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Resumo

A presente pesquisa buscou promover um estudo sobre o empreendedorismo que
gera inovação, um estudo de caso na empresa Ioasys Desenvolvimento de Sistemas,
uma empresa de tecnologia brasileira. O estudo teve como objetivo geral analisar os
fatores críticos necessários para implementação do modelo de negócios de uma
empresa inovadora do tipo startup, tendo como foco o caso da Ioasys
Desenvolvimento de Sistemas. O trabalho abordou à luz da literatura, conceitos como
empreendedorismo, inovação e a conexão destes dois temas a um recente movimento
mundial, as startups. Para tanto, através de uma abordagem descritiva qualitativa,
foram realizadas entrevistas individuais em profundidade utilizando-se de dois roteiros
semiestruturados. Assim, através das entrevistas em um estudo de caso prático, o
objetivo foi plenamente atendido, conforme demonstrado nas análises e discussão
dos resultados a partir dos objetivos específicos. O estudo de caso mostrou que a
empresa definiu seu modelo de negócio em função da resposta do mercado e que em
nenhum momento, no início de suas operações, elegeu um determinado modelo
preconizado pela literatura. Sempre procurou se moldar em função das necessidades
do mercado e foi se adaptando. Verificou-se também que a empresa ainda precisa
ajustar alguns processos internos de gestão, como formatar um plano estratégico e
assim estipular um objetivo que queira seguir nos próximos anos, analisando o
caminho percorrido e os resultados alcançados.
Palavras-chave: Empreendedorismo; Inovação; Startup; Ioasys.

Abstract

The present research seeks to promote a study on entrepreneurship that generates
innovation, a case study in the company Ioasys Desarrollo de Systems, a Brazilian
technology company. The objective of this study is to analyze the critical factors
needed to implement the business model of an innovative start-up company, focusing
on the case of Ioasys Desarrollo de Systems. The work will approach in the light of
literature, concepts such as entrepreneurship, innovation and the connection of these
two themes to a recent worldwide movement, the startups. To do so, through a
qualitative descriptive approach, individual interviews were conducted in depth using
two semi-structured scripts. Thus, through the interviews in a practical case study, the
objective was fully met, as demonstrated in the analysis and discussion of the results
from the specific objectives. The case study showed that the company defined its
business model in function of the market response and that at no time in the beginning
of its operations did it choose a particular model advocated in the literature. At all times,
it tried to shape itself according to the needs of the market and it was adapting. It was
also verified that, the company still needs to adjust some internal management
processes, such as formatting a strategic plan and thus stipulate an objective that they
want to follow in the coming years, analyzing the way forward, the results achieved.
Keywords: Entrepreneurship; Innovation; Startup; Ioasys.
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1. Introdução
O empreendedorismo é um fenômeno presente no mundo todo, impactando a riqueza
(Filion, 2000; Shane e Venkataraman, 2000) e desenvolvimento econômico
(Schumpeter, 1982).

Não só no Brasil, mas nas principais economias do mundo, o empreendedorismo tem
se apresentado como um importante fator de geração de renda, com impacto nas
economias locais e dos países (Bessant & Tidd, 2009).

Neste contexto global, o Brasil é considerado o país mais empreendedor dentre
aqueles que compõem o BRICs (países emergentes que apresentam grande potencial
de crescimento). A taxa de empreendedorismo de 19,6% superou a da China com
10,3%; Índia e África do Sul apresentaram 10,6% e 6,9%, respectivamente, segundo
dados do relatório executivo do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2016. Em
contrapartida o relatório apresentou outro dado importante sobre o empreendedorismo
para a América Latina, de que o Brasil tem o segundo pior potencial empreendedor
da região. Este potencial é definido como a parcela da população em condições de
abrir um negócio. A pesquisa apontou que apenas 50,5% da população se enquadram
nas condições de empreender. Segundo informações do portal UOL Economia
Empreendedorismo (2016) citando dados do IBGE, de cada 10 empresas, seis não
sobrevivem após cinco anos de funcionamento.

No Brasil cada vez mais o empreendedorismo se consolida como fonte de renda na
falta de um emprego formal (GEM, 2016). Ainda assim, há uma baixa participação de
empreendimentos inovadores, em função das dificuldades e dos desafios enfrentados
pelo empreendedor inovador, o que faz com que o retorno financeiro também seja
mais lento (Rocha, 2016).

Pode-se encontrar várias definições para empreendedor. Para Filion (1999), o
empreendedor é como o motor do sistema econômico, capaz de encontrar
oportunidades de negócios onde outros não encontram, criador de empreendimentos,
aquele que corre riscos, informante do mercado em relação aos novos elementos,
dentre outras definições. Entre as várias possibilidades em definir e classificar o
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empreendedorismo, este pode ser entendido como o fenômeno da geração de
negócio em si, relacionado tanto com a criação de uma empresa, quanto com a
expansão de alguma já existente.

No final do século XX e início do século XXI, observou-se um aumento da
competitividade entre as empresas na busca pela diminuição dos custos, melhoria na
qualidade e da produtividade nos produtos e serviços e na geração de postos de
trabalhos mais bem qualificados, segundo Davila, Epstein, Shelton (2007). Para estes
autores, o único fator capaz de garantir a sobrevivência das empresas em um mercado
competitivo é a capacidade delas de inovar. A inovação surge assim como algo que
injeta oxigênio nas empresas, garantindo competitividade, melhoria nos processos
para aquelas que já estão no mercado, ou como fator diferencial para aquelas
nascentes que chegam em mercados com muita concorrência, como o de tecnologia.
Para Davila et al. (2007), as organizações bem-sucedidas combinam mudança em
tecnologia e em modelo de negócios para gerar inovação.

Conforme a pesquisa GEM (2016), quando comparada com a pesquisa do ano
anterior, apresenta uma evolução, mesmo que pequena, na participação da inovação
nos empreendimentos iniciados no Brasil. Com uma taxa de 2,7% no total dos
empreendimentos, os negócios que possuem pelo menos duas características
inovadoras já somavam 3,6 milhões no país (Rocha, 2016).

A relação entre o empreendedorismo e a inovação, segundo Bessant & Tidd (2009),
está centrada não apenas na geração de ideias, uma vez que as abordagens sobre o
empreendedorismo “partem do princípio de que o conceito e as ideias já foram
identificados e que o principal trabalho a executar é desenvolver um plano de negócio
e levantar fundos para implementá-lo”. Mas segundo os autores, a “experiência mostra
que identificar, avaliar e refinar boas ideias, transformando-a em um conceito de
negócio, é onde exige maior preparo” (Bessant & Tidd; 2009, p. 60).

Schumpeter (1975) já mencionava que a inovação não contemplaria apenas a
introdução de novos métodos produtivos, mas também novidades incrementais em
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produtos, penetração em novos mercados, novas fontes de matéria-prima e também
uma nova forma de organização, impactando em toda a empresa.

Dentro deste contexto estão os conceitos que serão explorados neste trabalho: o do
empreendedorismo vinculado à inovação e a conexão destes dois temas a um recente
movimento mundial – o surgimento das startups.

Para Ries (2012), uma startup é uma instituição humana que está projetada com o
objetivo de construir novos produtos e serviços sob condições extremas de incerteza.
Ainda segundo Ries (2012), os fluxos existentes para governar uma startup devem
ser flexíveis e precisam permitir adequações ao longo do processo. Portanto, quando
a inovação e a estruturação do novo empreendimento se dão ao mesmo tempo, essa
premissa não deve mudar (Rocha, 2016). Para Blank e Dorf (2014), as startups são
organizações temporárias que estão em busca de um modelo de negócio de escala e
ser replicável e, ainda, ser capaz de perceber sua inviabilidade, encerrando suas
atividades ou até mesmo mudando de segmento, de mercado.

A criação de um novo negócio do tipo startup vai além de uma ideia inovadora; saber
o que se quer fazer com um novo serviço ou produto é apenas uma das etapas de
criação deste novo negócio. Os autores Bessant e Tidd (2009, p. 305), mencionaram
etapas para criação de um novo negócio, como: a) avaliação de oportunidades; b)
desenvolvimento de um plano de negócios; c) aquisição de recursos financeiros e d)
crescimento e acompanhamento deste negócio. Estas etapas são importantes durante
o processo de criação e manutenção do negócio, porém, existe uma etapa anterior a
esta que é extremamente importante, considerada também como um “fator crítico” por
Bessant e Tidd (2009, p. 305), que é a fase onde o empreendedor decide criar uma
startup, por exemplo, e que os autores definem como:

a) Reconhecimento de oportunidade: para que uma ideia passe da fase da
pesquisa para a oportunidade real, o empreendedor vai precisar conectar sua
nova tecnologia ou Know-how a uma necessidade do mercado, uma demanda
que gere uma oportunidade comercial.
b) Compromisso empreendedor: até o surgimento do negócio, o empreendedor
precisará tomar decisões e ações com persistência.
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c) Credibilidade do empreendimento: recursos financeiros necessários para não
interromper o funcionamento do negócio e garantir seu sucesso.

O tema proposto neste trabalho está relacionado à inovação, cujo foco da pesquisa é
uma startup, a Ioasys Desenvolvimento de Sistemas, uma

empresa de

desenvolvimento de aplicativos multitelas por encomenda, que desde 2012 já
desenvolveu mais de 100 aplicativos, com presença em Londres e Madrid, além de
três escritórios no Brasil.

Diante deste contexto a questão norteadora da pesquisa é: Quais os fatores críticos
necessários para implementação do modelo de negócios de uma empresa
inovadora do tipo startup, tendo como foco o caso da Ioasys Desenvolvimento
de Sistemas?

1.1. Objetivos (Geral e Específico)
A partir da questão norteadora apresentada, o objetivo geral deste trabalho será
analisar os fatores críticos necessários para a implementação do modelo de negócios
de uma empresa inovadora do tipo startup, tendo como foco o caso da Ioasys
Desenvolvimento de Sistemas.

Para cumprir este objetivo geral, alguns objetivos específicos foram estabelecidos:

a) Identificar as estratégias utilizadas pelos sócios para o desenvolvimento
da ideia do modelo de negócios da Ioasys;
b) Identificar os aspectos decisivos para a implementação do modelo de
negócios da Ioasys pelos sócios;
c) Identificar as características existentes no perfil empreendedor dos sócios
e gestores da startup Ioasys;
d) Identificar a percepção dos colaboradores acerca do modelo de negócio,
das estratégias e dos fatores críticos de sucesso e de melhorias da
Ioasys;

1.2. Justificativas
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No atual cenário econômico, o empreendedorismo aliado à inovação passa a ter um
papel importante na geração de novos postos de trabalhos e de contribuição para a
economia.

Para a academia, o tema proposto nesta dissertação está de acordo com a linha de
pesquisa em Inovação e Organizações, do Mestrado Profissional em Administração
da FPL Educacional, podendo contribuir para um melhor entendimento da dinâmica
envolvida no processo decisório de criação de uma startup, na visão do
empreendedor, as estratégias utilizadas e como ocorre a criação de um ambiente
voltado para a inovação dentro da empresa.

Para o pesquisador, diz respeito ao embasamento conceitual adquirido sobre
processos e metodologias no campo estudado, que serão de muita relevância para a
formação profissional, além de trazer um maior entendimento sobre o “tripé” que
sustenta este estudo: o empreendedorismo, a inovação e as startups.

Para a empresa foco deste estudo, o trabalho pode contribuir para exploração de
novas estratégias de atuação, aperfeiçoando e ampliando as ferramentas atuais
contribuindo para um melhor entendimento do mercado.

1.3. Estrutura da dissertação
Esta dissertação está estruturada em sete capítulos. O primeiro trata da introdução,
incluindo a contextualização do tema, a questão norteadora, os objetivos gerais e
específicos e as justificativas para sua realização. O segundo capítulo apresenta o
Referencial Teórico, aprofundando o conceito de Empreendedorismo, Inovação e
Startup.

No terceiro capítulo é apresentado o contexto da pesquisa, que trata da apresentação
da Ioasys Desenvolvimento de Sistemas. No quarto capítulo são abordados os
procedimentos metodológicos, como a caracterização da pesquisa (quanto aos fins e
aos meios), a unidade de análise e de observação, os procedimentos para coleta de
dados, o instrumento de coleta de dados e procedimentos para análise dos dados.

12

No quinto capítulo são apresentados e analisados os resultados com base em cada
objetivo proposto. No sexto capítulo os resultados são discutidos, e no sétimo capítulo
são apresentadas as considerações finais.

Por

fim,

seguem-se

as

referências

semiestruturados para entrevistas).

e

os

apêndices

utilizados

(roteiros
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2. Referencial Teórico
2.1. Empreendedorismo: conceitos gerais
Empreendedorismo não é um tema novo, e alguns autores divergem sobre a origem
do termo. Em 1755 o teórico Richard Cantillon começou a introduzir a noção de
empreendedorismo, tendo como foco de análise o empreendedor, definindo-o como
um “negociante” de incertezas que paga por uma mercadoria um determinado valor e
que pretende revende-la a um preço incerto no futuro.

Já Dolabella (1999) afirma que o termo empreendedorismo origina-se do inglês
entrepreneurship, que se origina do latim imprehendere, tendo seu correspondente
empreender surgido na língua portuguesa no século XV. Já no final do século XVIII
passou a indicar a pessoa que criava e produzia empreendimentos e projetos.

Para os economistas Richard Cantillon e Say, empreendedores eram aqueles que
estavam sempre atentos às oportunidades, assumindo riscos e propondo mudanças
para atingir os lucros e os objetivos nos negócios, e Filion (1999) menciona que, em
1928, o também economista, Schumpeter iniciou o estudo sobre empreendedorismo
associando-o à inovação.

Na prática, o termo empreendedorismo está ligado a atitudes e ideias, ou seja, fazer
coisas novas ou desenvolver maneiras inovadoras e diferentes de realizar algo. A
prática empreendedora pode ser aplicada a qualquer campo da atividade humana,
envolve tanto o desenvolvimento da autoconsciência, quanto do conhecimento (Filion,
1999).

Para Cunha (2004) a palavra empreender, vem de imprehendere, e a origem vem do
latim, antes do século XV e significa “empresa laboriosa e difícil”, ou ainda, “pôr em
execução”.

Um entendimento diferente, é o que propõem Hashimoto (2010). Para ele, o
empreendedor se aplica àquele que deixa de investir em um setor de baixa
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produtividade para canalizar seu investimento em um setor que apresente melhor
desempenho.

O empreendedorismo é considerado também um fenômeno, gerador de valor, riqueza
(Shane

e

Venkataraman,

2000).

É

possível

verificar

os

resultados

do

empreendedorismo e seu impacto no desenvolvimento tecnológico, na inovação e na
geração de postos de trabalhos (GEM, 2012).

Mesmo não sendo recente, o empreendedorismo ganhou visibilidade a partir do ano
de 1990, quando passou a fazer parte, com mais intensidade, das políticas públicas e
dos estudos acadêmicos. Nos últimos anos, o tema vem ganhando mais interesse,
tendo como uma das justificativas a busca por alternativas para geração de trabalho
e desenvolvimento social.

Alguns autores estabelecem que o empreendedorismo não

esteja ligado

necessariamente a grandes investimentos e o que realmente importa é a capacidade
de inovação e a habilidade de conceber algo partindo de muito pouco. Barreto (1998)
vincula essa capacidade a uma característica de personalidade, já que considera o
empreendedorismo como um comportamento voltado para a criação e o
desenvolvimento de um negócio que promova resultados positivos.

Seguindo a linha de pensadores que acreditam que o empreendedorismo é uma
combinação de fatores, Baron e Shane (2007) acrescentam que essas “ideias não
surgem do nada; elas quase sempre são uma combinação nova de elementos já
existentes. O que é novo é a combinação – não os componentes que fazem parte
dela”. Partindo desta linha de pensamento, o entendimento sobre o tema ajuda a
desvincular do conceito de que empreendedorismo está ligado somente a inovação,
ou criação de algo novo, ampliado o horizonte na direção de que é possível também
melhorar algo existente ou até mesmo uma combinação destes fatores citados para
aplicação em um novo mercado.

Há ainda uma linha de pensamento onde se define o empreendedorismo como uma
junção de duas vertentes, a econômica e a comportamental. É o que afirma os autores
Hisrich e Peters (1986) e Souza e Guimarães (2005), que têm mostrado que o enfoque
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comportamental está ligado à parte da atuação dos empreendedores a frente dos
negócios, como a criatividade. E o enfoque econômico fica mais evidente quando
associa o empreendedorismo à inovação.

Não só no Brasil, mas em todo o mundo, os países têm procurado desenvolver o tema
empreendedorismo, por entenderem que o mesmo tem participação importante não
só na geração de postos de trabalho, mas também por sua importante contribuição no
campo da inovação, processos, novas técnicas, serviços e tecnologias (Ferreira et al.,
2010).

A participação no desenvolvimento econômico gera riquezas e benefícios para a
sociedade, e para o empreendedor, é nítida a evolução através do processo constante
de tentativa e erro justamente por estar sempre em contato com o novo; as
descobertas que faz o impulsiona a desenvolver uma infinidade de elementos como
novas oportunidades, novas formas de comercialização, vendas, novas tecnologias,
contatos com novas ferramentas de gestão (Dolabela, 1999).

Ainda segundo Dolabela (1999), o empreendedor se torna um ser social, fruto do meio
em que vive, e estando em um ambiente favorável para o desenvolvimento do
empreendedorismo, se torna algo quase que natural abrir seu próprio negócio. Assim
o autor reforça o parágrafo anterior quando afirma que o empreendedorismo é uma
oportunidade para diminuir o desemprego e, ao mesmo tempo, responsável pelo
crescimento e desenvolvimento social, o que por meio da inovação, contribui para
melhorar a economia local.

