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RESUMO 

 

 

O presente trabalho possui o propósito de investigar as estratégias de alocação de recursos por 

startups brasileiras. Com esse objetivo, foi elaborado um framework para alocação de 

investimentos com o intuito de servir como um insumo no processo de tomada de decisão do 

empreendedor.  Assim, foram levantadas as percepções de especialistas em startups acerca dos 

principais usos e destinações do montante obtido através das diversas formas de financiamento. 

A metodologia utilizada possui quatro etapas: a primeira, de levantamento bibliográfico sobre a 

literatura referente aos temas que englobam o objeto de estudo; a segunda, onde foi desenvolvido 

o instrumento de pesquisa e realizada a sua aplicação através da realização de entrevistas com 

um grupo de especialistas a fim de identificar as principais formas de empregar os recursos no 

contexto da problemática proposta; a terceira, foi a elaboração de um framework que sintetiza o 

material coletado utilizando o “Diagrama de Afinidades”; e por fim, a quarta etapa, onde foram 

apresentadas as conclusões da pesquisa. Os achados são provenientes do referencial teórico 

utilizado e das entrevistas com especialistas em startups. A partir da literatura, foi possível 

sintetizar os estágios percorridos durante o processo de desenvolvimento de uma startup em 

“Conceito”, “Capital Inicial”, “Desenvolvimento de Produto”, “Desenvolvimento de Mercado” e 

“Consolidação”. Além disso, foi possível identificar, considerando tanto os autores estudados 

quanto os especialistas entrevistados, que as principais destinações de recursos em fatores 

internos são “Marketing”, “Pesquisa & Desenvolvimento”, “Gestão” e “Operação”. Assim, o 

framework proposto no presente trabalho busca simbolizar graficamente a relação entre os 

estágios de desenvolvimento das organizações startups com a destinação de recursos em fatores 

internos. As principais limitações presentes na pesquisa são inerentes aos métodos selecionados. 

Ou seja, a revisão bibliográfica não abarca todas as possibilidades de critérios de alocação de 

recursos por startups. Além disso, a realização das entrevistas e do framework passa pela 

subjetividade do pesquisador na elaboração do instrumento e aplicação e também pela 

peculiaridade dos especialistas entrevistados. Este trabalho contribui para a área de pesquisa ao 

fomentar o estudo em um tema pouco explorado na literatura, no qual foca a compreensão do 

processo de tomada de decisão dos gestores de startups em um ambiente de extrema incerteza e 

alto risco. Além disso, busca-se auxiliar os empreendedores no processo de desenvolvimento de 

suas iniciativas, ao identificar as decisões de investimentos mais relevantes e que possuem 

possibilidades de geração de impactos positivos no negócio. Já do ponto de vista dos investidores 
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em startups, o trabalho mostra-se relevante, visto que possibilita identificar a destinação dos 

investimentos mais utilizados pelos empreendedores, buscando contribuir assim, no fomento à 

prática de colaboração com startups no país. Portanto, aborda a problemática de dificuldade de 

sobrevivência das startups pela ótica da alocação de recursos, descrevendo os principais 

destinações que podem ser realizadas pelos empreendedores, propondo um framework que pode 

ser usado no auxílio à implementação e práticas de gestão. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Startups. Alocação de Recursos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to investigate how Brazilian startups invest their resources. For this, startups 

expert’s perceptions were raised, in order to identify the main resources destinations and value 

allocation. Thus, it was proposed the resources allocation framework to contribute to 

entrepreneur decision-making process.  Considering the scientific methodology, the study was 

realized in four phases: bibliographical research; development and application of research 

instrument by interviewing a group of specialists; framework design to synthesize the collected 

data using “Affinity Diagram” tool; and, conclusions. The findings came from theoretical 

reference and interviews with startup experts. From literature emerged the concepts about 

startups development: “Conception”, “Initial Capital”, “Product Development”, “Market 

Development”, and “Consolidation”. Moreover, according to the authors and expert opinions, the 

main resources allocations in internal factors within startups are "Marketing", "Research & 

Development", "Management" and "Operation”. The proposition of resources allocation 

framework aims to demonstrate visually the relationship between the startups development 

stages and the resources allocation to internal factors. The research limitations are inherent to the 

selected methods, because the bibliographic review does not cover all the possibilities of startups 

resources allocation criteria. In addition, the interviews and the framework were based on the 

subjectivity of the researcher in the instrument elaboration and application, and on the peculiarity 

of the experts interviewed. This work intended to promote a less explored topic in the literature, 

which it focuses on the decision-making process comprehension of the startup managers in 

uncertainty environment. Therefore, it addresses the problem of difficulty in survival of startups 

from the point of view of resource allocation, describing the main destinations that can be carried 

out by entrepreneurs, proposing a framework that can be used to aid implementation and 

management practices. 

 

Keywords: Entrepreneurship. Startups. Resources Allocation. 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual contexto do mundo, observa-se que os avanços tecnológicos são responsáveis 

pelo surgimento de novos negócios em diversas áreas, dentre eles as organizações chamadas 

startups. 

Por serem diferentes das empresas tradicionais, o desenvolvimento de mecanismos e 

ferramentas que suportem o crescimento de startups é extremamente importante, dado o poder 

de transformação e dinamização da economia e criação de valor que possuem.  

As organizações tradicionais possuem como diferencial os recursos disponíveis, atuação 

em grande escala, poder e processos de gestão bem definidos para executar eficientemente 

modelos de negócios comprovados, já as startups possuem ideias promissoras, agilidade 

organizacional, maior tolerância ao risco e um potencial de crescimento elevado (WEIBLEN, 

2015). 

Além disso, as empresas de pequeno porte geralmente possuem recursos limitados, menor 

grau de formalização e uma grande falta de visibilidade pública, porém, possuem uma forma de 

gestão dinâmica, próxima às características do líder empreendedor, impulsionando assim o 

processo de inovação (Bos-Brouwers, 2010).  

Desta forma, se tornaram atrativas para o recebimento de recursos advindos de 

investidores, os quais esperam obter um alto retorno sobre o investimento ou uma maior 

percentagem de lucro.  

Apesar do alto risco, as startups lidam com a necessidade de nível de performance 

elevado para que seja possível dar o retorno esperado em relação aos investimentos captados. 

Para que isso seja possível, além da compreensão do seu mercado-alvo e da validação da 

aderência da sua proposta de geração de valor, a partir do inicio das suas atividades 

mercadológicas, as startups se deparam com a necessidade de tomada de decisão sobre assuntos 

que afetam diretamente o funcionamento da empresa, mas que englobam aspectos operacionais, 

porém de fundamental importância para a sua manutenção e sobrevivência (Murback, 2016).  

Dentre esses assuntos, a decisão sobre a melhor alocação de recursos é uma escolha 

central que os proprietários de startups enfrentam na gestão de suas organizações (Gorini, 2015).  

