desta pesquisa foi delineada com base no 

levantamento da literatura vigente sobre aprendizagem empreendedora, empreendedorismo e 

incubação de empresas. Por meio dessa revisão, foram estabelecidos os pressupostos que 

orientarão este trabalho, bem como as categorias de análise.  

A proposta de trabalhar a aprendizagem empreendedora provém da necessidade de 

analisar como um indivíduo aprende a reconhecer e agir sobre oportunidades e interage 

socialmente para criar e gerenciar empreendimentos (RAE, 2005). Nessa perspectiva, é 

evidenciado o caráter experiencial do fenômeno (RAE, 2004; POLITIS, 2005; HOLCOMB et 

al., 2009; MAN, 2012).  

No âmbito das pesquisas sobre empreendedorismo e incubação de empresas 

destacam-se os estudos sobre as características dos empresários de empresas incubadas e o 

desenvolvimento de suas competências empreendedoras no processo de incubação. Marques 

(2015), ao pesquisar os empreendedores de empresas incubadas de base tecnológica do estado 

de São Paulo, constatou que em empresas de menor porte o conhecimento do negócio é 

fortemente concentrado no empreendedor, sendo que a sua experiência é de alta significância. 

Dessa forma, investigar como ocorre a aprendizagem empreendedora de 

microempresários de empresas incubadas é de fundamental importância para o 

desenvolvimento e fortalecimento dessas organizações. Esse é o objetivo geral do presente 

estudo. 

Dentre os modelos conceituais levantados na literatura, o de Politis (2005) fornece 

uma ilustração do processo de transformação das experiências de carreira empreendedora em 

conhecimento, destacando também os fatores que o influenciam. Dessa forma, esse modelo 

expõe um processo mais detalhado, se adequando melhor ao propósito desta pesquisa, 

justificando-se assim a sua escolha. 

Dessa maneira, os objetivos específicos foram baseados na análise dos quatro 

componentes do modelo de aprendizagem empreendedora de Politis (2005): experiência de 
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carreira, processo de transformação, fatores que influenciam esse processo e conhecimento 

empreendedor. Esses componentes são também as categorias de análise deste estudo. 

No que concerne às experiências de carreira dos empresários de empresas 

incubadas, Gurgel (2017) constatou que esses profissionais tiveram vivências em ambientes 

empresariais antes de terem o seu próprio negócio. Em sua maioria, eles trabalharam em 

organizações, em que a competência central está ligada à atividade da sua empresa.  

De acordo com Vieira (2016), esses empreendimentos se originaram 

majoritariamente da formação, das experiências e das atuações prévias do empreendedor, isto 

é, dos recursos (meios) que possuía, seja pelas ideias surgidas em laboratórios de pesquisa, seja 

oportunidades enxergadas em suas áreas de atuação. 

Marques (2015) verificou que esses empreendedores possuem uma elevada 

formação, assim como experiência em gestão e no setor de atuação do negócio. Dessa forma, 

esta pesquisa parte do pressuposto de que os empreendedores de empresas incubadas possuem 

experiência na criação, na gestão e no setor específico da empresa. 

Com relação ao processo de transformação da experiência em conhecimento 

empreendedor, foram encontrados alguns estudos sobre exploration e exploitation em 

empresas. Uma vez que as ações das pequenas empresas se concentram no empreendedor 

(MARQUES, 2015), esses trabalhos foram utilizados para fundamentar a pesquisa. 

De acordo com Zack (1999), o ideal para a maioria das empresas é manter um 

equilíbrio entre exploration e exploitation, uma vez que o primeiro fornece o conhecimento 

para impulsionar a empresa em novos mercados, mantendo a viabilidade dos mercados já 

existentes e o segundo fornece o capital financeiro para suprir os sucessivos processos de 

inovação.  

Scandelari e Cunha (2013) acrescentam que o raciocínio ambidestro, ou seja, o 

equilíbrio entre os dois processos, é essencial na criação de vantagem competitiva. Pardini, 

Santos e Gonçalves (2009) esclarecem que a ambidestralidade depende se a decisão envolve 

competição ou complementaridade dos recursos demandados. Quando prevalece a competição 

entre as diversas áreas da organização, pela aplicação de recursos limitados, os gestores tendem 

a escolher uma dimensão em detrimento da outra. A complementaridade se viabiliza nas 

situações em que é necessário adotar simultaneamente exploration e exploitation. 

Gurgel (2017) observou que as empresas de base tecnológica possuem uma 

ambidestria não sinérgica. No momento inicial de concepção da empresa existe uma maior 

concentração nas atividades de exploration. Contudo, quando essa inovação é incorporada na 

empresa por meio de produto ou de processo, existe uma maior concentração nas atividades de 
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exploitation. Sendo assim, constata-se a existência dos dois processos, entretanto eles não são 

buscados simultaneamente. Com base no exposto, pressupõe-se que os empreendedores de 

empresas incubadas procuram utilizar os dois processos de transformação das experiências em 

conhecimento empreendedor. 

Por sua vez, os fatores que podem influenciar esse processo, como mencionado 

anteriormente, é o resultado de eventos prévios (sucesso e insucesso), a racionalidade 

dominante (causation e effectuation) e a orientação de carreira (espiral, transitório, linear e 

especialista) (POLITIS, 2005).  

No que se refere aos resultados dos eventos prévios, tem-se que os empreendedores 

ao longo de sua carreira empreendedora deparam-se com experiências de sucesso e de insucesso 

(POLITIS, 2005). Segundo Dolabela (2008), empreender com sucesso significa ser capaz de 

desenvolver um potencial de aprendizado e criatividade, numa capacidade de implementação 

com velocidade maior que o ritmo das mudanças no mercado.  

De acordo com Silva et al. (2017), o insucesso como resultado de eventos prévios 

tem maior influência que o sucesso. Já, Cope (2011) analisou a aprendizagem em contexto de 

insucesso empresarial e constatou que os empreendedores ao vivenciarem o fracasso aprendem 

muito sobre eles mesmos, o resultado de seus empreendimentos e sobre seus relacionamentos. 

Assim sendo, eles aumentam o seu nível de preparação para empreender futuramente. Segundo 

Politis (2005), quanto maior a quantidade de insucessos passados, maior o grau do modo 

explorative. 

Com relação à racionalidade dominante, Vieira (2016) estudou a lógica effectual 

com empreendedores de startups incubadas. O autor pondera que não foi possível verificar uma 

preponderância de nenhuma das lógicas, causation ou effectuation, no que diz respeito à clareza 

dos objetivos iniciais da empresa. Entretanto, Pavani (2015) observou que em spin-offs 

universitárias o processo empreendedor em sua maioria seguiu a lógica causation. De acordo 

com Politis (2005), quanto mais o empreendedor se apoia na lógica causation, mais efetivo ele 

é no modo exploitative. 

No que se refere à orientação de carreira, Marques (2015) constatou que em sua 

maioria os empreendedores de empresas incubadas são especialistas, uma vez que possuem 

formação técnica em nível elevado em sua área de atuação. Com base em Politis (2005), os 

indivíduos com orientação de carreira especialista podem preferir um modo exploitative. 

Com base na discussão acima, pressupõe-se que o insucesso, a lógica causal e a 

orientação de carreira especialista são os fatores que tem mais influência sobre o processo de 

transformação da experiência em conhecimento empreendedor. 
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Por fim, o conhecimento empreendedor está relacionado ao reconhecimento de 

oportunidades (como agir para avaliá-las) e lidar com as responsabilidades do novo negócio 

(superando os obstáculos na gestão do empreendimento) (POLITIS, 2005). Gurgel (2017) 

destaca que os empreendedores de empresas incubadas possuem a capacidade de identificar 

novas oportunidades de negócio, sendo que as experiências vivenciadas por eles foram 

fundamentais para o desenvolvimento dessa habilidade. Porém, eles têm concentrado os seus 

esforços nas atividades internas da organização como controle, organização e planejamento 

para se estabelecer melhor no mercado. Baseando-se nesse contexto, supõe-se que os 

empreendedores de empresas incubadas possuem habilidade em reconhecer oportunidades e 

sabem lidar com as obrigações relacionadas ao novo negócio. 

Portanto, com base na literatura vigente sobre a aprendizagem empreendedora e 

empreendedorismo e incubação, foram elaborados os seguintes pressupostos para fundamentar 

a análise dos dados: 

1) Os empreendedores de empresas incubadas possuem experiência de criação de 

empresas, de gestão e no setor específico do negócio. 

2) Os empreendedores de empresas incubadas procuram utilizar os dois processos 

de transformação das experiências em conhecimento empreendedor.  

3) O insucesso, a lógica causation e a orientação de carreira especialista são os 

fatores que têm mais influência sobre o processo de transformação da 

experiência em conhecimento empreendedor. 

4) Os empreendedores de empresas incubadas possuem habilidade em reconhecer 

oportunidades e sabem lidar com as obrigações relacionadas ao novo negócio. 

 

Após apresentar os pressupostos teóricos da presente pesquisa, na próxima seção 

descreve-se a metodologia empregada. 
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5 METODOLOGIA 

 

Nesta seção serão apresentados os aspectos metodológicos, a saber: tipologia da 

pesquisa, sujeitos da pesquisa, coleta e análise de dados. 

 

5.1 Tipologia  

 

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como qualitativa. De acordo com 

Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado 

que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. O foco são as 

percepções e as experiências dos participantes e a maneira como eles extraem sentindo para sua 

vida. 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 

e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança 

de determinado grupo e possibilitar, em maior profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON et al., 2015). 

A pesquisa qualitativa procura entender o fenômeno dentro do seu contexto 

específico, captando dados sobre a percepção dos atores no campo (GRAY, 2012; DENZIN; 

LINCOLN, 2006). Dessa maneira, a abordagem qualitativa é adequada para compreender como 

ocorre a aprendizagem empreendedora, uma vez que, segundo Creswell (2010), ela se concentra 

no processo que está ocorrendo e também no produto ou resultado. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é considerada descritiva, pois proporciona um 

quadro de um fenômeno conforme ele ocorre naturalmente (GRAY, 2012). De acordo com 

Sampiere, Collado e Lucio (2013), estudos descritivos medem, avaliam ou coletam dados sobre 

o fenômeno estudado, no intuito de dizer como ele é e como ele se manifesta. Além disso, expõe 

características do fenômeno pesquisado, sem a obrigação de explicar o que foi descrito, ainda 

que seus resultados possam servir de base para explanações (VERGARA, 2009). 

Conforme a classificação proposta por Vergara (2009), quanto aos meios, a 

pesquisa é bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica é caracterizada pela busca, 

seleção e mapeamento da literatura pertinente junto a livros, trabalhos monográficos, 

periódicos, anais de eventos e sites, os quais serviram de base teórica-metodológica quanto ao 

empreendedorismo, incubadoras e aprendizagem empreendedora. Logo após, efetuou-se a 
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pesquisa de campo por meio de entrevistas semiestruturadas alinhadas aos objetivos específicos 

do estudo. 

 

5.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com pequenas amostragens de pessoas, casos ou 

fenômenos situados em contextos determinados (GRAY, 2012). Sendo assim, os sujeitos da 

presente pesquisa são empreendedores de empresas incubadas em incubadoras filiadas à Rede 

de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC), pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, com autonomia administrativa e financeira (RIC, 2017).  

Criada em 2002 e efetivamente constituída em 2008, a RIC tem como objetivo 

estratégico consolidar as incubadoras no estado do Ceará, apoiando a criação destas e 

fomentando a inclusão de empresas incubadas no mercado através da competitividade e 

sustentabilidade das empresas graduadas, proporcionando geração de emprego e renda (RIC, 

2017).  

No momento da pesquisa, a RIC possuía 08 incubadoras afiliadas, sendo que 07 

eram de empresas e 01 de cooperativas populares. Essa última foi desconsiderada, uma vez que 

o objetivo da pesquisa foi analisar a aprendizagem empreendedora de microempresários. A 

tabela 1 apresenta a quantidade de empresas incubadas no âmbito da RIC. 

 

Tabela 1 - Incubadoras e número de empresas incubadas 

Incubadora 
Nº de 

incubadas 

Espaço de Desenvolvimento de Empresas de Tecnologia da Universidade de Fortaleza 

(EDETEC) 
6 

Incubadora de Empresas da Universidade Estadual do Ceará – INCUBAUECE 4 

Incubadora de Empresas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IE-IFCE) 
1 

Incubadora do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (INCUBATIC) 8 

Incubadora do Parque Tecnológico do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará 

(PARTEC-NUTEC) 
5 

Incubadora Tecnológica do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (INTECE - CENTEC) 5 

Parque de Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC) 13 

Total 42 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de RIC (2018) e dados da pesquisa (2018). 
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Conforme a tabela 1, a RIC no período de coleta de dados integrava 42 empresas 

no total. Considerando essa amplitude, a presente pesquisa interessou-se por indivíduos que 

estavam buscando melhorar o seu empreendimento por intermédio da incubação e com isso 

passaram por experiências que agregaram conhecimentos, aprimorando assim sua atuação 

empreendedora. Dessa maneira, a escolha dos sujeitos foi feita pela relevância que ele possui 

para a criação e gestão da empresa, isto é, o líder empreendedor que está à frente do negócio. 

Além disso, foram selecionados sujeitos de todas as incubadoras de empresas, para não gerar 

um viés decorrente do processo de incubação. 

De acordo com Rey (2005), o número ideal de pessoas a ser considerado na 

pesquisa qualitativa se define pelas próprias demandas do processo de construção de 

informação intrínseco à investigação em curso. Nesta pesquisa, o tamanho da amostra foi 

definido de acordo com o critério do ponto de saturação em pesquisa qualitativa, ou seja, 

quando as observações deixam de ser necessárias, pois nenhum novo elemento permite ampliar 

o número de propriedades do objeto investigado (THIRY-CHERQUES, 2009). 

O estudo de Thiry-Cherques (2009) constatou que as categorias saturam quando o 

equivalente a 1/3 das observações já efetuadas não acrescentam novas propriedades. Assim, o 

autor recomenda que é necessário que o protocolo de pesquisas contemple um mínimo de 8 

observações (correspondentes ao mínimo das 6 recomendadas, acrescidas das 2 necessárias à 

confirmação da saturação) e um máximo de 15 observações (correspondentes ao limite das 12 

recomendadas, acrescidas de 1/3 de observações). Ultrapassado esse limite, evidencia-se que o 

ponto de saturação é imprevisível e que, portanto, o critério é inapropriado. No presente estudo 

foi verificado que a partir da 11ª entrevista não surgiram mais unidades de registro. Dessa 

forma, a coleta de dados foi encerrada com 14 sujeitos.  

Considerando que cada incubadora possui um processo de incubação e que eles 

podem ser diversos entre si, as entrevistas foram realizadas com dois empreendedores de 

empresas diferentes de cada uma delas. No caso da IE-IFCE, que possui apenas uma empresa 

incubada, foram entrevistados dois dos seus sócios. Essa medida foi tomada com o intuito de 

diminuir a interferência que o processo de incubação poderia vir a causar. Obedecendo a esse 

critério, foram entrevistados 14 empreendedores de 13 empresas. Assim, a escolha dos sujeitos 

foi feita por acessibilidade, por incubadora e conforme a sua disponibilidade em participar da 

pesquisa.  

A tabela 2 apresenta o perfil dos entrevistados: 
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Tabela 2 - Perfil dos empreendedores entrevistados  

Código Gênero Idade 
Estado 

Civil 
Escolaridade 

Cargo fora 

da empresa 

Experiência 

No 

setor 

Em 

gestão 

Como 

empreendedor 

E1 Masculino 51 Solteiro Ensino superior 

Sócio de 

outras 

empresas 

20 

anos 
31 anos 20 anos 

E2 Masculino 39 Casado 
Pós-graduação 

(doutorado) 
Professor 

13 

anos 
7 anos 5 anos 

E3 Masculino 37 
União 

estável 

Pós-graduação 

(mestrado) 
Consultor 

10 

anos 
10 anos 3 anos 

E4 Masculino 34 Casado 
Pós-graduação 

(doutorado) 
Professor 9 anos 10 anos 9 anos 

E5 Masculino 31 Solteiro 
Pós-graduação 

(doutorando) 
Pesquisador 

11 

anos 
3 anos 3 anos 

E6 Masculino 37 Solteiro Ensino médio Não possui 4 anos 8 anos 8 anos 

E7 Masculino 31 Solteiro 
Pós-graduação 

(especialização) 

Diretor 

administrativo 
7 anos 9 anos 9 anos 

E8 Masculino 30 Solteiro Ensino superior Consultor 1 ano 9 anos 6 anos 

E9 Masculino 52 Divorciado 
Pós-graduação 

(especialização) 
Não possui 

29 

anos 
30 anos 25 anos 

E10 Masculino 32 Divorciado 
Pós-graduação 

(mestrado) 
Não possui 

12 

anos 
8 anos 10 anos 

E11 Feminino 41 Casada 
Pós-graduação 

(mestrado) 
Não possui 

10 

anos 
6 anos 10 anos 

E12 Masculino 26 Solteiro 
Ensino superior 

incompleto 

Prestador de 

serviço 
4 anos 2 anos 2 anos 

E13 Masculino 27 Solteiro 
Ensino superior 

incompleto 

Gerente de 

criação e 

produção 

3 anos 2 anos 2 anos 

E14 Masculino 39 Casado 
Pós-graduação 

(doutorado) 
Professor 

12 

anos 
4 anos 4 anos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que a maioria dos empreendedores entrevistados são do sexo masculino 

(13), com idade entre 30 e 40 anos (9), solteiros (7), com pós-graduação (9), que possuem outros 

cargos fora da empresa (10) e com experiência de 1 a 10 anos no setor (8), em gestão (12) e 

como empreendedor (12).   