A busca por novas oportunidades de negócios demanda muitas vezes um esforço de
pessoas, ideias, estudo sobre novos processos, a utilização de uma nova matéria
prima, até mesmo um novo mercado e é sobre este conjunto de informações que
Dornelas (2008) define empreendedorismo como sendo “[...] envolvimento de pessoas
e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidade”.

A pesquisa de empreendedorismo não deve apenas estudar o surgimento de novas
organizações, mas também de novos mercados (bens e serviços) por diferentes
modos de exploração, tanto inovadores como imitativos (Davidson, 2005). Ainda
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segundo este autor, sempre que houver reação no mercado é possível configurar a
atitude empreendedora.

É possível constatar que existem vários conceitos para o tema empreendedorismo na
literatura. Porém, o ponto em comum é a relação do ato de empreender com a
capacidade de inovar (Souza; Lopez Junior, 2011).

Baron e Shane (2007, p.6) consideram que:

Definições são sempre traiçoeiras, e para uma área nova como o
empreendedorismo, a tarefa é ainda mais complexa. Não é de surpreender,
então, que não exista atualmente um consenso sobre a definição de
empreendedorismo como uma área de estudos dos negócios ou como uma
atividade em que as pessoas se envolvem (Baron e Shane, 2007, p.6)

Shane e Venkataraman (2000) propõem que o empreendedorismo seja compreendido
nas seguintes perspectivas: por que alguns indivíduos e não outros exploram
oportunidades, como as oportunidades são exploradas, quando e quem as explora.
Eles propõem que a investigação neste campo estude as fontes de oportunidades, o
processo de descoberta, a avaliação e exploração das oportunidades e os indivíduos
que enveredam pela criação de empresas.

2.1.1 O Empreendedorismo no mundo e no Brasil
Apenas na década de 1990, com a criação de entidades voltadas para o estudo,
criação e desenvolvimento de pequenas empresas como o SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira
para Exportação de Software), o empreendedorismo começou a se desenvolver no
Brasil. Antes disso, praticamente, não se falava em empreendedorismo e em criação
de pequenas empresas. Os cursos de Administração de empresas não tinham foco
na preparação do empreendedor, todo ele era voltado para a preparação do indivíduo
para trabalhar nas grandes empresas e não para criar empresas. Segundo Dornelas
(2008) as pessoas quando decidiam por um curso superior, na área da Administração,
tinham a visão de trabalhar em grandes empresas, nas multinacionais em função do
status, dos bons salários, a possibilidade de desenvolvimento profissional. Em função
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deste cenário no mercado profissional e acadêmico, há 20 anos, dificilmente um jovem
recém-formado iria se aventurar na criação de seu próprio negócio.

Ainda sobre cultura empreendedora é possível perceber que em um país, a relação
entre o aumento da taxa de criação de novos empregos, a criação de novas empresas
e

consequentemente

o

crescimento

econômico

estão

ligados

a

cultura

empreendedora deste, conforme afirmam Mendes e Zaiden Filho (2012).

Em relação à cultura dos brasileiros, há quatro fatores que merecem destaque,
conforme enumera Ferreira (2010): 1) Atitude diante do fracasso ou insucesso – cerca
de 40% da população avalia o receio de falhar, de ter insucesso, como uma barreira
para o desenvolvimento do empreendedorismo. Mesmo assim, a maioria acredita ser
capaz de empreender, que essa é uma oportunidade de desenvolver; 2) Capacidade
de reagir à oportunidade – os brasileiros possuem uma relativa dificuldade para
aproveitar as oportunidades emergentes de negócios, e isso está ligado às restrições
financeiras; 3) Percepção social sobre os empreendedores – no Brasil, ser
empreendedor é uma forma aceitável de enriquecer no âmbito social, e essa
percepção existe, devido às influências do SEBRAE e, também, da exposição dos
empreendedores de sucesso na mídia; 4) Falta de proteção da propriedade intelectual
– a garantia de proteção das invenções e inovações é essencial para que o
empreendedor continue a sua atividade.

Um dado importante sobre o item 1 do parágrafo anterior: uma pesquisa da
Endeavor Brasil de 2016, divulgada em 2017 sobre os desafios dos
empreendedores brasileiros, aponta que, em geral, são favoráveis à atividade
empreendedora e têm uma visão positiva a respeito dos indivíduos envolvidos com
negócios próprios. Isso pode ser constatado pelo fato de que, em 2016, 77,7% dos
brasileiros concordam que abrir um negócio é uma opção desejável de carreira,
valorizam o sucesso dos empreendedores e acompanham na mídia histórias sobre
empreendedores bem-sucedidos. Ter o próprio negócio continua figurando entre os
principais sonhos dos brasileiros, sendo que a proporção observada em 2016 (34%)
foi superior à de 2015 (31%), (IBQP, 2015).

Apesar disso, apenas 24,4% dos brasileiros têm realmente intenções empresariais,
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pois muitos ainda têm certo receio em abrir um negócio, e muitas vezes o medo de
empreender e de fracassar é capaz de impedir que os indivíduos queiram
transformar as oportunidades percebidas em negócios. O Brasil ficou em nono lugar
no ranking de "Medo de fracasso", com 44,7%, e a percepção de oportunidade caiu
de 61% em 2015, para 42,4% em 2016.

Segundo dados do relatório executivo do GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
2016 em parceria com o SEBRAE, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade
(IBPQ) e do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio
Vargas, a taxa total de empreendedorismo para o Brasil (TTE) foi de 36%, estima-se,
que em 2015, 48,3 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam
envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio, na condução de
empreendedor em estágio inicial ou estabelecido. Quando compara à TTE de 2015
(19%), observa-se que essa taxa de 2016 (17%) sofreu uma queda, porém mantém
uma trajetória de crescimento alcançando o segundo maior índice dos últimos 14 anos
e quase o dobro do registrado em 2002.

Figura 1.
Evolução das taxas de empreendedorismo segundo estágio do empreendimento TEA, TEE
e TTE – Brasil 2002-2016.
Fonte: GEM Brasil 2016.

A TEA (que demonstra o nível de empreendimentos em estágio inicial, ou seja,
empresas com até 3,5 de atividade) brasileira foi de 6,2%, valor menor ao
encontrado em 2015 (6,7%), o que demonstra, segundo o relatório uma dificuldade
da nação brasileira de romper o patamar de 7 em cada 100 brasileiros envolvidos
em empreendedorismo nascente. Um dado interessante no relatório 2016, foi a taxa
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específica de empreendedorismo inicial (TEA) segundo gênero apresenta o Brasil
com 19, 6% a frente dos Estados Unidos com 12,6%, da China com 10,3%, da Índia
com 10,6%, do México com 9,6%, da África do Sul com 6,9%, da Rússia com 6,3%
e da Alemanha com 4,6%.

A taxa de empreendedores estabelecidos (TEE) foi de 18,9%, aumentando bem
pouco se comparado com o ano de 2015 (17,5%), exercendo pouca influência no
aumento do TTE, diferentemente do TEA.

De acordo com outro instituto de pesquisa a Serasa Experian (2016) sobre dados
coletado em 2015, foram criadas 1.963.952 novas empresas no Brasil. Mesmo em
ano de forte crise no país, houve um aumento de 5,3% comparado ao ano anterior,
segundo a pesquisa esse aumento pode ser explicado pelo grande número de
pessoas perdendo o emprego e começando a investir suas reservas em um negócio
próprio.

Figura 2.
Evolução do Nascimento de Empresas, 2010 – 2016.
Fonte: Serasa Experian (2017), adaptado pelo autor.

Outro dado importante no estudo foi sobre os motivos que levaram os
empreendedores a desistirem do negócio: i) os entrevistados desistiram por achar o
negócio não lucrativo (39,4%); ii) motivos pessoais (25%); iii) problemas com
finanças (16,7%) e; iv) outras oportunidades (10,5%). Fatores como má gestão, falta
de planejamento, conhecimento do negócio e escolaridade foram apontados com
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elementos que aceleraram o processo.

Outro dado importante sobre o empreendedorismo no país vem do relatório GEM
(2016) para a América Latina, mostrou que o Brasil tem o segundo pior potencial
empreendedor da região, o potencial é definido como a parcela da população em
condições de abrir um negócio. A pesquisa apontou que apenas 50,5% da
população se enquadram nas condições de empreender. Na região inteira o Brasil
só fica à frente de Porto Rico com 48,1%. Outro dado importante é sobre as
exportações, o Brasil é o país que menos exporta sua produção, 92,4% das
empresas só enxergam o mercado interno, apenas a Guatemala tem um índice
maior de internacionalização, 97,7%.

Mas o GEM (2016) também apresenta boas notícias: apontou que o Brasil é a nação
mais empreendedora entre os países que compõem o BRICs (países emergentes que
apresentam grande potencial de crescimento). A taxa de empreendedorismo de
19,6% como já informado, superou os Chineses com 10,3%, Índia e África do Sul,
apresentaram 10,6% e 6,9% respectivamente.

Portanto, percebe-se que o empreendedorismo passa por um momento importante na
economia brasileira gerando postos de trabalho, desenvolvendo ferramentas de
inovação, sendo uma opção respeitada e contando com o apoio das Universidades e
do governo através de incentivos como a criação do Microempreendedor Individual,
como uma opção para as pessoas se formalizarem.

2.2. O Perfil do empreendedor: características e competências
Empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão e persuadir as pessoas
envolvidas na empresa, sendo importante ter energia, perseverança e uma dose de
paixão para construir algo, a partir do nada (Dolabela, 1999). O autor ainda relata que
um dos principais atributos do empreendedor é saber identificar oportunidades,
agarrá-las e, então, buscar os recursos necessários para transformá-las em negócios
lucrativos.
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A existência de indivíduos dispostos a assumir riscos é uma das características do
empreendedor e empreender é um dos grandes pilares para o desenvolvimento
econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade, uma vez
que a criação de novos negócios é uma das causas da prosperidade de um país.

Para tanto, analisar e estudar o fenômeno do empreendedorismo é fundamental para
desenvolver ações de progresso e a promoção do bem-estar (Ferreira, 2010).
Joseph Schumpeter (1952) afirmou que “o empreendedor é aquele que destrói a
ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela
criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e
materiais”, apesar de encontrarmos várias definições sobre empreendedor, está é a
definição que Dornelas (2008) define como o conceito mais antigo e que melhor
descreve o espírito empreendedor.

Esta afirmação de Schumpeter (1952), um economista, nos remete ao entendimento
que o empreendedor cria uma ruptura nos tradicionais conceitos de economia de
mercado, aquela “rotina” viciosa onde somente empresas geravam postos de trabalho,
criava produtos e serviços dentro de uma tradicional maneira de negociar. O
empreendedor muda este cenário propondo novos produtos, nova formas de gestão
do negócio, muitas vezes utilizando de novas matérias primas. O autor, ainda afirma
que em qualquer conceito de empreendedorismo são encontrados aspectos, como: o
empreendedor aceita assumir os riscos calculados tendo a possibilidade de fracassar,
utiliza os recursos disponíveis de forma responsável e criativa, se preocupa com o
ambiente em que vive social e economicamente, o empreendedor tem paixão pelo
que faz (Dornelas, 2008).

Este conceito também já era defendido por Dolabela (1999) quando afirmava que o
empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão e persuadir as pessoas
envolvidas na empresa, sendo importante ter energia, perseverança e uma dose de
paixão para construir algo, a partir do nada.

Estudos apontam que, independente dos vários conceitos existentes sobre
empreendedorismo ou da influência de linhas de pensamentos que possa ocorrer, a
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motivação é um elemento importante neste tema. Alguns estudos apontam para duas
principais motivações para o empreendedorismo.

Para Greco et al. (2010), empreendedores por oportunidade são indivíduos que
percebem um potencial a explorar em um novo mercado e fazem disto uma
oportunidade baseado em estudos de viabilidade. Já os empreendedores por
necessidade são movidos pelo surgimento da necessidade em função da perda ou
ausência de outra forma de ganhar a vida (Greco et al 2010).

Contudo, alguns autores destacam que as motivações iniciais apenas conduzem os
indivíduos ao empreendedorismo, mas não é determinante no desempenho futuro dos
empreendedores.

Como já mencionado, o empreendedorismo ganhou mais destaque a partir do século
XVIII, ao ser estudado por alguns economistas de renome, como Richard Cantillon,
Jean Baptiste Say e Joseph Schumpeter, que associaram o empreendedor à inovação
e ao desenvolvimento econômico. Os economistas conseguiram identificar qual era a
atividade do empreendedor e o que ele significava para o desempenho econômico,
mas não conseguiram criar uma ciência baseada no comportamento dos
empreendedores, ou seja, não conseguiram identificar as características que faziam
do indivíduo um ser empreendedor. Foi isso que levou o estudo do empreendedorismo
a voltar-se para os comportamentalistas, na busca do entendimento do
comportamento, das atitudes e na identificação das características que guiam o
empreendedor.

Quem fez uma das primeiras e mais importantes contribuições para o campo do
empreendedorismo no que se refere as questões psicológicas foi David McClelland,
no início dos anos de 1960, com base nos seus estudos o autor classificou o
empreendedor, entre outros adjetivos como: confiante, perseverante, diligente,
habilidoso, criativo, visionário, versátil, inteligente e perceptivo (McClelland, 1972). Os
resultados de suas pesquisas revelaram que as pessoas são motivadas por três tipos
de necessidades:
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Necessidade de realização pessoal (n-Achievement), pessoas são motivadas
pela realização e pela procura. O indivíduo tem de testar seus limites e realizar
um bom trabalho. Tem grande necessidade de feedback, bem como de se
sentir realizado;



Necessidade de autoridade e poder (n-Power), que se caracteriza
principalmente pela forte preocupação em exercer o poder sobre os outros, ao
apresentar grande necessidade de ser influente efetivo e de causar impacto;



Necessidade de afiliação (n-Affiliation), relacionada em estabelecer, manter, ou
restabelecer relações emocionais positivas com outras pessoas. A afiliação
produz motivação e necessidade de os outros gostarem da pessoa, tornandoa popular.

Para o autor, entre os motivos para empreender, a alta necessidade de realização (nAchievement) é o mais forte dentre as três características. Esta necessidade é a
primeira das necessidades identificadas dentre os empreendedores bem-sucedidos,
o que os impulsionam a criarem um empreendimento. Pessoas com alta necessidade
de realização procuram mudanças em suas vidas, estabelecem metas e colocam-se
em situações competitivas (McClelland, 1961).

Ainda nesta linha comportamental, o autor McClelland (1972) identificou dez principais
características comportamentais que o empreendedor bem-sucedido deve ter ou
desenvolvê-las, classificando-as em três categorias (Tabela 1):
CATEGORIA: REALIZAÇÃO
CCE: Busca de oportunidades e iniciativa: Faz as coisas antes de solicitado, ou antes,
de forçado pelas circunstâncias; agem para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou
serviços; aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter
financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência.
CCE: Correr riscos calculados: Avalia alternativa e calcula riscos deliberadamente; age
para reduzir os riscos ou controlar os resultados; coloca-se em situações que implicam
desafios ou riscos moderados
CCE: Persistência: Age diante de um obstáculo significativo; age repetidamente ou muda
de estratégia, afim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo; faz um sacrifício
pessoal ou desenvolve um esforço extraordinário para completar uma tarefa.
CCE: Exigência de qualidade e eficiência: Encontra maneiras de fazer as coisas melhor,
mais rápidas ou mais barato; age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem
padrões de excelência; desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho
seja terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente
combinados.
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CCE: Comprometimento: Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho
necessário ao atingimento de metas e objetivos; colabora com os empregados ou se coloca
no lugar deles, se necessário, para terminar um trabalho; esmera-se em manter os clientes
satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a curto
prazo.
CATEGORIA: PLANEJAMENTO
CCE: Busca de informações: Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes,
fornecedores e concorrentes; investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer
um serviço; Consulta especialista para obter assessoria técnica ou comercial.
CCE: Estabelecimento de metas: Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e
que têm significado pessoal; define metas de longo prazo, claras e específicas; estabelece
objetivos mensuráveis e de curto prazo.
CCE: Planejamento e monitoramento sistemáticos: Planeja dividindo tarefas de grande
porte em subtarefas com prazos definidos; constantemente revisa seus planos, levando em
conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais; mantém registros financeiros e
utiliza-os para tomar decisões
CATEGORIA: PODER
CCE: Persuasão e redes de contato: Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou
persuadir os outros; utiliza pessoas chave como agentes para atingir seus próprios
objetivos; age para desenvolver e manter relações comerciais.
CCE: Independência e autoconfiança: Busca autonomia em relação a normas e controles
de outros; mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados
inicialmente desanimadores; expressa confiança na sua própria capacidade de completar
uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio.
Tabela 1.
Características Comportamentais Empreendedoras e Comportamentos
Fonte: Adaptado de McClelland (1972)

Portanto,

atualmente

dois

enfoques

se

destacam

nos

estudos

sobre

empreendedorismo: o econômico e o comportamental. Como já mencionado, o
enfoque econômico é associado à inovação, representado por Schumpeter (1982),
onde, para ele, os empreendedores promovem a “destruição criativa”, processo
definido como sendo o impulso fundamental que aciona e mantêm em marcha o motor
capitalista, constantemente criando novos produtos, novos modos de produção e
novos mercados, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros.
E o enfoque comportamental que é associado às características dos indivíduos
empreendedores, representado por McClelland (1972) que relaciona o conceito de
empreendedor à necessidade de sucesso, de reconhecimento, de poder e controle.
Independente

da

abordagem

existe

um

consenso

em

estudos

sobre

empreendedorismo no que se refere ao conjunto de atitudes que deverão estar
presentes no sujeito empreendedor.
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São variáveis que foram classificadas em três “campos” de atuação, o primeiro no
campo

individual

(abrangem

técnicas,

motivações

e

características

dos

empreendedores), o segundo no campo interpessoal (ideias, informações de outras
pessoas, clientes, potenciais funcionários, eficácia nas interações com capitalistas de
risco) e, o terceiro no campo social (políticas governamentais, condições econômicas,
tecnologia) que estão presentes em todas as fases do processo empreendedor
(Baron; Shane, 2007).