Contudo, estudos empíricos revelam que aproximadamente 78% das startups falharam 

(Song et. al, 2008). Ademais, em pesquisa realizada pela Harvard Business School foi 

demonstrado que 75% de todas as startups falham e que isso pode ser decorrente do uso de 

métodos tradicionais de gestão (BLANK, 2013). No Brasil um número cada vez maior de 
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startups tecnológicas está surgindo, porém são poucas as que atingem um alto crescimento de 

seu faturamento (EIRAS, 2017).  

 

1.1. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A necessidade de compreensão do processo de surgimento de novas empresas que 

buscam soluções inovadoras é uma questão relevante para a sociedade atualmente.  

Porém, a maioria dos novos negócios baseados em inovação, não concretiza o seu grande 

potencial de geração de valor. Seguramente, o fracasso de muitas das empresas deve-se a 

ineficiências produtivas, expostas pela competição com outras empresas mais eficientes do 

mercado. Outras estão sujeitas às ineficiências do ambiente em que estão, a uma estratégia 

inadequada, ou a outras restrições a que estão submetidas. (ROCHA, 2008).  

A Associação Brasileira de Startups (Absartups) possui, no ano de 2018, mais de quatro 

mil empresas associadas e em torno de 40 mil empreendedores cadastrados. Esse número 

significativo torna o Brasil um dos países mais empreendedores do mundo, referente ao 

quantitativo de startups, em relação a países da América do Sul e também países que compõem o 

grupo político de cooperação BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul, Brasil), com exceção 

da Índia (Schimitz, 2017). 

Porém, apenas 1,8% dos novos negócios estabelecidos no Brasil possuem alta taxa de 

crescimento, utilizando como referencial o indicador de geração de mais de 20 postos de trabalho 

após 3,5 anos de vida. A média global de negócios com alta taxa crescimento é de 6,0% 

(AUTIO, 2007).  

Segundo o GEM (2016), em torno de 60% dos empreendedores brasileiros consideram a 

dificuldade de acesso a recursos financeiros como um fator limitante a abertura e manutenção de 

novos negócios, indicando que essa é uma barreira persistente e considerável. 

Esse é um grande desafio para os empreendedores, visto que diversas variáveis estão 

envolvidas nesta problemática, sendo a forma de atrair e aplicar investimentos na gestão da 

startup uma das mais relevantes para sua continuidade operacional.  

O papel que as startups desempenham no desenvolvimento econômico é extremamente 

relevante, o que estimulou uma série de pesquisas acadêmicas destinadas a construir teorias que 

relacionam inovação e empreendedorismo (SHANE e ULRICH, 2004).  

Uma startup possui uma série de despesas para manter o seu funcionamento, e se o 

empreendedor perder o controle delas, o negócio torna-se vulnerável a diversos riscos. Assim, 
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torna-se muito importante compreender como os recursos são gastos, além de entender quais são 

os custos que afetam diretamente a rentabilidade do produto e, principalmente, se a empresa é 

capaz de gerar lucros ou se enfrenta situação de prejuízo (Murback, 2016). 

Logo, a busca pela compreensão de como ocorre o processo de decisão para aplicação de 

recursos nos fatores internos no âmbito das startups mostra-se bastante relevante para o fomento 

de novas iniciativas neste campo (Roberts, 1990).  

 

1.2. QUESTÃO DA PESQUISA 

 

A proposta de pesquisa foi concebida a partir de uma conjectura criada sobre a situação 

problema. Logo, a investigação científica utiliza determinada abordagem metodológica para o 

seu desenvolvimento (CRESWELL & POTH, 1997). No presente trabalho, a abordagem 

metodológica escolhida foi modelagem teórica, onde se buscou elaborar um framework a partir 

da literatura e de entrevistas com especialistas na área de estudo, consolidando as principais 

destinações de alocação de recursos em startups. Assim, visa o auxílio às organizações na 

análise do processo de tomada de decisão empresarial, com vistas a incrementar suas 

possibilidades de sucesso.  

Com base nessa proposta, as seguintes questões foram elaboradas para direcionar a 

investigação: 

 

 Quais são as principais estratégias de aplicação de recursos nos fatores internos 

em startups no Brasil? 

 Há embasamento analítico para selecionar a estratégia de aplicação de recursos 

nos fatores internos em startups no Brasil? 

 É relevante para startups brasileiras possuir uma estratégia de alocação de 

aplicação de recursos nos fatores internos? 

 

As questões conduzem a pesquisa para que seja possível gerar uma fundamentação 

teórica capaz de suportar a elaboração de uma análise satisfatória, direcionando o escopo da 

pesquisa para uma aplicação prática, a partir do relato das experiências vivenciadas pelos 

especialistas. Assim, para responder a essas questões optou-se pelo método de elaboração de 
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pesquisa bibliográfica e pela modelagem teórica de um framework a partir das entrevistas com 

especialistas. 

 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Considerando o contexto apresentado, e as questões de pesquisa formuladas, é necessário 

realizar a definição de objetivos, para nortear o desenvolvimento da dissertação.  

O presente trabalho busca investigar como os empreendedores decidem investir os 

recursos financeiros em suas organizações, ou seja, como ocorrem suas decisões para elaboração 

de estratégias de investimentos objetivando o crescimento e o desenvolvimento da empresa.  O 

estudo ocorreu através da realização de entrevistas com especialistas na área, a fim de elaborar 

um framework de apoio aos empreendedores, para que fossem estruturadas visualmente as 

principais formas de utilização de recursos. 

 

Neste item descreve-se o objetivo geral e os objetivos específicos do presente trabalho. 

 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o processo de decisão de aplicação de recursos nos fatores internos em 

startups no Brasil. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para que tal objetivo geral seja concretizado, o mesmo foi desdobrado nos seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Estudar os processos de gestão e decisão de alocação de recursos por startups 

através da elaboração de pesquisa bibliográfica; 

 Realizar entrevistas com especialistas no campo da pesquisa, a fim de identificar a 

percepção sobre a tomada de decisão de alocação de recursos financeiros, no 
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contexto de startups, vislumbrando se existe método analítico que o suporte, ou se 

é guiado pela intuição do empreendedor, ou pela combinação de ambos; 

 Realizar entrevistas com especialistas no campo da pesquisa, a fim de vislumbrar 

as principais destinações dos recursos financeiros no contexto de startups; 

 Elaborar um framework com as principais destinações de recursos por startups, 

identificadas na literatura e em entrevistas com especialistas. 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

As entrevistas com os especialistas ocorreram entre os meses de maio e junho de 2018. 

Foram realizadas presencialmente e por telefone, com duração aproximada de 40 a 60 minutos, 

com especialistas de variados perfis, como empreendedores, investidores e pesquisadores. 