A tabela 3 apresenta a descrição das empresas incubadas dos sujeitos: 
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Tabela 3 - Descrição das empresas incubadas  

Código  Setor de atuação 
Tempo de 

fundação 

Tempo de 

incubação 

Número de 

sócios 

Número de 

funcionários 

I1 Cosméticos/saneantes 1 ano 1 ano 3 1 

I2 Biotecnologia 4 anos 4 anos 2 1 

I3 
Tecnologia para o meio 

ambiente 
3 anos 2 anos 2 6 

I4 Tecnologia e inovação 8 anos 1 ano 4 4 

I5 Biotecnologia 3 anos 1 ano 3 3 

I6 Nanotecnologia 4 anos 3 anos 2 3 

I7 Automação industrial 6 anos 4 anos 
Único 

proprietário 
2 

I8 Tecnologia da informação 1 ano 1 ano 4 4 

I9 Agroindústria 25 anos 1 ano 
Único 

proprietário 
5 

I10 Tecnologia da informação 3 anos 1 ano 2 8 

I11 Projetos de inovação 7 anos 1 ano 2 2 

I12 Tecnologia da informação 2 anos 2 anos 4 4 

I13 Biotecnologia 5 anos 5 anos 1 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As empresas são de vários setores, porém estão focadas em produtos tecnológicos 

e inovadores. A maioria delas tem menos de 5 anos de fundação, estão incubadas há pelo menos 

1 ano e possuem mais de um proprietário. Elas empregam de 1 a 8 funcionários, sendo 

enquadradas como microempresas de acordo com a classificação do SEBRAE (2018). 

 

5.3 Coleta de dados 

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e os 

dados secundários por meio de pesquisa documental. A pesquisa documental foi desenvolvida 

a partir de documentos e informações dos sites da ANPROTEC, SEBRAE, RIC, incubadoras e 

empresas incubadas pesquisadas. Além disso, foram realizadas pesquisas sobre os 

empreendedores e suas empresas em sites de busca, com o objetivo de obter mais informações 
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sobre eles e confirmar informações obtidas nas entrevistas. Foram utilizados também 

documentos disponibilizados no decorrer do trabalho de campo como folders e cartilhas. Para 

Godoy (1995), a análise documental pode ser utilizada para validar e aprofundar dados obtidos 

por meio de outros meios de coleta. 

De acordo com Collis e Hussey (2005), a entrevista é um método no qual perguntas 

são feitas a participantes selecionados para descobrir o que fazem, pensam ou sentem. Ela se 

caracteriza pela interação ou troca direta entre o pesquisador e o participante que está sendo 

pesquisado (BREAKWELL et al., 2010) e pode ser usada como principal veículo de coleta de 

dados (GRAY, 2012; BREAKWELL et al., 2010). A entrevista semiestruturada permite fazer 

o aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os respondentes aprofundem 

suas respostas (GRAY, 2012).  

Martins e Theophilo (2009) enfatizam que o roteiro de entrevista deve estar 

ancorado no referencial que concede suporte teórico ao estudo e em acordo com os propósitos 

deste. Dessa maneira, foram elaboradas 17 questões com base nos trabalhos de Politis (2005), 

Zampier (2010) e Silva (2014). O quadro 4 mostra o grupo de questões do roteiro de entrevista 

(APÊNDICE A): 

 

Quadro 3 – Grupo de questões do roteiro de entrevista 

GRUPO 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
FINALIDADE DO GRUPO DE PERGUNTAS 

1 14 questões - Dados do empreendedor entrevistado. 

2 10 questões - Dados da empresa 

3 

5 questões 1º 

Coletar informações sobre a experiência de carreira 

empreendedora do entrevistado (criação de empresas, 

administração e específica do setor). 

2 questões 2º 

Conseguir informações sobre como os empreendedores 

orientam suas ações, que por sua vez orientam o processo 

de transformação. 

6 questões 3º 

Obter informações sobre os fatores que influenciam o 

processo de transformação da experiência de carreira em 

conhecimento empreendedor: resultados dos eventos 

prévios, racionalidade dominante e orientação de carreira do 

entrevistado. 

4 questões 4º 

Conseguir informações sobre o conhecimento adquirido 

pelo empreendedor que lhe permite reconhecer 

oportunidades e lidar com as responsabilidades da sua 

empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizado um pré-teste do roteiro de entrevista 

com um empreendedor de uma empresa incubada. Constatou-se que as questões estavam 
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atendendo satisfatoriamente aos objetivos da pesquisa, não sendo realizada nenhuma alteração. 

A entrevista do pré-teste foi descartada, não fazendo parte da análise dos dados.  

Após esse procedimento, foi efetuada a coleta de dados no período de 07 de 

novembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018, em diversos locais de Fortaleza (nas sedes das 

empresas, salas de reuniões das incubadoras e locais públicos como cafeterias), de acordo com 

a disponibilidade e preferência dos empreendedores, com agendamento prévio. 

Antes da realização das entrevistas, foi lido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B), fornecendo explicações sobre os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos de participação para o entrevistado, sendo em seguida assinado. As entrevistas 

foram gravadas em áudio com a autorização prévia dos entrevistados. A duração média das 

entrevistas foi de 43 minutos, totalizando 602 minutos (10 horas e 2 minutos). Posteriormente, 

elas foram transcritas, gerando um total de 129 páginas. 

 

5.4 Análise de dados 

 

Os dados coletados foram tratados de forma qualitativa por meio da análise de 

conteúdo, pois essa técnica permite produzir inferências de um texto para seu contexto social 

de maneira objetivada (BAUER; GASKELL, 2011). Para tanto, foi utilizado o software 

ATLAS.ti 7, para organização e categorização dos relatos. A utilização dessa ferramenta 

auxiliou nas atividades de codificação, busca e recuperação dos dados, otimizando o tempo de 

análise. 

Bardin (2011) elenca o desenvolvimento da análise de conteúdo em três fases, a 

saber: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

A pré-análise consiste na definição e aplicação de técnicas para a organização e 

possui três etapas: a escolha dos documentos que servirão de base para a análise, a formulação 

dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final (BARDIN, 

2011). Assim sendo, nessa fase foram definidos os objetivos, as categorias e o roteiro de 

entrevista, tendo por base o referencial teórico. Com relação à preparação do material, foram 

realizadas a transcrição, a organização, a ordenação e a classificação das entrevistas por 

entrevistado. Após isso, passou-se à segunda fase. 

A exploração do material consiste em operações de codificação, de decomposição 

ou de enumeração, em função de regras previamente formuladas (BARDIN, 2011). Nessa fase 

foi utilizado o Atlas.ti 7 para codificar cada transcrição em unidades de registro, que “é a 
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unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de conteúdo considerado 

unidade de base” (BARDIN, 2011, p. 134).  

Em seguida, as unidades de registro foram relacionadas a unidades de contexto, que 

possuem dimensões superiores para que se possa compreender melhor a sua significação 

(BARDIN, 2011). Por fim, as unidades de contexto foram agrupadas nas categorias de análise. 

É importante destacar que as categorias de análise, as unidades de contexto e algumas unidades 

de registro foram definidas previamente com base no modelo de Politis (2005), Zampier (2011) 

e Silva (2014). Contudo, no decorrer da análise foram criadas mais unidades de registro para a 

melhor compreensão dos resultados. A partir da 11ª entrevista não foram acrescentadas mais 

unidades de registro, chegando-se à saturação dos dados. O quadro 4 apresenta as categorias de 

análise e unidades de contexto e registro deste estudo. 

 

Quadro 4 - Categorias de análise e unidades de contexto e registro 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

UNIDADES DE 

CONTEXTO 

UNIDADES DE REGISTRO 

Experiência de carreira 

empreendedora 

Experiência de criação 

de empresas 

Influências para empreender 

Negócio em sociedade 

Participação na criação de um novo empreendimento 

Dificuldades enfrentadas 

Experiência de 

administração 

Emprego com gestão 

Formação de gestão na graduação 

Gestão de pessoas 

Terceirização 

Organização 

Gestão financeira 

Vendas 

Experiência específica 

do setor 

Gostar do setor 

Formação acadêmica relacionada 

Emprego no setor 

Empresas anteriores no setor 

Processo de 

transformação 

Exploration Solucionar problemas 

Desafio 

Característica pessoal  

Demanda de produtos 

Exploitation Otimizar 

Organizar 

Lucro 

Credibilidade 

Fatores que 

influenciam o processo 

de transformação 

Resultados de eventos 

prévios 

Insucesso 

Sucesso 

Lógica ou 

racionalidade 

dominante 

Foco nos meios 

Foco no fim pretendido 

Foco nos meios e nos fins 

Orientação de carreira Especialização 

Compromisso com uma área 

Persistência 

Troca de área de atuação 
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Conhecimento 

empreendedor 

Reconhecimento de 

oportunidades 

Mercado 

Transformar problemas em oportunidades 

Análise de viabilidade 

Conhecimento na área 

Lidar com as 

responsabilidades do 

novo negócio 

Habilidade interpessoal 

Equipe 

Planejamento 

Controle financeiro 

Resiliência 

Acreditar 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Por fim, a última fase é a de tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

(BARDIN, 2011). O tratamento dos resultados se baseia na reflexão, buscando o sentido da 

revelação dos dados tratados. É importante destacar que nesta pesquisa não foram examinadas 

relações de causa e efeito. 

A visualização dos resultados foi feita por meio da ferramenta Network View do 

software Atlas.ti 7, que é uma forma de associar as unidades de registro às unidades de contexto 

de uma maneira gráfica, permitindo uma compreensão melhor do conjunto de códigos. Assim, 

no início de cada subseção é apresentada a Network View da unidade de contexto e suas 

respectivas unidades de registro conectadas por meio de setas. Ao lado de cada unidade é 

mostrado um par ordenado {x-y}, onde o “x” representa o número de citações codificadas e o 

“y” o número dos outros códigos aos quais ele está ligado. A seguir, é apresentada a análise e 

a discussão dos resultados obtidos de acordo com as categorias e objetivos específicos do 

estudo.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta a análise e a discussão dos resultados, procurando responder 

aos objetivos específicos desta pesquisa. Ela divide-se em quatro subseções, de acordo com as 

categorias de análise: experiência de carreira empreendedora, processo de transformação, 

fatores que influenciam o processo de transformação e conhecimento empreendedor.  

 

6.1 Experiência de carreira empreendedora  

 

Nesta subseção, é realizada a análise da experiência de carreira dos empreendedores 

de empresas incubadas, que é o primeiro objetivo específico da pesquisa. Para uma maior 

profundidade da análise, os resultados são indicados para as unidades de contexto: experiência 

de criação de empresas, experiência de administração e experiência específica do setor. De 

acordo com Politis (2005), essas são as experiências que estão associadas com a aprendizagem 

empreendedora. 

 

6.1.1 Experiência de criação de empresas 

 

Politis (2005) considera que a experiência de criação de empresas fornece um 

conhecimento implícito que facilita a tomada de decisões nas oportunidades de 

empreendimentos sob incerteza e pressão de tempo. Nesse aspecto, os entrevistados são 

proprietários de empresas incubadas, sendo responsáveis pelo gerenciamento do negócio.  

A unidade de contexto experiência de criação de empresas consolida 4 unidades de 

registro: “Influências para empreender” (38), “Negócio em sociedade” (32), “Participação na 

criação de um novo empreendimento” (28) e Dificuldades enfrentadas (20), conforme pode ser 

verificado na figura 6. 
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Figura 6 - Experiência de criação de empresas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Ao falar sobre a sua vida profissional, os empreendedores destacaram as influências 

que tiveram no processo de criação de sua empresa. A unidade de registro “influências para 

empreender” divide-se em três subunidades. Por ordem de significância, essas influências 

foram: pela família (20), pelos amigos ou grupos sociais (13) e por inspiração em grandes 

empreendedores (5), conforme apresentado na figura 7: 

 

Figura 7 - Influências para empreender 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Estudos anteriores como Almeida e Teixeira (2014), Dyer Júnior e Handler (1994) 

e Teixeira et al. (2011), dentre outros, relatam a influência dos pais para a criação e 

desenvolvimento da empresa de seus filhos. Pais empreendedores oferecem habilidades únicas 

para os negócios e são um recurso de fácil acesso (GREVE; SALAFF, 2003). 

Com relação à influência da família, 50% dos entrevistados relataram que seus pais, 

companheiros ou parentes próximos possuíam empresas. Nesse contexto, eles tiveram contato 
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com o universo empreendedor desde cedo: “Eu tenho um na família, histórico familiar né? 

Tanto a minha mãe, quanto o meu pai são empreendedores. [...] Aí então isso dentro de casa já 

é muito forte né? Querer fazer as coisas, criar coisa nova” (E8).  

De acordo com Matthews e Moser (1995;1996), os indivíduos que possuem 

background familiar tem maior interesse de possuir uma pequena empresa. Lima-Filho, 

Sproesser e Martins (2009) também destacam que um exemplo no seio familiar ou próximo 

com o qual o empreendedor se identifica é importante para a decisão de empreender. Nesse 

processo de identificação, há um aprendizado cognitivo, afetivamente construído, que resulta 

na assimilação e reprodução do modelo (MACHADO et al., 2003).  

Constata-se que os microempresários já tinham uma imagem de empreendedor 

antes de abrir o negócio. Assim, eles tinham um modelo concreto dentro de casa que poderiam 

seguir, replicando-o no início e moldando-o no decorrer de sua própria carreira empreendedora 

como afirma o entrevistado 2 (E2): 

 
A minha imagem de empreendedor que eu tinha era do meu pai. Dono de uma 

empresa, a empresa dele é de engenharia, de agricultura. Ele é florestal e agronômico. 

Era ele o chefe e ele o principal funcionário. E ele tinha uns funcionários pra dá um 

suporte para ele, mas era uma relação mais clássica. 

 

O convívio desde cedo com uma rotina empresarial é importante para a construção 

de valores empreendedores. Isso faz com que o indivíduo adquira uma cultura empreendedora 

pelo relacionamento e pela prática (LIMA-FILHO; SPROESSER; MARTINS, 2009). 

O contato próximo com um empreendedor no ambiente familiar não só incentiva a 

criação de novos empreendimentos, como também um aprendizado contínuo que pode propiciar 

o reconhecimento de oportunidades. 

 
Também, uma coisa que me ajudou muito, é a minha esposa. A empresa dela faz parte 

de um ambiente colaborativo. Então, é uma outra área que também já tem muita coisa 

que eu já vou aprendendo como, só olhando ela atuar. Então, assim, pra mim é... esse 

momento agora é um... tudo tá reintegrando. Eu consigo absorver tudo e consigo 

enxergar oportunidades e às vezes até criar oportunidade expressiva de negócio (E2). 
 

Assim, verifica-se que no ambiente familiar o empreendedor tem acesso a 

informações e recursos que ajudam no gerenciamento de seu empreendimento.  

Além disso, muitos dos entrevistados tiveram a sua primeira experiência 

profissional na empresa dos familiares: “Eu comecei a trabalhar com meu pai lá em 2002, [...] 

porque o meu pai tem uma loja, uma loja de colchão. Aí eu comecei a trabalhar com ele” (E10). 

Constata-se que a empresa da família fornece um ambiente de treinamento para os filhos dos 

proprietários, corroborando Carr e Sequeira (2007). 
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Um dos entrevistados iniciou o seu primeiro negócio com parentes: “Eu tive [...] a 

primeira empresa, que foi com os meus tios, né? com os meus primos” (E1). Teixeira, Andreassi 

e Bomfim (2018) destacam que a participação dos familiares nos negócios é um fator positivo 

em virtude da confiança e segurança presente nessas relações. Chang (2009), acrescenta que o 

apoio da família é importante para o processo de criação e desenvolvimento da empresa em 

termos de recurso e incentivo, ajudando os empreendedores a se prepararem melhor para 

enfrentarem as incertezas do empreendimento. A exposição precoce ao risco também pode 

aumentar a tolerância a ele (SCHERER et al., 1989) 

De acordo com Filion (1999) e Dolabela (2008), a família tem grande influência no 

perfil empreendedor e, consequentemente, na criação de novas empresas, uma vez que as 

pessoas apresentam mais chances de se tornarem empreendedoras se houver um modelo na 

família ou no seu meio. Gurgel (2017) observa que as pessoas do círculo familiar são fonte de 

inspiração para os microempreendedores de empresas incubadas. 

No que se refere às influências por amigos ou grupos sociais, destaca-se a 

contribuição do ambiente acadêmico. Alguns dos empreendedores foram incentivados pela 

instituição de formação ou orientados por professores:   

  
Aí eu fui estudar na faculdade que também tem muito a cultura de fazer isso. Muita 

empresa júnior lá dentro. Muito incentivo. Os veteranos incentivando muito a gente 

empreender e criar coisas que venham mudar o Brasil. [...] E aí, e aí eu acabei 

embarcando nessa onda, né? (E8). 

 

Então, ou você conhecia alguém que tinha alguma coisa para lhe dar. No caso da 

empresa júnior, a uma professora ela tinha muito material e ela trouxe pra gente e aí 

a gente ralou em cima pra poder fazer a ata de constituição, fazer tudo aquilo pra 

construir uma empresa de verdade, né? (E3).  