Contudo, após os conceitos apresentados em consulta à literatura, onde a definição
de empreendedor nos mostra que este indivíduo precisa dominar as competências
gerencias (Le Boterf, 2003), e desenvolver a capacidade de identificar as
oportunidades (Man & Lau, 2000), pode-se, então, partir para o conceito de
competências empreendedoras.

Para alguns autores americanos como McClelland (1973) e Boyatzis (1982),
competência significa o conjunto de qualificações que a pessoa apresenta para
executar um trabalho com nível de desempenho superior (Dutra, 2004). Esta definição
de associar competência à capacidade de reter conhecimentos e habilidades foi
contestada por alguns autores durante os anos 1980 e 1990, que procuraram associar
o conceito às suas realizações e àquilo que elas produzem e/ou entregam. As
qualificações requeridas para o desempenho de uma determinada função não
garantem que o trabalhador irá entregar o que lhe é demandado. Essa linha é
defendida por autores, em sua maioria da escola europeia, dentre estes, Le Boterf
(2003), para ele “a competência requer uma instrumentalização em saberes e
capacidades, mas não se reduz a essa instrumentalização”.

Ainda segundo este autor, competência está ligado diretamente à entrega; o saber
agir não consiste somente em saber tratar um incidente, mas, igualmente, em saber
antecipá-la. Para Fleury e Fleury (2006) “o conceito de competência só revela seu
poder heurístico, quando apreendido no contexto de transformações do mundo do
trabalho, quer seja nas empresas, quer seja nas sociedades”.

Atualmente, os autores procuram pensar a competência como o somatório dessas
duas linhas. Outros autores abordam a questão da competência associada à atuação
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da pessoa em áreas de domínio profissional, usando seus pontos fortes e tendo
maiores possibilidades de realização e felicidade (Derr, 1988; Schein, 1990). Desta
forma, a experiência de vida da pessoa – os grupos sociais, em que os indivíduos
estão inseridos, conhecimento e compreensão do mundo, a “capacidade da visão do
todo”, permitem a contribuição de toda esta ”bagagem” ao trabalho de seus
subordinados (Dutra, 2004), e que todo este conjunto de variáveis influenciam a
escolha por empreender.

Em outra abordagem que procura definir a competência como o conjunto de
características do indivíduo, é o que propõe um estudo observado por Man and Lau
(2000), onde categorizaram seis áreas de competências, representando seis áreas
distintas de comportamentos empreendedores. Para os autores, a competência é
definida não só na formação técnica, mas, como um conjunto de características que
passa a olhar o indivíduo como um todo compreendendo diferentes traços de
personalidade, habilidades e conhecimento, que são influenciados pela experiência,
capacitação, educação, valores familiares dentre outras. Abaixo, as áreas de
competências e foco comportamental definidas pelo o autor:
 Competências de oportunidade: estão relacionadas à identificação, avaliação
e busca de oportunidades de negócios em suas diferentes formas. De acordo
com Paiva, Leão e Mello (2003), faz parte da competência do empreendedor a
prospecção de oportunidades de mercado compatíveis com os objetivos da
empresa e atuar para concretizá-las. Essa leitura e entendimento do mercado
são de fundamental importância no processo decisório, e, que, segundo Filion
(1999), têm visões cuja elaboração demanda tempo, comprometimento e
imaginação sobre o objetivo a ser perseguido e os caminhos necessários para
realizá-lo.
 Competências de relacionamento: referem-se aos relacionamentos pessoais e
interpessoais do empreendedor a frente dos negócios que podem influenciar
na definição do caminho a ser seguido, os quais Filion (1999) classificaram em
três níveis: primários (os contatos familiares); secundários (amizades e grupos
sociais: lazer, religião, trabalho) e terciários (contatos com pessoas da mesma
área de interesse; viagens, cursos, exposições, feiras e congressos).
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 Competências conceituais: o empreendedor tende a correr riscos calculados
em função de sua capacidade de avaliá-las (Dornelas, 2007); e também à
capacidade de perceber situações por ângulos diferentes e de forma positiva.
Assim, a inovação permite a diferenciação e integra a dimensão conceitual da
competência empreendedora.
 Competências administrativas: envolve a capacidade do empreendedor de
aplicar os fundamentos da Administração (controle, planejamento, execução e
organização), juntamente com a capacidade de administração dos recursos
financeiros, humanos, físicos e tecnológicos (Man & Lau, 2000).
 Competências estratégicas: envolve o planejamento estratégico de curto,
médio e longo prazo com objetivos palpáveis, desenvolvendo mecanismos de
controle nas operações da empresa com o objetivo de manter a saúde
financeira do negócio. (Man & Lau, 2000).
 Competências de comprometimento: demandam a habilidade de manter foco e
envolvimento no negócio, sempre atento as mudanças do mercado.

Várias

pesquisas

foram

realizadas

utilizando

a

tipologia

de

competência

empreendedoras de Man e Lau (2000) como apontados por Takahashi e Zampier
(2011):
a) Paiva et al. (2003) pesquisaram dirigentes de empresas brasileiras de
médio e grande porte que atuam em serviços da nova economia, sediadas no
eixo Rio-São Paulo; b) Mamede e Moreira (2005) entrevistaram dois
empreendedores do ramo hoteleiro de Fortaleza, sendo um cearense e outro
português; c) Fonseca, Mello, Paiva et al. (2006) pesquisaram o
empreendedor Miguel Abuhab, fundador de uma das maiores empresas de
Tecnologia da Informação do Brasil, DATASUL, considerado duas vezes o
melhor empreendedor do ano e amplamente reconhecido como um
empreendedor de sucesso; d) Paiva et al. (2006) entrevistaram dirigentes de
duas empresas graduadas pelo sistema de incubação que atuam na Região
Metropolitana do Recife; e) Honma (2007) analisou as competências
empreendedoras dos proprietários de seis hotéis de pequeno e médio porte
em Curitiba/PR; f) Dias, Nardelli e Vilas Boas (2008) identificaram as
competências

empreendedoras

relacionadas

aos

cinco

dirigentes

empreendedores ganhadores do prêmio TOP Empresarial 2006, promovido
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pelo SEBRAE/RJ.

Em um estudo elaborado pelos autores Filardi, Barros and Fischmann (2014), onde
procuraram analisar a evolução das características empreendedoras ao longo do
tempo, partindo dos estudos de Kuratho e Hodgetts (1995). Os autores fizeram um
levantamento

bibliográfico

com

base

nas

palavras-chaves

Empreendedor,

Empreendedorismo, Características Empreendedoras, Atitudes Empreendedoras e
Perfil Empreendedor, a partir da seleção de 288 artigos publicados pelo sistema
Qualis. A seguir segue a análise dos resultados de forma agregada contemplando o
período 1983 a 2014, e que abordaram o tema sobre as características do
empreendedor contemporâneo.

AUTORES

ANO
1983 Long

CARACTERÍSTICAS
Inovador e Tolerante à Risco

1984 J. W. Carland, J. A. Carland, Hoy e Inovador
Boulton

1985 Marshall e Gartner

Proativo

1986 Aldrich, Auster, Bowen e Hisrich

Interpessoal e Autoconfiante

1987 Neider e Drucker

Proativo,

Determinado,

Ambicioso,

Perseverante e Inovador

1988 Dimaggio

Inovador e Proativo

1989 Degen

Inovador e Proativo

1990 Bowman-Upton

Inovador e Independente

1991 Filion

Criativo, Visionário e Proativo

1992 Macmillian

Tolerante à Risco

1993 Amit

Inovador e Tolerante à Risco

1994 Timmons

Proativo, visionário, tolerante à Risco e
Flexível

1995 Pati

1996 Lumpkin, Dess, Brush e Bird
1997 C. Cunha e Ferla

Proativo,
Visionário,
Estrategista,
Interpessoal, Corajoso, Motivado, Intuitivo,
Independente, Organizado, Líder e
Criativo
Proativo, inovador, flexível, tolerante à
Risco, Criativo, Visionário
Proativo
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1998 Drucker, Vieira, Amabile, Echeveste, Inovador, Motivado, Líder, Interpessoal,
Viana, Trez e Panosso

1999 Dolabela, Daft e Machado

Flexível, Qualificado, Experiente e Criativo
Proativo,
Corajoso,
Intuitivo
e
Determinado

2000 Morais, Bruyat, Julien, Sexton e Tolerante à Risco, Proativo, Inovador e
Landstöm

Ambicioso

2001 Kets de Vries, Dornelas, Pelisson, L. A. Tolerante

2002
2003

2004

2005

2006

2007

à
Risco,
Perseverante,
Aligleri, Gimenez, V. Gomes e L. M. Motivado, Líder, Comprometido (Criar
Aligleri
Valor
à
Sociedade),
Otimista,
Independente, Habilidoso, Planejador,
Flexível e Criativo
Guimarães, Cardoza, Inácio Jr.
Inovador, determinado, perseverante,
criativo, tolerante à Risco, Flexível,
Ambicioso, Autoconfiante e Proativo
Diaz,
Rodriguez,
Bernardes, Tolerante à Risco, Criativo, Organizado,
Marcondes, Zilber, Almeida, Castilho, Habilidoso, Experiente, Qualificado,
Vidal, Filho, Ferreira, Mattos, Ayres, Visionário, Motivado, Interpessoal, Líder,
Meurer, Previdelli e Dutra
Perseverante, Objetivo, Comprometido
(Criar Valor à Sociedade), Intuitivo,
Comunicativo, Autônomo, Determinado,
Ambicioso
Gerber, Sohn, Kiesel, R. Cunha, Estrategista, Inovador; Criativo; Proativo,
Nassif, Ghobril, Costa, Lenzi, N. Silva, Qualificado, Otimista, Líder, Flexível,
Guardani, Leão, Cordeiro, Mello, Intuitivo, Independente, Tolerante à Risco,
Espejo e Greatti
Habilidoso,
Perseverante,
Corajoso,
Autônomo, Comunicativo, Ambicioso,
Comprometido, Experiente.
Lambooy, Reyes, Vale, Borba, Tolerante à Risco, Inovador, Visionário,
Benedetti, Rebello, Amâncio, E. Otimista,
Ambicioso, Estrategista,
Souza, Daros, Dantas, Lopez Jr., P. Planejador,
Objetivo,
Proativo,
Santos,
Wilkinson,
Mallmann,
Perseverante,
Ruppenthal, Nascimento Jr., Carvalho, Comprometido (Criar Valor à Sociedade),
Bizzarri e Venturi
Organizado,
Líder
Interpessoal,
Independente, Autoconfiante, Habilidoso,
Flexível, Determinado e Autônomo.
Paiva
Jr.,
Leite,
C.
Souza, Tolerante à Risco, Inovador, Visionário,
Christopoulos,
Fontanelle,
Lima, Proativo,
Interpessoal,
Ambicioso,
Hoeltgebaum, Silveira, M. Oliveira, Planejador,
Organizado,
Criativo,
Gouveia,
J.
Dias,
Castanhar, Perseverante, Líder, Comprometido (Criar
Esperança, Grisci, Gonçalves, D. Valor à Sociedade), Independente,
Oliveira, S. Santos, Gosling, Callado, Autoconfiante, Determinado, Flexível,
J. Gomes e Tavares, Corrêa
Autônomo, Objetivo, Qualificado e
Otimista
Bingham, Eisenhardt, Furr, Miller, Tolerante à Risco, Inovador, Visionário,
Baron, Hitt, Snow, Wadeson, Proativo, Flexível, Otimista, Determinado,
Castro- Lucas, Cassol, Viet, Líder, Ambicioso, Criativo, Perseverante,
Interpessoal,
Planejador,
Gonçalvez Filho, Bohnenberger, Corajoso,
Comunicativo,
Autônomo,
Motivado,
Freitas, Schmidt, V. Dias, Secco,
Independente, Experiente, Habilidoso,
Pessoa, Wetzel, Paixão, Bruni,
Estrategista,
Objetivo,
Intuitivo,
Carvalho Jr., Amaral, Pinto, M. Autoconfiante, Comprometido (Criar Valor
Soares,
Godoi,
Cosenza, à Sociedade) e organizado.

Feuerschütte, J. Oliveira, Veiga e
Villela
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2008 Cavusgil, Ciuchta, Villanueva, De Toni, Tolerante à Risco, Inovador, Proativo,

2009

2010
2011

2012

Milan, Schuler, Dorion, Gouvea, E. Ambicioso, Experiente, Autoconfiante,
Gomes, Forte, Melo, Fontenele e Organizado,
Planejador,
Líder,
Pedrosa
Interpessoal, Comunicativo, Visionário,
Intuitivo,
Estrategista,
Perseverante,
Objetivo,
Criativo,
Corajoso,
Independente, Autônomo e Otimista
A. Gomes, Borges, Casado, Santanta, Tolerante à Risco, Flexível, Otimista,
Araújo, A. Santos e Alves
Determinado, Visionário, Líder, Ambicioso,
Planejador, Inovador, Criativo, Proativo,
Comunicativo,
Interpessoal,
Autoconfiante, Organizado, Corajoso,
Intuitivo,
Estrategista,
Experiente,
Comprometido (Criar Valor à Sociedade),
Perseverante e Autônomo
Henry, Valadares, Emmendoerfer, G. Tolerante à Risco, Proativo, Otimista,
Silva, E. Soares, Leal, Guedes e Inovador, Criativo, Líder, Visionário,
Fabrício.
Qualificado, Experiente e Interpessoal
Vale, Serafim, Teodósio, Elias, Oliveira Inovador, Tolerante à Risco, Pró-ativo,
Filho, Oliveira, Pelogio, Rocha, Interpessoal, Autoconfiante, Determinado,
Machado, Añez, Minello, Gomes, Perseverante, Ambicioso, Independente,
Scherer, Lopes, Scherer, Alves, Perlin, Criativo, Visionário, Flexível, Estrategista,
Huezo, Fontenele, Pereira, Sousa, Motivado, Líder, Qualificado, Experiente,
Mariano, Moraes, Medeiros, D. Comprometido (Criar Valor à Sociedade),
Urbano, Toledano, Ribeiro-Soriano e Planejador,
Organizado,
Objetivo,
Xu
Autônomo.
Serafim, Martes, Rodriguez, S. Inovador, Tolerante à Risco, Pró-ativo,
Rodrigues, Child, Ribeiro, Oliveira Jr., Interpessoal, Autoconfiante, Determinado,
Borini,
Zampier,
Takahash,
A. Perseverante, Ambicioso, Independente,
Vasconcelos, Lezana, Ésther, I. Criativo, Visionário, Flexível, Estrategista,
Rodrigues, Freire, Minello, Alves, Corajoso, Líder, Qualificado, Experiente,
Scherer; Gomes, Lopes, La Falce, Comprometido (Criar Valor à Sociedade),
Muylder, Sarruf, Freitas, V. Andrade, J. Otimista,
Planejador,
Organizado,
Queiroz, F. C. Queiroz, Jacober, Comunicativo, Autônomo.
Hashimoto, Albertini, R. Oliveira,
Sbaraini, Rezende, Furquim, M.
Oliveira, M. Araujo, Prado, E.
Machado, Braga, Lapolli, Bolsson,
Boeira, Medeiros, F. Machado, Silva,
Noro, Munhoz, Nassif, Oliveira Filho,
Bueno, L. Oliveira, Peghini, Portes,
Andrade, Pereira,Guimarães, Ferreira,
Hoeltgebaum, Lorenzi, Klemz, J.
Oliveira, Pires, Patias, V. Vasconcelos,
Matos, Gomes Neto, Melo, Paiva
Junior, Fernandes, Premoli, Souza,
Noronha, D. Andrade,
Ribeiro,
Babosa, Castro, Matias, Martins,
Amaro, Brunstein, Moraes, Lizote,
Lana, Camargo, Branco, Lenzi, J. R.
Oliveira, Castro Silva, E. Araujo,
Arribas, Hernández, A. Urbano, Vila,
Lin, Tao, Akehursta, Simarrob, MasTur, Zhao, Erekson, Wang, Michael
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Song, Kuratko, Morris, Schindehutte e
Spivack.
2013 Ferreira, Nogueira, Amaro, Brunstein,
Lizote, Veiga, Terres, Godói-deSousa, Buen, Sousa, dos Santos,
Estay, Durrieu, Santandreu-Mascarell,
Garzon, Knorr, Wang, Ellinger e Wu

Inovador, Tolerante à Risco, Pró-ativo,
Interpessoal,
Autoconfiante,
Determinado, Perseverante, Ambicioso,
Independente,
Criativo,
Visionário,
Corajoso, Líder, Qualificado, Experiente,
Comprometido
(Criar
Valor
à
Sociedade), Planejador, Comunicativo,
Objetivo, Autônomo.
Vale,
Lima
Filho,
Bruni,
Leite,
Salazar,
Inovador,
Tolerante à Risco, Pró-ativo,
2014
Bracht, Werlang, Obeng, Robson, Interpessoal, Autoconfiante, Determinado,
Haugh,
Semrau, Werner,
Kim, Perseverante, Ambicioso, Independente,
Vonortas
Criativo,
Qualificado,
Experiente,
Planejador, Organizado.
Tabela 2.
Características do Perfil Empreendedor Contemporâneo.
Fonte: Adaptado de Filard, Barros and Fischmann (2014).