Os especialistas convidados para as entrevistas foram selecionados por amostra do tipo 

não probabilística (Duarte, 2005), cuja definição depende do julgamento do pesquisador, e 

selecionada por tipicidade e acessibilidade, como também quanto à disponibilidade e interesse do 

participante (Vergara, 2007).  

Assim, participaram do estudo sete especialistas brasileiros, que atuam em diversos 

segmentos, possuem diferentes ocupações profissionais, e de variados níveis hierárquicos. Foram 

considerados como “especialistas em startup” profissionais que atuam ou já atuaram como, 

empreendedor ou empresário, professor ou pesquisador na área de conhecimento do objeto de 

pesquisa, e investidor. 

 

1.5. SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi estruturada utilizando as etapas a seguir para alcançar os objetivos 

propostos, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Síntese das Etapas de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, as etapas da pesquisa são sintetizadas da seguinte forma: 

 

 Revisão da literatura para identificar as principais formas de alocação de recursos 

por startups propostas pelos autores da área; 

Etapa 2 - Desenvolvimento e Aplicação 
do instrumento de pesquisa 

Etapa 1 – Revisão da Literatura
Identificação na 

Literatura das formas de 
Alocação de Recursos em 

Startups

Construção do 
Questionário para 
levantamento das 

principais formas de 
alocação de recursos

Formas de alocação de 
recursos identificadas 

na Literatura

Formas de alocação de 
recursos levantadas a 

partir da percepção dos 
especialistas

Etapa 3 – Elaboração do Framework

Aplicação do 
Questionário junto aos 

especialistas

Elaboração de framework 
a partir dos dados 

levantados na pesquisa

Framework sobre 
alocação de recursos 

em startups elaborado

Conclusão da Pesquisa

Etapa 4 – Conclusão da Pesquisa
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 Desenvolvimento e Aplicação do instrumento de pesquisa (questionário semi-

estruturado) junto aos especialistas em startups e empreendimentos inovadores, por 

meio de perguntas objetivas e discursivas, realizando o levantamento e a 

identificação dos critérios para decisão para alocação de recursos, e também, 

buscando identificar as principais destinações de recursos financeiros no contexto 

das startups. Esta etapa inclui também os procedimentos de coleta de dados da 

pesquisa, tratamento dos dados e análise dos resultados; 

 Elaboração do framework utilizando o “Diagrama de Afinidades” com as 

informações encontradas na literatura e nos achados das entrevistas junto aos 

especialistas; 

 Conclusão da Pesquisa contemplando o fechamento e as considerações finais da 

pesquisa.  

 

 

1.6. IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A existência de modelos de análise específicos para novos empreendimentos baseados em 

inovações em indústrias emergentes, também conhecidas como startups, pode permitir sua 

análise de forma mais completa (Rocha, 2008). Conhecer as etapas de desenvolvimento de novos 

negócios viabiliza possibilidades de que gerentes, consultores e investidores tomem decisões 

com maior número de informação, auxiliando no processo de condução para o futuro (Churchill, 

1983). Assim, segundo Rocha (2008), a criação de ferramentas que aumentem as chances de 

crescimento destas empresas gera benefícios e prosperidade para a economia local, através da 

realização do valor trazido pelas inovações. 

O estudo sobre as possibilidades de sucesso e de fracasso de empresas em estágio inicial 

de vida tem recebido atenção significativa na literatura (Bocken, 2015). 

As startups estão intimamente ligadas ao conceito de geração de inovação. No cenário 

econômico atual, o crescimento e o desenvolvimento dos países e regiões estão intimamente 

relacionados ao desenvolvimento de atividades de pesquisa tecnológica e de inovação. 

A inovação tecnológica é a base fundamental do capitalismo, porque este é um sistema de 

produção que precisa de constante renovação e revigoramento, e que se realiza no consumo de 

bens finais e de bens intermediários (MALDANER, 2004).   
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Os processos de inovação tecnológica nos países emergentes ainda estão em fase 

embrionária, havendo muito espaço para o seu desenvolvimento diante de uma sociedade que 

ainda se encontra em fase de estruturação (CASSIOLATO e LASTRES, 2000). 

Além disso, é importante ressaltar que a inovação tecnológica, quando ocorre no âmbito 

das empresas, se apresenta como um instrumento relevante para reduzir a dependência 

tecnológica do país (MATIAS-PEREIRA e KRUGLIANSKAS, 2005). 

O desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por meio de um processo 

dinâmico em que as novas tecnologias substituem as antigas, um processo denominado por 

Schumpeter (1934) como “destruição criadora”. Ainda segundo o autor, as inovações “radicais” 

engendram rupturas mais intensas, enquanto inovações “incrementais” dão continuidade ao 

processo de mudança.  

Para Schumpeter (1934) a inovação é vista como experimentos de mercado, e também 

como a procura por mudanças amplas e extensivas que reestruturam fundamentalmente 

indústrias e mercados.  

O conceito de inovação, segundo OCDE (2005) pode ser descrito como a implementação 

de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 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 externas. 

Segundo definição do IBGE (2008), “inovação tecnológica” é definida pela introdução no 

mercado de um produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou substancialmente 

aprimorado ou pela introdução na empresa, de um processo produtivo tecnologicamente novo ou 

substancialmente aprimorado. Esta inovação pode ter sido desenvolvida pela empresa ou ter sido 

adquirida de outra empresa/instituição que a desenvolveu. 

Do ponto de vista das empresas, a inovação também está relacionada “à busca e ao 

aproveitamento de novas oportunidades para satisfazer a carência e necessidades humanas 

(DRUCKER, 1991; p.20)”. 

Considerando esse conceito, a atuação das startups ocorre justamente na implementação 

referente à primeira definição de “inovação tecnológica”: introdução no mercado de um produto 

(bem ou serviço) tecnologicamente novo. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em 

2017, os “pequenos negócios" sustentaram a geração de empregos no Brasil, registrando saldo, 

aproximadamente, quatro vezes maior que o saldo registrado pelas médias e grandes empresas na 

geração de novos postos de trabalho.  
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Foi realizada pesquisa de periódicos publicados nas bases Scielo, Web of Science e Capes 

(Catálogo de Teses e Dissertações), utilizando diversas combinações de palavras-chave sobre os 

temas a serem estudados, e percebe-se que há enorme espaço para o desenvolvimento de 

pesquisas nas áreas do presente estudo. 

Percebe-se que o número de documentos (artigos, dissertações, teses, livros, outros) 

encontrados quando são combinadas as palavras-chave relacionadas a “startup” e “alocação de 

recursos” (em português e inglês), é extremamente pequeno quando comparado ao volume de 

trabalhos encontrados unicamente sobre o tema “startup”. Esta análise quantitativa nos permite 

concluir que o número de publicações sobre o tema possui uma grande lacuna para novas 

pesquisas nessa área de conhecimento. 