 

Ele me chamou e me disse: olha, a gente vai abrir um centro. Você tem um perfil que 

eu acho que talvez seja um que se encaixe. Eu queria que você fizesse um projeto, 

para você fazer seleção. Porque eu, eu não vou te colocar, vai ter um edital, uma 

abertura pública. E eu fiz um projeto (E2). 

 

Outros empreendedores foram incentivados por amigos ou por pessoas próximas a 

criar um negócio, como foi o caso da entrevistada 11 (E11): “Quando foi em 2010 uma pessoa 

me chamou pra ser sócia dele em uma outra empresa na área de consultoria e eu peguei o gosto”. 

Assim como, o caso do entrevistado 6 (E6): “Muitas pessoas diziam que eu devia ter um CNPJ 

pra que as pessoas me vissem de uma melhor forma, me vissem não como um mero freelancer”. 

Por fim, foi verificada a influência para empreender com base na inspiração em 

grandes empreendedores. 

 

Tudo nasceu quando eu tinha a idade de 15 anos e que eu via empreendedores, via 

nomes como Walt Disney né? Temos aí, eu sigo muito, também, Flávio Augusto, que 
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saiu de uma favela e hoje é um grande empresário. Esses dois empresários: o Walt 

Disney e o Augusto foram para mim uma grande inspiração. Então, diante dessa 

inspiração, eu queria ser igual a eles (E7). 

 

Então, quer dizer, eu me inspiro em quem? nas pessoas que fizeram alguma coisa. Eu 

me inspiro naquelas pessoas que não tinham nada, mas tinham uma visão, acreditavam 

que era possível e lutaram pra transformar, trazer do mundo fictício para o mundo 

real. Essas pessoas eu admiro: Thomas Alva Edison, é... Martin Luther King, foi um 

visionário (E6). 

 

De acordo com Birley (1985), no processo de criação de um negócio os indivíduos 

entram em contato com outros, ou seja, procuram ajuda com amigos, com familiares e com 

colegas de trabalho para obterem recursos necessários à viabilização da ideia. Vasconcelos 

(2005) argumenta que os relacionamentos pessoais dos fundadores de empresas são importantes 

para a aquisição de recursos necessários à criação e ao desenvolvimento do negócio. 

Filion (1991) propõe três níveis de relações sociais do empreendedor. O primário 

abrange os contatos familiares e as pessoas mais próximas. O secundário compreende os amigos 

e os grupos sociais como clubes, religião, política e trabalho. Por fim, o terciário envolve 

contatos com um campo de interesse que podem ser feitos através de viagens, cursos, 

exposições, feiras e congressos. 

De acordo com os dados desta pesquisa, os entrevistados receberam influências por 

meio de suas relações familiares e profissionais que o incentivaram na criação de empresas, 

sendo importantes para a sua formação como empreendedor. Esse resultado corrobora com a 

perspectiva de Rae (2004) e Vasconcelos (2014), que afirmam que a formação da identidade 

empreendedora é influenciada pelas experiências familiares, pela educação e formação de 

carreira, além das relações sociais.  

Na unidade de registro negócio em sociedade verificou-se que 12 dos 14 

entrevistados possuíam sócios, que eram amigos ou profissionais técnicos. Eles ajudaram o 

empreendedor a criar a empresa ou se juntaram depois para solucionar algum problema técnico 

ou de gestão.  

No caso da sociedade com amigos, verifica-se que ela ocorreu de forma espontânea, 

como resultado de um trabalho ou uma ideia. Esse fato é percebido nos trechos: “Eu me reuni 

com outros amigos interessados em empreender” (E8) e “Esse processo é, eu digo que, foi um 

processo meio que natural. Foi um projeto que a gente desenvolveu junto com amigos e foi... E 

o resultado desse projeto foi a empresa” (E12). 

Com relação à sociedade com outros profissionais técnicos, ela ocorreu com a união 

de especialistas que vislumbraram uma oportunidade: “Então, e no desenrolar desses trabalhos, 

[...] eu e os dois, três sócios também da empresa, a gente começou a vislumbrar a possibilidade 
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da gente ter negócio também” (E5). Assim, como também com pessoas que eram importantes 

para o desenvolvimento das atividades do empreendimento: “A empresa ficou dividida em 

sócios que eram pesquisadores e engenheiros de projetos e economista” (E4). 

Em alguns casos a sociedade foi efetuada depois da empresa constituída como 

forma de solucionar problemas enfrentados. O empreendedor estava com dificuldade, não 

possuía recursos para contratar um profissional e, assim, chamou um especialista para realizar 

a tarefa com uma participação nos lucros da empresa:  

 

Hoje eu tenho o meu jurídico, que também é meu sócio. O meu contador, [...] que 

também é meu sócio. Eu pensei assim: eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu pensei 

assim: eu vou montar um time de profissionais de altíssimo nível. Então, o meu 

contador é PhD em contabilidade. O meu jurídico tá terminando doutorado. O meu 

administrativo tá concluindo o doutorado e o meu marketing também (E6). 

 

De acordo com Borges Júnior, Filion e Simard (2008), os empreendedores buscam 

seus sócios para completar as competências e os recursos disponíveis. Sendo assim, percebe-se 

que a figura do sócio é importante para o bom funcionamento da empresa, uma vez que ele 

divide as responsabilidades e as tarefas no momento de sua criação e também durante o seu 

desenvolvimento e sua consolidação no mercado. 

Ressalta-se que tanto os empreendedores, como seus sócios são profissionais 

especialistas e muitos deles possuem outras atividades sem ser apenas as da empresa incubada. 

Dessa forma, o compartilhamento de atividades possibilita maior eficácia para a empresa. 

Entretanto, o sócio com maior influência é aquele que realiza a atividade principal, o que 

corrobora com o estudo de Ferro e Torkomian (1988), que constataram que o sócio detentor do 

conhecimento tecnológico tem importância decisiva para a criação de pequenas empresas de 

alta tecnologia. 

Em seguida, tem-se a próxima unidade de registro: participação na criação de 

empreendimentos. Quase todos os entrevistados relataram que participaram da fundação de um 

negócio.  

De acordo com a tabela 4, percebe-se que 07 empreendedores tiveram experiência 

de criação de empresas antes de abrir a que está incubada, sendo que no total foram encerrados 

12 negócios por motivos diversos. Verifica-se que o E1 possui ainda mais 03 empresas em 

atividade, sem, no entanto, passarem pelo processo de incubação. Por fim, ressalta-se também 

que o E14 entrou como sócio do empreendimento após a sua fundação. Entretanto, quando ele 

se associou à empresa, ela ainda estava na sua fase inicial, sendo que ele contribuiu para a sua 

estruturação e adquiriu conhecimentos relevantes nesse processo. 

 



75 

Tabela 4 – Quantidade de empresas criadas pelos entrevistados 

Empreendedores Empresas criadas Empresas em 

atuação 

Empresas 

encerradas 

E1 8 4 4 

E2 1 1 0 

E3 2 1 1 

E4 1 1 0 

E5 2 1 1 

E6 1 1 0 

E7 3 1 2 

E8 2 1 1 

E9 1 1 0 

E10 2 1 1 

E11 3 1 2 

E12 1 1 0 

E13 1 1 0 

E14 0 1 0 

TOTAL 28 16 12 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Foi constatado que alguns dos entrevistados tiveram a experiência de abrir uma 

empresa bem jovens: “Eu montei minha primeira empresa com 22 anos” (E1). Um deles iniciou 

o negócio antes dos 18: “Desde dos 17 anos que eu tenho um novo negócio, porque com 17 

anos eu tinha uma marmitaria. Eu fui emancipada pelo meu pai para ter uma marmitaria com o 

meu ex-noivo”.  

Outros empreendedores, durante a faculdade, passaram pela experiência de abrir e 

gerenciar uma empresa júnior: “E aí no 4º ano da faculdade, aí eu já abri uma startup pra gente” 

(E8). E teve empreendedores que criaram o seu primeiro empreendimento após concluir a 

formação acadêmica: “Então, eu fiz o curso na Universidade. Acabei com meus 23 anos e já 

corri para ser... Aí então, foi aí quando eu percebi que eu podia ser empreendedor, certo? Apesar 

das minhas dificuldades e tudo mais” (E7). 

Em alguns casos o negócio foi iniciado com poucos recursos: “começamos a 

empresa, completamente do zero, mas completamente do zero mesmo. A gente não tinha nada, 

nada, nada” (E2); “Eu comecei sem 1 real. Quando eu saí da outra empresa, que eu era sócia, 

pra montar a minha sozinha, eu comecei com 700 reais” (E11). Esse fato também foi verificado 

por Borges Júnior, Filion e Simard (2008), que constataram que geralmente empreendedores 

jovens começam uma empresa com menos recursos que outros empreendedores. 

A próxima unidade de registro corresponde às dificuldades encontradas no processo 

de criação de empresas. Nesse aspecto, eles criticam a atuação do governo: “Agora, é 

complicado. Brasil é muito complicado você montar uma empresa, porque tudo é voltado... o 

Brasil parece que as leis, o governo é voltado para fiscalizar e não para ajudar” (E1); “O Brasil 
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ele te inspira pra quem é contra, né? Pra gente que é pequeno, ele conspira contra a gente. Em 

nenhum momento, o país ele dá a oportunidade de avançar” (E11).  

Outros empreendedores destacam a dificuldade de se obter conhecimento sobre a 

abertura de um negócio: “Assim, no Brasil é muito difícil a gente criar uma empresa, porque 

não tem informação muito fácil” (E3). Os empreendedores relatam as dificuldades com os 

trâmites burocráticos: 

 

O Brasil é extremamente burocrático então faz muito, tem uma dificuldade muito 

grande pra você realmente criar uma empresa. [...] A legalização da empresa é uma, é 

terrível né? Agora, a prefeitura tá desenvolvendo algumas ferramentas pra poder 

acelerar essa parte de legalização da empresa, mas ainda é muito complexo ainda 

(E14).  

 

Para conseguir superar os entraves burocráticos, os empreendedores tiveram que 

recorrer muitas vezes a profissionais especializados para sanar as suas dúvidas. Nesse sentido, 

eles ressaltaram a importância do contador no processo: 

 

Pra se abrir uma empresa, formal, ou você tem um, um contador, ou provavelmente 

você não vai conseguir abrir sozinho, ou você vai fazer alguma coisa errada. Vai ter 

um CNAE errado, vai colocar alguma coisa que não tinha que ter, né? Então, ou você 

tem uma assessoria, ou você vai penar um pouco (E3). 

 

Todo trâmite burocrático, de documentação, tudo né? a parte contábil também, a parte 

bem, geralmente dá muito trabalho e gera muitas dúvidas, principalmente nessa, nessa 

parte de empresa incubada, muita coisa nova, geralmente os contadores não são 

familiarizados com esse tipo de produto que a gente oferta, então, gera bastante dúvida 

(E5).  

 

É, assim, a burocracia que é grande né? a burocracia pra você abrir uma empresa como 

essa, mas a gente sempre teve um apoio grande no setor administrativo da minha 

antiga empresa e tudo mais. Então, por mais que tenha essa burocracia, foi algo, é, eu 

tinha algo encaminhado. Assim, não foi algo que a gente, eu mesmo investi meu 

tempo. Eu já tinha gente pra me ajudar a tocar isso (E10). 

 

Percebe-se que o processo para se abrir uma empresa ainda é bastante 

burocratizado, gerando muitas dúvidas e tendo-se que recorrer a uma assessoria para conseguir 

realizar com êxito. Foi verificado também a dificuldade para patentear um produto no Brasil, 

que é um outro entrave para esses empreendedores, uma vez que a maioria deles trabalham com 

inovação. Em alguns casos, a patente é registrada em outros países por ser mais rápido, prático 

e com baixo custo. 

 

Todas as patentes, eu tou entrando com as patentes em Toronto, no Canadá, porque 

no Brasil leva 10 anos. Em Toronto, leva 1 ano e meio. Você tá com uma patente 

mundial. Pra você vê como o Brasil é atrasado. Então, as minhas patentes eu boto no 

exterior, porque lá são mais baratos as taxas, tudo digitalizado. No Brasil não tem 

ainda todo sistema do Banco Nacional de Patentes do INPI, não é totalmente 

digitalizado. É muito atrasado. E tem muitas convergências, você paga taxas absurdas, 

caras. Leva tempo demais. 
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Barbosa e Hoffman (2013) destacam a importância das incubadoras no auxílio de 

registro de patentes e marcas, sendo uma vantagem para os empreendedores no processo de 

incubação. 

Por fim, constatou-se que alguns deles, por terem outras atividades fora da empresa, 

sentiam dificuldades em conciliar o emprego com o seu negócio: “Administrar uma empresa 

quando você trabalha em outro lugar é muito complicado, porque você divide sua vida em dois 

e aí você fica doido” (E7). 

De acordo com Ferro e Torkomian (1988), a existência de uma política estatal 

favorável é uma condição necessária para uma empresa de alta tecnologia. Os resultados dessa 

unidade de registro convergem com os de Gurgel (2017) que destaca que os empreendedores 

de empresas incubadas apontam as questões de cunho governamental ligada à burocracia e aos 

impostos como barreiras para empreender. 

Em resumo, os entrevistados receberam influências para empreender de seus 

familiares, de seus amigos e de grupos sociais. As empresas foram constituídas em sociedade, 

sendo que os empreendedores possuíam experiência anterior em criação de negócios. E, por 

fim, as principais dificuldades apresentadas para a abertura de uma empresa se referem à 

legislação e à tributação.  

 

6.1.2 Experiência de administração 

 

A experiência de administração está relacionada com a quantidade de experiência 

de gestão que os empreendedores obtiveram ao longo de sua carreira profissional. Ela fornece 

informações básicas sobre finanças, vendas, tecnologia, marketing e sobre organização que são 

muito importantes para reconhecer as oportunidades e para lidar com as responsabilidades do 

novo negócio (POLITIS, 2005).  

Nessa unidade de contexto foram identificadas as seguintes unidades de registro: 

“Emprego com gestão” (7), “Formação de gestão na graduação” (8), “Gestão de pessoas” (18), 

“Terceirização” (9), “Organização” (5), “Gestão financeira” (13) e “Vendas” (7), conforme 

apresentado na figura 8. 
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Figura 8 – Experiência de administração 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

A unidade de registro emprego com gestão aborda as experiências que os 

empreendedores obtiveram em administração quando exerceram atividades como empregado. 

Nos relatos dos entrevistados, percebe-se que alguns deles adquiriram experiência em 

gerenciamento quando trabalharam em algumas firmas ou projetos: “Comecei como vendedor 

nessa empresa e depois me tornei um gerente regional, depois me tornei um gerente nacional” 

(E1); “Na área de gestão eu tive de ter antes de abrir a empresa, que eu participei da gestão 

financeira e de organização de um projeto grande” (E2). 

Com relação à formação em gestão na graduação, dois dos entrevistados eram 

administradores, possuindo assim os conhecimentos da profissão. No que se refere aos 

empreendedores de outras formações, dois deles durante o curso criaram empresa júnior: “No 

curso já tive um ímpeto de junto com outras pessoas fundar uma empresa júnior e passei dois 

anos como diretor geral dessa empresa júnior, onde a gente desenvolvia projetos” (E3). 

O entrevistado 8 (E8) salienta a importância da empresa júnior no seu aprendizado 

sobre gestão: 

 

Na empresa júnior, a gente tem uma experiência bem forte de gestão, que a gente, 

meio que tem uma liberdade. É como se fosse um laboratório na faculdade ali, pra já 

gerir uma empresa sem muito risco, sem... sem ter que pagar a conta, entende? Tem 

que pagar a conta, mas a gente não depende daquilo pra viver. Então, é um meio de 

aprendizado muito grande, porque a gente experimenta bastante o que que funciona 

em gestão, o que que não funciona, sai com uma bagagem bem forte assim, né? Então, 

essa foi a principal é... principal ambiente que... de aprendizado em gestão. Nas 

empresas já foi mais aplicando aquilo que... que eu já tinha aprendido. Claro que a 

gente vai aprendendo mais, mas a maior curva de aprendizado foi na... na empresa 

júnior mesmo. 

 

De acordo com Queiróz, Sobrinho e Alexandre (2008), a empresa júnior tem um 

papel decisivo na formação acadêmica, uma vez que possibilita o aprendizado integrando teoria 
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e prática, além de despertar o espírito empreendedor no aluno. Dessa forma, evidenciou-se que 

por ter tido uma empresa júnior durante a graduação, esses dois entrevistados obtiveram 

conhecimentos valiosos para administrar os seus negócios. 

Campos et al. (2014) reitera que a empresa júnior propicia um espaço de apoio à 

formação de profissionais com perfil multifacetado e habilitado a resolver problemas e a lidar 

com situações e contextos variados de trabalho. Assim, os empresários juniores desenvolvem 

competências que são requisitadas pelo mercado de trabalho em diversas áreas, sendo 

diferenciais de empreendedores de sucesso. 

O entrevistado 4 (E4) ressalta que em sua formação acadêmica de engenheiro 

recebeu alguns conhecimentos básicos de administração, que o ajudou a gerenciar sua empresa: 

 

O engenheiro, a formação dele, já tem o perfil administrador. É tanto que a gente 

calcula toda a parte de custo fixo, engenharia econômica, mede pontos de... de... 

pontos de acúmulo. Tudo isso já tem na formação do engenheiro entendeu? Não tão 

aprofundado da forma como o administrador de empresa ele vê, porque a formação 

dele é específica pra aquilo, mas o engenheiro em si, ele tem uma noção de 

administração é... bem pertinente. 