O trabalho mencionado acima identificou oito perfis mais citados no estudo,
classificando-os como o perfil do empreendedor contemporâneo. A seguir, o gráfico
mostra as características mais citadas e quantas vezes apareceram durante o
levantamento.

Características mais citadas no estudo do perfil empreendedor contemporâneo.
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Caracterísiticas mais citadas do Perfil
Empreendedor Contemporâneo

14

14

14
23
14

22

14
18

20

Lider

Pró-Ativo

Inovador

Tolerante a Risco

Criativo

Interpessoal

Perseverante

Ambicioso

Visionário

Figura 3.
Características mais Citadas do perfil Empreendedor Contemporâneo.
Fonte: Adaptado de Filard, Barros and Fischmann (2014).

Estas características do perfil do empreendedor contemporâneo, aponta para um perfil
menos técnico, menos centralizador e mais voltado para o lado comportamental, para
o relacionamento, que se mostra cada vez mais importante na dinâmica dos negócios
atuais. Ou seja, reforçam a necessidade de desenvolver uma boa relação com o
ambiente externo que o cerca.

O referencial teórico apresentou alguns modelos, como o já consagrado de
McClelland (1972), tabela 1, com as características sobre o perfil do empreendedor.
Porém, o estudo de Filardi et al. (2014), traz um trabalho de pesquisa mais amplo
sobre o tema e que acaba por contemplar quase todos os outros modelos da literatura.
Por este motivo, esta dissertação irá adotar este modelo como o parâmetro para
analisar e responder objetivos deste trabalho, por entender que este modelo está mais
contextualizado com a dinâmica dos negócios atuais.
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2.3. Inovação: conceitualização e tipologias
A demanda por novos conhecimentos e tecnologias tem modificado o comportamento
dentro e fora das empresas, frente ao acirramento do mercado. Os estudos sobre
inovação tecnológica e seus benefícios para o desenvolvimento econômico chamam
a atenção de pesquisadores desde o século XVIII, mas foi Joseph Schumpeter que
ampliou a visão sobre a inovação.

A inovação surge como motor propulsor para sustentar as empresas na busca de
novas tecnologias e se manterem competitivas. Para Davila et al. (2007) a inovação é
fundamental para o crescimento num ambiente competitivo. Sem a inovação, a
empresa perde fôlego, fica estagnada dando campo para a concorrência.

De acordo com o Statistics Canadá, Bessant & Tidd et al. (2015), alguns fatores
caracterizam empresas de sucessos como:


A inovação é uma característica presente em empresas de sucesso;



Empresas inovadoras têm maior média de crescimento em relação às
empresas que não tem esta característica e;



Empresas que inovam mais ganham mais participação de mercado e têm
maiores lucros.

Segundo a Lei de Inovação (Lei 10.793/2004), a “Inovação é a introdução de novidade
ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos,
processos ou serviços”.

O desenvolvimento de inovações tecnológicas está condicionado à existência de um
ambiente interno favorável onde as ideias criativas possam surgir e serem aplicadas
juntamente com outras fontes, seja tecnológico ou de gestão, e assim serem
acumuladas pela empresa. Conforme Barañano (2005), nenhum elemento, atuando
de forma isolada, tem possibilidade de ser eficaz e, portanto, nenhuma ferramenta ou
técnica de gestão criará ou sustentará um ambiente propício à inovação. Em sua
pesquisa sobre o tema, a autora comenta que, o sucesso da inovação tecnológica
empresarial depende, entre outros fatores, de aspectos como de capital humano,
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parcerias com universidades e outras empresas do segmento e a estrutura
organizacional da empresa. Ainda segundo a autora, inovação é um processo
tecnológico, sociológico e econômico, e que existe uma interação complexa entre
estes elementos tanto interna como externamente entre a empresa e suas relações
econômica, social, técnica e com a concorrência.

Fatores que atuando em conjunto podem contribuir para criação e consolidação do
ambiente favorável ao sucesso da inovação tecnológica na empresa foi listada por
Barañano (2005, p. 61). Baseada em suas pesquisas sobre o tema, a autora
relacionou fatores ou práticas de gestão em torno de alguns eixos:


Pessoas: criação e manutenção de uma organização funcional flexível;



Criação e manutenção de canais de comunicação interno e externo;



Gestão do conhecimento: disponibilidade de recursos humanos qualificados e
fortalecer a presença de indivíduos na organização, que funcionem como
pilares de sustentação aos projetos de inovação tecnológica;



Ferramentas de gestão: formalizar todos os processos de gestão, como forma
de melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso e troca de
informações, de conhecimento, de habilidades dentro da empresa;



Estratégia: envolvimento de toda a empresa, de cima para baixo, em toda a
política de inovação tecnológica, e;



Cliente: possibilitar ao cliente participar de processos de inovação.

Para Sears e Baba (2011) inovação é um processo multinível com foco na
transformação de energia criativa em resultados novos e mensuráveis que possam
contribuir socialmente e economicamente, formando uma estrutura para mudanças
organizacional, tecnológica, econômica e social.

Para Poter (1999), inovação não é algo propagado e que ela faz grande diferença para
todos os tipos de empresa, grande ou de pequeno porte, sendo assim, fica claro a
importância de criar e manter um ambiente competitivo na empresa como forma de
estimular a inovação.
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Para Sakar (2007), inovação é a maneira de se fazer algo novo, esta ação envolve
renovar ou alterar para melhor, ter ideias inovadoras para criação e a reorganização
daquilo que já existe.

Em outra definição, onde mostra a importância da inovação para a sobrevivência da
empresa, Terra (2007) recomenda vincular a gestão da inovação ao planejamento
estratégico como medida importante para qualquer empresa. Não se trata de uma
simples opção, e, sim, de uma realidade imprescindível.

Na mesma linha de raciocínio, Silva (2012) reafirma que para qualquer empresa o
domínio tecnológico somente será alcançado passando pela inovação. Ainda
conforme o autor, em mercados competitivos, não há outra saída para a empresa se
não inovar. Do contrário, a marca tende a desaparecer.

De acordo com o Manual de Oslo (2007), Proposta de diretrizes para coleta e
interpretação de dados sobre inovação tecnológica, inovação é dividida em quatro
tópicos: marketing, processo, produto e organização. Como requisito mínimo para que
algo seja considerado inovação, segundo o manual de Oslo, é que método de
marketing, processo, produto e o processo organizacional sejam novos ou que
apresente uma melhora significativa para a empresa. O manual define o critério para
o que é considerado como “novo”: novo para a empresa, novo para o mercado e
consequentemente, novo para o mundo. O manual ainda chama atenção para o
processo de difusão que está vinculado à inovação, seja através do mercado ou outros
meios, deixando claro que o importante é disseminação da informação no mercado
para que todos tenham acesso.

Inovação é um termo aplicado em várias áreas e com entendimentos diferentes o que
nos mostra a evolução alcançada pelo termo. Bonazzi & Zilber (2014) elaborou
definições e evolução dos conceitos de inovação por diversos pesquisadores ao longo
do tempo o que nos permite um entendimento maior sobre o tema, como segue
abaixo:
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Autor / Ano

Definição de Inovação

Schumpeter (1988)

Uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado
artefato, produto, processo ou sistema, suscetível de
comercialização e capaz de promover ganhos de riqueza.
Drucker (1989)
Uma abordagem que visa explorar oportunidades e maneiras de
diferenciação, baseado em um processo tecnológico incerto.
Clark e Wheelwrigh Um novo conhecimento gerado dentro ou fora do ambiente
organizacional mediante o estabelecimento de parcerias.
(1993)
Affuah (1998)
Hilt,

Ireland

Novo conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço que
os clientes querem e precisam.
e Processo para criar um produto comercial a partir de uma invenção.

Hoskisson (2002)
OCDE (2005, p. 55)

Chesbrough (2003)

Davila,

Epstein

e

Shelton (2007)
Tidd, Bessant e Pavit
(2008)
Bianco Lino, Maccari
e

Pereira

(2014,

“Implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
Marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações
internas”.
Maneira de promover ideias, pensamentos, processos e pesquisas,
a fim de melhorar o desenvolvimento de produtos, promoverem
melhores serviços para os clientes, aumentar a eficiência e reforçar
o valor agregado a partir de parcerias externas.
Abordagem relacionada à criação e estruturação de uma nova
organização, visando mantê-la viva no mercado. Encontra-se
relacionada à criação de um conhecimento novo em tecnologias e
modelos de negócios.
A inovação refere-se ao desenvolvimento de novas tecnologias
para elaboração de novos produtos e serviços. Trata-se da forma
como a organização age frente às mudanças, podendo atuar como
fonte de satisfação de clientes e funcionários.
“Implantação de novos produtos, serviços, métodos de produção,
processos, matérias-primas, mercados, métodos de marketing,
organização e estrutura de mercado”.

p.415)
Tabela 3.
Definição e evolução dos conceitos de inovação.
Fonte: Adaptado de Bonazzi & Zilber (2014, p. 620)

Schumpeter (1975) já mencionava que a inovação não contemplaria apenas a
introdução de novos métodos produtivos, mas também novidades incrementais em
produtos, novas formas na organização produtiva, penetração em novos mercados,
novas fontes de matérias-primas e também uma nova forma de organização industrial.
Ou seja, quando uma organização se propõe a adotar a inovação como estratégia, o
impacto é em todo a empresa.
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Nesta mesma linha, outros autores também atestam que a inovação acontece na
organização como um todo, Bes & Kotler (2011) consideram que, “nas empresas
verdadeiramente inovadoras, a inovação não está alocada em um único lugar; ao
contrário, ela ocorre simultaneamente em diversos níveis da organização”. Ainda
segundo os autores, mudanças organizacionais demandam uma sensibilização de
todos na organização sobre a importância do processo e sobre as melhorias que pode
trazer. Bes & Kotler (2011), chamam atenção sobre possíveis resistências que podem
ocorrer por parte dos envolvidos no processo de implantação da inovação e o fator
humano é um dos elementos importantes.

Os seres humanos enxergam a mudança como algo a ser evitado, algo que
não trará nada de bom, ao menos no curto prazo. Assim, nas organizações,
e no mundo, de forma geral, a inércia e desejo de manter o status quo
dificultam a inovação e o aprimoramento [...] se ninguém tiver o trabalho de
ativar, de lançar o processo de mudança e inovação, as pessoas
responsáveis pelas atividades diárias permanecerão concentradas em suas
rotinas (Bes & Kotler, 2011, p. 31).
Muitos autores criaram categorias para classificar as inovações com objetivo de
melhorar o entendimento e ao mesmo tempo auxiliar as empresas em suas
aplicações. Por exemplo, Roberts (1981), classificou da seguinte forma:


Produtos versus processos versus práticas;



Desenvolvimentos radicais ou mudanças incrementais;



Novos itens versus modificações em itens existentes;



Bens industriais versus bens de consumo.

Já considerando seu foco, Bessant e Tidd (2015, p. 24), identificam os 4P’s da
inovação:
 Inovação de produto: mudanças nos produtos ou serviços que a empresa
oferece;
 Inovação de posição: mudanças no contexto em que produto/serviço são
oferecidos;
 Inovação de processo: mudanças na forma de obtenção e distribuição dos
produtos;
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 Inovação de paradigmas: mudanças nos modelos mentais que orientam o que
as empresas fazem.

Segundo os autores, é possível representar através dos 4P´s acima o potencial
espaço da inovação na empresa, e ainda, em qual área da empresa existem projetos
de inovação ou poderão vir a ter.

Considerando mais para o impacto na organização em seus produtos, processos e
serviços, Dundon (2002) propõem classificar inovação em três categorias:


Inovação em eficiência: o foco é melhorar o que já existe;



Inovação Evolucionária: voltada para os clientes, ela concentra em produtos e
serviços oferecidos;



Inovação

Revolucionária:

o

objetivo

é

“desmantelar”

uma

estrutura

organizacional ou de mercado existente.

Já sob o ponto de vista da intensidade, Davila et al. (2007) propõem a classificação
como:


Inovação incremental: leva melhorias moderadas aos produtos e processos do
negócio da empresa;



Inovação radical: cria novos produtos e processos;



Inovação semi-radical.

Nova

Semelhante
à existente

Semi-Radical

Radical

Incremental

Semi-Radical

Semelhante
à existente
FIG 4. Matriz da Inovação
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Davila et al (2007)

Nova
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Em organizações menores, inovação é algo comum ligado ao talento de um grupo
coeso e enxuto e até mesmo de insights. Quando mudamos de cenário, e passamos
a observar um grupo maior, a informação deixa de fluir acabando por sair do elemento
cotidiano (Davila et al., 2007).

Já no nível básico de gestão da inovação, as estruturas e os comportamentos
necessários para implementar as mudanças incrementais estão concentradas nas
práticas diárias e aos procedimentos operacionais, conforme Tidd et al. (2008).

Neste processo de gestão da inovação, dois aspectos importantes se destacam um
ligado ao processo de inovação e outro na criação do ambiente propício ao
desenvolvimento da inovação. Segundo Tidd et al. (2008), como inovação é um
processo, este pode sofrer influência e ser manipulado conduzindo aos resultados.

Com o foco mais ampliado, buscando abranger toda a organização, Gibson e
Skarzynski (2010), propõem:


Inovações tecnológicas: tratam de tecnologias revolucionárias na indústria em
que a empresa atua;



Inovações

de

produtos:

englobam

novos

produtos

oferecidos

aos

consumidores;


Inovações de serviços: oferecem novos padrões de serviços aos clientes;



Inovações operacionais: através do programa de qualidade corrigem ou
reconfiguram procedimentos na empresa;



Inovações nos custos: com política de gestão de custos a empresa cria uma
vantagem competitiva no mercado.



Inovações nas experiências: diretamente ligada a ponta da operação da
empresa, melhora ou reinventa a forma como os clientes adquire ou usa um
produto ou serviço;



Inovações na gestão: volta para os processos de gestão de uma organização,
na busca permanente de vantagens competitivas;



Inovações em modelos de negócios: o objetivo e na reengenharia dos negócios
ou na criação de novos;
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Inovações na indústria: constroem novas arquiteturas no segmento em que a
empresa atua.

Empresas consideradas tradicionais, as grandes empresas que atuam em mercados
considerados maduros, no entendimento de Terra et al. (2012) tem tendências para
apresentar inovações em processos e tendem a serem incrementais mantendo o
modelo.

Neste processo de inovação, Bessant e Tidd (2009) apresentam um modelo onde
buscar deixar de forma clara a relação entre as fases de um processo de aprendizado
e as etapas para a geração da inovação:


Fase de busca (procura): observação sobre potenciais sinais de mudanças;



Fase de seleção: dentre as oportunidades tecnológicas e mercadológicas, a
que mais se alinha à estratégia da empresa;



Fase de implementação: tirar as ideias do papel e tentar aproveitar em um novo
produto, novo processo, aprimorar o negócio da empresa etc.



Aquisição do conhecimento: buscar a troca de informações no ambiente interno
e externo na busca por soluções dos problemas.

FIG 5. Modelo de Processo de Inovação
Fonte: Bessant, Tidd e Pavit (2009)
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Para as inovações tecnológicas, Davila et al (2007) definiram três elementos:


Processos

tecnológicos:

inovações

responsáveis

por

desenvolver

funcionalidades aos produtos e serviços para que os clientes possam perceber
o valor agregado;


Tecnologias capacitadoras: imperceptível aos clientes, mas de grande
importância para as empresas, ajudam as empresas a executar sua estratégia
com eficiência;



Lançamento de produtos e serviços: responsável pela imagem do produto e ou
serviço, são percebidas e identificadas pelos clientes.

Como a inovação possibilita transformações importantes em toda organização é
necessário que etapas nesta gestão da inovação sejam bem definidas. Sobre este
aspecto Bessant e Tidd (2009), elegeram o que eles chamam de princípios da
inovação – o que, o como, o porquê, o quando e o alvo, cinco elementos que
consideram um roteiro norteador para aplicação e entendimento em cada etapa da
gestão da inovação.

 Compreender o Que se tenta gerenciar - quanto mais aptos forem nossos
modelos mentais, melhor atuaremos com eles no modo como as organizações
e processos de construção e administração irão trabalhar.
 Compreender o Como – criar condições (e adaptá-las/configurá-las) para
fazer as coisas acontecerem.
 Compreender o Quê, o Porquê e o Quando da atividade de inovação –
moldando a estratégia do trabalho de inovação que realizamos.
 Compreender que isso é um alvo móvel – gestão da inovação que envolve
uma capacidade dinâmica. (Grifos dos autores) (Bessant e Tidd, 2009, p. 28).

O que os autores quiseram com este roteiro foi mostrar que gestão de uma forma mais
ampla, precisa de estratégias, conhecimento do que se quer atingir. E que inovação
vai além de uma boa ideia, é necessário calcular estrategicamente e utilizar o
processo como aprendizado.
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2.4. Modelo de Negócio
Os empreendedores, principalmente aqueles que se dedicam à criação de “startups”,
têm tido à disposição novas ferramentas de gestão que possibilitam criar e visualizar
o que pretendem com seus negócios. Dentre várias definições de Modelo de
Negócios, “um Modelo de Negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura
de valor por parte de uma organização” (Osterwalder & Pigneur,2011). Existem várias
definições para o conceito de Modelo de Negócios, porém não existe uma
unanimidade com relação a este termo.
Dentre os modelos disponíveis, o mais utilizado é a ferramenta “Business Model
Canvas” (BMC), uma ferramenta que pode modificar a ideia inicial, enriquecendo com
várias opiniões, inclusive de clientes. O Modelo de Negócios Canvas é uma
metodologia que proporciona ao empreendedor ter uma visão geral da empresa,
analisar melhor seus concorrentes que pode ser melhor descrito com nove
componentes básicos, que mostram a lógica de como uma organização pretende
gerar valor. Os noves componentes cobrem as quatro áreas principais de um negócio:
clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Trata-se de um mapa visual que
otimiza a compreensão do modelo de negócio de um empreendimento, onde aplica
uma linguagem comum de fácil entendimento, facilitando a manipulação das
estratégias e criando novas, para o fortalecimento do negócio. Os nove componentes
de um Modelo de Negócios formam a base para uma ferramenta útil, que recebe o
nome de Canvas de Modelo de Negócios.