Assim, o trabalho busca servir como elemento norteador para empreendedores e 

investidores atuais e futuros no desenvolvimento de suas iniciativas, através da contribuição com 

o estudo do processo de gestão das startups, a fim de obterem retorno financeiro satisfatório, 

alcançando assim os objetivos organizacionais. 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre os conceitos acerca do empreendedorismo e seu 

processo de tomada de decisão, este trabalho busca identificar semelhanças e divergências nas 

diferentes abordagens do tema, de forma a contribuir para o seu tratamento teórico e aplicação 

prática, se propondo também a gerar um quadro sintetizando a investigação acerca do processo 

de decisão para alocação de recursos em startups. Desta forma, busca diminuir a lacuna de 

pesquisas relacionadas ao tema. 

Para isso, será utilizada a metodologia de coleta de dados através da realização de 

entrevistas com especialistas, para a compreensão dos fatores e critérios adotados pelos 

empreendedores. 
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1.7. ESTRUTURA DO ESTUDO  

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos conforme apresentados na Figura 

2 abaixo: 

 

 
Figura 2 – Estrutura do Estudo 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A seguir são descritos os temas centrais de cada capítulo:  

 

 No Capítulo 1 foi apresentado o problema a ser estudado, abordando os seus 

aspectos conceituais. 

 No Capítulo 2 foi feita a fundamentação teórica acerca das pesquisas e estudos 

realizados sobre a temática do trabalho. 

 O Capítulo 3 apresentou a metodologia para consolidar a análise proposta, 

especificando as etapas que foram realizadas durante o processo de investigação 

científica e a sua fundamentação teórica.  

 O Capítulo 4 descreve como foi realizado o processo de elaboração, validação do 

instrumento de pesquisa, e a aplicação do questionário junto aos participantes. 

Também foram relatados o tratamento dos dados e as análises geradas a partir das 

informações levantadas, para que subsidiasse a elaboração do framework. 

 Por fim, no Capítulo 5 foram apresentadas as conclusões do trabalho e as 

perspectivas de novas pesquisas na área. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico, onde se objetiva fundamentar a 

literatura utilizada no desenvolvimento do presente trabalho, tendo por base cada uma das áreas 

temáticas que compõem o estudo.  

A Figura 3 abaixo relaciona os conteúdos teóricos abordados no presente capítulo com a 

situação problema e objetivos do estudo. 

 

 
Figura 3 – Relação entre os conteúdos teóricos e a situação problema e objetivos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, inicia-se a abordagem com uma visão geral sobre o tema do empreendedorismo e 

as oportunidades e questões advindas desse processo. Após, são apresentadas as ideias centrais a 

respeito do conceito de startups e suas formas de gestão, bem como o processo de tomada de 

decisão e alocação de recursos. 
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2.1. EMPREENDEDORISMO 

 

O termo empreendedorismo pode sugerir diversos entendimentos distintos quanto ao seu 

significado, assim, com o intuito de explorar a origem de seu conceito cabe destacar aspectos 

básicos sobre a expressão, que deriva do vocábulo em latim imprehendere, e que significa o 

“indivíduo que assume riscos ao começar algo novo”, tendo o seu correspondente empreender 

surgido na língua portuguesa no século XV (Filion, 1999). 

Schumpeter (1934) foi o autor que realmente lançou o campo de empreendedorismo, 

vinculando-o nitidamente a inovação, citando que a sua essência está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades mercadológicas (Filion, 1995). Schumpeter não 

somente relacionou os empreendedores à inovação, mas também apontou, em sua relevante obra, 

a importância dos empreendedores na compreensão do desenvolvimento econômico (Filion, 

1995). 

O empreendedorismo é fortemente associado à abertura e criação de novos negócios, 

especialmente pelas micro e pequenas empresas (Sebrae, 2017). Bacic (2003) destaca a 

importância de visualizar o empreendedorismo como resultado de um processo de 

desenvolvimento econômico, social e cultural, que foca na cooperação entre diversos atores 

empreendedores e não apenas iniciativas empreendedoras isoladas. 

Segundo Shane & Venkataraman (2000), o estudo do empreendedorismo contribui para o 

entendimento acerca do processo de mudança em uma economia, as suas transformações em 

produtos e serviços e nos modelos de inovações criados. 

Já segundo Hisrich & Peter (2004), o papel do empreendedorismo no desenvolvimento 

econômico envolve mais do que apenas o aumento de produção e renda per capita; mas sim 

envolve iniciar e constituir mudanças nas estruturas dos negócios e da sociedade. 

Dentro desse contexto, o papel do indivíduo que protagoniza seus ideais emerge, com a 

possibilidade de execução de ações para o desenvolvimento da comunidade à qual está inserido. 

Bruyat & Julien (2001) afirmam que o empreendedor é o indivíduo que, no processo de 

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

comportamento inovador e adotando postura estratégica.  

Para Drucker (1998), os empreendedores não causam simplesmente mudanças, mas sim 

exploram as oportunidades que as mudanças criam (na tecnologia, na preferência dos 

consumidores, nas condutas sociais, entre outros). Logo, é um indivíduo com capacidade de 

visualizar possibilidades de ganho em situações incomuns. 
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O empreendedor também pode ser visto como aquele que destrói a ordem econômica 

existente, através da criação de novas formas de produção ou organizações, explorando novos 

recursos e materiais (Schumpeter, 1934). 

Dornelas (2005) define o empreendedor como “aquele que detecta uma oportunidade e 

cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”. Filion (1999) define o 

empreendedor como “uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”, enquanto que para 

Drucker (1987) o empreendedor “é aquele que sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a 

explora como sendo uma oportunidade”.  

O relatório anual de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), executado pelo 

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) em parceria com o SEBRAE, estuda há 

17 anos a temática do empreendedorismo em 65 países dos cinco continentes, e possui o objetivo 

de identificar atitudes, atividades e aspirações dos empreendedores, bem como avaliar as 

características do ambiente, tais como finanças, políticas e programas governamentais, educação 

e treinamento, transferência de tecnologia, infraestrutura de suporte, entre outros. 

A definição de empreendedorismo adotada no GEM considera qualquer tentativa de 

criação e desenvolvimento de novos negócios ou criação de novas empresas, como o trabalho 

por conta própria, uma nova organização empresarial, ou a expansão de uma empresa já 

existente, por um indivíduo, uma equipe de pessoas, ou um negócio estabelecido (REYNOLDS 

et al.,1999). 

O GEM (2016) expõe que a motivação para a atividade empreendedora pode ocorrer por 

necessidades ou oportunidades. A primeira está relacionada a um empreendimento criado como a 

melhor opção de ocupação e única fonte de renda. A segunda é relacionada à decisão de 

empreender por meio da identificação da oportunidade, como por exemplo, um novo ramo de 

atividade, mercado inexplorado, entre outros, independente da existência de outras opções de 

emprego ou renda. 