 

Entretanto, constatou-se também que, em alguns cursos, não há essa formação 

básica, sendo que os empreendedores sentiram essa necessidade quando começaram a 

empreender: 

 

A parte administrativa em si é um desafio. Ao longo da nossa formação acadêmica, 

principalmente a medicina veterinária, acho que talvez outros cursos também sofram 

com essa, com esse mesmo problema, você não tem uma formação direcionada para 

o empreendedorismo, a gestão (E5). 

 

Percebe-se que, a depender da estruturação do curso, a formação em gestão é 

insuficiente. Queiróz, Sobrinho e Alexandre (2008, p. 133) observaram que: 

 

As universidades brasileiras ainda estão procurando definir diretrizes e ações para 

promover a educação empreendedora, e assim adequar seus currículos e metodologias 

para atender a complexidade do mundo atual com o qual os alunos se defrontam, em 

ambientes dinâmicos, negócios em redes, alianças, fusões e coalizões. 

 

Dessa forma, visualiza-se a importância do ensino de empreendedorismo na 

universidade, com foco nas ferramentas de gestão, uma vez que os profissionais formados 

necessitam de conhecimentos básicos tanto para empreender, como também para exercer sua 

profissão. Os dados da pesquisa apontam que a maioria dos entrevistados não tiveram essa 

formação. 

Na gestão de pessoas, os empreendedores reconhecem a importância da equipe para 

a boa execução das atividades: “Eu não trabalho só. Eu preciso de pessoas que sejam 
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capacitadas pra aquilo, pra realizar aquelas atividades e que eu confie nelas” (E4); “É bom 

sempre você juntar um time, porque várias cabeças pensam melhor do que uma” (E6). 

Assim, há uma grande preocupação em selecionar as pessoas certas para 

trabalharem em conjunto nas atividades da empresa, sendo de fundamental importância para o 

sucesso dela. 

 

Pra empresa dar certo, tem que ter as pessoas certas, tem que ter um time muito forte. 

Se não tiver um time forte, é muito difícil. [...] é muito difícil ter um cara que tem 

todas as aptidões: aptidão comercial, aptidão de marketing, financeiro, produto. É 

praticamente impossível ter um cara que consiga dominar tudo (E10). 

 

A experiência na área de gestão como empregado facilitou o processo de gestão de 

pessoas quando o empreendedor criou a sua empresa, principalmente, no recrutamento: “Muita 

coisa eu já tinha passado né? Essa parte de recrutamento, por exemplo, 10 anos que eu recruto 

gente. Então, tenho uma noção como fazer, quais perguntas são importantes, o que que é 

importante ouvir também” (E10).  

Entretanto, alguns empreendedores não tiveram essa experiência e sentiram muita 

dificuldade nessa tarefa: 

 

É bastante complicado lidar com pessoas, com funcionários, não é fácil. Até você 

conseguir é... selecionar bons, bons funcionários, a gente, geralmente, não não 

consegue a pessoa com prática né? Às vezes consegue, mas paga mais caro. A gente 

pega pessoas que não tem muita vivência daquela atividade que você tá, que você tá 

desenvolvendo em si. Então, você acaba tendo que, errando muito, às vezes pegando 

pessoas que não, não se adequam ao trabalho (E5).   

 

Gurgel (2017) ressalta a dificuldade que os empreendedores de empresas incubadas 

possuem para gerenciar pessoas, para liderar e encontrar profissionais qualificados. Ferro e 

Torkomian (1988) destacam que a mão-de-obra com treinamento e experiência adequados é um 

fator ambiental relevante para essas empresas.  

Verificou-se que em algumas empresas os entrevistados terceirizaram atividades, 

tendo em vista uma otimização dos recursos: 

 

Funcionários: atualmente o que acontece, a gente trabalha com um sistema enxuto 

certo? No qual praticamente só se vinha a atuar diretamente na parte de 

desenvolvimento e nós terceirizamos a parte construtiva. Por quê? Porque existe uma 

sazonalidade. Então, não compensa hoje manter um número de funcionários em 

metalúrgica, porque senão a gente teria custos permanentes, sem o retorno contínuo 

(E4). 

 

A organização é uma preocupação e um desafio para os microempreendedores. Pelo 

fato das empresas serem pequenas, eles acumulam muitas funções, tendo que fazer diversas 

atividades ao mesmo tempo: “Os desafios são as pequenas coisas como tipo organização. É... 
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você precisa secretariado, é... organização em relação ao próprio atendimento da empresa” 

(E02). 

Eles percebem que tem necessidade de estar organizando os processos, para um 

melhor aproveitamento dos recursos e uma maior produtividade: “A gente tem condições de 

organizar melhor, dar um melhor rendimento da atividade industrial como um todo” (E9); “Hoje 

o meu dia a dia tá muito preocupado em organizar a operação, como ser mais produtivo. É... 

como realmente buscar novos clientes, né? Então, esse, esse é o nosso desafio hoje” (E10). 

Com relação à gestão financeira, os empreendedores sentem muita dificuldade: “Eu 

sinto uma certa dificuldade na área financeira. Eu nunca fui muito bom de Finanças” (E1); “Eu 

sempre tive essa dificuldade de tudo o que entra e tudo que sai. Botar tudo o que entrou no 

papel e tudo que saiu. Então, eu sou um pouco desligado dessa área” (E6). No entanto, eles 

percebem que precisam ter mais atenção nesse aspecto: “Tenho que melhorar a gestão 

financeira” (E2). 

Geralmente, eles pedem assessoria para realizar essa tarefa: “A parte financeira eu 

já tinha uma noção, mas eu tenho também uma pessoa pra me ajudar, então, ele praticamente 

toca toda a parte financeira. Eu só faço é conferir” (E10); “Eu tinha que sempre contratar alguém 

para ficar fazendo essa parte de finanças” (E01).  

Gurgel (2017) menciona que as questões financeiras associadas à perda de recursos 

investidos são fatores que limitam o processo de empreender. De acordo com Borges Júnior, 

Filion e Simard (2008), a principal dificuldade que os empreendedores encontram para 

desenvolver o primeiro produto ou serviço é de ordem financeira, sendo que eles precisam 

desenvolver suas competências em gestão e em comercialização. Barbosa e Hoffmann (2013) 

salientam a importância dos cursos e consultorias na área de finanças, marketing e liderança 

oferecidos pelas incubadoras aos empresários de empresas incubadas. 

Na parte de vendas, verificou-se que alguns dos entrevistados tinham habilidade 

para a área comercial, sendo que era a atividade que mais gostava de fazer: “Eu gosto muito de 

administração, porque eu gosto muito da área comercial” (E2); “Eu sempre fui muito boa de 

comercial. Sempre eu tive muito gosto de lidar com os outros” (E11). 

A aptidão para a área comercial foi decisiva para a decisão de empreender: “Tudo 

nasceu com vendas. Eu gostava de vender e vi que as pessoas gostavam como eu vendia. Eu 

acho que tudo hoje em dia nasce com a ânsia de vender algo, vender um sonho, um produto, 

um serviço. O sonho é pra vim embutido no produto ou serviço” (E7). 

Para Gurgel (2017) as experiências profissionais são importantes no processo de 

formação dos empreendedores, pois elas enriquecem os seus conhecimentos nas suas áreas de 
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atuação. Além disso, ajuda a identificar as lacunas existentes no mercado, favorecendo o 

processo de reconhecimento de oportunidades. Vieira (2016) destaca que os empreendimentos 

incubados surgem da formação, das experiências e das atuações prévias do empreendedor. 

Do exposto, com relação à experiência de administração, depreende-se dos 

resultados que a maioria dos empreendedores obtiveram conhecimento de gestão ao 

trabalharem como empregado em empresas anteriores, mas não tiveram uma formação voltada 

ao empreendedorismo na graduação. Essa experiência anterior facilitou a gestão de pessoas, no 

entanto, os entrevistados possuem dificuldades em gestão financeira. A organização das 

atividades da empresa é um outro obstáculo a ser superado pelos entrevistados para a otimização 

do seu negócio.  

 

6.1.3 Experiência específica do setor 

 

A experiência específica do setor se refere àquela adquirida como fornecedor ou 

cliente. Ela proporciona uma melhor compreensão de como atender às demandas nesse 

mercado, fornecendo informações úteis que os externos não conseguem reunir (POLITIS, 

2005). As unidades de registro encontradas foram: “Gostar do setor” (20), “Formação 

acadêmica relacionada” (18), “Emprego no setor” (15) e “Empresas anteriores no setor” (5), 

conforme apresentado na figura 9.  

 

Figura 9 - Experiência específica do setor 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Com relação à unidade de registro “Gostar do setor”, os empreendedores frisaram 

bem que adoram a área que estão atuando. Isso foi decisivo para a sua escolha profissional e 

para empreender no setor: “Amo o que eu faço, realmente. Tanto que constantemente vou vendo 
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e buscando tecnologia na minha área, né? e quando você gosta de uma coisa, você acaba ficando 

viciado naquilo, num é isso?” (E4); “Quer ver fazer uma coisa bem feita, é uma coisa que você 

gosta. Eu começava a ler de manhã, quando eu olhava tava de noite” (E6). 

Para os empreendedores, gostar do setor foi decisivo para a sua formação acadêmica 

e para construir a sua carreira profissional trabalhando, pesquisando ou empreendendo. Assim, 

eles tornaram-se especialistas em sua área, procurando aprender mais e serem referências no 

setor. A maioria dos entrevistados possuem formação acadêmica no setor em que atuam: 

“Porque nós dois, se juntar a nossa experiência de... de estudo, nós já temos mais de 20 anos de 

faculdade. E se juntar a experiência de trabalho desde que os dois se formaram, também já tem 

mais de 20 anos” (E3); “A nossa atividade empresarial ela começou como uma extensão 

também da atividade acadêmica” (E9); “É uma área que eu gostei, desde a minha graduação, 

desde o meu primeiro ano da graduação eu já me identifiquei muito” (E14). 

Verifica-se que gostar do setor foi fundamental para a sólida formação acadêmica 

desses microempresários, assim como para a sua atuação profissional. Por meio do trabalho em 

empresas como empregado ou estagiário, eles adquiriram conhecimento que foram úteis na sua 

atividade empreendedora: “Adquiri muito conhecimento por intermédio dessa empresa, [...] 

acabei fazendo vários trabalhos, com várias empresas, inclusive locais que hoje são empresas 

incubadas” (E1); “Eu participei de um estágio [...] e a maioria dos nossos projetos aqui da 

incubadora e desses que tá dando certo, vieram de lá” (E12). 

Por sua vez, as empresas que os entrevistados tiveram antes foram outra forma de 

obter experiência no setor: “Eu já tinha experiência em desenvolvimento de software, né? Na... 

na outra empresa que eu, que eu tava” (E8); “Eu na minha antiga empresa, eu era o CTO, CTO, 

é o líder técnico” (E10). 

Os resultados encontrados convergem com os de Marques (2015) que constatou que 

os empresários de empresas incubadas possuem formação e experiência no setor de atuação do 

negócio. De acordo com Borges Júnior, Filion e Simard (2008), as duas principais fontes de 

ideias de negócios de jovens empreendedores são: os conhecimentos do setor de atuação e os 

adquiridos na empresa onde trabalharam.  

Em resumo, quase todos os entrevistados possuem formação acadêmica relacionada 

à sua atividade e trabalharam como empregados, estagiários e como pesquisadores, sendo que 

alguns deles empreenderam anteriormente. Verificou-se que quase todos os empreendedores 

têm experiência no setor específico da empresa e atuaram como clientes ou fornecedores 

durante o período que estiveram trabalhando ou empreendendo. Um fator preponderante para 
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o exercício profissional desses empreendedores é o da paixão pelo setor, que os ajuda a 

perseverar e a buscar novos conhecimentos. 

Do exposto sobre as experiências de carreira empreendedora, constatou-se que os 

microempresários de empresas incubadas tiveram vivência de criação de empresas, sendo que 

muitos deles já haviam empreendido antes. Quase todos possuem formação acadêmica e 

atuação profissional no setor onde atuam, adquirindo também alguma prática de gestão. No 

contexto das incubadoras, os resultados aqui encontrados corroboram os de Marques (2015), de 

Vieira (2016) e de Gurgel (2017). 

Assim, o primeiro pressuposto desse estudo, os empreendedores de empresas 

incubadas possuem experiência de criação de empresas, de gestão e no setor específico do 

negócio, foi validado. A seguir, é realizada a análise do processo de transformação dessas 

experiências em conhecimento empreendedor. 

 

6.2 Processo de transformação 

 

Nesta subseção, busca-se responder ao segundo objetivo específico que é analisar 

o processo de transformação das experiências em conhecimento empreendedor dos 

microempresários de empresas incubadas. Esse processo pode ter dois cursos distintos: 

exploration e exploitation (POLITIS, 2005; MARCH, 1991), que serão as unidades de contexto 

dessa categoria, conforme apresentado a seguir. 

 

6.2.1 Exploration 

 

De acordo com March (1991), o modo exploration se refere à exploração de novas 

possibilidades. Os empreendedores que se baseiam nesse processo de transformação preferem 

escolher novas ações que sejam distintas das que já realizaram. Politis (2005) destaca que os 

empreendedores que preferem esse modo para transformar as experiências em conhecimento 

são mais efetivos em reconhecer oportunidades. 

As unidades de registro encontradas foram: “Solucionar problemas” (4), “Desafio” 

(3), “Característica pessoal” (2) e “Demanda de produtos” (1), conforme pode ser visualizado 

na figura 10. 
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Figura 10 - Exploration 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

A motivação dos empreendedores que preferem explorar novas oportunidades é 

solucionar problemas: “Porque para mim é encantador você solucionar problemas” (E1); “Pelo 

gosto mesmo de resolver problemas, problemas complexos” (E8).  

Eles encaram como um desafio a ser superado: “Acho que criar é sempre mais 

desafiador. Criar algo novo assim é muito mais desafiador do que é... fazer melhoria 

incremental. Porque melhoria é necessário, mas criar algo novo é que é o desafio, porque você 

não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo” (E10); “Isso aí vamos dizer é, justamente por 

ser um desafio. É, vamos dizer assim, a gente ver a coisa dentro de uma outra dinâmica. Tem 

mais possibilidades de abrir uma expansão. A gente ver mais perspectivas” (E9). 

Alguns empreendedores consideraram que preferem o modo exploration por serem 

dinâmicos: “Eu adoro explorar novas oportunidades, que eu acho que é um erro meu, porque 

eu exploro tanto que eu deixo a desejar nas rotinas” (E11). Dessa forma, explorar novas 

oportunidades é como se fosse uma característica pessoal sua. Entretanto, eles veem isso como 

um defeito, algo que prejudica, pois, a melhoria do processo também é importante e eles 

possuem dificuldades em fazê-lo, deixando em segundo plano.  

 

O que eu prefiro é explorar novas oportunidades, mas eu sei que eu tenho que manter 

fo..., na verdade isso é um defeito meu. Eu tenho que manter foco e eu não tenho 

muito foco assim. É por questão mais de mercado mesmo. Eu fico doidinho, porque 

eu vejo uma coisa e eu procuro. Eu sempre exploro (E12). 
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Por fim, a demanda de produtos pelos clientes impulsiona os empreendedores a 

buscar novas soluções e a desenvolver novos produtos: “A gente tem demandas de produtos 

que não estão no mercado e a gente tá desenvolvendo” (E2).  

Sendo assim, nota-se que o processo de geração de ideias é incentivado pelo 

negócio atual a partir das necessidades dos clientes e de outras demandas de mercado 

(GURGEL, 2017). Dessa forma, as organizações optam pela busca de novos conhecimentos 

quando pressionadas pelas forças do ambiente (PARDINI; SANTOS; GONÇALVES, 2009). 

Gurgel (2017) observa que a maioria dos empreendedores buscam formas de 

entregar o produto e de satisfazer às necessidades dos clientes, mantendo um canal de 

relacionamento bastante próximo. Essa relação íntima com o cliente é relevante para o 

desenvolvimento de produtos e para a expansão do mercado. Pardini, Santos e Gonçalves 

(2009) destacam que as ações de exploration podem levar à descoberta de soluções inovadoras, 

mas também provocam reduções no desempenho de curto prazo.  

Zack (1999) salienta que é natural a opção pelo modo exploration por empresas que 

estão em uma fase muito inicial, principalmente, se elas estiverem em um ambiente de incerteza 

e de risco. Verificou-se que esse é o ambiente da maioria das empresas dos entrevistados, uma 

vez que ainda estão se estruturando, por isso, muitos deles preferem esse modo de 

transformação da experiência em conhecimento. 

Como resumo dos resultados dessa subcategoria, tem-se que seis dos catorze 

entrevistados preferem o modo exploration de transformar as experiências em conhecimento 

empreendedor, uma vez que eles preferem explorar novas oportunidades, desenvolvendo novos 

produtos, expandindo mercado e, em alguns casos, abrindo novas empresas. Os 

microempresários são motivados pela possibilidade de solucionar um problema, pelo desafio 

que o novo traz e pelo interesse em satisfazer os seus clientes.  

 

6.2.2 Exploitation 

 

O modo exploitation está relacionado com a escolha de ações que se replicam ou 

estão intimamente relacionadas com as que já foram tomadas, ou seja, com a exploração de 

velhas certezas (MARCH, 1991). De acordo com Politis (2005), os empreendedores que 

preferem esse modo para transformar as experiências em conhecimento empreendedor são mais 

efetivos em lidar com as responsabilidades do novo negócio. 