Os nove componentes que compõem o Canvas, são:

1- Segmentos de Consumidores (Customer Segments): segundo Osterwalder e
Yves (2011), os clientes são o âmago de qualquer plano de negócio. Sem
eles as empresas não sobrevivem por muito tempo. Uma organização serve
a um ou diversos Segmentos de Clientes.
2- Proposta de Valor (Value Propositions): A proposta de valor é o motivo pelo
qual os clientes escolhem uma ou outra empresa (Carrasco; Silva; Nunes;
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Cerqueira & Rosas, 2014). Busca resolver os problemas do cliente e
satisfazer suas necessidades, com propostas de valor.
3- Canais: As propostas de valor são levadas aos clientes por canais de
comunicação, distribuição e vendas. Estes canais servem para divulgar as
novidades e receber feedback.
4- Relacionamento com Clientes: O relacionamento com clientes é estabelecido
e mantido com cada segmento de clientes. As relações podem ser guiadas
pelas motivações de conquistas, retenção de clientes e ampliação de vendas
(Carrasco et al., 2014).
5- Fontes de Receitas: As fontes de receitas resultam de propostas de valor
oferecidas com sucesso aos clientes. Cada segmento representa uma fonte
de receita e possui diferentes mecanismos de preço.
6- Recursos Principais: São elementos ativos para oferecer e entregar os
elementos previamente descritos, ou seja, os recursos-chaves tangíveis e
intangíveis, podem ser vários recursos-chaves como, físicos, financeiros ou
humanos.
7- Atividades Chaves: São atividades mais importantes que uma empresa
realiza para que seu modelo de negócio vá para frente. Estas atividades
precisam oferecer uma proposta de valor, alcançar mercados, manter o
relacionamento com o consumidor e gerar receitas.
8- Parcerias Principais: Algumas atividades são terceirizadas e alguns recursos
são adquiridos fora da empresa. As parcerias são importantes para otimizar
o modelo de negócio.
9- Estrutura de Custo: Os elementos do Modelo de Negócios resultam na
estrutura de custo. Aqui devem ser descritos os custos mais importantes para
que o modelo de negócio seja eficiente, ou seja, podendo criar e entregar
valor para seus segmentos de cliente, mantendo um bom relacionamento
com o consumidor.

Esta metodologia, é uma síntese das funções da empresa em um único quadro, onde
se torna um espaço livre de criação, para projetar o futuro negócio com criatividade
permitindo-se pensar inovações que possam criar uma proposta de valor única. Para
o empreendedor, é a oportunidade de criar modelos de negócios utilizando este
quadro como guia de hipótese.
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2.5. As startups e sua relação com o empreendedorismo e a inovação
Há alguns anos, falar sobre startup passou a ser mais comum quando associado ao
termo empreendedorismo e criação de novos negócios. Conforme Rocha (2016)
“pode se dizer que os fundadores e idealizadores dessas novas organizações são,
por conceito, empreendedores”. Uma das definições para startup é de uma instituição
com o objetivo de construir novos produtos e serviços em um ambiente de incertezas,
o autor ainda afirma que, há a necessidade de aplicação de um modelo de gestão
próprio, por não se tratar de um produto ou serviço e atuando em um ambiente de
grande incerteza (Ries, 2012).
Em outra definição, startup é considerada “uma organização temporária em busca de
um modelo escalável, recorrente e lucrativo” (Blank & Dorf, 2014). Os autores
reforçam que o ambiente, o modelo de negócio, a execução de uma startup difere das
empresas tradicionais, uma vez que as empresas tradicionais não atuam em
ambientes de incertezas e que, sendo assim, é errado considerar as startups uma
versão menor de uma grande empresa, justamente pelos argumentos apresentados
acima. Os mesmos autores ainda reforçam que, erros foram cometidos na tentativa
de aplicarem as estratégias, modelos e ferramentas de gestão de empresas
consideradas maduras em empresas nascentes, uma vez que, estas empresas
conhecem seus mercados, fazem projeções com base em informações coletadas.

Quando se comparado com outros empreendimentos, as startups por serem mais
ágeis, fornecem um ambiente mais propício para a concepção e desenvolvimento de
ideias inovadoras (Kon et al., 2014).

Quando Chesbrough (2003) denominou o processo chamado de inovação aberta,
onde a empresa busca conhecimento externo como forma de alimentar e oxigenar o
processo de criação da mesma, este processo acaba por favorecer ou se adaptar às
startups, justamente por encontrar um ambiente favorável para troca de informações
interna e externa e com isso fazer com que a empresa fique mais dinâmica.
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Tentando unir estes conceitos em um ambiente comum, Ries (2012) defende que o
objetivo principal de uma startup é a transformação das ideias em produtos ou serviços
e em seguida “sentir” a resposta do mercado para então definir, continuar o processo,
fazer os ajustes ou até mesmo mudar o foco. Contudo, o autor destaca a diferença
entre os processos de gestão de uma startup e os de uma empresa tradicional, onde
as primeiras demandam seu próprio modelo de gestão conduzindo seus
empreendedores desde sua criação ou geração de ideias, validação de produtos e
serviços, passando pelas decisões estratégicas de mercado, evolução e maturidade
do negócio.

Blank (2006) definiu o ciclo básico de uma startup, que passa por (I) descoberta, (II)
validação, (III) eficiência e (IV) escala. Ainda segundo o autor, em cada etapa deste
ciclo o preparo dos empreendedores no que diz respeito à gestão é primordial para o
sucesso da empresa. Sendo assim, a importância da gestão da inovação e de
desenvolvimento de produto estará presente em cada fase destes ciclos e todas as
decisões com foco nos clientes e no mercado, fazendo com que ao avançar em cada
ciclo, sejam feitas as avaliações.

Estágios

Vantagens competitivas

Principais desafios

Descoberta

Tecnologia

Custo de aquisição do cliente

Validação

Sócios | informação interna

Produto aderente à demanda de
mercado | Adequada solução de
problemas

Eficiência

Tração | Informações internas

Custo de aquisição de clientes |
Construção de times | Captação de
recursos

Escala

Tração | Tecnologia

Custo de aquisição de clientes |
Construção de times

Tabela 4
Fases de uma startup: vantagens e desafios
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Marmer et al. (2011, como citado por Rocha, 2016)

Segundo Rocha (2016), quando o assunto é inovar, algumas correntes da literatura
sobre empreendedorismo que observam a busca por geração de ideias como
processo nas startups, considerando a vivência e o perfil dos empreendedores. O
autor cita a observação da professora Saras Sarasvathy sobre o comportamento de
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empreendedores na busca de solução de algum problema de modo a começar pelo
objetivo esperado e se concentrar nos meios de atingi-los (utilizando processo causal).
Surpresa, a pesquisadora percebeu que os empreendedores partem do que tem
(quem são, quem conhecem, o que conhecem) e escolhem algo entre os possíveis
resultados (processo eficaz). A professora Sara Sarasvathy aproveitou este pequeno
contexto para apresentar a teoria effectuation. Effectuation, na tradução livre
efetuação ou eficácia, segundo Sarasvathy (2004) é o oposto causal, onde os
objetivos são pré-determinados e um caminho específico tido como rápido e eficiente
de atingi-los. O racional da eficácia parte por outro caminho com determinado conjunto
de meios e abertos às ideias que possam surgir de todos os envolvidos no processo
ao longo do caminho. Sendo assim, a autora propõe um fluxo mais tangível a parte
mais intuitiva da inovação: a fase de identificação e validação das ideias e acredita-se
assim, poder gerar inovação através das ideias que surgem de seus empreendedores.
A abordagem proposta por Sarasvathy (2003) mostra que é possível e importante o
processo andar junto com a intuição na busca e concepção de novos produtos,
serviços e empreendimentos.

Ainda de acordo com Sarasvathy (2004, como citado por Rocha 2016) no processo
racional da efetuação, os empreendedores seguem três fases ao iniciar um
empreendimento: (i) quem são: gosto e habilidades; (ii) o que sabem: formação,
habilidades e treinamento; (iii) quem conhecem: rede social e profissional.

47

3. O Contexto da Pesquisa: a empresa Ioasys Desenvolvimento de Sistemas
A Ioasys Desenvolvimento de Sistemas é uma desenvolvedora de apps (aplicativos)
multitelas por encomenda que, desde 2012, coleciona mais de 100 apps entregues e
mais de 80 clientes. A empresa conta com mais de cinquenta pessoas no seu time
(como gostam de chamar) distribuídas em cinco escritórios, sendo três no Brasil (o
escritório central fica em Belo Horizonte, Rua dos Guajajaras, 715, 9º andar, Lourdes),
Madrid e Londres. A Ioasys acredita ser possível alinhar inovação e criatividade com
métodos de desenvolvimento ágil e tem orgulho de citar que tem um time de curiosos
apaixonados por novas tecnologias e novos processos.

A empresa oferece apps nativos e híbridos (não apenas para mobile, desenvolve
produtos multitelas utilizando novas tecnologias e metodologias ágeis em sprints
semanais), além de Web applications para o gerenciamento de aplicativos, criando
integrações diversas entre o mobile e o computador. Também oferece suporte e
consultoria, modelando a ideia do cliente em prol do alcance de um escopo compatível
com a empresa, e trabalha com a abordagem UX/UI design, orientado por
metodologias de design thinking, para o desenvolvimento de wireframes, interfaces e
fluxos de navegação.

Alguns projetos recentes:


Playboy Brasil (ios / android): trouxe para o mundo digital uma das marcas mais
famosas do mundo;



Loghub – Caixa (ios / android): uma plataforma de gestão de carros
corporativos da Caixa Econômica;



Startup games (ios / android): desenvolvido exclusivamente para o governo
britânico e UK Trade & Investimento. Startup games é um dos maiores eventos
do mundo para startups. Envolve uma competição de 2 dias entre 50 startups
e os maiores nomes do empreendedorismo do mundo, em um jogo de compra
e venda de ações;



Viajanet (ios / android): uma das maiores plataformas de compra e venda de
passagens aéreas do Brasil.
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Alguns clientes da Ioasys: Vale, Playboy, Cisco, Caixa Econômica Federal, Méliuz,
Nissan, Banco Intermedium.

O Organograma da Ioasys está representado da seguinte forma:

FIG 6. Organograma da Empresa Ioasys Desenvolvimento de Sistemas.
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos dados da pesquisa (2018)

Conforme o organograma acima, os sócios dividiram a empresa em função da área
de atuação de ambos. O Sócio 1 é responsável pela área que concentra os negócios
da empresa, composta pelos setores de Negócio, Comercial e Controller. Este grupo
de negócios é responsável por abrir novos clientes, cuidar da imagem da empresa,
realizar eventos junto aos grandes clientes além da parte financeira da empresa. O
sócio 2 é responsável pela parte operacional da empresa, onde se concentram três
setores no staff, Gestão do operacional da empresa, área de produção dos aplicativos
e serviços e a área de desenvolvimento de novos produtos sob demanda. Abaixo
destas áreas se encontra a área de Scrum, onde o profissional atua como a referência
dos desenvolvedores na solução de problemas e na orientação ao Product Owner
sobre as suas responsabilidades no projeto. Já o Product Owner, é o responsável pelo
gerenciamento do Product Backlog (lista de funcionalidade desejada de um produto)
e por maximizar o valor do trabalho que time Scrum realiza.
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4. Procedimentos Metodológicos
Este capítulo objetiva apresentar os principais procedimentos metodológicos
utilizados nesta pesquisa. São apresentadas a classificação da pesquisa quanto aos
meios e fins, a unidade de análise e de observação, as técnicas de coleta de dados,
bem como as formas de tratamento e de análise dos dados utilizados. Quanto aos
métodos, Cervo, Bervian & Da Silva (2009) ressaltam que a metodologia representa
um conjunto ordenado de procedimentos que se mostrou eficiente, ao longo da
história, na busca do saber.

4.1. Caracterização da pesquisa (quanto aos fins e quanto aos meios)
Quanto aos fins, esta pesquisa se caracteriza como descritiva. A pesquisa descritiva
relata o comportamento dos fenômenos e, para Collis e Hussey (2005), avalia e
descreve as características das questões importantes. Outro autor que defende
mesmo conceito sobre a pesquisa descritiva é Gil (2008), que apresenta como objetivo
da pesquisa descritiva o relato das características de determinada população ou
fenômeno. Já Vergara (2007, p. 47) justifica que a descritiva expõe as características
de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e
define sua natureza. “Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação”.

Quanto aos meios, este estudo se caracteriza pelo estudo de caso. Este método
condiz com a abordagem qualitativa e é repetidamente empregado para coleta de
informações na área de estudos organizacionais (Minayo, 2010). O estudo de caso se
aplica visto que a pesquisa objetiva identificar as características existentes no perfil
empreendedor dos sócios da Ioasys. O estudo ganha relevância sempre que as
questões do estudo procuram explicar, de forma ampla, um fenômeno social complexo
e contemporâneo, ou seja, presente e quando o controle sobre eventos
comportamentais não está com o pesquisador.
Segundo Yin (2001, p. 32) o estudo de caso “é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real [...]
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.
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Para o autor, estudo de caso é uma metodologia abrangente, podendo abordar tanto
estudos de casos únicos ou múltiplos, como também abordagens qualitativas ou
quantitativas. Já para Stake (2000), o estudo de caso prioriza pesquisas voltadas para
casos individuais e não por métodos de investigação embutidos nos estudos.

Com relação à abordagem, neste estudo será utilizada a abordagem qualitativa.
Conforme Richardson (1999):

O objetivo fundamental da pesquisa qualitativa não reside na produção de
opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo; está no
aprofundamento da compreensão de um fenômeno social por meio de
entrevistas em profundidade e análises qualitativas da consciência articulada
dos atores envolvidos no fenômeno. (Richardson, 1999, p. 102).
Para Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1999, p. 147), as pesquisas qualitativas
“devem, então, emergir por um processo de indução do conhecimento do texto e das
múltiplas realidades construídas pelos participantes em suas influências recíprocas”.
Para Gil (2008), a pesquisa qualitativa favorece a análise mais profunda dos aspectos
relacionados ao tema estudado, destacando o contato direto com os aspectos
comuns, porém mantendo o pesquisador aberto para as especificidades,
contemplando a subjetividade, a descoberta, a valorização do mundo dos sujeitos.

A técnica utilizada na pesquisa será a de entrevistas individuais em profundidade, por
ser mais flexível e proporcionar ao entrevistado maior liberdade para expor suas ideias
sem ficar restrito como o que ocorre em um questionário fechado ou em uma
entrevista estruturada (Mattos, 2010). A entrevista semiestruturada possibilita ao
entrevistador uma liberdade maior durante a coleta de informações, fugindo das
perguntas pré-elaboradas e ampliando a possibilidade de extrair o máximo de
informações (Gil, 2008).

Ainda segundo Mattos (2010), a utilização da entrevista em profundidade na pesquisa
qualitativa aumenta a possibilidade de trazer novos elementos ao estudo, mas
destaca-se que a demarcação do método de pesquisa que deve ser empregado vai
depender do caráter do objetivo investigado, do problema de pesquisa e da
abordagem adotada pelo pesquisador.
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Maccoby & Maccoby (1954), consideram a pesquisa como uma relação interpessoal
entre o pesquisador e o entrevistado, e o comportamento de ambos está relacionado
a partir da compreensão de um para com o outro, seus pontos de vistas, os
respectivos “papeis” e a interação entre os envolvidos no processo de coleta de dados,
segundo os autores, a criação de um ambiente de confiança facilita a troca de
informações, fazendo com que a entrevista se transcorra num clima de cordialidade
sem perder o foco nos objetivos da mesma para o pesquisador.

4.2. Unidade de análise e de observação e sujeitos da pesquisa

Conforme Bravo e Eisman (1998), a seleção de estudos de caso deve ser sempre
intencional e baseada em critérios pragmáticos e teóricos em detrimento dos critérios
probabilísticos, procurando as variações máximas e não a uniformidade. Neste
contexto, para esta dissertação foi selecionada, por acessibilidade, a empresa de
tecnologia Ioasys Desenvolvimento de Sistemas.

A unidade de observação foi composta pelos dois sócios e quinze funcionários da
Ioasys Desenvolvimento de Sistemas. A empresa conta com 60 funcionários,
distribuídos em cinco escritórios, sendo três no Brasil, Londres e Madrid.

4.3. Procedimentos para coleta de dados
A utilização de amostragem não-probabilística por acessibilidade e conveniência
neste estudo ocorre em virtude da facilidade de acesso à empresa. Nesse tipo de
amostragem o pesquisador seleciona os elementos pelo critério de facilidade de
acesso (Gil, 1999), ao admitir que por se tratar de um estudo de caso, eles possam
efetivamente representar de forma adequada o estudo proposto (Vergara, 2009).

4.3.1. Instrumento de coleta de dados

Para este estudo foram utilizados dois roteiros semiestruturados (Apêndices 1 e 2)
que são os meios mais utilizados para a concretização de uma pesquisa de ação.
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Para sua preparação devem ser analisados pré-requisitos que se constituem em:
busca de informações em seu ambiente; o pesquisador deve se constituir em
instrumento para concretização da pesquisa, assim como a identificação dos
coparticipantes para participarem da coleta de dados, além de o processo ser
importante do que apenas os resultados alcançados. (Triviños, 1987).