Segundo Dornelas (2005), o empreendedor por necessidade geralmente inicia um novo 

empreendimento por estar desempregado e não ter alternativas de trabalho no mercado formal. 

Nesse caso, esses negócios frequentemente são criados de maneira informal, não havendo 

planejamento de forma adequada e, consequentemente acabam fracassando, não gerando assim 

desenvolvimento econômico. 

O GEM (2016) aborda também que a recuperação da economia passa, necessariamente, 

pelo empreendedorismo, e que é preciso que o governo crie mecanismos que facilitem e 
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incentivem os pequenos negócios, para que seja possível aproveitar capacidade do brasileiro em 

empreender e também a grande quantidade de oportunidade que o país oferece.  

 

2.1.1. CENÁRIO DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

As condições para empreender são fatores restritivos e catalisadores ao 

empreendedorismo, como por exemplo, as políticas governamentais que, de acordo com Teixeira 

(2002) são preceitos, diretrizes para conduzir a ação do poder público, bem como regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 

sociedade e do Estado, sendo um processo negociado e dinâmico. 

O Global Entrepreneurship Index 2017 (GEI) define o ecossistema empresarial no nível 

socioeconômico, tendo propriedades de auto-organização, escalabilidade e sustentabilidade 

como interação dinâmica institucionalmente incorporada entre atitudes empreendedoras, 

habilidades e aspirações, por indivíduos, que impulsionam a alocação de recursos através da 

criação e operação de novos empreendimentos Os ecossistemas empresariais são estruturas 

socioeconômicas complexas que podem ser trazidas para um nível individual (ACS et. al, 2014). 

A estrutura do ecossistema empresarial é ilustrada conforme Figura 4, onde os nascentes 

e novos empresários estão posicionados no centro do sistema. Também são identificadas as 

atitudes que prevalecem na população que escolhe se tornar um empreendedor. Os empresários 

nascentes e novos são caracterizados por diferentes graus de habilidades e aspirações 

empresariais. 
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Figura 4 – Configuração do ecossistema empresarial 

Fonte: Adaptado de Global Entrepreneurship Index - 2017 

 

As condições estruturais empresariais são importantes porque estabelecem em que 

medida os novos empreendimentos são capazes de atingir seu potencial de crescimento. A 

primeira camada de fora para dentro da Figura 4 é regulada principalmente por condições de 

estrutura suave, como normas sociais e preferências culturais. O grau em que os novos 

empreendimentos são capazes de cumprir o seu potencial é regulado por uma variedade de 

condições, como o governo, pesquisa e desenvolvimento, educação, infraestrutura, setor 

financeiro e setor corporativo. 

A dinâmica de tentativa e erro é conduzida pelos empreendedores, visto que eles iniciam 

negócios para buscar oportunidades percebidas, no entanto, não há como afirmar 

antecipadamente se as oportunidades são consistentes ou não, sendo a única maneira de validá-

las continuar e implementar seu planejamento, sendo o resultado de um processo de tentativa e 

erro (Sosna et al., 2010). 

Um ecossistema empreendedor saudável conduz a alocação de recursos de formas mais 

produtivas, direcionando também para maior produtividade dos fatores através da inovação de 

processos, e consequentemente maior capacidade da economia em gerar empregos e riquezas 

(GEI, 2017). 

O GEM (2016) também investiga as condições que afetam o empreendedorismo, as quais 

refletem as principais características socioeconômicas de um país que impactam na dinâmica de 
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criação de novos negócios. O modelo GEM (2016) sustenta que, em âmbito nacional, as 

condições para o desenvolvimento de atividades empresariais estabelecidas são distintas das que 

se aplicam ao desenvolvimento e criação de novos empreendimentos. Logo a metodologia 

utilizada no referido trabalho permite análises em diversas perspectivas.  

Segundo os conceitos trabalhados no GEM (2016), são condições que afetam o 

empreendedorismo: Apoio Financeiro; Políticas Governamentais; Programas Governamentais; 

Educação e Capacitação; Pesquisa e Desenvolvimento (Transferência de Tecnologia); 

Infraestrutura Comercial e Profissional; Acesso ao Mercado e Barreiras à Entrada; Acesso à 

Infraestrutura Física; Normas Culturais e Sociais; Capacidade Empreendedora; Clima 

Econômico; Característica da Força de Trabalho; Composição da População Percebida; Contexto 

Político, Institucional e Social; Crise Internacional; Corrupção; Diferenças devido ao Porte da 

Empresa; Internacionalização; Custos do Trabalho, Acesso e Regulamentação; e Informações. 

Segundo Dornelas (2005) o apoio financeiro emerge através de programas de apoio à 

criação de novos negócios com recursos de subvenção econômica, bolsas, investimentos para 

empresas iniciantes inovadoras, provenientes de entidades governamentais de apoio à inovação e 

ao empreendedorismo; entre outras condições como educação e capacitação, normas culturais e 

sociais; acesso ao mercado; percepção de oportunidades, nível de motivação e valorização da 

inovação. Os fatores econômicos fundamentais para oportunidades aos novos empreendimentos 

são: fatores econômicos; desenvolvimentos tecnológicos; tendências demográficas; mudanças 

regulatórias (Degen, 2009). 

Desde que a pesquisa GEM foi iniciada, o empreendedorismo tem se mostrado uma 

ferramenta de desenvolvimento econômico bastante relevante, e que traduz o desejo de muitos 

brasileiros. Segundo a edição da pesquisa realizada em 2016, ter um negócio é o quarto sonho da 

população e, 36% dos brasileiros possuem um negócio ou realizaram alguma ação, no último 

ano, para ser dono da sua própria empresa. 

Na edição de 2016, o GEM verificou que o empreendedorismo por oportunidade voltou a 

crescer, apontado que 75% dos empreendedores nascentes – aqueles que estão envolvidos com a 

abertura de uma empresa – estão buscando esse caminho porque encontraram um nicho de 

atuação por oportunidade.  

De acordo com o Sebrae (2016), os chamados “pequenos negócios” podem ser divididos 

em quatro segmentos por faixa de faturamento, com exceção do pequeno produtor rural. Tal 

classificação segue os critérios da Lei Complementar 123/2006, também chamada de Lei Geral 

das Micro e Pequenas Empresas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
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Resumidamente, os pequenos negócios são divididos da seguinte maneira: 

 Microempreendedor Individual - Faturamento anual até R$ 60 mil; 

 Microempresa - Faturamento anual até R$ 360 mil; 

 Empresa de Pequeno Porte - Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 

milhões; 

 Pequeno Produtor Rural - Propriedade com até 4 módulos fiscais ou faturamento 

anual de até R$ 3,6 milhões 

 

A pesquisa de Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED), decorrente 

da articulação entre o Sebrae e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), explicita que em 

outubro de 2017, pela sétima vez consecutiva, os “pequenos negócios" sustentaram a geração de 

empregos no país, registrando saldo de 60,5 mil novos postos de trabalho, quase quatro vezes 

maior que o saldo registrado pelas médias e grandes empresas (16,3 mil empregos). 