As unidades de registro verificadas para essa unidade de contexto foram: 

“Otimizar” (3), “Organizar” (2), “Lucro” (2) e “Credibilidade” (1). 
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Figura 11 - Exploitation 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Os empreendedores que utilizam o exploitation como modo predominante tem por 

preocupação otimizar o seu produto ou processo: “Melhorar a rotina é otimizar. Tipo agora a 

gente tá num processo parecido que a gente tem excelência no mercado, mas que eu acho que 

pode ser melhorado e a gente vai trabalhar nesse final de ano para melhorar (E2)”. Dessa 

maneira, o foco é trabalhar em melhorias: “Tudo o que eu tenho pode ser melhorado” (E6); 

“alguns processos a gente tentar pegar ele, otimizar” (E5); “Hoje o meu maior foco é melhorar, 

né? Pra gente poder continuar sobrevivendo e crescer, né?” (E14). 

Organizar os processos é uma tarefa importante para esses empreendedores que se 

preocupam em atender bem os clientes, melhorando o produto oferecido: 

 

Isso depende muito da época, né? No começo da empresa e a gente tá no começo. 3 

anos. É mais. Como a gente já nasceu com produtos prontos. Então, a gente tem que 

organizar processos, não tem como, por exemplo, ah eu quero trabalhar com outra 

coisa gigante. Não tem. Não tem, né? (E3). 

 

Mas aí eu gosto de, do seguinte, dependendo da sazonalidade, da sazonalidade, eu 

busco rever os projetos. Outra, ah, tem uma constância de retorno dos nossos clientes 

perguntando como é que tá a operação das máquinas. O que é que eles acharam, o que 

é que eles gostariam de melhorar, certo? Com isso, nós voltamos pra reengenharia e 

tentamos melhorar aquele ponto (E4). 

 

A organização dos processos melhora o rendimento do produto e aumenta a 

margem de lucro: “Eu sempre tento melhorar, para eu poder ganhar mais, melhorar o 

rendimento” (E2); “Eu já tenho produtos que foram desenvolvidos. Já são vendidos. Já estão 

passando por novas reformulações, aonde melhoraram a qualidade do produto e baixei o custo 

de produção que é lucrativo pra empresa” (E6). 
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Uma outra vantagem é melhorar o atendimento ao cliente, de forma a obter 

reconhecimento: “Eu tenho é que transformar tudo o que eu tenho numa forma viável de 

trabalhar e cumprir meus prazos, porque isso lhe dá credibilidade, faz com que as empresas que 

a gente trabalha respeitem” (E3). 

Gurgel (2017) observou que os donos de empresas incubadas se preocupam em 

atender às demandas de forma que eles buscam continuamente a melhoria de seus produtos, 

refletindo também na qualidade de atendimento ao cliente. Entretanto, apesar das ações 

relacionadas a exploitation gerarem retornos imediatos, é necessário ficar atento ao processo de 

inovação, senão as empresas podem se tornar obsoletas no longo prazo (PARDINI; SANTOS; 

GONÇALVES, 2014) 

De acordo com Gurgel (2017), as pequenas empresas não têm recursos financeiros 

e econômicos para se dedicarem a uma nova ideia, uma vez que ainda estão no processo de 

estruturação do negócio atual. Nesse sentido, as empresas preferem se dedicar à sua 

consolidação para, em seguida, investir em novos produtos, preferindo, assim, o modo 

exploitation. 

Em suma, os resultados da presente pesquisa apontam que no eixo exploitation foi 

verificado que os empreendedores que preferem esse modo estão focados em otimizar o seu 

processo produtivo, organizando-o com o intuito de aumentar os lucros ou de satisfazer seus 

clientes e de adquirir credibilidade no mercado. Constatou-se que quatro dos catorze 

entrevistados escolheram esse modo de transformar a experiência em conhecimento 

empreendedor. 

Entretanto, há empreendedores que procuram o equilíbrio entre exploration e 

exploitation, ou seja, desenvolver novos produtos ou serviços à medida em que aprimora os já 

existentes. March (1991) considera que esse equilíbrio é importante, porém, ele é difícil de ser 

implementado, uma vez que esses dois eixos competem entre si por recursos escassos. Contudo, 

de acordo com Zack (1999), eles não são mutuamente excludentes, sendo que uma organização 

pode desenvolver uma área, enquanto explora outra simultaneamente. 

Quatro dos entrevistados afirmaram que estão tentando agir pelos dois modos: “As 

duas coisas. Acho que não dá pra fazer só um, só um e deixar o outro” (E2); “É os dois. Acaba 

sendo os dois, não tem como separar os dois. A gente tá muito nessas, a gente tá muito nas duas 

áreas de atuação. Estabelecer algo já existente ou até aperfeiçoar ele na maneira, de melhor 

qualidade, quanto a criação de novas... novas atividades (E5). 

Scandelari e Cunha (2013) explicam que quando há complementaridade dos 

recursos demandados, os empresários podem adotar simultaneamente os processos exploration 
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e exploitation. De acordo Zack (1999), o ideal para a maioria das empresas é manter um 

equilíbrio entre os dois processos. O autor esclarece que Exploration sem exploitation não é 

economicamente sustentável a longo prazo, a não ser que seja subsidiado ou gere diretamente 

um fluxo de receita. Exploitation sem exploration pode levar eventualmente à obsolescência do 

conhecimento organizacional.  

Assim, com relação ao processo de transformação da experiência em conhecimento 

empreendedor, resume-se que dentre os catorze entrevistados, seis preferem o modo 

exploration, quatro o exploitation e quatro procuram manter o equilíbrio entre os dois 

(ambidestralidade). 

Entretanto, a opção por um desses dois modos pode estar relacionada com a fase de 

desenvolvimento do negócio. Em outras palavras, se a empresa está na fase inicial pode haver 

uma predominância do eixo exploration, mas se estiver com o produto ou serviço consolidado 

no mercado a preferência pode ser pelo exploitation. Dessa forma, os empreendedores podem 

alternar os modos numa ambidestria não sinérgica, focando em um dos processos em 

determinada fase (GURGEL, 2017). 

O pressuposto para essa categoria era que os empreendedores de empresas 

incubadas procuram utilizar os dois processos de transformação das experiências em 

conhecimento empreendedor. Ele não pôde ser totalmente confirmado, uma vez que alguns dos 

empresários preferiram o exploration e outros o exploitation. Ressalta-se que houve um pouco 

mais de preferência pelo primeiro. Infere-se que a escolha pelo modo exploration pode estar 

associada ao grau de maturidade da empresa. 

 

6.3 Fatores que influenciam o processo de transformação 

 

Nesta subseção, busca-se responder ao terceiro objetivo específico da presente 

pesquisa que é analisar os fatores que influenciam o processo de transformação das experiências 

em conhecimento empreendedor dos microempresários de empresas incubadas. De acordo com 

Politis (2005), esses fatores são: resultados de eventos prévios, lógica ou racionalidade 

dominante e orientação de carreira, que serão as unidades de contexto dessa categoria. 

 

6.3.1 Resultados de eventos prévios 

 

O resultado dos eventos prévios afeta o modo predominante de transformação da 

experiência em conhecimento empreendedor. Quando uma experiência obtém êxito, a 
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tendência é replicá-la. Em contrapartida, se ocorrer fracasso, o indivíduo busca agir de forma 

distinta da ação anterior (POLITIS, 2015). Assim, as unidades de registro dessa unidade de 

contexto foram os sucessos e insucessos, conforme apresentado abaixo na figura 12.  

 

Figura 12 - Resultados de eventos prévios 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Para facilitar a compreensão, essas unidades de registro foram divididas em 

subunidades. A análise será iniciada com o insucesso, que foi o mais citado nas entrevistas. Ele 

se subdividiu em 6 subunidades, que foram: “Aprendizado no insucesso” (19), “Visão positiva 

do insucesso” (13), “Sofrimento com o insucesso” (12), “Insucesso importante para o sucesso” 

(7), “Problema com sócios” (6), “Insucesso como desmotivador” (2) (figura 13).  

 

Figura 13 - Insucesso 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Os entrevistados ressaltaram que aprenderam muito com os insucessos que tiveram 

em sua carreira empreendedora: “O insucesso é... ele tá sempre te mostrando um caminho 

diferente. Pô, não deu certo aqui e eu tenho que fazer outro caminho” (E1); “As experiências 

ruins é que me ensinam mesmo” (E2); “Hoje eu me tornei um empreendedor melhor graças a 

isso. Realmente, errando, aprendendo, buscando novos empreendimentos e também inovando” 
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(E7); “Você aprende muito com o fracasso. Você aprende muito mais com o fracasso do que 

com o sucesso. Na verdade, no sucesso você não aprende nada” (E10); “Ao começar a segunda 

empresa [...] muito do aprendizado da primeira a gente usa pra não repetir os mesmos erros” 

(E8). Esse resultado converge com o de Minello e Scherer (2014) que notaram que 

empreendedores que tiveram experiência de insucesso apresentaram um processo de 

aprendizado pela vivência da descontinuidade do seu empreendimento. 

O aprendizado por meio dos erros confere uma visão positiva para o insucesso, pois 

eles veem que cresceram diante daquela situação e aprenderam a lidar com momentos difíceis. 

Além disso, fortaleceram a sua resiliência: “Porque o insucesso ele faz com que você melhore 

e o sucesso não” (E4); “Pra aprendizagem é positivo, né? Bom, que você conseguiu avaliar 

onde errou e tentar numa próxima ocasião, é, minimizar esses, o efeito similar, né?” (E5); 

“Mesmo com o insucesso ali fica uma lição, um aprendizado. A pessoa tem que procurar não... 

é... deixar aquela situação, aquela condição lhe dominar, mas crescer com aquela situação de 

revés” (E9). 

Entretanto, o aprendizado com o insucesso é mais marcante, porque é mais 

doloroso. O sofrimento com o insucesso pode ser visualizado nos fragmentos das entrevistas a 

seguir: “Acabei também quebrando, né? Tive falência. Foi terrível. Foi um momento muito 

difícil, né? Muito complicado. Eu nunca tinha passado por isso. Foi uma experiência também, 

coisas boas, coisas ruins” (E1); “É bem difícil é, ter que admitir que o negócio não deu certo e 

a gente tem que partir pra outra. Pra mim, pessoalmente, isso é uma coisa difícil, que eu sou um 

tanto apegado ao produto que tava construindo, entende?” (E8). 

Minello e Scherer (2014) constataram que o sofrimento que os empreendedores 

vivenciam devido ao insucesso é um processo doloroso que pode causar desequilíbrios 

emocionais. Dessa maneira, lidar com o insucesso nem sempre é fácil, uma vez que o 

empreendedor, em muitos casos, é emocionalmente envolvido com o projeto, como mostrado 

no trecho abaixo: 

 

O meu insucesso teve dia que eu cheguei a ficar com depressão. Foi horrível. Imagina 

você fechar a sua empresa depois de anos trabalhando tudo mais. Isso cria um baque 

em você. Então o meu insucesso foi uma coisa calamitosa. Afetou a minha vida 

pessoal, coisa que eu tou tentando separar, vida profissional com vida pessoal, mas 

não tem jeito não. A coisa tá junta (E7). 

 

Contudo, o insucesso é importante para o sucesso como relatam os entrevistados: 

“São os insucessos que eu tou, não sei se seria sucesso. Eu acho que sim, mas eles te levam a 

algum momento para o sucesso, né? É como se fosse um, como se fosse um degrau, né?” (E1); 

“Eu acho que o meu sucesso é graças ao meu insucesso” (E7). 
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O motivo mais recorrente do insucesso dos entrevistados foi problemas com os 

sócios. Isso fez com que eles saíssem do negócio anterior e desse um novo rumo para as suas 

atividades: “E aconteceu algumas coisas, problemas de sociedade, né? Éramos amigos, 

continuamos amigos, mas mesmo assim começou a ter algumas divergências societárias e aí eu 

decidi um vôo solo” (E1); “Meu melhor sócio me roubou” (E6); “Não deu certo, por motivos 

de sócio, sociedade, tudo mais” (E7).  

Por fim, tem-se o insucesso como desmotivador: 

 

O empreendedor, ele fica várias vezes com vontade de fechar o negócio dele sabe? 

Que às vezes você tem tanta dificuldade que, que você diz assim: não, eu vou desistir, 

eu vou desistir, eu vou desistir, eu não aguento mais. E, e eu tive isso. Eu tive isso há 

uns 2 anos atrás. Eu vou fechar a empresa e vou voltar a ser funcionária dos outros. 

[...] Então assim, a gente pensa muito em desistir assim. E eu digo que é o fracasso 

(E11). 

 

Percebe-se que o insucesso desencadeia diversas emoções nos empreendedores, 

tanto positivas quanto negativas. Diante do fracasso, eles sofrem e ficam desmotivados. No 

entanto, após esse momento inicial, eles refletem sobre o ocorrido e melhoram suas ações, 

reduzindo as incertezas (POLITIS, 2005; COPE, 2011; DIAS, 2015). Assim, verifica-se que o 

insucesso é mais marcante para os empreendedores de empresas incubadas, sendo fonte de 

aprendizagem e considerado de fundamental importância para se alcançar o sucesso.  

A próxima unidade de registro é o “Sucesso”. Ela foi subdividida em 4 subunidades: 

“Sucesso como motivador” (7), “Sucesso é passageiro” (3), “Sucesso como recompensa” (1) e 

“Sucesso e estagnação” (1), conforme ilustrado na figura 14: 

 

Figura 14 - Sucesso 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Em oposição à desmotivação do fracasso, tem-se o sucesso como motivador: “Ah, 

o sucesso é o que motiva ainda mais tá evoluindo, tá buscando mais informação, crescer ainda 
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mais, né?” (E5); “Mas, é, então é o seguinte, em função da, do destaque aqui que a empresa 

alcançou, já foi merecedora de alguns prêmios, isso aí nos estimula muito a continuar nessa 

atividade (E9); “É importante pra você continuar em frente né? Pra você continuar, pra você ter 

ânimo pra seguir em frente” (E10). 

No entanto, o sucesso é passageiro: “O sucesso, ele passa rápido, é a euforia” (E10); 

“Quando você tem o sucesso aí você vai pra galera né? Porque tem a gratificação, tem a 

gratificação é interna, né? Não sei nem como explicar isso, né? mas que passa e você já está 

buscando outra coisa. Já passou já. Já muda e você já tem que buscar outras coisas” (E01). 

Dessa forma, o sucesso é visto como recompensa: “No sucesso você colhe os louros 

do seu trabalho” (E11). Porém, o sucesso pode levar à acomodação: “O sucesso você pode 

estagnar naquele ponto, pensando que não tem que melhorar em mais nada” (E4). 

Do exposto, tem-se que os fragmentos de texto relacionados ao sucesso foram 

menores que os do insucesso. Percebeu-se que os empreendedores dão mais atenção aos seus 

fracassos, uma vez que eles veem seus erros como formas de aprender. O sucesso é visto como 

motivador e como recompensa de seus esforços.  

Dessa forma, constatou-se que, em relação aos resultados de eventos prévios, o 

insucesso tem maior influência que o sucesso, corroborando Silva et al. (2017). Foi constatado 

também que o empreendedor tem uma atitude positiva diante do insucesso, sendo que esse 

resultado converge com os de Politis e Gabrielson (2009).  

 

6.3.2 Lógica ou racionalidade dominante 

 

De acordo com Sarasvathy (2001), existem dois tipos de lógica ou racionalidade 

nas teorias econômicas. São elas: effectuation e causation. A primeira foca na seleção dos 

possíveis efeitos que podem ser criados a partir de um dado conjunto de meios. Já, a segunda 

considera um determinado fim e se concentra na seleção de meios para atingi-lo. O autor 

salienta que elas podem ocorrer simultaneamente, sobrepondo-se ou entrelaçando-se, pois, 

fazem parte do raciocínio humano frente a contextos de ação e de decisão. Politis (2005) 

considera que a lógica dominante é um fator que influencia o processo de transformação da 

experiência do empreendedor em conhecimento. 

Conforme a figura 15, as unidades de registro encontradas foram: “Foco nos meios” 

(2), “Foco no fim pretendido” (19) e “Foco nos meios e nos fins” (5), sendo que as duas 

primeiras se dividem em subunidades. 
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Figura 15 - Lógica ou racionalidade dominante 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Seguindo a ordem da figura 15, analisa-se a unidade de registro “Foco nos meios”, 

que se divide em uma subunidade que é a “Network” (18), conforme pode ser visualizado 

abaixo na figura 16: 

 

Figura 16 - Foco nos meios 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

É importante destacar que o foco nos meios é uma característica do raciocínio 

effectual, que a partir da seleção desses procura imaginar fins possíveis (SARASVATHY, 

2001). Constatou-se que somente um entrevistado utiliza mais essa forma de raciocínio:  

 

Nos meios que eu tenho. Quando eu penso lá no fim, eu acho que se eu não pensar 

nos meios eu não consigo chegar no fim. [...] Principalmente com a minha área, que 

ela, ela é muito mais do meio do que do fim. [...] Não tem por onde correr mais, por 

mais que a gente queira. Agora a execução que não é fácil, que é o meio. A gente 

então acaba sendo o meio (E11).  