Serão utilizados dois roteiros de entrevistas para responder os quatros objetivos
específicos. Para responder os objetivos um e dois, será feita uma entrevista com os
Sócios da Ioasys com o objetivo de identificar os aspectos para a implementação do
modelo de negócios da empresa. Será explorado como surgiu a ideia de criação da
empresa, se foi estruturado algum modelo de negócio, se o modelo que a empresa
utiliza atualmente continua o mesmo da sua criação.

Para responder o segundo objetivo, o roteiro de entrevista procura identificar as
estratégicas utilizadas pelos sócios para o desenvolvimento da ideia do modelo de
negócio da empresa. O roteiro busca identificar as facilidades e dificuldades
enfrentadas no processo de implementação da empresa no mercado, se foi realizado
algum estudo de mercado para melhorar o entendimento do setor, as informações da
concorrência, se os sócios chegaram a elaborar um planejamento estratégico
formalizado. E, como se dá o processo de concepção de novas ideias/inovações na
empresa.

O roteiro para responder o terceiro objetivo, busca identificar as características
existentes no perfil empreendedor dos sócios e gestores da startup Ioasys.
O roteiro para responder o quarto e último objetivo, se concentra nos colaboradores
da empresa. Busca identificar a percepção dos colaboradores acerca do modelo de
negócio, as estratégias e dos fatores críticos de sucesso e de melhorias da Ioasys.

4.4. Procedimentos para análise dos dados
Foi adotada a técnica de análise de conteúdo, a partir do material colhido nas
entrevistas, para a análise das informações. A análise de conteúdo é uma técnica que
exige que o pesquisador se dedique nos processos de análise, utilizando da
criatividade, dedicação, paciência para desenvolver todo o trabalho. (Freitas, Cunha
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& Moscarola, 1997). Para Bardin (2008), é uma técnica que permite ao pesquisador
ampliar o campo da interpretação dos dados. Já Bauer & Gaskell (2008), afirma que
a técnica de análise de conteúdo “reduz a complexidade de uma coleção de textos”,
facilitando a interpretação das informações.

A seguir um quadro sobre a síntese da estratégia de pesquisa onde resume os
objetivos específicos, os principais autores, o tipo de pesquisa, o instrumento de coleta
de dados e as questões do roteiro.
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Objetivos

Principais

Tipo de

Instrumento de

Questões do

específicos

Autores

pesquisa

coleta de dados

Roteiro

Identificar os aspectos

Gilson

decisivos

Skarzynski (2010)

para

a

implementação

e

do

Entrevistas

Roteiro

Questões 1, 2 e

em

semiestruturado

3.

profundidade

(sócios)

Entrevistas

Roteiro

Questões 4, 5, 6,

em

semiestruturado

7 e 8.

modelo de negócios
da

Ioasys

pelos

sócios.
Identificar

as

estratégias

Man

and

Lau

utilizadas

(2000);

pelos sócios para o

(2007)

profundidade

(sócios)

Filard, Barros and

Entrevistas

Roteiro

Questões 9, 10,

Fischmann (2014)

em

semiestruturado

11,

profundidade

(sócios)

(roteiro sócios)

sócios e gestores da

Roteiro

Questões 6, 7, 8

startup Ioasys.

semiestrututado

e

(colaboradores)

colaboradores)

Entrevistas

Roteiro

Questões 1, 2, 3

em

semiestruturado

4 e 5. (roteiro

profundidade

(colaboradores)

dos

desenvolvimento

Terra

da

ideia do modelo de
negócios da Ioasys.
Identificar

as

características
existentes

no

perfil

empreendedor

dos

Identificar

a

percepção

Man

dos

(2000);

colaboradores acerca

(2007)

and

do modelo de negócio,
das estratégias e dos
fatores
sucesso

críticos
e

de
de

melhorias da Ioasys;

Tabela 5.
Síntese da Estratégia de Pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor.

Lau
Terra

12

9

e

13

(roteiro

colaboradores).
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5. Apresentação e Análise dos Resultados
A pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com os dois sócios,
cinco gestores e oito colaboradores. Portanto, ao final, foram entrevistadas 15
pessoas que não tiveram seus nomes citados e foram identificados como S1 e S2
(sócios), de G1 a G5 (gestores) e de C1 a C8 (colaboradores), conforme organograma
apresentado na metodologia. Os sujeitos foram selecionados por amostragem não
probabilística por acessibilidade e conveniência. Nesse tipo de amostragem o
pesquisador seleciona os elementos pelo critério de facilidade de acesso (Gil, 1999).

Função

Sexo

Formação

Cargo

Tempo de
casa

S1

M

Administração

Sócio

6

S2

M

Eng. Comp.

Sócio

6

G1

M

Graduando MKT

Gestor Negócios

1,5

G2

M

Administração

Gestor Comercial

5

G3

F

Economia

Controller

1,5

G4

M

Eng. Comp.

Gestão PO

G5

M

Eng. Comp.

Gestão Produção

4

C1

M

Cienc. Comp.

Desenvolvedor

1,6

C2

M

Eng. Comp.

Desenvolvedor

3

C3

F

Eng. Comp.

Desenvolvedor

4

C4

M

Cienc. Comp.

Desenvolvedor

1,6

C5

M

Eng. Comp.

Produt Owner

2

C6

F

Eng. Comp.

Produt Owner

2

C7

F

Eng. Comp.

Scrum

2

C8

M

Eng. Comp.

Scrum

2,5

Tabela 6.
Perfil dos respondentes – Ioasys Desenvolvimento de Sistemas
Fonte: Elaborado pelo autor, conforme dados da pesquisa (2018).

Em relação ao perfil dos respondentes, considera-se diversificado, destacando a
maioria jovens, com curso superior ou em fase de conclusão.
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5.1. Objetivo 1: Identificar os aspectos decisivos para a implementação do
modelo de negócios da Ioasys pelos sócios.

Neste objetivo, o foco foi explorar a criação da empresa, os fatores que contribuíram
para a tomada de decisão de se criar a empresa, se foi adotado algum modelo de
negócio e, por fim, abordar as estratégias utilizadas pelos sócios para o
desenvolvimento da ideia do modelo de negócio da Ioasys. Para respondê-lo, foi
utilizado o roteiro semiestruturado aplicado somente aos sócios da empresa
(Apêndice 1).

A primeira pergunta buscou identificar como surgiu a ideia de criação/concepção da
Ioasys, a origem da ideia e quais fatores contribuíram para a decisão de criação da
empresa. Segundo os sócios entrevistados, a Ioasys nasceu através de um aplicativo
chamado ‘Passa Régua’, onde a função deste era dividir as contas dos clientes de
bares e restaurantes. Quem criou este aplicativo em 2012 foi um dos sócios da Ioasys
(denominado neste trabalho como Sócio 2), ainda estudante de Ciências da
Computação, quando disponibilizou o aplicativo para download e observou que
poderia ganhar dinheiro com o aplicativo. Convidou o Sócio 1, que na época estudava
no Canadá, para cuidar da parte de negócios; porém, eles não conseguiram fazer com
que o aplicativo fosse rentável e decidiram partir para a prestação de serviços de
desenvolvimento para outras empresas. O tempo foi passando e a empresa foi se
especializando em prestação de serviços de projetos na área de tecnologia, se
moldando até os dias de atuais.

A pergunta seguinte buscou identificar se foi realizada alguma forma de modelagem
do negócio antes da implementação da empresa, e os aspectos que porventura
validaram a ideia. Observou-se que os sócios não estruturaram ou pensaram em um
modelo de negócios para criar a empresa. Eles seguiram a tendência do mercado que
estava em franco crescimento naquele momento, e continuaram a explorar a
capacidade do sócio 2 em desenvolvimento de projetos na área de tecnologia,
prestando serviços para empresas, na sua maioria sob demanda. A seguir, uma
síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
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Respondentes
Sócio 1

Sócio 2

Opiniões
Já fazíamos desenvolvimento, mas não tínhamos um modelo definido, e
no final de 2013 decidimos: somos bons em desenvolvimento de projetos
sob demanda, vamos parar de procurar projetos e vamos concentrar no
que somos bons. E aí surgiu a primeira ideia do modelo de atuação, surgiu
a Ioasys.
Partimos para projetos para outras empresas, startups etc., neste
momento começamos a entregar serviços e nunca mais paramos. Não
teve um modelo específico. Continuamos a fazer aquilo que
dominávamos, desenvolver projetos sob demanda.

Tabela 7.
Síntese da questão sobre estruturação de modelo de negócio para a criação da Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A terceira pergunta buscou explorar se a Ioasys continua com o mesmo modelo de
negócio quando da sua criação, ou se ocorreu alguma mudança ao longo dos últimos
anos. De acordo com as opiniões dos sócios, a empresa, ao longo dos últimos seis
anos, continua com o mesmo foco de negócio, sendo caracterizada como uma fábrica
de software de entrega de serviços. Porém, houve uma adaptação no seu modelo em
função do comportamento do mercado/clientes no qual a empresa quer atuar, visto
que os serviços inclusos no portfólio, como ela vende ou como executa os serviços,
mudou completamente. Durante um tempo a empresa contratava projetos fechados;
ultimamente, executa tudo basicamente como serviços, ou seja, antes a empresa
cobrava um valor fechado independente do que gastava, passando a cobrar o valor
efetivo de cada serviço. Os grandes clientes não contratam mais um projeto fechado,
e têm a liberdade de mudar o serviço o tempo todo; então é preciso ser mais flexível.
Atualmente a Ioasys não entrega só linhas de códigos e software, mas sim um serviço
agregado. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes
a esta pergunta
Respondentes

Opiniões

Sócio 2

Lá no início executava tudo como projeto fechado, hoje o mercado exige
que a Ioasys seja uma prestadora de serviços com flexibilidade para
atender a necessidade do cliente. Não apenas de software, de aplicativo,
ou um sistema de inteligência artificial, mas, muitas vezes um auxilio para
transformação digital em grandes empresas, onde atuamos na
identificação dos problemas e como solucioná-los no mundo digital.
Deixamos de ser uma empresa de fábrica de software, app por
encomenda por projetos fechados e passamos a atuar na necessidade
dos clientes como prestadoras de serviços.

Sócio 1

Tabela 8. –
Síntese da questão sobre o atual modelo de negócios da Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).
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5.2. Objetivo 2: Identificar as estratégias utilizadas pelos sócios para o
desenvolvimento da ideia do modelo de negócios da Ioasys.

Neste segundo objetivo, o foco foi identificar como se deu o processo de
implementação da Ioasys no mercado, os critérios e estratégias utilizadas e
consideradas, buscando também levantar as facilidades e dificuldades enfrentadas.
Também buscou-se identificar como o processo de inovação e de definição de
estratégias na Ioasys acontece. Para respondê-lo, foi utilizado o roteiro
semiestruturado aplicado somente aos sócios da empresa (Apêndice 1).

A primeira pergunta buscou explorar como foi o processo de implementação da
Ioasys, e as facilidades e dificuldades encontradas. Sobre o processo de
implementação da empresa no mercado, esta continuou com o modelo de atuação da
antiga ‘Passa Régua’, e após observar o mercado, melhorou a forma de trabalho,
concluindo que as empresas apresentavam processos muito burocráticos, com vários
níveis de decisões, tornando o processo mais lento. A Ioasys procurou trabalhar desde
o início de forma mais “leve”, “enxuta”, procurando cortar processos, com o cliente
falando no máximo com um nível para chegar ao desenvolvedor e resolver seu
problema. O colaborador, da mesma forma, quando detecta um problema no processo
de um cliente, tem liberdade para comunicar a apenas mais um nível acima e intervir.
Sobre as dificuldades, os sócios apontaram um grande surgimento de startups no
período de implementação da Ioasys no mercado, o que dificultou muito a captação
de clientes. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes
a esta pergunta:
Respondentes
Sócio 1
Sócio 2

Opiniões
A dificuldade foi a concorrência, naquele momento o mercado sofreu um
“boom” de empresas de startup. O mercado ficou pulverizado.
A empresa observou o mercado e procurou no início trabalhar de forma
mais enxuta, mais leve, deixando os processos mais ágeis.

Tabela 9. –
Síntese da questão sobre o processo de implementação da Ioasys no mercado.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A segunda pergunta referente a este objetivo procurou identificar se houve, por parte
dos sócios da empresa, algum estudo para entender o comportamento do mercado
antes da implementação. Segundo as opiniões dos respondentes, não foi realizado
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um estudo de mercado formal, documentado. O que ocorreu foi o que os sócios
chamam de “estudo orgânico”, ou seja, a resposta do mercado sobre os serviços
executados e uma observação mais criteriosa num segundo momento, já com a
empresa em funcionamento, das tendências do mercado, sobre o que as grandes
empresas estavam fazendo. O que estas informações trouxeram para empresa foi
uma profissionalização dos processos antes ignorados pelos sócios, abrindo-se um
leque para uma gestão voltada para o mercado, com gestores de atendimento, que
passaram a elaborar relatórios mais técnicos em função das exigências dos clientes.
Estes exigiram uma mudança de postura da empresa, tornando-a mais técnica e ao
mesmo tempo mais ágil. Resumindo, a mudança ocorreu na gestão da empresa,
tornando-se mais profissional e voltada para o mercado. A seguir, uma síntese das
principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

Sócio 1

Não houve um estudo formal. O mercado nos forçou a mudar os
processos, principalmente na cabeça da gestão. Passamos a ser mais
gestores de clientes, nos tornamos mais ágeis, mais documentais, mais
técnicos. O mercado ditou esta mudança, em função do feedback que
recebíamos do mercado.
Não teve um estudo formal do mercado, o que aconteceu foi o que
chamamos de “orgânico”, o mercado demandava e nós entregávamos
e fomos observando as alterações no comportamento do mercado e
assim, melhorando nossos processos.

Sócio 2

Tabela 10. –
Síntese da questão sobre a realização ou não de estudos de mercado.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A pergunta seguinte buscou identificar quais as estratégias utilizadas para a
implementação da Ioasys. Segundo os sócios, não houve um planejamento formal
para o lançamento da empresa no mercado, sendo as estratégias concebidas à
medida em que a empresa se consolidava, e sempre em função dos feedbacks que
recebia do mercado. Nunca houve nada de forma estruturada, formalizada. A empresa
nunca adotou metas e objetivos, e nos dias atuais, esta é uma das dificuldades da
gestão, pois ainda não conseguiram definir métricas para seus serviços. A seguir, uma
síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:

Respondentes

Opiniões
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Sócio 1
Sócio 2

Nunca conseguimos colocar uma métrica nos nossos serviços, é uma
dificuldade que temos. Nunca tivemos metas na empresa.
Sempre foi uma atuação de forma “orgânica”, sentindo o mercado e
ajustando nossas operações. Nunca trabalhamos com planejamento
estratégico formal.

Tabela 11. –
Síntese da questão sobre as estratégias utilizadas na implementação da Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

Na quarta pergunta sobre este objetivo específico, a intenção foi verificar a existência
de processos de inovação na empresa, desde a geração de ideias até a definição de
produtos e serviços. Também buscou-se identificar a participação dos sócios e dos
colaboradores neste processo (ou seja, se é algo centralizado ou compartilhado com
a equipe). A partir das opiniões dos sócios entrevistados, verificou-se que a empresa
não possuiu uma área específica de gestão da inovação, sendo que o processo todo
de desenvolvimento de soluções passa apenas pelas áreas envolvidas em cada
projeto, e com a participação dos sócios. Os sócios partem da necessidade e da
expectativa do cliente e discutem com os gestores e profissionais envolvidos nos
respectivos projetos. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes
referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

Sócio 1

Deveria ser mais demandado aqui dentro da empresa, mas atualmente,
a empresa foca na demanda do cliente e concentra as áreas e
profissionais envolvidos naquele projeto, juntamente com os sócios
dando todo o suporte.
Não existe uma área específica de inovação na empresa, o processo
passa pela demanda do cliente, depois reúne as áreas envolvidas no
desenvolvimento deste juntamente com os sócios e é definido o que,
como fazer e quem vai desenvolver. Quando trabalhamos em um
mercado web, mobile com muita inovação, não adianta ser 100%
inovador, se o mercado não está comprando aquilo.

Sócio 2

Tabela 12. –
Síntese da questão sobre o processo de concepção de novas idéias na Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A última pergunta deste objetivo se concentrou nas decisões estratégicas, buscando
identificar como este processo acontece na empresa, se de forma compartilhada ou
concentrada apenas nos sócios. Verificou-se que as decisões se concentram
exclusivamente nos sócios (palavras dos próprios respondentes). A seguir, uma
síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
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Respondentes

Opiniões

Sócio 1

As principais decisões partem dos sócios para a equipe.

Sócio 2

As decisões estratégicas ficam com os sócios. Depois, se houver
necessidade, chamamos o time para conversar.

Tabela 13. –
Síntese da questão sobre o processo de decisões estratégicas na Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

5.3. Objetivo 3: Identificar as características existentes no perfil empreendedor
dos sócios e gestores da startup Ioasys

Para responder a este objetivo específico, foram entrevistados tanto os sócios da
Ioasys, quanto os colaboradores representativos da estrutura organizacional da
empresa, sendo utilizados o roteiro semiestruturado aplicado aos sócios da empresa
(Apêndice 1) e o roteiro semiestruturado aplicado aos colaboradores da Ioasys
(Apêndice 2).

A primeira pergunta buscou identificar, tanto na visão dos sócios, como dos
colaboradores, quais características empreendedoras foram decisivas nos processos
de criação e implementação da Ioasys. As respostas de ambos os públicos
apresentaram similaridades quanto aos destaques sobre as características
empreendedoras - comunicador, proativo, perseverante, negociador e ausência de
organização. Por outro lado, as diferenças dos perfis ficaram mais destacadas nas
características arrojado, crítico, técnico e executor. O que ficou evidente sobre o perfil
dos sócios é que um complementa o perfil do outro, sendo um de perfil mais técnico
voltado para área de desenvolvimento, e o outro de um perfil mais comercial. A seguir,
uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

S2 sobre perfil S1
S1 sobre perfil S2

Comunicador, negociador, arrojado, proativo, perseverante,
ambicioso, tolerante a risco.
Mais executor, planejador, interpessoal, perseverante, proativo.