Computando-se o saldo de empregos gerados pela Administração Pública, constata-se que, em 

outubro de 2017, foram criados 76,6 mil empregos formais celetistas no país, o maior saldo 

registrado neste ano.  

Assim, além de ser um fenômeno ligado à criação de um negócio, com o propósito de 

explorar uma oportunidade, o empreendedorismo também é responsável pela maior parte da 

geração de postos de trabalho no Brasil. 

Já o “Relatório Especial – O Empreendedorismo e o Mercado de Trabalho” (2017) 

emitido pelo Sebrae, analisa o impacto dos pequenos negócios na geração tanto de empregos 

formais como postos de trabalho informais, identificando os principais gargalos, bem como as 

possibilidades de expansão do potencial de empregabilidade. 

Segundo o GEM (2016), as taxas de empreendedorismo no Brasil são consideradas 

relativamente altas, por exemplo, superiores às encontradas em países como Argentina, México, 

os BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha e 

Itália. Porém, ainda segundo o estudo, a grau de sofisticação e qualidade desses 

empreendimentos é inferior à dos demais países, quando considerados fatores como o baixo grau 

de inovação dos produtos e sua baixa competitividade internacional. A maioria dos Pequenos 

Negócios oferece produtos muito simples, geralmente, voltados ao atendimento de necessidades 

básicas no mercado interno. 

O Global Entrepreneurship Index (GEI) 2017, que mede a “qualidade do 

empreendedorismo” e a extensão e a profundidade do “ecossistema” que dá suporte ao 
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empreendedorismo, reforça esse aspecto da baixa qualidade do empreendedorismo no Brasil, ao 

classificá-lo na 98ª colocação, em um ranking de 137 países. 

 

 

2.2. ORGANIZAÇÕES STARTUPS 

 

O estudo acadêmico sobre startups oferece certos desafios em relação à sua definição. 

Desta forma, serão apresentados alguns conceitos abordados por diferentes autores para buscar o 

referencial para o presente trabalho, visto que na literatura há dificuldades de convergência e 

identificação de um conceito que delimite com clareza o que caracteriza uma organização startup 

(Minatogawa, 2013). Com isso, serão expostos alguns autores que realizaram trabalhos buscando 

a compreensão deste fenômeno. 

O termo startup foi utilizado inicialmente nos Estados Unidos, antes da década de 1990. 

Porém foi com o advento da internet que o termo se popularizou em todo o mundo com o súbito 

crescimento de empresas como Google e Yahoo!, as quais obtiveram investimentos no período 

pós-bolha e permaneceram em posições de liderança no mercado. (Oliveira, 2018). 

O desenvolvimento de inovação tecnológica associado à dinâmica do ambiente 

empresarial possibilitou o surgimento no Brasil de uma grande quantidade de empresas de base 

tecnológica, as quais visam oferecer soluções para diferentes problemas da vida cotidiana de 

seus consumidores (Eiras, 2017). 

As organizações denominadas startups, segundo Dullius e Schaeffer (2016), são 

denominadas dessa forma, pois são “empresas nascentes de base tecnológica, que possuem na 

inovação tecnológica disruptiva os fundamentos de sua estratégia competitiva e que passam a 

competir com grandes empresas previamente estabelecidas em termos de inovação”. Entre as 

variadas outras definições, apresentam grande relação com o advento do empreendedorismo e 

geralmente possuem uma forte relação com o setor de Tecnologia da Informação (TI) 

(VARRICHIO, 2016). 

Porém, ainda segundo Varrichio (2016) atualmente o conceito passou a ter um foco 

ampliado e transversal e não mais setorial, já que as empresas nascentes focadas em inovação 

tecnológica de quaisquer atividades econômicas podem ser reconhecidas como startups. 

Uma das principais distinções entre startups e empresas tradicionais encontra-se na fase 

inicial de vida das organizações. Enquanto que nas empresas tradicionais busca-se a elaboração 

um plano de negócios detalhado, investigando a viabilidade do negócio, para depois ser colocado 
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em execução, o plano nas startups, basicamente, é definido através de tentativa e erro (KIELING 

et al., 2017). Assim, os empreendedores estabelecem uma hipótese e depois vão a campo testar a 

reação do produto ou serviço diante do seu mercado (ALBERONE et al., 2012). 

Segundo Ries (2012) uma startup pode ser definida como uma instituição humana 

projetada para criar novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza. O autor não 

faz referência ao tempo de vida da organização, porte, nem tipo de produto desenvolvido, sendo 

uma definição bem ampla e abrangente. 

Startups também estão associadas a um modelo de negócio no qual os empreendedores 

que inserem inovações, projetos e ideias criativas através da internet, com investimentos 

menores, porém com amplo potencial para ganhos futuros (Lee, 2014). Eiras (2017) afirma que 

outros autores defendem que uma startup é uma empresa com baixos custos de manutenção, mas 

que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. 

Já para o autor Longhi (2011), “startups são pequenas empresas montadas em casa ou em 

faculdades e que recebem pequenos aportes de capital. Elas exploram áreas inovadoras de 

determinado setor, mais comumente a de tecnologia, possuindo uma aceleração de crescimento 

muito alta já nos primeiros meses de existência em virtude de aportes de capital feitos por fundos 

de investimento especializados”. Deveras, as empresas startups podem começar desta forma, ou 

em organizações de fomento cada vez mais usuais como, por exemplo, as aceleradoras ou 

incubadoras de empresas (Eiras, 2017). 

Segundo Hermanson (2011), os empreendimentos “startups” são negócios recém-criados, 

de alto risco, em fase de pesquisa e desenvolvimento de mercado-alvo; além de possuírem alta 

escalabilidade, geralmente apresentando baixos custos iniciais. Assim, essas empresas se 

caracterizam por:  

(a) geração de riqueza (valor);  

(b) busca de investidores (geralmente investidores-anjo);  

(c) desenvolvimento de estratégias aliadas a cultura organizacional;  

(d) tendência a alterar as regras de negócio em certo mercado;  

(e) atuam com horizonte de curto e médio prazo;  

(e) se desenvolvem rapidamente (caos controlado). 

 

Segundo Blank e Dorf (2014, p. 56), uma “startup é um grupo de pessoas que procuram 

um negócio repetível e escalável modelo, trabalhando sob condições de extrema incerteza”. 
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Percebe-se que são extremamente variadas as definições existentes referentes ao termo 

startup, assim será utilizada na presente dissertação a definição adotada pela Associação 

Brasileira de Startups – ABStartups (2018), por ser uma organização de relevante 

representatividade no cenário brasileiro de startups:uma startup é um grupo de pessoas à procura 

de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. 