 

Por meio dessa lógica, a exploração de novos mercados ou clientes é feita através 

de alianças e de outras estratégias cooperativas (SARASVATHY, 2001). 
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Então, até com isso a gente aprende, porque agora eu vou é me associar a ela, pra 

gente fazer as coisas juntos, porque ela fica no Rio de Janeiro e ela gasta um dinheiro 

danado, tendo que vim o tempo todo pro Ceará pra prestar serviço aqui. Quando eu 

posso fazer isso e posso pagá-la pra fazer a parte da parte, entendeu? (E11). 

 

De acordo com Sarasvathy (2001), a visão effectual tem por premissa que para 

enfrentar um futuro incerto é preferível construir um ambiente e um conjunto de 

relacionamentos que permitirão tornar o futuro desejado mais próximo ao inicialmente 

aspirado.  

Nesse aspecto, os empreendedores ressaltaram a importância da network para o 

desenvolvimento de suas atividades: “Também tinha uma rede de contatos muito boa, a gente 

já tinha trabalhado com restaurantes no passado, já tinha um network bem amplo que nos 

facilitou” (E5). 

Dessa maneira, eles se esforçam para prestar um bom serviço aos clientes, uma vez 

que isso pode favorecer a sua network e ampliar o mercado de seus produtos:  

 

Esse network hoje em dia tá começando a desenrolar, começando a desenrolar né? 

Tem um cliente satisfeito. Aí ele tem outra empresa. Aí, então, beleza, vamos botar 

vocês também pra fazer a gestão da próxima empresa. Tá conversando com um amigo. 

Ah cara, converse com esse pessoal aqui que ele resolve o teu problema (E3). 

 

O relacionamento com várias pessoas da área favorece também o aprendizado, 

sendo um dos meios utilizados para atualizar o conhecimento: 

 

Eu lido com muita gente. Meu círculo de trabalho é muito amplo, muito amplo, muito 

amplo, muito amplo. Porque eu lido com governo. Eu lido com cliente final. Eu lido 

com as instituições. Lido praticamente, com cliente. Eu lido com todo mundo. Então 

é... isso me faz aprender muita coisa (E11). 

 

A gente procura sempre, nesse tempo que eu tenho, sempre é participar de fóruns. Eu 

participo de fóruns na área. Eu sempre procuro ter, manter o network né? E, 

relacionado à isso é... a minha experiência nessa área de TI é, eu participei de um 

projeto muito grande, conheci muitas pessoas e aí a gente mantém contato e até indica 

né? as pessoas pra fazer freelances [...], prestar serviços né? E até hoje eu consigo é... 

quando eu entro num projeto que precise de gente, eu tenho contatos relacionados a 

antigos parceiros, antigos é... colegas de trabalho, que eu, que eu mantenho a rede e 

aí a gente procura sempre, né? (E12). 

 

De acordo com Fisher (2012), os principais meios disponíveis que o indivíduo 

possui para gerar possíveis efeitos imaginados, seguindo a lógica effectuation, são: os seus 

conhecimentos, as suas habilidades e as suas redes de relacionamento. Na presente pesquisa, 

verificou-se que, dentre esses meios, os empreendedores utilizam mais a sua rede de 

relacionamentos para obter apoio para criar e desenvolver o negócio, ampliando o mercado de 

seus produtos.  
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A próxima unidade de registro é o foco no fim pretendido. Essa é uma característica 

do raciocínio causal que adota os meios tradicionais de planejamento e análise preditivos para 

pré-definir os objetivos desejados e buscar os meios para alcançá-los (SARASVATHY, 2001). 

Ela possui três subunidades que são: “Metas traçadas” (15), “Estratégias de marketing” (11) e 

“Pesquisa de mercado” (8), conforme ilustrado na figura 17. 

 

Figura 17 - Foco no fim pretendido 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Verificou-se que a lógica causal é a preferida de oito dos entrevistados, que para 

explorar novos mercados ou clientes traçam metas para atingir o objetivo almejado: 

 

Primeiro, tem que ser de acordo com o objetivo. Aonde é que a gente quer chegar? O 

que que a gente quer, né?  Então, partindo da onde a gente quer, a gente sai quebrando 

pequenas atividades com data, com o responsável e que seja exequível até pra pessoa 

não ficar desestimulada (E10). 

 

Eu vejo o que eu quero fazer com a empresa. Como é que eu quero tá com a empresa 

dentro de tanto tempo, que produtos, serviços, devem tá sendo oferecidos né? Então 

a gente procura, procura vislumbrar aonde, aonde quer chegar, o que eu quero ter 

dentro de que prazo de tempo né? (E5). 

 

Dessa forma, ter as metas traçadas e bem definidas é fundamental para o 

desenvolvimento do negócio: “Se não tem metas não tem como você atingir nenhum objetivo, 

né?” (E14). 

Os empreendedores utilizam estratégias de marketing e de pesquisa de mercado 

para explorar novos mercados ou clientes: 

 

A gente vai trabalhar muito forte isso. Vamos já começar uma estratégia um pouco 

mais agressiva de marketing. A gente vai fazer visitas alternativas, vai fazer 

prospecção de clientes, vai fazer eventos para atração de clientes, momentos informais 

onde a gente vai apresentar o produto para a empresa. A gente vai trabalhar bastante 

isso logo no começo do ano. Em fevereiro, logo depois do carnaval a gente tem os 

primeiros eventos (E2). 
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Quando entra nessa parte de mercado né? De marketing. A gente estuda o mercado. 

A gente analisa aonde tá o nosso público alvo. Por pesquisa de mercado, que a gente 

analisa, traça, traça é... planos pra atingir esse mercado, né? Analisando mesmo e 

fazendo marketing pra determinados setores e regiões que atende isso [...] As nossas 

ações de marketing é tudo digitais, aí tem vários métodos: redes sociais, fóruns. É... a 

gente pode desenvolver aplicações que ficam pesquisando coisas pra gente e com 

esses resultados a gente consegue ter melhores resultados né? (E12). 

 

Assim, constatou-se que a maioria dos entrevistados desenvolvem suas ações 

seguindo a lógica causation, em que um fim pré-definido dá suporte para a escolha das 

estratégias e dos meios para realizar o objetivo. Esse resultado converge com o encontrado por 

Pavani (2015). 

Por fim, foi verificado que tem empreendedores que utilizam as duas lógicas. Esse 

é o raciocínio de cinco dos entrevistados, que procuram focar tanto nos meios como nos fins 

para tomar suas decisões: “Então, eu levo as duas formas. Eu levo até, já pegar do meio pra 

chegar ao fim, certo? e do fim que consegui o recurso é, lançar as premissas. Então, as duas 

formas se tem trabalhado” (E4); “Na realidade, é uma mesclagem dos dois. A gente precisa ter 

um final, que a gente quer alcançar, mas a gente também tem que ver com o que que a gente 

pode fazer” (E13). 

No caso do entrevistado 5 (E5), ele vislumbrou um objetivo quando criou a 

empresa, mas depois de estabelecida, conseguiu visualizar vários outros fins com os meios que 

possuía: 

 

Pra você ver, são os dois casos [...]. Quando [...] a gente começou a empresa com a 

ideia da, pra fazer o elo, a ponte entre a pesquisa e o mercado, né? Produtos 

biofármacos, biológicos. A gente tava vislumbrando um fim né? [...] Nesse meio 

termo a gente começou a ver que a gente tinha outras competências dentro da equipe, 

dentro da empresa, que a gente poderia fornecer para o mercado, né? [...] É... e 

direcionamos pra que se chegasse ao mercado. Acho que dá pra dizer que tem os dois, 

as duas ações. 

 

Vieira (2016) destaca que não foi possível verificar preponderância de nenhuma das 

lógicas no que se refere aos objetivos iniciais de constituição de uma empresa incubada. De 

acordo com Sarasvathy (2001), os dois raciocínios podem ocorrer simultaneamente, se 

sobrepondo e se entrelaçando em diferentes contextos de ações e de decisões. 

Em resumo, foi verificado que dos catorze entrevistados, oito tem preferido a visão 

causal como estratégia, cinco utilizam as duas lógicas e apenas um escolhe a effectual. Dessa 

forma, constatou-se que, no que se refere à racionalidade dominante, a lógica causation tem 

maior influência no processo de transformação da experiência em conhecimento empreendedor.  

Entretanto, é importante destacar a influência do processo de incubação no 

desenvolvimento da lógica causation. No período de pré-incubação, já é solicitado ao 
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empreendedor um plano de negócios com os objetivos e estratégias pré-definidas, assim como 

um estudo de mercado. Dessa maneira, na fase de incubação, procura-se implementar o que já 

foi previamente definido e o foco é direcionado para o fim que é a graduação da empresa e a 

sua inserção no mercado (ABREU; SOUZA; GONÇALO, 2006). Verifica-se que o processo 

de incubação possui um viés causal frente à lógica effectual, conforme apontado por Vieira 

(2016). 

 

6.3.3 Orientação de carreira 

 

A orientação de carreira tem interferência sobre a escolha profissional e a 

experiência de trabalho do indivíduo. Empreendedores com diferentes tipos de motivação de 

carreira procuram diferentes tipos de eventos empreendedores e situações de aprendizagem, 

que, por sua vez, influenciam o modo predominante de transformação da experiência em 

conhecimento (POLITIS, 2005). Segundo Brousseau et al. (1996), existem quatro tipos de 

carreira: espiral, transitório, linear e especialista. 

As unidades de registro verificadas nessa unidade de contexto foram: 

“Especialização” (13), “Compromisso com uma área” (13), “Persistência” (6) e “Troca de área 

de atuação” (5), conforme visualiza-se na figura 18: 

 

Figura 18 - Orientação de carreira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

No que se refere à especialização, constata-se que os empreendedores de empresas 

incubadas possuem formação acadêmica elevada, sendo especialistas: “A minha formação toda, 

até o nível mais alto, é dentro dessa área. É... eu continuo estudando pra ter base para melhorar 
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o serviço” (E2); “Por outro lado aparecem questões que você não vai saber responder se você 

não tiver uma superespecialização” (E3); “Eu já sou muito especialista na minha área né? Agora 

eu me atualizo sempre em congresso, em simpósio, em evento, com outras pessoas da minha 

área. É muito o dia a dia” (E11); “Eu procuro sempre me especializar nisso, né? Eu procuro 

saber sempre mais sobre negócios, ler e a minha experiência que eu tenho em relação à isso é, 

é um conjunto de aprendizado, né?” (E12). 

Assim, verifica-se também o compromisso do empreendedor com uma determinada 

área: “Eu sempre trabalhei na área de biotecnologia desde da minha graduação Então, são há 

mais de... uns 15 anos de, que eu trabalho com pesquisa” (E14); “Eu sempre fui muito voltado 

para a área da química. No negócio, sempre teve muita química relacionado. Sempre com muita 

química relacionada” (E1); “Eu não mudo radicalmente” (E2); “Sempre algo que eu tenho 

conhecimento. Mudar radicalmente é um custo maior, muito maior” (E7). 

Outra unidade de registro verificada nesse aspecto é a persistência: 

 

Desafio sempre tem, o difícil é persistir. O grande ponto do empreendedor é essa 

persistência né? é ser persistente. É ter uma persistência e continuar em frente, mas 

você não pode misturar persistência com teimosia, que às vezes você tá pensando que 

ali é só difícil, mas às vezes não, é infrutífero às vezes, o caminho, né? (E10) 

 

Essas três unidades de registro estão relacionadas à orientação de carreira 

especialista. De acordo com Brousseau et al. (1996), a carreira especialista é aquela que envolve 

compromisso vitalício com algum campo ocupacional ou especialidade. Uma vez escolhida a 

carreira, o indivíduo se concentra em desenvolver e aperfeiçoar seus conhecimentos e 

habilidades dentro dessa especialidade. 

Entretanto, verificou-se que um deles trocou de área de atuação, conforme segue o 

relato:  

 

E aí eu percebi. Rapaz, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me reinventar. Aí eu 

tinha largado a segurança para o entretenimento e larguei o entretenimento pela, eu já 

gostava de química, desde de criança. Desde criança que eu tenho uma facilidade 

muito grande com química (E6). 

 

Brousseau et al. (1996) afirma que a mudança de uma área ou de um trabalho para 

outro muito diferente ou completamente não-relacionado é característica da carreira transitória. 

Assim, percebe-se que esse entrevistado possui tendência para essa orientação de carreira.  

Em suma, foi constatado que os entrevistados se comprometeram com uma área, 

especializando-se por meio da formação acadêmica e no dia a dia trabalhando e empreendendo 

no setor. Esse resultado converge com o de Marques (2015), que verificou que os 

empreendedores de empresas incubadas apresentam um nível de formação bastante elevada.  
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Do exposto sobre os fatores que influenciam o processo da transformação das 

experiências em conhecimento empreendedor, foi constatado que, com relação: 

a) aos resultados de eventos prévios: o insucesso teve maior influência que o 

sucesso, sendo que quanto maior o grau de fracasso do empreendedor, maior o grau do modo 

explorative; 

b) à lógica ou racionalidade dominante: o raciocínio causal foi o que mais 

predominou, sendo que quanto mais o empreendedor tem confiança em causation, maior o grau 

do modo exploitative. 

c) à orientação de carreira: grande parte dos entrevistados são especialistas em suas 

áreas. Os empreendedores com esse tipo de carreira podem preferir o modo exploitative. 

Nesse sentido, o pressuposto para essa categoria de análise era que o insucesso, a 

lógica causal e a orientação de carreira especialista são os fatores que têm mais influência sobre 

o processo de transformação da experiência em conhecimento empreendedor. Assim, com base 

na discussão acima ele pôde ser confirmado. É importante ressaltar também que esses fatores 

influenciam os dois modos explorative (insucesso) e exploitative (raciocínio causal e carreira 

especialista). 

 

6.4 Conhecimento empreendedor 

 

Nesta subseção busca-se responder ao quarto objetivo específico da pesquisa que é 

analisar o conhecimento empreendedor adquirido pelos microempresários de empresas 

incubadas. De acordo com Politis (2005), esse conhecimento é o resultado da aprendizagem 

empreendedora, que se manifesta de duas formas: maior eficácia em reconhecer oportunidades 

e em lidar com as responsabilidades do novo negócio. Assim, essas são as duas unidades de 

contexto dessa categoria. 

 

6.4.1 Reconhecimento de oportunidades 

 

De acordo com Politis (2005), os empreendedores experientes adquiriram valiosos 

conhecimentos sobre contatos relevantes, fornecedores confiáveis, mercados viáveis, 

disponibilidade de produtos e recursos competitivos que aumentam sua capacidade de 

identificar e aproveitar oportunidades empresariais. Nesse sentido, os fatores que influenciam 

a probabilidade do indivíduo descobrir novas oportunidades de negócio são: a posse de 
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informações prévias necessárias para identificar uma oportunidade e as propriedades cognitivas 

necessárias para avaliar (POLITIS, 2005). 

Conforme apresentado na figura 19, as unidades de registros identificadas para o 

reconhecimento de oportunidades foram: “Mercado” (49), “Transformar problemas em 

oportunidades” (13), “Análise de viabilidade” (12) e “Conhecimento na área” (3).  

 

Figura 19 - Reconhecimento de oportunidades 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Segundo os empreendedores, o fator mais importante no reconhecimento de uma 

oportunidade é o mercado: “Você tem que saber que tem mercado e que você vai vender “(E1); 

“O que acontece é... a primeira coisa que eu dou uma olhada é que se, que se tem empresas 

concorrentes certo? [...] Procura o que se existe no mercado e o que não se existe no mercado e 

a outra é a partir da procura de pessoas que vem até a empresa” (E4). 

Na análise do mercado, é importante identificar a demanda dos clientes potenciais 

e quem seriam os concorrentes: 

 

Porque a cada dia o mercado tá evoluindo e a gente tem que evoluir também pra poder 

continuar inserido nesse contexto econômico. Então, pra gente continuar estando 

inserido tem que tá sempre aprendendo. A gente tem que tá procurando ver quais são 

as tendências de mercado. O que é que o público tá pretendendo consumir, pra gente 

poder tá se adequando (E9). 

 

Essa interação com o mercado, a busca por clientes, né? tá, tá atento ao que o cliente 

tá precisando, o que que ele tá buscando, né? que às vezes você imagina uma coisa 

aqui que está precisando, mas não é bem aquilo que o cliente tá precisando, tem 

também esse jogo de cintura, pra gente reavaliar, redirecionar a estratégia da empresa 

pra poder atender da melhor maneira o cliente e o mais difícil é essa, ainda é essa 

interação econômica com o cliente. A busca por diferentes preços. A concorrência 

com o mercado (E5). 
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Alguns dos empreendedores, além de identificar os clientes e os concorrentes, 

procuram vender o produto antes mesmo de ser desenvolvido: 

 

Outra coisa seria o que eu acho que tem a ver com isso, seria vender antes. Antes de 

criar o produto. [...] É, na verdade, não só olhar o mercado, porque isso a gente fez e 

viu que, que era bom, mas chegar até o final da venda mesmo, o financiamento venha 

do próprio cliente, não na gente apostando que o cliente vá pagar, que uma coisa é a 

gente ver que o mercado tem interesse, outra coisa é ele realmente colocar grana. (E8). 

 

Outra forma de reconhecer uma oportunidade é identificar um problema: 

 

Qual é o tamanho do problema? Qual é o tamanho do problema? Essa é a primeira 

pergunta. Quantas pessoas estão dispostas a pagar a tua solução? É a segunda 

pergunta. Porque é... tem muito, tem muito problema. As pessoas, às vezes, elas criam, 

elas criam empresas, toda empresa nasce pra resolver um problema. Toda empresa 

nasce pra resolver um problema. Sem exceção. É, porém, às vezes, o problema não é 

grande o suficiente, ou, às vezes o problema é grande o suficiente, mas as pessoas não 

estão dispostas a pagar pela solução (E10). 