G1 sobre perfil S1

Dinâmico, negociador, arrojado, ambicioso.

G3 sobre perfil S1 e
S2
G5 sobre perfil S1 e
S2

Acho que são bons empreendedores. Não conheço muito sobre
isto, perfil empreendedor. Conhecimento de mercado, sabem do
risco do negócio.
S1 - Participativo, arrojado; S2 - Determinado, disposto a inovar.
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Tabela 14. –
Síntese da questão sobre as características empreendedoras dos sócios da Ioasys
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

Em seguida, foi perguntado aos sócios e colaboradores da Ioasys, quais
características empreendedoras acreditam que os sócios ainda não possuem, mas
que poderiam desenvolver, pensando na continuidade da Ioasys no mercado.
Novamente, houve similaridade nas respostas indicando o desenvolvimento de um
perfil mais “planejador” em ambos os sócios, além das características de liderança e
disciplina. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes
a esta pergunta:
Respondentes
Sócio 1
Sócio 2
G1
G3

Opiniões
Disciplina e Planejamento
Planejamento, novos conhecimentos sobre gestão, Liderança, Disciplina
Marketing pessoal
Acho que não é o caso, acho que faltam pessoas para auxiliar nas
decisões. É muita coisa nas costas deles
Planejamento, trabalhar mais próximo do grupo, Liderança
Gestão participativa com o grupo de trabalho, planejamento, Liderança

G4
G5
Tabela 15. –
Síntese da questão sobre as características que os sócios ainda não possuem
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A última pergunta objetivou verificar, junto aos sócios, quais as características um
potencial candidato a trabalhar na Ioasys deve ter para poder contribuir com a
inovação e a estratégia do negócio. Os respondentes têm a mesma opinião sobre a
busca por um perfil mais técnico, e no campo comportamental também compartilham
da mesma opinião no que diz respeito às características da responsabilidade e do
comprometimento. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes
referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

Sócio 1

Competência técnica, com perfil resiliente, habilidades comportamentais

Sócio 2

Competência técnica, comprometimento, responsabilidade, habilidades
comportamentais

Tabela 16 –
Síntese da questão sobre características de um potencial candidato a trabalhar na Ioasys
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).
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5.4. Objetivo 4: Identificar a percepção dos colaboradores acerca do modelo de
negócio, das estratégias e dos fatores críticos de sucesso e de melhorias da
Ioasys

Para responder a este quarto objetivo específico, foram entrevistados os
colaboradores representativos da estrutura organizacional da empresa, sendo
utilizado o roteiro semiestruturado do Apêndice 2.

A primeira pergunta buscou identificar o nível de conhecimento dos colaboradores
acerca do modelo de negócio da Ioasys, e suas características principais. Na visão
dos respondentes, não existe um programa de metas e objetivos pré-estabelecidos
pela Ioasys (e sua direção) para as respectivas áreas e seus colaboradores. Dessa
forma, os projetos são executados à medida que os contratos vão sendo fechados
com os clientes, acarretando, por diversas vezes, um atropelamento nos prazos
estabelecidos, justamente pela falta de planejamento. Outro aspecto apontado pelos
colaboradores refere-se à falta de mão de obra especializada em Belo Horizonte para
atuar no negócio da Ioasys, o que prejudica em muito as operações da empresa
quando ocorre uma perda no seu quadro de funcionários, prejudicando o
desenvolvimento dos projetos. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos
respondentes referentes a esta pergunta:

Respondentes

Opiniões

C1

Fábrica de software

C2
C5

Uma empresa que desenvolve produtos diferentes, de acordo com o
pedido do cliente
Desenvolver inovação digital em cima das ideias trazidas pelos clientes

C7

Entregar produtos digitais de acordo com a demanda do cliente

C8

Startup que alia tecnologia, inovação no desenvolvimento de aplicativos
sob demanda dos clientes

Tabela 17 –
Síntese da questão sobre nível de conhecimento dos colaboradores acerca do modelo de
negócio da Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A questão seguinte buscou identificar as facilidades e as dificuldades enfrentadas pela
Ioasys no mercado. Percebe-se similaridade nas respostas dos colaboradores quanto
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às várias especialidades da esquipe técnica, o know how desenvolvido pela empresa
no segmento de mobile, além do destaque para a equipe jovem que atua neste
segmento de tecnologia. Quanto aos pontos fracos, destaca-se a dificuldade da
empresa em cumprir prazos assumidos com os clientes, a falta de conhecimento
técnico do profissional da área de contato comercial (exemplificaram que, quando da
definição do escopo do projeto junto ao cliente, este profissional apresenta uma série
de incompatibilidades técnicas que atrasam a área de desenvolvimento do produto).
A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta
pergunta:

Respondentes

Opiniões

C5

Pontos Fortes: equipe com especialistas em várias áreas; a Ioasys se
especializou em móbile; equipe jovem.
Ponto Fraco: o profissional da área comercial, responsável pelo contato
comercial deveria ser mais técnico. Hoje temos problemas na definição do
escopo do projeto do cliente, quando chega no desenvolvimento está cheio
de incompatibilidades”
Pontos Fortes: experiência na área de móbile, e a possibilidade de trazer
outros serviços para o cliente, como analista de requisitos, designe.
Pontos Fracos: prazo, normalmente os clientes querem que o produto
seja entregue fora do prazo que podemos atender. E a competitividade
neste mercado que atuamos
Pontos Fortes: equipe jovem, sentem realizados com a entrega do
projeto, dominam o que fazem.
Pontos Fracos: entrega (prazos), falhamos neste item. Como o escopo do
projeto não é bem descrito, quando o projeto chega na área de
desenvolvimento, o técnico encontra uma série de incompatibilidade entre
o que o cliente quer e o que é tecnicamente possível realizar. Em função
deste atraso, é que acho necessário que a pessoa do contato comercial
deveria ser mais técnica, conhecer mais da área de desenvolvimento de
produto
Pontos Fortes: os multisserviços que a empresa desenvolve em mobile;
Ponto Fraco: Mao de obra especializada, quando falta, é um problema

C6

C7

C8

Tabela 18 –
Síntese da questão sobre facilidades e dificuldades da Ioasys para atuação no mercado.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A terceira pergunta referente a este quarto objetivo específico buscou identificar se
são definidas estratégias para as áreas e funções na empresa, ou se as estratégias
são concebidas à medida em que a empresa vai atuando no mercado. Conforme já
identificado anteriormente, os respondentes confirmaram a inexistência de
planejamento estratégico formal na Ioasys. As decisões/ações são tomadas na
medida em que a empresa fecha um novo contrato. Em função das necessidades de
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um novo contrato, as orientações vão sendo feitas e vão se alterando ao longo do
tempo, sendo as pessoas realocadas nos projetos, e se, necessário, contratando-se
novos colaboradores (a despeito da dificuldade de obtenção de mão de obra
especializada

no

mercado).

Observou-se,

inclusive,

pelas

respostas

dos

colaboradores, uma certa dificuldade de entendimento do correto conceito acerca do
que é e como é feito um planejamento estratégico e as ações de comunicação e
divulgação das estratégias pela empresa, mesmo recebendo esclarecimento do
pesquisador no momento das entrevistas. A seguir, uma síntese das principais
opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

C1

C6

Olha se existe planejamento estratégico não conheço. Acho que tem uma
falha aí, porque quando o escopo do projeto chega nas minhas mãos,
vem cheio de problemas. Atrasa tudo.
Mas tenho meta; trabalho com as informações que o Scrum Master passa
sobre o prazo de entrega dos projetos.
Divulgação nas redes sociais. O que vejo de estratégia é isso. Agora, não
percebo nada de estratégia sobre atingir resultados, nem de metas aqui
na empresa; apenas recebemos o projeto e temos um prazo para cumprir.
Não temos metas. Aqui na empresa, não trabalhamos com meta.

C7

Não temos metas definidas, temos a entrega do projeto, prazo.

C8

Não tem metas na empresa, em nenhuma área.

C5

Tabela 19 –
Síntese da questão sobre a existência de estratégias e objetivos na Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A quarta pergunta deste objetivo específico buscou identificar como acontece o
processo de concepção de novas ideias/inovações na Ioasys, e neste caso, verificar
se é um processo desenvolvido unicamente pelos sócios, ou é compartilhado com a
equipe. Os respondentes foram unânimes em afirmar que não existe um processo na
Ioasys para geração de ideias e inovações. Afirmaram que a empresa não antecipa
processo e/ou serviços inovadores para o mercado; o que acontece na verdade é um
movimento de reação da Ioasys à demanda, e que apenas as áreas envolvidas são
chamadas a discutir os novos projetos. Vale ressaltar que, apesar da empresa atuar
com produtos muitas vezes inovadores, não existe uma área específica de inovação
na empresa, e nem a cultura de desenvolver produtos inovadores. A empresa vai
desenvolvendo a partir da demanda do mercado, e de alguma forma negligenciando
a importância de um processo estruturado de inovação, considerando principalmente
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o contexto no qual participa, de startups do segmento de tecnologia. A seguir, uma
síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:

Respondentes

Opiniões

C4

Depende da demanda. Por exemplo, se for alguma coisa somente de IOS,
toda equipe pode ser consulta, muitas vezes só o pessoal daquela
demanda participa. Geralmente, o designer começa o processo e de
repente ele consulta os desenvolvedores se algo pode ser mudado ou
não. Mas, não é sempre que todos participam do processo
Não. Não existe área de inovação especifica. Quando chega a demanda
do cliente, só as áreas envolvidas participam. Uma área especifica, não
existe. Normalmente o Sócio 2, que cuida da área técnica, reuni os
envolvidos, detalha os objetivos e escuta os demais sobre o melhor
caminho
Primeiro passo começa pelo contato comercial. Depois passa pelo
analista de requisitos, ele senta com o cliente e analisa o que o cliente
quer. Depois, é gerado um documento que chamamos de “escopo”,
definindo quais são os requisitos do cliente. Logo após esta definição, as
outras áreas envolvidas recebem este escopo do projeto do cliente. Não
existe uma participação de todos desde o início do projeto, a participação
das áreas acontece quando o projeto chega em cada área. A empresa
não tem uma área específica de gestão da inovação
Não. Não existe área de inovação especifica. O que acontece é que
quando a empresa recebe uma demanda, somente as áreas envolvidas
participam do desenvolvimento daquela demanda. Os sócios e os
gestores, mais aquela área envolvida. Agora, uma área especifica de
inovação, não existe

C5

C6

C8

Tabela 20 –
Síntese da questão sobre a existência de processo de geração de ideias/inovação.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

Continuando a pergunta anterior, foi questionado sobre como é a participação dos
sócios na geração de ideias e inovações na empresa. Neste aspecto, observou-se
que existe um processo democrático de compartilhamento de ideias e inovações, no
qual os sócios trazem suas expectativas e experiências para o grupo envolvido com
determinado projeto, possibilitando que todos participem contribuindo com
conhecimento e experiências individuais. A seguir, uma síntese das principais
opiniões dos respondentes referentes a esta pergunta:
Respondentes

Opiniões

C2

Os sócios reúnem todos as áreas envolvidas e discute as características
do projeto. Todos se manifestam, é um processo tranquilo.
Normalmente o Sócio 2, que cuida da área técnica, reuni os envolvidos,
detalha os objetivos e escuta os demais sobre o melhor caminho.
Eles fazem uma reunião com todas as áreas envolvidas, com o escopo
do projeto já definido e a partir daí passa um pouco das principais

C5
C6
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C7

C8

necessidades dos clientes e as expectativas, prazos etc. Pede opinião da
equipe sobre o que cada um acha, se é possível o cumprimento dos
prazos. Já teve caso em que o escopo não estava de acordo com a área
técnica, eles voltaram no cliente e mudaram a configuração. São
participativos”.
Trabalham neste primeiro momento com a equipe envolvida discutindo o
projeto, em uma reunião. Todos falam, participam, cada um sobre sua
área. Eles acatam muitas opiniões, mas temos sempre contra o
desenvolvimento o fator “prazo”, é sempre apertado.
Eles trazem o ponto de vista dos clientes, suas necessidades e discutem
com todos os envolvidos no processo, permitem e acatam opinião de
todos envolvidos. Neste aspecto é bem tranquilo.

Tabela 21 –
Síntese da questão sobre a participação dos sócios no processo de geração de ideias e
inovação
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).

A última pergunta referente ao quarto objetivo específico buscou identificar como as
decisões estratégicas na Ioasys acontecem atualmente, explorando se as decisões
são tomadas exclusivamente pelos sócios, num processo mais centralizado, ou se são
compartilhadas, envolvendo outros colaboradores e até mesmo stakeholders da
empresa. Neste aspecto, observou-se através das respostas dos colaboradores que
as decisões estratégicas não são discutidas pelos sócios com o restante da equipe.
As decisões já chegam tomadas pelos sócios, não sendo, portanto, um processo
aberto e compartilhado com os demais. Sobre a participação de outros stakeholders
nas decisões estratégicas da empresa, os respondentes não têm informação a
respeito. A seguir, uma síntese das principais opiniões dos respondentes referentes a
esta pergunta:
Respondentes
Análise de C5
Análise de C6
Análise de C8
Análise de C1

Opiniões
Normalmente, só os sócios. Nunca vivenciei isso aqui.
Só entre os sócios. Se ocorre participação nas decisões de algum cliente,
não sei.
Não. Vem com a decisão já tomadas pelos sócios.
Todas as decisões são tomadas pelos sócios. Nós só participamos de
decisões sobre o projeto, cada um na sua área.
As decisões já chegam tomadas.

Análise de C2
Tabela 22 –
Síntese da questão sobre as decisões estratégicas na Ioasys.
Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).
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6. Discussão dos Resultados
Objetivo 1: Identificar os aspectos decisivos para a implementação do modelo
de negócios da Ioasys pelos sócios.
A partir de um aplicativo denominado ‘Passa Régua’, usado para dividir as contas de
clientes em bares e restaurantes, seus empreendedores passaram a prestar serviços
de desenvolvimento de projetos para empresas de tecnologia, surgindo assim a
Ioasys. Na criação da empresa, não foi pensado nem estruturado um modelo de
negócio; seus sócios decidiram, de forma “orgânica”, que deveriam se concentrar no
que sabiam fazer de melhor, e desenvolver projetos sob demanda, seguindo a
tendência do mercado que estava em franco crescimento naquele momento.

Segundo o Business Model Canvas, um dos nove elementos principais deste modelo
refere-se à definição das Atividades-Chave, que consiste em “descrever as ações
mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer seu Modelo de Negócios
funcionar” (Osterwalder & Pigneur, 2011, p.36). Quando a Ioasys decide mudar o foco
e ampliar os serviços, outros elementos dentro desta proposta do Canvas se aplicam
à Ioasys como: Fontes de receitas (o dinheiro que a empresa gera a partir de cada
segmento de clientes); Relacionamento com Clientes (o relacionamento com clientes
utilizado pelo Modelo de Negócios de uma empresa influencia profundamente a
experiência geral de cada cliente) e por fim Proposta de Valor (a proposta de valor é
o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra).

O negócio da empresa continua o mesmo desde o seu início (uma fábrica de software
de entrega de serviços); porém, se adaptou em função do comportamento do
mercado, deixando de negociar projetos fechados e atuando de forma mais flexível e
ágil. Dessa forma, deixou de entregar só linhas de códigos e software, e passou a
entregar todo um serviço agregado.

Objetivo 2: Identificar as estratégias utilizadas pelos sócios para o
desenvolvimento da ideia do modelo de negócios da Ioasys
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Constatou-se, a partir dos resultados obtidos, que a Ioasys, após observar as
tendências do mercado, melhorou a forma de trabalho procurando atuar de forma mais
“enxuta” e mais ágil, cortando processos e aproximando-se mais do cliente, o qual
passou a ter acesso direto ao desenvolvedor para solucionar seu problema.
Internamente, o processo também ficou mais ágil, com o colaborador tendo autoridade
para, a partir da detecção de um problema no processo de um cliente, comunicar
apenas mais um nível acima e intervir. Sobre as dificuldades, os sócios apontaram um
grande surgimento de startups no momento de implementação da empresa, o que
dificultou em muito a captação de clientes. “O empreendedor é aquele que destrói a
ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela
criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e
materiais” (Schumpeter, 1949).

Para Greco et al. (2010), empreendedores por oportunidade são indivíduos que
percebem um potencial a explorar em um novo mercado e fazem disto uma
oportunidade baseado em estudos de viabilidade. Não foi o que ocorreu na Ioasys,
onde os sócios não utilizaram um estudo formal de mercado, utilizando a observação,
que chamaram de “estudo orgânico”, ou seja, a reação do mercado sobre os serviços
executados e uma observação mais criteriosa das tendências do mercado, o que as
grandes empresas estavam fazendo. O que estas informações trouxeram para
empresa foi a possibilidade de profissionalização dos processos, visto que os clientes
exigiram uma mudança de postura da empresa, tornando-a mais técnica e ao mesmo
tempo mais ágil.