Para o presente estudo, será a referida definição que irá embasar o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

2.2.1. GESTÃO DE STARTUPS 

 

O processo de escolha de estratégia em novos negócios precisa defrontar um nível de 

incerteza e risco muito maiores do que no processo de definição de estratégia em indústrias 

maduras (Rocha, 2008). 

McGrath (2006, apud Rocha, 2008) modela este cenário de risco e incerteza ao descrever 

o processo de empreendedorismo como uma opção real, na qual o empreendedor e os sócios 

fundadores investem um projeto que pode ser abandonado caso não gere valor significativo, 

possui apenas o investimento inicial como perda, ou, caso seja bem sucedido, pode ser exercido 

através da venda ou de novos investimentos. 

No trabalho realizado por Oliveira (2003) foi investigado através de pesquisa realizada 

junto a startups de base tecnológica, que um processo de definição de estratégia e de inovação 

emergente é formulado ao longo da trajetória da empresa, exigindo flexibilidade para se adaptar 

as etapas ao longo do ciclo de vida, em contraste com a percepção de uma formulação de 

estratégia competitiva e de inovação como algo planejado previamente. 

Segundo Rocha (2008), diante desse cenário de incertezas crescentes que acompanha o 

mundo dos negócios, esta abordagem corrobora a relevância do empreendedorismo como 

estratégia para lidar com ambiente instáveis, onde modelos de previsão correntes podem se 

tornar inviáveis. 

Tigre (2006) destacou que as características necessárias para uma empresa obter sucesso 

na fase inicial são distintas das características de uma empresa de sucesso na fase de maturidade 

de um mercado. O autor reforça que as organizações devem adequar sua estratégia competitiva 

ao padrão de concorrência do setor ao qual está inserida. 
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No modelo desenvolvido por Adizes (1979 apud Minatogawa, 2013), foram considerados 

os diversos papéis na empresa que um gestor pode executar, resultando assim na abordagem 

PAEI:  Produzir (P), Administrar (A); Empreender (E); e Integrar (I). 

A seguir, serão elencadas as principais características que foram propostas pelo autor para 

descrever cada uma delas: 

 

 Produzir (P): O primeiro e mais importante papel de uma organização é 

produzir resultados. O principal resultado a ser produzido, e também a razão 

básica para a existência da organização, é satisfazer as necessidades do cliente. 

Esse papel é desenvolvido quando em uma organização, todas as atividades se 

concentram na produção do produto ou serviço que está sendo oferecido ao 

mercado. 

 

 Administrar (A): Enquanto a função de produzir se concentra no que fazer, a 

função de administração se concentra em como fazer. Assim o presente papel 

voltado para atividades e funções relacionadas a organizar, planejar, agendar, 

sistematizar e, em geral, controlar, mapeando a curva de aprendizado sobre as 

melhores práticas de processos, procedimentos e sistemas. 

 

 Empreender (E): Empreendedorismo é o terceiro papel de qualquer 

organização, e o que a leva a se adaptar de forma eficaz às mudanças. É 

desenvolvido ao voltar todas as atividades para a criação de novas oportunidades 

ou para responder a ameaças. Para que seja possível empreendedor é necessário 

que as organizações tenham “visão” e a capacidade de antecipar ao que ainda 

não é perceptível aos concorrentes, além da disposição em acreditar nessas 

visões e assumir riscos significativos. 

 

 Integrar (I): Por fim, para ter sucesso durante um longo período de tempo, as 

organizações precisam estabelecer uma “vida” que independente do suporte de 

seus fundadores. A função de integração se concentra no desenvolvimento de 

uma equipe coesa que torna a organização eficiente no longo prazo. 

Organizações bem integradas têm uma cultura difusa e persistente de confiança 

mútua e respeito mútuo.  
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A Figura 5 demonstra as características de cada um dos papéis de gestão, conforme em 

diferentes dimensões como abordagem, foco, perspectiva e velocidade, ressaltando cada uma 

delas nos diferentes papéis de gestão. 

 

 
Figura 5 – Estilos de Gestão (Adizes, 1979) 

Fonte: Adaptado de Adizes (1979) 

 

Os gestores podem desempenhar também papéis que misturam características de variados 

perfis. Mais que isso, dependendo da tarefa que estão desempenhando no momento, os atributos 

de um perfil podem se sobressair em relação a outros (Adizes, 1979).  

Segundo o autor, se uma organização puder desenvolver esses quatro papéis, terá 

grandes chances de ser bem-sucedida, tanto a curto quanto em longo prazo. A compreensão 

dessas funções e como desenvolvê-las em uma organização é, portanto, um conhecimento 

essencial para o gerenciamento. 

Segundo Ries (2011), empreender é administrar, e uma startup é uma instituição, não 

apenas um produto, logo requer um novo tipo de gestão, especificamente constituída para sua 

condição e ambiente de extrema incerteza. 

Ouimet e Zarutskie (2014) relatam que as startups normalmente são conduzidas por 

profissionais jovens, com idade entre 25 e 34 anos, os quais são geralmente mais tolerantes ao 

risco.  
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Já o conceito de “Startup Enxuta” foi elaborado por Ries (2011) através das experiências 

do autor na gestão de diversas startups ao longo dos anos, obtendo diversos fracassos, até 

finalmente ser bem sucedido com a criação da empresa IMVU. 

Através das lições aprendidas, Ries (2011) elaborou um framework e uma filosofia para 

auxiliar os empresários a conduzirem os negócios de forma mais eficiente. Segundo o autor, as 

startups poderiam ter maior controle em relação ao alcance de seus objetivos, tomando melhores 

decisões e elaborando produtos e estratégias mais satisfatórias, através da aplicação de 

ferramentas inovadoras. 

Os cinco princípios da startup enxuta, que permeiam os conceitos propostos são: 

 

 Empreendedores estão por toda parte: O autor propõe que sua abordagem pode 

funcionar em empresas de qualquer porte, setor ou tamanho, que objetive criar 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza; 

 Empreender é administrar: Assim, uma startup é uma instituição e não apenas um 

produto, requerendo assim, um novo tipo de gestão, especificamente constituída 

para seu contexto de alta incerteza; 

 Aprendizado validado: Startups existem para aprender a desenvolver um negócio 

sustentável, sendo essa aprendizagem validada cientificamente através de 

experimentos frequentes,  que auxiliam os empreendedores no teste de cada 

elemento de sua visão; 

 Construir-medir-aprender: A atividade fundamental de uma startup é transformar 

ideias em produtos, medir como os clientes reagem, e então aprender e avaliar se 

a estratégia atual deve ser mantida, ou se deve ser modificada e ajustada, 

introduzindo o conceito de “pivoteamento”; 

 Contabilidade para inovação: Com o intuito de melhorar os resultados do 

empreendedorismo, o autor cita que é necessário focar também em assuntos que 

geram menor interesse nos gestores de startups, como medir o progresso, definir 

marcos e priorizar o trabalho. Isso requer um novo tipo de contabilidade 

desenvolvida para startups. 