 

Assim sendo, os entrevistados consideram que encontrar soluções para problemas 

significantes é uma boa oportunidade de negócio: “Vendo os problemas neles. Só problemas. 

Problemas para mim são oportunidades, claro, problemas se é de uma classe toda” (E7). 

 

Basicamente é assim, eu tenho um problema, um problema. Eu estudo soluções pra 

aquilo. Faço testes com usuários pra saber o que que ele acha, o que que ele gosta e o 

que ele não gosta. E aí em cima desses dados eu posso dar a melhor solução pro 

produto que vai ser voltado pra aquele usuário. Então, é melhor assim e é mais rápido 

pra gente também (E13). 

 

Após identificar a oportunidade de negócio a partir do que o empreendedor 

observou no mercado, é necessário analisar a viabilidade para verificar se realmente o 

empreendimento vai lhe trazer retorno financeiro: “E a gente faz o quê? busca informações, 

busca refletir, busca fazer avaliações de como estava, de como está, aonde nós queremos chegar 

e em cima desses dados, a gente sempre tá evoluindo” (E6); “É bem por aí, é antes de começar 

um projeto novo a gente se esforça muito pra ter essa etapa de análise de viabilidade muito bem 

feita. Então, isso reduz o risco e a gente não perde dinheiro fazendo coisa que não faz sentido” 

(E8); “Essa visão... é... analítica de como analisar a viabilidade das coisas que a gente 

desenvolve. No começo a gente é muito mais, mais verde e sonhador e acha que tudo dá certo 

e depois a gente vai sabendo separar o joio do trigo de uma forma melhor” (E8). 

Por fim, os empreendedores consideram importante ter o conhecimento não apenas 

do mercado, mas também da área que está entrando: “Pra gente entrar num negócio, primeiro a 

gente tem que dominar o assunto ou tem um sócio que domina. A gente entrar num mercado 

sem... totalmente desconhecido, é loucura” (E10). 

Ter conhecimento do negócio é primordial para explorar a atividade: 
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Quando é que a gente sabe que pode entrar né? quando aquilo requer exatamente o 

que a gente faz. Ah não, a gente quer abrir uma empresa aqui de... de confecção ou 

então, vamos pra área ambiental, de reciclagem de... de papel, papelão e plástico. Quer 

entrar com a gente como sócio? Não, não quero, porque eu não sei nada de reciclagem 

de papel, papelão e plástico. [...] Se tiver dentro daquilo que a gente sabe fazer, a gente 

vai (E3).  

 

Em resumo, os entrevistados identificam uma oportunidade de negócio, analisando 

o mercado (os clientes potenciais e a concorrência) e também os problemas de pessoas ou 

organizações que estão dispostas a pagar pela solução. Entretanto, antes de explorar a atividade, 

eles fazem análise de viabilidade para estimar o retorno financeiro que o novo projeto lhe traria 

e para diminuir os riscos do negócio. É importante ressaltar que eles frisam a importância do 

conhecimento na área do novo projeto. Para eles, é essencial o domínio da tecnologia por ele 

ou por algum sócio para o sucesso do empreendimento. 

Esse resultado converge com o encontrado por Gurgel (2017), no que se refere à 

observação do comportamento do mercado pelos empreendedores de empresas incubadas, 

identificando as lacunas. Entretanto, diverge no sentido de que eles não realizam estudo de 

viabilidade para operacionalizar a ideia. Na presente pesquisa, foi constatado que os 

entrevistados são cautelosos antes de iniciar um projeto, realizando estudos e, quando a 

possibilidade de retorno financeiro é boa, eles exploram a oportunidade. 

 

6.4.2 Lidar com as responsabilidades do novo negócio  

 

Essa unidade de contexto envolve as várias formas como os empresários reduzem 

os obstáculos e as incertezas tradicionais relacionados com a criação de uma nova empresa, tais 

como: a organização de recursos financeiros, a adaptação a mudanças, o acesso a redes sociais 

e empresariais entre outros (POLITIS, 2005).  

As unidades de registro verificadas foram: “Habilidade interpessoal” (23), 

“Equipe” (9), “Planejamento” (12), “Controle financeiro” (7), “Resiliência” (5) e “Acreditar” 

(5), conforme mostrado na figura 20.   
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Figura 20 - Lidar com as responsabilidades do novo negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

A habilidade interpessoal foi a unidade de registro com mais citações. Os 

entrevistados consideram-na de suma importância para o desenvolvimento do seu novo 

negócio:  

 

Acho que a principal habilidade é, a habilidade pessoal mesmo, a habilidade humana, 

são habilidades interpessoais com outras pessoas. Isso é o que eu... Isso é fundamental. 

Qualquer liderança tem que ter esse tipo de característica, né? Interpessoal. Ter o 

mínimo de empatia, conseguir falar em público, conseguir falar individual também. 

Saber como falar com os dois extremos, né? O público e o individual. É... eu acho que 

é fundamental pra o... pra você tocar uma empresa. Ter esse tipo de habilidade. 

Habilidade interpessoal. (E10) 

 

Relacionado com a habilidade interpessoal está a comunicação: “Eu acho que 

comunicação é impressionante. Te ajuda no negócio, né? Te ajuda a você ter uma, uma, uma 

sinergia com as pessoas que está ao seu lado, tanto sócios, como futuros clientes. Gera 

oportunidades” (E1); “Habilidade de relacionamento com as pessoas, de comunicação, de 

interação com pessoas” (E5). 

O relacionamento com os stakeholders é preponderante para lidar melhor com as 

responsabilidades do novo negócio: “O relacionamento entre empresas é que a gente aprende 

muito, né? Porque eu presto um serviço. Óbvio que eu tenho clientes de todas as formas, de 

todos os jeitos, de todas as maneiras. Tenho do melhor e mais fácil de trabalhar ao mais 

complicado” (E3); “Porque em qualquer atividade você sempre vai ter que se relacionar com 

pessoas, seja os colaboradores dentro da empresa, seja com o público consumidor, com os 

fornecedores” (E9). 

Entretanto, esse relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores e outras 

pessoas envolvidas no negócio não é uma tarefa fácil: 
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Ô bicho difícil é lidar com gente. Muito. É muito difícil, muito difícil. Nem a parte 

financeira, de planejamento que eu tou falando. Essa parte de planejamento e gestão, 

se eu me dispor a sentar e entrar num, numa pós-graduação, num curso de qualquer 

coisa, eu sano isso daí. Eu sei qual é o meio pra eu atingir aquilo, mas a gestão da 

pessoa não dá. Por mais que você estude, por mais que você vá atrás, por mais que 

você conheça os outros. O ser humano é um bicho complicado (E11). 

 

Aprendi a lidar com opiniões diferentes, até porque, é difícil lidar com opiniões 

diferentes. Ainda mais pra mim, porque tipo eu não sou muito de lidar com gente, mas 

lidar com opiniões diferentes, ver situações diferentes que eu não, que eu não via, 

porque a minha visão é uma. E quando você tem mais de uma visão, você consegue 

ver situações diferentes e você pode escolher melhor as opções. O que mais? [...] 

aprender a persuadir. Ah, a convencer melhor as pessoas.  

 

Saber lidar com os outros é primordial para selecionar uma boa equipe de trabalho. 

A habilidade interpessoal permite analisar as pessoas que estão com o empreendedor, lhe 

assessorando nas atividades da empresa: “Se for só sócios, saber o tipo de sócio que você tá 

entrando” (E1); “Com o sócio você tem que ser também dono da empresa, tá? Ele tem que 

gostar daquela empresa o tanto quanto você gosta. Caso contrário, você vai carregar o sócio e 

a empresa com você. E isso é fato” (E4); “Então, você tem que saber: as pessoas que tá com 

você, você pode contar com elas? Elas vestiram a camisa?” (E6) 

Selecionar os parceiros certos é fundamental para o sucesso de um novo negócio:  

 

Se você fosse abrir uma empresa hoje, a primeira pergunta que eu ia lhe fazer era 

quem é que tá com você? Você vai abrir uma empresa, beleza, empresa de que? 

Empresa de, sei lá, empresa de software, por exemplo, é um aplicativo, beleza, quem 

é que tá com você que vai lhe ajudar a tocar essa empresa? Ou você vai tá fazendo 

tudo só? A equipe pra mim é a coisa mais importante que tem (E10). 

 

Você tem que saber o que é parceiro, quem é ambicioso e quem é ganancioso. Eu 

quero pessoas ambiciosas próximas a mim, que ela vai ter a ambição de crescer, vai 

ter a ambição de produzir, vai ter a ambição de evoluir. A gananciosa não, ela vai ter 

a ambição de consumir. É como se fosse um vírus naquele ambiente que você está 

implantando e você tem que tirar. (E4) 

 

Outro fator importante para lidar melhor com as responsabilidades do novo negócio 

é o planejamento: “O planejamento. Eu sentaria. Faria um plano de negócios. Faria um business 

plan. Olha eu vou fazer isso, vou atuar nisso. Eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. 

Financeiro. Quanto é que eu preciso de dinheiro?” (E11); “Antes de tudo criar um plano de 

negócios. Meu erro principal da minha empresa de roupas e da empresa de loja de lavagem de 

carros foi a falta de um plano de negócios” (E7); “É justamente o planejamento. Evitar aquela 

ansiedade de ser muito ousado nas ações sem um planejamento prévio” (E9). 

Aliado ao planejamento está o controle financeiro: “Eu sou mais comedido com 

meus gastos. Eu tô sempre com o pé atrás, né? E eu acho que é economia. Um valor que eu 

aprendi. Eu acho que o cara tem que economizar, né?" (E1) “Preocupação com o custo, com 
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despesas, com ganhos, com margens de lucro e você poder tá, visualizar aquilo ali e ver se 

realmente pode impactar ou não de maneira positiva ou se vai impactar de maneira negativa” 

(E5). 

Uma boa gestão financeira é imprescindível para o sucesso do novo negócio: 

 

Reduzir custos, ao máximo, tem que ser reduzido. Você não pode simplesmente 

pensar que a empresa é algo infindável. Os custos vão sempre consumir ela. Então, 

você tem que tirar, saber investir, tá? [...] É algo que tem que pensar muito bem. 

Porque você pode passar de 6 a 7 meses tendo só custo, sem ter entrada. Se for em 

tecnologia principalmente, certo? (E4) 

 

A preocupação com os custos é primordial, principalmente em momento de crise 

econômica:  

 

Em cenário de crise a gente tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Acho 

que uma coisa que eu aprendi foi ter cuidado. Eu fiz muita besteira no passado. Não 

tou dizendo que ainda não faça besteira, tá? [risos] Mas eu tô dizendo que eu tento me 

policiar em relação a isso (E1). 

 

Diante das dificuldades é necessário ter resiliência. Essa foi outra habilidade que os 

entrevistados afirmaram que desenvolveram ao longo de sua carreira empreendedora. Para eles, 

a resiliência ajuda-os no seu dia a dia: “Eu aprendi a parte de liderança, resiliência, que 

realmente pertence aos empreendedores, que hoje eu posso falar que eu adquiri” (E7); “Acho 

que primeiro a resiliência de não se abalar tanto com... com os problemas né?” (E8). 

Dessa forma, os empreendedores ressaltam também que tem que ter o pensamento 

positivo. Acreditar no negócio é primordial para seguir em frente: “Outra habilidade, que eu 

acredito que eu tenha, eu sou muito positivo, tá? Eu sou muito positivo. Eu tô sempre 

acreditando” (E1); “Antigamente eu pensava: se der certo. Eu duvidava que daria certo. Então 

a minha visão era pequena. Hoje, com o passar do tempo, eu vi que eu subestimei muito a minha 

própria capacidade. Eu atingi coisas que nem eu imaginava atingir” (E6); “Sempre estou 

otimista, certo? Que vai dar certo. Que todos os problemas... Eu sempre tenho um olhar 

otimista, senão a gente não vai longe” (E7). 

Acreditar é uma premissa básica de todo o empreendedor: 

 

Pro cara empreender ele tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo, mesmo com 

todos os desafios. Então, esse pensamento que as coisas vão dar certo e não é algo da 

boca pra fora. Tem que ser algo que você realmente vive. Tem que ser algo que 

realmente você acredita. Se você não acreditar não vai dar certo (E10). 

 

Em resumo, para lidar com as responsabilidades do novo negócio, os entrevistados 

consideram que é necessário ter habilidade interpessoal, planejamento e controle financeiro. Os 

empreendedores ressaltam também que é fundamental ter uma boa equipe de trabalho para lhes 
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assessorar em suas atividades, seja sócios, funcionários ou parceiros. Por fim, o empreendedor 

tem que ser persistente e acreditar que o empreendimento dará certo, porque o processo de 

criação e de desenvolvimento de uma empresa, muitas vezes, é complexo e com muitos revezes. 

Os resultados encontrados corroboram com os de Gurgel (2017), que verificou que 

a maioria dos donos de empresas incubadas possuem habilidade para conduzir pessoas, prezando 

pelo relacionamento interpessoal, destacando a importância da equipe como diferencial para o 

negócio. Eles também realizam ações de controle e de organização. Entretanto, divergem no sentido 

de que os empresários possuem dificuldade de realizar um planejamento sistemático, uma vez que 

foi constatado, na presente pesquisa, que os entrevistados possuem uma preocupação com o 

planejamento prévio para organizar e controlar melhor os recursos. 

O pressuposto dessa categoria era que os empreendedores de empresas incubadas 

possuem habilidade em reconhecer oportunidades e sabem lidar com as obrigações relacionadas ao 

novo negócio. Ele foi confirmado, uma vez que foi constatado que os entrevistados desenvolveram 

características que lhes permitem desenvolver o empreendimento, sendo que alguns deles têm 

planos de expandir suas atividades e estão em processo de criação de novas empresas. É importante 

ressaltar que esse conhecimento empreendedor é contínuo e melhorado de acordo com as 

experiências que eles adquirem ao longo de sua carreira profissional. 

Nesta seção foi realizada a análise e a discussão dos resultados de acordo com os 

objetivos específicos deste estudo. A próxima seção apresenta as considerações finais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprendizagem empreendedora tem sido apresentada como um processo 

experiencial contínuo, em que a experiência de um empreendedor é transformada em 

conhecimento, que, por sua vez, é utilizado para guiar a escolha de novas experiências (RAE; 

CARSWELL, 2000).  Sendo assim, o modo como os empreendedores acumulam e atualizam o 

conhecimento é uma questão central nos estudos sobre o empreendedorismo (MINNITI; 

BYGRAVE, 2001). Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar como ocorre 

a aprendizagem empreendedora de microempresários de empresas incubadas.  

Dentre os modelos sobre aprendizagem empreendedora encontrados na literatura, 

foi escolhido o de Politis (2005), uma vez que ele se destaca por integrar teorias da 

aprendizagem experiencial ao campo do empreendedorismo, distingue as experiências 

importantes para o conhecimento empreendedor e desenvolve um enfoque mais dinâmico para 

o processo de transformação e seus fatores influenciadores (DIAS, 2015). Dessa forma, os 

objetivos específicos e as categorias de análise foram baseadas nos componentes desse modelo. 

O primeiro objetivo específico foi analisar a experiência de carreira dos 

empreendedores de empresas incubadas. Os resultados foram evidenciados por meio das 

unidades de contexto: experiência de criação de empresas, experiência de administração e 

experiência específica do setor.  

A partir da análise das entrevistas, verificou-se que no processo de criação de suas 

empresas os entrevistados receberam influências para empreender de seus familiares, de seus 

amigos e de seus grupos sociais. Os empresários empreendem em sociedade, sendo que seus 

sócios agregam mais recursos e competências ao negócio e dividem as responsabilidades, 

possibilitando maior eficácia para a empresa. Os entrevistados possuem experiência em criação 

de negócios, sendo que a metade deles já havia criado outras empresas antes da atual e um 

possuía mais três empreendimentos, além do incubado. Por fim, tem-se que as principais 

dificuldades apresentadas para a abertura de uma empresa se referem à legislação e à tributação. 

Com relação à experiência de administração, a maioria dos entrevistados frisaram 

que não tiveram uma formação voltada ao empreendedorismo na graduação, sendo assim, o que 

eles sabiam de gestão foi aprendido ao trabalharem como estagiários ou empregados. Destaca-

se que a primeira experiência de dois entrevistados foi como empresário júnior. Isso os ajudou 

muito na criação do seu negócio atual. Ressalta-se também que a experiência de trabalho 

anterior facilitou a gestão de pessoas e a comercialização de seus produtos e serviços. No 
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entanto, eles consideram que precisam melhorar mais a gestão financeira e a organização da 

empresa. 

Por fim, no que se refere à experiência específica do setor, constatou-se que os 

entrevistados se inseriram na sua área de atuação durante a sua formação acadêmica, 

desenvolvendo uma paixão pelo que faz. A partir disso, construíram uma carreira estudando e 

trabalhando, sendo que alguns deles também tiveram experiência como cliente ou fornecedor 

ao empreender no setor. 

Dessa maneira, pela análise das experiências de carreira empreendedora dos 

entrevistados, pôde-se validar o primeiro pressuposto da pesquisa: os empreendedores de 

empresas incubadas possuem experiência de criação de empresas, de gestão e no setor 

específico do negócio. Os resultados encontrados nessa categoria são convergentes com os de 

Marques (2015), de Vieira (2016) e de Gurgel (2017). 