Sobre as estratégias utilizadas para implementação da empresa, foi constatado que
não houve um planejamento estratégico formal, sendo esta uma situação presente até
os dias de hoje; a empresa não trabalha com metas/ objetivos e as estratégias vão
sendo concebidas à medida que a empresa vai atuando no mercado. Segundo
Dolabela (1999), um dos principais atributos do empreendedor é saber identificar
oportunidades, agarrá-las e, então, buscar os recursos necessários para transformálas em negócios lucrativos.
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Em relação ao processo de concepção de novas ideias/inovações na Ioasys, a
empresa não possuiu uma área específica de inovação; o que ocorre é o
desenvolvimento de projetos sob demanda com a participação das áreas envolvidas
e dos sócios. Sobre decisões estratégicas, o processo é todo centralizado nos sócios,
não havendo um compartilhamento dessas decisões com os demais colaboradores.

Objetivo 3: Identificar as características existentes no perfil empreendedor dos
sócios e gestores da startup Ioasys

No objetivo três, ficou evidenciado que o perfil dos sócios se complementam,
mostrando de um lado um perfil mais técnico voltado para área de desenvolvimento e
por outro um perfil mais voltado para a área comercial. Reforçando o referencial
teórico apresentado no capítulo onde trata do perfil empreendedor contemporâneo,
Filardi et. al. (2014) cinco características aparecem com destaque (interpessoal,
proativo, perseverante, ambicioso e tolerante a risco), dentre as nove características
mais citadas pelo estudo. Por outro lado, chama atenção sobre a ausência da
característica ligada ao planejamento, quando perguntado sobre qual característica
no perfil empreendedor, os sócios e gestores precisariam desenvolver. Defendida
como muito importante, por outros pesquisadores, que acaba por impactar na
organização, principalmente no cumprimento dos prazos.

Uma observação importante foi a ausência de características ligadas às funções de
gestão/liderança. Quando foi questionado para os sócios e colaboradores quais as
características empreendedoras consideram importante desenvolver, as respostas
apresentaram novamente similaridade quanto às características ‘disciplina’,
‘planejamento’ e ‘liderança’. Segundo Le Bortef (2003), as qualificações requeridas
para o desempenho de determinada função não garantem que o trabalhador irá
entregar o que lhe é demandado, porém, mesmo com a afirmação do autor, percebese através dos resultados a necessidade de uma melhor preparação, por parte da
Ioasys, para aqueles que ocupam funções de liderança/ gestão.
Objetivo 4: Identificar a percepção dos colaboradores acerca do modelo de
negócio, das estratégias e dos fatores críticos de sucesso e de melhorias da
Ioasys;
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No objetivo quatro, o foco foi sobre a visão dos colaboradores em relação à empresa,
seu modelo de negócio, os pontos fortes e fracos, as estratégias utilizadas para
fortalecer a atuação no mercado, o processo de inovação/concepção de ideias e sobre
como são tomadas as decisões estratégicas na empresa.

Os resultados apontam uma empresa onde os colaboradores estão alinhados com o
conceito de modelo de negócio adotado, sendo importante este entendimento para
manter alinhado entre os sócios e colaboradores, o foco nos objetivos. Há um
consenso que a empresa possui como diferencial uma equipe de especialistas
atuando em várias áreas de desenvolvimento de produto e por fim, o know how que a
Ioasys desenvolveu no segmento de mobile. O mesmo consenso também foi
verificado nos pontos a melhorar e na dificuldade da empresa para cumprir os prazos
assumidos com os clientes, em função da própria atividade da empresa em atuar
sobre demanda, o que acarreta uma falta de previsibilidade nos contratos que estão
por ser fechados.

Com relação ao planejamento estratégico, foi verificado que não existe um plano
formal dentro da empresa e que a mesma também não trabalha com metas ou
objetivos pré-definidos para as áreas.

Segundo Davila et al. (2007) a inovação é fundamental para o crescimento num
ambiente competitivo. Sem a inovação, a empresa perde fôlego, fica estagnada dando
campo para a concorrência. Mesmo atuando em um segmento de tecnologia e em
constante mudança, a pesquisa verificou que a empresa não possui uma área
específica de Inovação e de concepção de novas ideias. Que todo o processo parte
primeiro da demanda do cliente e que apenas as áreas envolvidas trabalham no
desenvolvimento de novos produtos, juntamente com os sócios. Neste aspecto,
observou-se que este processo é bem aberto, democrático, os sócios trazem suas
expectativas, experiências para o grupo envolvido com o projeto e sempre possibilita
que todos participem contribuindo com conhecimento e experiência de cada um. .

Sobre as decisões estratégicas, foi verificado que as decisões não são compartilhadas
entre os colaboradores, sendo centralizadas nos sócios.
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7. Considerações Finais
Este estudo propôs como objetivo geral analisar os fatores críticos necessários para
a implementação de uma ideia empreendedora em uma empresa inovadora do tipo
startup, tendo como foco o caso da Ioasys Desenvolvimento de Sistemas. Este foi
plenamente atendido, conforme demonstrado nas análises e discussão dos resultados
a partir dos objetivos específicos.

Verificou-se que não existe um único modelo, ou uma regra que determine o sucesso
ou não de uma empresa. O estudo de caso mostrou que a empresa definiu seu modelo
de negócio em função da resposta do mercado e que em nenhum momento no início
de suas operações, não elegeu um determinado modelo preconizado pela literatura.
A todo momento, procurou se moldar em função das necessidades do mercado e foi
se adaptando.

Verificou-se também que, a empresa ainda precisa ajustar alguns processos internos
de gestão, como formatar um plano estratégico e assim estipular um objetivo que
queiram seguir nos próximos anos, analisando o caminho percorrido, os resultados
alcançados.

Valendo-se da literatura proposta por Ries (2012), as startups de sucesso precisam
aprender o que os clientes de fato querem. Saber o que está sendo demandado é
fundamental para construir um negócio sustentável (Rocha, 2016), e foi isso que os
sócios decidiram fazer, concentrando-se naquilo que a empresa domina e ouvindo o
mercado.

Porém, este estilo de empresa vem com uma forma de funcionamento diferente, e
talvez sejam negócios que tenham que ser estudados sobre um outro olhar, diferente
do tradicional. Apesar da literatura afirmar que toda empresa deve ter uma estrutura
formal de planejamento estratégico, e que também deve adotar um modelo de
negócios mais alinhado com o segmento que a empresa atua, como defende alguns
autores como Poter (1999), Man e Lau (2000), Davila et al. (2007), Terra (2007), Terra
et al. (2012) e Bonazzi e Zilber (2014), o que verificamos na Ioasys não é bem assim.
Os resultados apontam que a empresa desde a sua formação até os dias atuais, não
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adotou um processo formal de planejamento e mesmo assim, vem apresentado
resultados de crescimento, possui cinco escritórios, inclusive fora do Brasil,
inaugurando recentemente mais um escritório em Lavras, no Sul de Minas.

O mesmo se observa com relação a questão de modelo de negócio adotado pela
Ioasys, o termo utilizado pelo sócio 2 nas entrevistas, quando menciona que a
empresa atua de forma “orgânica”, ou seja, a empresa entende que é uma postura
natural, ela procura se adaptar ao mercado sem se preocupar com a “formalidade”
que a literatura sempre preconizou, que é a necessidade de toda empresa ao iniciar
suas atividades, adotar um modelo de negócio, de ter um planejamento estratégico.

Dos quatro objetivos específicos que a dissertação buscou responder, somente o que
se refere ao perfil do empreendedor mostrou um alinhamento com a literatura, no
caso, com o estudo da Filard et. al. (2014) sobre o Perfil do empreendedor
contemporâneo. Nos demais, sobre a Implantação do modelo de negócio, o
planejamento estratégico, processo de tomada de decisão estratégica e inovação, a
Ioasys apresentou-se sempre contrária ao apregoado pela literatura como o ideal. Ou
seja, a empresa não trabalha com metas e resultados, as decisões são centralizadas
nos sócios, apesar de ser uma empresa de tecnologia, e não possui área de específica
inovação.

Contudo, temos um estudo de caso onde levanta questões que podem ser melhor
discutidas em trabalhos posteriores: será que este modelo de negócio é comum nas
startups? Ou é uma característica exclusiva da Ioasys? Por outro lado, quando as
empresas de startups buscam investimentos para expandir ou até mesmo se
consolidar através de mecanismos de investimentos formais, os investidores exigem
que as empresas apresentem um estudo formal de planejamento, um plano de
negócio. Será que atuar sempre de forma informal, sendo muito “orgânico”, vai
garantir seu crescimento a longo prazo?

7.1. Contribuições
Por fim, acredita-se que os resultados obtidos por esta dissertação foram importantes
para o entendimento sobre como a empresa foi constituída, a importância do estudo
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do perfil do empreendedor para o negócio, além de que, poderão subsidiar futuras
pesquisas nas áreas que sustentam este trabalho, como empreendedorismo,
inovação e startups, no núcleo de Estudos em Gestão do Conhecimento e Inovação,
do Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional.

Para o pesquisador, diz respeito ao embasamento conceitual sobre processos e
metodologias no campo estudado, que serão de muita relevância para a formação
profissional.

Para a empresa foco deste estudo, os resultados podem contribuir para uma reflexão
sobre a importância da aplicação, aperfeiçoamento e ampliação das ferramentas de
gestão, contribuindo para um melhor entendimento do mercado.

7.2. Limitações da pesquisa

Considerando as limitações deste trabalho, em função do escopo do projeto, tratouse de um estudo de caso único, cujas entrevistas foram limitadas a 15 respondentes
em função do método utilizado, que foi o qualitativo. Por se tratar de um estudo de
caso único, as considerações apresentadas não podem ser generalizadas a todos os
processos de criação de startups, por serem especificas desta empresa.

7.3. Recomendações de trabalhos futuros

Para os próximos estudos sugere-se a ampliação deste estudo fazendo um
comparativo entre startups de mesmo segmento, observando a importância do perfil
dos empreendedores, o modelo de negócio aplicado. Outra sugestão seria aplicação
deste trabalho em empresa de outro segmento, ou até mesmo como comparativo
entre empresas startups em segmentos diferentes.
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Apêndices
Apêndice 1: Roteiro semiestruturado – Entrevista com Sócios da Ioasys
Caracterização do entrevistado:
Nome:______________________________________________________________
Sexo: ____________________ Cargo: ____________________________________
Idade: _______________ Nível de Instrução:_______________________________
Área de Formação: ____________________________________________________
Setor na empresa que atua: _________________ Tempo de organização: ________

Obj.1: Identificar os aspectos decisivos para a implementação do modelo de
negócios da Ioasys pelos sócios
1.

Como surgiu a idéia de criação/concepção da Ioasys?
(Explorar a história de criação da empresa, identificando a origem da idéia e que fatores
contribuíram para a decisão de criação da empresa)

2.

Foi estruturado ou pensado algum modelo de negócios para a criação da Ioasys?
Caso positivo, como era esse modelo original? Quais aspectos foram
considerados e que validaram a idéia? Caso negativo, quais parâmetros foram
considerados para embasar a idéia de criação da empresa?
(Explorar se foi realizada alguma forma de modelagem do negócio antes da implementação da
empresa, e os aspectos que foram considerados neste modelo. Caso não tenha sido realizado
nenhum modelo de negócios formal, explorar os aspectos considerados para embasar a idéia)

3. O atual modelo de negócios da Ioasys continua o mesmo de quando da sua

criação, ou já se modificou? Como se caracteriza o atual modelo de negócios da
Ioasys?
(Explorar as características do modelo atual da Ioasys, e quais as diferenças entre este e o
modelo original, e as razões da mudança, caso tenha ocorrido)
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Obj.2: Identificar as estratégias utilizadas pelos sócios para o desenvolvimento
da ideia do modelo de negócios da Ioasys
4.

Como foi o processo de implementação da Ioasys, efetivamente, no mercado?
Quais facilidades você destacaria neste processo? E quais as dificuldades?
(Explorar o processo de implementação da empresa, na prática, no mercado, identificando as
facilidades encontradas e dificuldades enfrentadas)

5.

Foi (ram) realizado(s) algum estudo de mercado para entendimento da dinâmica
do setor, especificidades, busca de informações sobre concorrentes,
fornecedores, consumidores, etc.? Se sim, o que este(s) estudo(s) apontou
(ram)? Se não, que critérios foram considerados para a implementação da
empresa?
(Identificar se houve a preocupação de entender o mercado antes de implementar a empresa;
caso contrário, que informações ou aspectos foram considerados para implementação)

6.

Quais foram as estratégias utilizadas para a implementação da Ioasys? Existiam
objetivos e metas pré definidos?
(Identificar se os sócios chegaram a elaborar um planejamento estratégico formal, ou se as
estratégias foram sendo concebidas à medida em que a empresa foi atuando no mercado)

7.

Atualmente, como se dá o processo de concepção de novas ideias/inovações na
Ioasys?
(Identificar se existe algum processo de gestão da inovação na empresa, desde a geração de
idéias até a definição de produtos e serviços inovadores para o mercado. Além disso, verificar se é
um processo desenvolvido unicamente pelos sócios, ou é compartilhado com a equipe; e como é a
participação dos sócios na condução deste processo)

8.

E sobre decisões estratégicas na empresa, como acontecem atualmente?
(Identificar se as decisões são tomadas exclusivamente pelos sócios, num processo mais
centralizado, ou se são mais compartilhadas, envolvendo outros colaboradores e até mesmo
stakeholders da empresa)

Obj.3: Identificar as características existentes no perfil empreendedor dos
sócios e gestores da startup Ioasys
9.

A partir da história de criação e implementação da Ioasys, quais fatores
pessoais/características dos sócios foram decisivos nestes processos, na sua
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opinião, enquanto sócio da empresa? (Identificar e explorar principalmente as
características pessoais/empreendedoras citadas pelo entrevistado, conforme modelo de
referência utilizado na pesquisa)
10. Se

você tivesse que se definir como empreendedor, como se definiria? Que

características empreendedoras você considera possuir e que foram importantes
na concepção da Ioasys? (Identificar e explorar as características consideradas pelo
entrevistado, de modo a permitir uma adequada definição e aplicação de cada uma no contexto
estudado)

11. E

quais características empreendedoras você acredita que ainda não possui, mas

que gostaria de desenvolver, pensando na continuidade da Ioasys e na sua
atuação como empreendedor? (Identificar e explorar as características consideradas pelo
entrevistado, de modo a permitir uma adequada definição e aplicação de cada uma no contexto
estudado)

12. Ao

contratar alguém para a Ioasys, o que mais você procura, observa, busca no

perfil de um candidato ideal? (Identificar e explorar as características consideradas
fundamentais pelo entrevistado, de modo a permitir uma adequada definição e aplicação de cada
uma no contexto estudado)

13.

Finalizando, você gostaria de comentar mais algum ponto ou aspecto que não

foi abordado na nossa conversa?

Muito obrigado por sua participação neste trabalho.
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Apêndice 2: Roteiro semiestruturado – Entrevista com Colaboradores da
Ioasys

Caracterização do entrevistado:
Nome: ______________________________________________________________
Sexo: ____________________ Cargo: ____________________________________
Idade: _______________ Nível de Instrução: _______________________________
Área de Formação: ____________________________________________________
Setor na empresa que atua: _________________ Tempo de organização: ________
Obj.4: Identificar a percepção dos colaboradores acerca do modelo de negócio,
das estratégias e dos fatores críticos de sucesso e de melhorias da Ioasys
1. Você conhece/sabe dizer como é o modelo de negócios da Ioasys atualmente?

(Identificar e explorar se o colaborador consegue perceber os diferenciais e as características
principais do modelo de negócios da empresa)
2.

Na sua opinião, quais são as facilidades que a Ioasys enfrenta no seu mercado de
atuação? E quais as dificuldades? (Explorar as facilidades e dificuldades enfrentadas,
internas e externas, buscando identificar pontos diferenciais e/ou gargalos no processo de
operacionalização da empresa)

3.

Quais são as estratégias utilizadas pela Ioasys para atuação no seu mercado,
considerando a sua área/função dentro da empresa? Existiam objetivos e metas
pré-definidos par você/sua área? Em caso positivo, como isso é feito? (Identificar se
existe algum planejamento estratégico formal da empresa/área do entrevistado, ou se as
estratégias são concebidas à medida em que a empresa vai atuando no mercado)

4.

Atualmente, como se dá o processo de concepção de novas ideias/inovações na
Ioasys?
(Identificar se existe algum processo de gestão da inovação na empresa, desde a geração de
ideias até a definição de produtos e serviços inovadores para o mercado. Além disso, verificar se é
um processo desenvolvido unicamente pelos sócios, ou é compartilhado com a equipe; e como é a
participação dos sócios na condução deste processo)
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5.

E sobre decisões estratégicas na empresa, como acontecem atualmente?
(Identificar se as decisões são tomadas exclusivamente pelos sócios, num processo mais
centralizado, ou se são mais compartilhadas, envolvendo outros colaboradores e até mesmo
stakeholders da empresa)

Obj.3: Identificar as características existentes no perfil empreendedor dos
sócios e gestores da startup Ioasys
6.

Como você define o perfil empreendedor dos sócios da Ioasys? Que
características empreendedoras você considera que eles possuem e que são
importantes para o sucesso da empresa no mercado? E você, quais
características empreendedoras considera possuir e que são importantes para a
sua atuação na Ioasys? (Identificar e explorar as características apontadas pelo entrevistado)

7.

E quais características empreendedoras você acredita que os sócios ainda não
possuem, mas que poderiam desenvolver, pensando na continuidade da Ioasys
no mercado? E você, quais características empreendedoras considera importante
desenvolver? (Identificar e explorar as características apontadas pelo entrevistado)

8.

Na sua opinião, quais características um potencial candidato a trabalhar na Ioasys
deve ter para poder contribuir com a inovação e a estratégia neste negócio?
(Identificar e explorar as características consideradas fundamentais pelo entrevistado, de modo a
permitir uma adequada definição e aplicação de cada uma no contexto estudado)

9. Finalizando, você gostaria de comentar mais algum ponto ou aspecto que não foi
abordado na nossa conversa?

Muito obrigado por sua participação neste trabalho.