O segundo objetivo específico foi analisar o processo de transformação das 

experiências em conhecimento empreendedor. Os resultados foram evidenciados por meio das 

unidades de contexto: exploration e exploitation. 

Quando os empreendedores pautam suas ações pelo eixo exploration, eles são 

motivados pela possibilidade de solucionar um problema, pelo desafio que o novo traz e pelo 

interesse em satisfazer os seus clientes. Assim, exploram novas oportunidades, desenvolvendo 

novos produtos, expandindo mercado e, em alguns casos, abrindo novas empresas. Constatou-

se que alguns dos entrevistados preferem esse processo de transformação. 

Já, no eixo exploitation, os empreendedores estão focados em otimizar o seu 

processo produtivo, organizando-o com o intuito de aumentar os lucros ou de satisfazer seus 

clientes e de adquirir credibilidade no mercado. Esse modo também foi verificado entre alguns 

dos entrevistados. 

Por último, constatou-se também a presença de empreendedores que procuram agir 

pelos dois modos, um complementando o outro (ambidestria). Esse era o segundo pressuposto 

da pesquisa, que não pôde ser totalmente confirmado, uma vez que alguns dos empresários 

preferiram o exploration e outros o exploitation. Ressalta-se que houve um pouco mais de 

preferência pelo primeiro. 

É importante destacar que, conforme apontado por Gurgel (2017), ao longo da 

história do empreendedor e da empresa pode ocorrer uma ambidestria não sinérgica, isto é, 

períodos em que o empreendedor procura explorar novas oportunidades, alternando com 

períodos em que ele busca aprimorar os seus serviços e produtos já existentes. Entretanto, os 



110 

dados coletados não permitiram observar essa sinergia, sendo um tema de pesquisa para estudos 

futuros. 

O terceiro objetivo específico foi analisar os fatores que influenciam o processo de 

transformação das experiências em conhecimento empreendedor. Para essa categoria, foram 

definidas três unidades de contexto: resultados de eventos prévios, lógica ou racionalidade 

dominante e orientação de carreira. 

Com relação aos resultados dos eventos prévios, os entrevistados relataram mais os 

seus insucessos. Diante dos seus fracassos, inicialmente, eles sofrem e ficam desmotivados. 

Entretanto, após esse período, refletem e aprendem com os seus erros, adquirindo assim uma 

visão positiva. Dessa forma, esses empreendedores consideram o insucesso mais marcante e 

importante para a sua carreira. Já, o sucesso é visto como recompensa de seus esforços e como 

motivação para continuar persistindo. De acordo com Politis (2005), os fracassos estimulam a 

aprendizagem seguindo o processo exploration. 

No que se refere à racionalidade dominante, tem-se que a maioria dos entrevistados 

desenvolvem suas ações seguindo a lógica causation, em que um fim pré-definido dá suporte 

para a escolha das estratégias e dos meios para realizar o objetivo. Já, na lógica effectuation, 

apenas um empreendedor segue esse raciocínio, sendo a sua rede de relacionamentos o meio 

que ele utiliza para gerar possíveis fins imaginados. Por último, verificou-se que alguns 

empreendedores utilizam as duas lógicas. Dessa maneira, foi constatado que a lógica dominante 

é a causation. Quanto mais confiança nesse raciocínio, maior o grau exploitation. Ressalta-se 

que o processo de incubação tem um viés causal (VIEIRA, 2016) que pode ter contribuído para 

o predomínio dessa racionalidade. 

Finalmente, no que diz respeito à orientação de carreira, apenas um empreendedor 

fez mudança de uma área para outra não relacionada, apresentando tendência à carreira 

transitória. Os outros entrevistados são especialistas, uma vez que comprometeram com o setor 

que estão atuando ainda na graduação e foram se especializando ao estudar, ao trabalhar e ao 

empreender. Destaca-se que metade deles possuem pós-graduação, sendo referência em suas 

áreas. Nesse sentido, os indivíduos que possuem orientação de carreira especialista podem 

preferir o processo exploitation. 

Logo, pela análise desses fatores foi possível validar o terceiro pressuposto da 

pesquisa: o insucesso, a lógica causation e a orientação de carreira especialista são os fatores 

que tem mais influência sobre o processo de transformação da experiência em conhecimento 

empreendedor. Os resultados encontrados nessa categoria são convergentes com alguns 
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trabalhos como: Cope (2011) sobre insucesso empresarial; Pavani (2015) sobre racionalidade 

dominante e Marques (2015) sobre orientação de carreira. 

O quarto e último objetivo foi analisar o conhecimento empreendedor adquirido 

pelos empreendedores de empresas incubadas. Para essa categoria foram definidas as unidades 

de contexto: reconhecimento de oportunidades e lidar com as responsabilidades do novo 

negócio. 

Os entrevistados identificam uma oportunidade de negócio, analisando o mercado 

(os clientes potenciais e a concorrência) e também os problemas de pessoas ou de organizações 

que estão dispostas a pagar pela solução. Entretanto, antes de explorar a atividade, eles fazem 

análise de viabilidade para estimar o retorno financeiro que o novo projeto lhe traria e para 

diminuir os riscos do negócio. Nesse sentido, esses resultados divergem dos de Gurgel (2017), 

uma vez que a autora afirma que esses empresários têm dificuldades de realizar um 

planejamento sistemático para explorar a oportunidade. Ressalta-se que os entrevistados frisam 

a importância do conhecimento na área do novo projeto. De acordo com eles, o domínio da 

tecnologia por eles ou por algum sócio é essencial para o sucesso do empreendimento. 

Para lidar com as responsabilidades do novo negócio, os entrevistados consideram 

que desenvolveram a sua habilidade interpessoal, de planejamento e de controle financeiro. Os 

empreendedores destacam também que é fundamental formar uma boa equipe de trabalho 

(sócios, funcionários ou parceiros) para lhes assessorar em suas atividades, pois, assim, as 

competências se complementam e a empresa se torna mais efetiva, adquirindo vantagem 

competitiva. Nesse sentido, esses resultados são similares aos encontrados por Gurgel (2017).  

Assim, conclui-se que os empreendedores de empresas incubadas possuem 

habilidade em reconhecer oportunidades e sabem lidar com as obrigações relacionadas ao novo 

negócio. Esse era o quarto pressuposto desta pesquisa que foi confirmado pela análise dos 

dados.  

Do exposto, tem-se que a categorização dos dados conforme os componentes do 

modelo de Politis (2005) possibilitou uma melhor análise da investigação da aprendizagem 

empreendedora dos microempresários de empresas incubadas. Dessa maneira, foi possível 

examinar as experiências de carreira dos entrevistados e o conhecimento delas decorrentes, 

assim como o processo de transformação utilizado e os fatores que o influenciaram. Dessa 

forma acredita-se que o objetivo geral dessa pesquisa foi atingido. 

Como contribuição gerencial, os resultados aqui apresentados colaboram para um 

melhor entendimento da aprendizagem empreendedora no contexto das incubadoras. Nesse 

sentido, esta pesquisa apresenta o fenômeno como um processo experencial e contínuo em que 
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as experiências são transformadas em conhecimento. Este estudo é de grande importância para 

as incubadoras, pois fornece uma maneira prática de diagnosticar as limitações dos 

empreendedores de acordo com o que eles já vivenciaram antes de ingressar na incubadora e 

também durante o processo de incubação. Com as informações desta pesquisa, as incubadoras 

podem assessorar melhor os seus empresários incubados, ajudando-os em suas dificuldades e 

oportunizando experiências com o intuito de potencializar o conhecimento adquirido por eles 

durante sua carreira empreendedora 

As informações sobre o processo de transformação e seus fatores influenciadores 

podem auxiliar no desenvolvimento de atividades que possam contemplar os dois modos, 

exploration e exploitation, preparando melhor o empreendedor para gerir o seu negócio e 

reconhecer novas oportunidades, contribuindo para o desenvolvimento da empresa e sua 

sobrevivência após a graduação. Além disso, permite discutir como o processo de incubação 

pode ser melhorado, inserindo ações que favoreçam o desenvolvimento da lógica effectuation. 

A pesquisa também traz um diagnóstico do perfil das empresas incubadas e seus 

microempresários que podem ser importante para a formulação das políticas de incentivo para 

essas organizações, que trabalham com inovação, com ciência e com tecnologia. Assim, é 

relevante conhecer como elas estão se desenvolvendo, visto o impacto positivo que elas podem 

causar no desenvolvimento da economia e do país. Dessa forma, este estudo oferece também 

subsídios para as organizações parceiras das incubadoras e das empresas incubadas como: 

universidades, órgãos de fomento, associações entre outras. 

Por fim, esse trabalho contribui também para os empresários analisar sua carreira 

empreendedora e refletir sobre o seu aprendizado e ações, assim como as atividades de suas 

empresas. 

Como contribuição teórica, a pesquisa analisa o processo de aprendizagem do 

empreendedorismo em um contexto empírico, como o das incubadoras. Assim, foi investigado 

em cada componente do modelo de Politis (2005) os aspectos mais relevantes. O presente 

estudo aborda a aprendizagem na rede de relacionamentos dos empreendedores, os processos 

de transformação da experiência, exploration e exploitation e as habilidades desenvolvidas por 

esses empresários ao longo de sua trajetória empreendedora. 

Verificou-se a importância do background familiar nas experiências de carreira 

empreendedora, a influência da lógica causation do processo de incubação e a especialização 

desses indivíduos motivadas pela paixão que tem pela sua área de atuação e pelo seu trabalho. 

Esses fatores foram preponderantes para a formação do conhecimento empreendedor desses 

empresários. O aprofundamento da análise em cada categoria permitiu um maior entendimento 
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das relações existentes entre os constructos, principalmente no que se refere ao processo de 

transformação, desenvolvendo na prática o modelo de Politis (2005) e os fatores a ele 

relacionados. 

A pesquisa apresenta como limitação ter sido realizada com empresas de vários 

setores, uma vez que foi priorizado analisar as que estivessem incubadas no âmbito das 

incubadoras filiadas à Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará. Dessa maneira, não foi 

possível constatar a influência do setor no processo de aprendizagem. Alguns setores 

demandam rapidez no desenvolvimento de produtos, como o de Tecnologia da Informação, e 

outros necessitam de mais tempo, como o de Biotecnologia. Essa dinamicidade do setor pode 

influenciar os processos de transformação da experiência em conhecimento empreendedor. 

Além disso, a pesquisa se restringiu aos programas de incubação do estado do Ceará e aos 

empreendedores localizados em Fortaleza e na Região Metropolitana. 

Outro fator limitante foi o número reduzido de empreendedores incubados no 

momento de realização do estudo. Isso fez com que fossem entrevistados dois sócios de uma 

mesma empresa (no caso da Incubadora de Empresas do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará). Dessa forma, ocorreu uma redução na variedade das respostas no que 

se refere às experiências adquiridas por eles com a criação e o gerenciamento do negócio. 

Constatou-se também a pouca representação das mulheres como empresárias 

incubadas. Aliado a isso, a dificuldade de acesso e a indisponibilidade delas em participar da 

pesquisa, fez com que fosse realizada apenas uma entrevista com uma empreendedora, 

ocorrendo o predomínio do gênero masculino. 

Por fim, houve uma limitação quanto a identificar o grau de desenvolvimento da 

empresa e de consolidação dos seus produtos e como ele pode direcionar o processo de 

transformação para os eixos: exploration, exploitation ou ambidestria.   

Dessa forma, sugere-se para pesquisas futuras que seja realizado um estudo 

comparativo com empreendimentos na fase inicial do processo de incubação e empresas já 

graduadas de uma mesma incubadora e de um mesmo setor a fim de verificar as diferenças do 

grau de maturação e sua influência no processo de transformação. Recomenda-se também 

replicar essa pesquisa com empresas do mesmo setor a fim de analisar suas peculiaridades no 

processo de aprendizagem empreendedora e de outras regiões. Outra sugestão é a realização de 

uma pesquisa qualitativa para aprofundar o tema sobre o empreendedorismo feminino nas 

empresas de base tecnológica.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação do entrevistado:_____________       Data da entrevista:____________________     

Horário de início:______________________       Horário de término:___________________ 

 

1. DADOS DO(A) EMPREENDEDOR(A)  

1. Gênero: ( ) masculino ( ) feminino                                       2. Idade:___________________  

3. Formação profissional:_______________________________________________________  

4. Instituição de formação:______________________________________________________  

5. Grau de instrução: ( ) Ensino fundamental ( )Ensino Médio ( ) Ensino Superior                     

( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado  

6. Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Divorciado(a) ( )Viúvo(a) 

7. Profissão do cônjuge (se for casado):___________________________________________  

8. Profissão do pai:_____________________ 9. Profissão da mãe: _____________________   

10. Experiência na área de atuação da empresa: ( ) Não ( ) Sim, tempo:__________________  

11. Experiência em gestão: ( ) Não ( ) Sim, tempo:___________________________________  

12. Experiência como empreendedor ( ) Não ( ) Sim, tempo:___________________________ 

13. Cargo/função na empresa: ___________________________________________________ 

14. Possui outro cargo ou função fora da empresa: (  )Não  (  )Sim  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

2. DADOS DA EMPRESA 

1. Data da fundação:_________________  2. Tempo de incubação:_____________________ 

3. Setor de atuação:___________________________________________________________ 

4. Número de funcionários: __________________ 5. Porte:___________________________ 

6. Posição do empreendedor na empresa: (  ) único proprietário (  ) sócio 

7. N° de sócios:___________________  

8. Descreva o produto e/ou serviço oferecido pela empresa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. Site da instituição___________________________________________________________ 

10. E-mail para contato ________________________________________________________ 
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3 DADOS RELATIVOS AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

3.1 Experiência de carreira empreendedora 

1. Comente sobre sua vida profissional (escolha profissional, seu primeiro emprego, demais 

empregos, funções desempenhadas e áreas de atuação). 

2. Você pode comentar sobre sua experiência em criação de empresas? Em quantos novos 

negócios você já esteve envolvido? Como foi esse envolvimento? 

3. Relate sua experiência com gestão (pequenas e grandes empresas, na sua área de atuação ou 

não, tempo, etc.). 

4. Comente sobre sua experiência e seu aprendizado em administrar seu próprio negócio 

(pessoas, finanças, clientes, recursos, estrutura, etc.).  

5. Fale sobre sua experiência específica no setor de atuação da empresa (como empregado, 

cliente ou fornecedor). 

 

3.2 Processo de transformação 

6. Como ocorre o seu processo de aprendizagem? Como você gosta/prefere aprender?  

7. O que você prefere: a) explorar novas oportunidades ou b) melhorar as rotinas existentes? 

Por quê? 

 

3.3 Fatores que influenciam o processo de transformação 

8. Você pode comentar como os seus sucessos e insucessos contribuíram na sua aprendizagem? 

9. Para você, os sucessos e/ou insucessos fazem parte de sua experiência profissional? De forma 

positiva ou negativa? 

10. Como você explora novos mercados ou clientes?  

11. Você toma decisão com base no fim pretendido ou baseado nos meios disponíveis? 

12. Como você reage aos desafios de sua carreira profissional? (Explora novas atividades 

relacionadas às anteriores ou muda radicalmente? Estabelece metas? Se especializa na sua área?   

13. Você prefere trabalhar num ambiente em constante mudança ou num local mais estável? 

 

3.4 Conhecimento empreendedor 

14. Comente sobre os conhecimentos que você adquiriu com o processo de criação de uma nova 

empresa. 

15. O que você conseguiu reter dos conhecimentos adquiridos que lhe permitem reconhecer 

novas oportunidades? E lidar com os desafios de hoje e futuros? 
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16. Quais habilidades você desenvolveu com os conhecimentos adquiridos? Em que elas 

contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento do seu negócio? 

17. O que você mudaria ou mudou em suas atitudes em decorrência dos conhecimentos 

adquiridos? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

Pesquisa “APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA: ESTUDO COM 

MICROEMPRESÁRIOS DE EMPRESAS INCUBADAS” 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto de dissertação que tem como objetivo geral 

investigar como ocorre a aprendizagem empreendedora de microempresários de empresas 

incubadas. Gostaríamos de contar com sua colaboração, que consiste em responder a uma 

entrevista sobre o tema.  

Esclarecemos que sua identidade será mantida em sigilo e que todas as informações 

prestadas serão utilizadas unicamente para os fins desta pesquisa. Sua participação, portanto, 

não lhe causará prejuízo profissional algum, mas antes, colaborará para uma melhor 

compreensão sobre o processo de aprendizagem empreendedora. 

Ressaltamos, também, que sua participação é voluntária e que, caso queira, poderá 

interromper ou desistir desta entrevista a qualquer hora ou deixar de responder a quaisquer das 

questões que lhe forem feitas. 

Se concorda em participar, nós agradecemos muito a sua colaboração e gostaríamos 

que o senhor(a) colocasse a sua assinatura a seguir, indicando que está devidamente informado 

(a) sobre os objetivos da pesquisa e os usos dos seus resultados. 

 

________________________________________________________ 

Entrevistador (a) 

 

________________________________________________________ 

Entrevistado (a) 
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Endereço: Av da Universidade, 2431 - CEP 60020-180 - Benfica - Fortaleza - CE 

Orientador: Prof. Dr. Augusto Cézar de Aquino Cabral 
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