 

2.2.2. MODELOS DE DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS 
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Outro conceito importante para o presente estudo são as diversas maneiras de se 

classificar os sucessivos estágios de desenvolvimento percorridos pelas startups.  

Geralmente os modelos de desenvolvimento de empresas se distinguem no número e nas 

características das fases (Nakagawa, 2008). Assim, serão explicitados os principais trabalhos e 

metodologias encontradas na literatura que engloba a temática. 

O modelo proposto por Greiner (1972 apud Minatogawa, 2013) considera a relação entre 

o tempo de vida de uma organização e o seu tamanho (relação de número de colaboradores e 

volume de vendas), conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Modelo de Greiner (1972) 

Fonte: Greiner (1972) 

 

Greiner (1972) considera que o crescimento e desenvolvimento de uma organização não 

acontece necessariamente de forma linear, e ademais, abrange cinco estágios de 

desenvolvimento. Cada um dos estágios possui um momento de evolução, e próximo ao fim de 

cada estágio se depara com algum tipo de crise de gestão. As fases e seus momentos alternados 

entre evolução e crise são expostos a seguir: 

 
 Fase 1: Criatividade e Crise de Liderança;  

 Fase 2: Direcionamento e Crise de Autonomia;  

 Fase 3: Delegação e Crise de Controle;  
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 Fase 4: Coordenação e Crise da Burocracia;  

 Fase 5: Colaboração e Próxima Crise.  
 

No estágio de concepção de uma organização, a ênfase está em desenvolver um produto e 

um mercado. Geralmente os empreendedores possuem uma vertente técnica, e usualmente não 

dão ênfase às atividades de gestão. Seus esforços são concentrados para o desenvolvimento e a 

comercialização do produto inovador (Minatogawa, 2013). Como é um estágio com alto grau de 

informalidade, a tomada de decisão é altamente influenciada pelas opiniões dos clientes, assim o 

gerenciamento da empresa é baseado na reação dos clientes (Greiner, 1972).  

À medida que a empresa cresce, a necessidade de aprimoramento da gestão também 

aumenta. Além disso, o crescimento do setor financeiro também passa a exigir maior controle. 

Assim, aflora a crise de liderança, clamando por um gestor, sendo essa a primeira revolução do 

modelo de Greiner (1972). 

Já no estudo realizado pelo GEM (2016), foi considerada a divisão dos empreendedores 

em dois grupos: iniciais e estabelecidos. Os empreendedores iniciais ou em estágio inicial são 

subdivididos em nascentes e novos, conforme demonstrado na Figura 7. 

Os empreendedores nascentes são envolvidos na estruturação de um negócio cujos são 

proprietários, porém que ainda não foi realizado o pagamento de salários, pró-labores ou 

qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de três meses. Já os nascentes, 

os empreendedores novos administram e são proprietários de um novo negócio que pagou 

salários, gerou pró-labores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários, entre três 

meses a 42 meses (GEM, 2016). 

Segundo o referido trabalho, os empreendedores estabelecidos administram e são 

proprietários de um negócio considerado como consolidado, que pagou salários, gerou pró-

labores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de 42 meses (3,5 

anos). 

A análise do empreendedorismo que é realizada pelo GEM (2016) adotou uma visão 

processual, que considera as variadas etapas que caracterizam o fenômeno, englobando quatro 

momentos: (i) a intenção dos indivíduos em iniciar um negócio; (ii) a criação do 

empreendimento; (iii) seu desenvolvimento considerando dois estágios, nascentes e novos; (iv) 

culminando com a etapa em que o empreendimento é considerado estabelecido (GEM, 2016), 

conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – O processo empreendedor segundo definições adotadas pelo GEM 2016 

Fonte: GEM (2016) 

 

É possível notar, através dos conceitos visualizados na Figura 7, que o processo inicia-se 

com a identificação do potencial empreendedor, atrelado fortemente às características do 

indivíduo, e, de acordo com a evolução das fases do empreendimento, itens como a postura da 

sociedade e o ambiente institucional são considerados dentro do contexto empreendedor. 

No modelo de Adizes (1979) apresentado anteriormente, para que ocorra o 

desenvolvimento de empresas existem dez fases a serem percorridas. Para cada uma das delas, as 

funções executivas podem se sobressair em relação às outras e a função de maior destaque tem 

sua letra de representação destacada em letra maiúscula. A lista de fases pode ser observada a 

seguir: 

 
 Namoro (paEi): Empreendedorismo  

 Infância (Paei): Produção  

 Pré-adolescência (PaEi): Produção e Empreendedorismo  

 Adolescência (pAEi): Administração e Empreendedorismo  

 Plenitude (PAEi): Produção, Administração e Empreendedorismo  

 Estabilidade (PAeI): Produção, Administração e Integração  

 Aristocracia (pAeI): Administração e Integração  
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 Burocracia insipiente (pA -i): Administração  

 Burocracia (-A --): Administração  

 Morte (----): Nenhuma função estratégia em ação.  

 

Segundo a metodologia Adizes (1979), o ciclo de vida de uma organização, com suas 

respectivas etapas, pode ser observado na Figura 8. Observa-se que, nas primeiras fases existe 

um destaque para a atividade de empreendedorismo, e, particularmente por esta razão é possível 

que a fase de startup esteja vinculada às fases iniciais da metodologia de Adizes (2002). 

 

 
Figura 8 – O Modelo Adizes do Ciclo de Vida das Organizações 

Fonte: Adaptado de Adizes (2015) 

 

Na fase de namoro, a empresa ainda não foi gerada, existindo apenas como um desejo 

latente do Fundador. O objetivo principal deste estágio é fundamentar o entusiasmo e o 

compromisso do Fundador com um sonho, e quanto maior o risco, mais profundo será o 

compromisso necessário. Além disso, o objetivo do negócio na fase de “Namoro” deve ser 

agregar valor e satisfazer as necessidades do mercado.  

No momento em que uma organização é concebida, é assim necessário simular a 

realidade que ela enfrentará no futuro imediato e ao longo de todo o ciclo de vida. É importante 
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determinar se a organização conseguirá sobreviver à simulação, antes que ocorra a realidade de 

fato (Adizes, 2002). 

Já Churchill e Lewis (1983) elaboraram um modelo composto por cinco estágios: 

 
 Estágio I: Existência  

 Estágio II: Sobrevivência  

 Estágio III: Sucesso  

 Estágio IV: Decolagem  

 Estágio V: Maturidade  

Cada um deles se caracteriza através de um índice, que considera o tamanho, a 

diversidade e a complexidade de cinco fatores gerenciais, a saber: 

 
 Estilo de gestão; 

 Estrutura organizacional;  

 Abrangência do sistema formal; 

 Orientação; 

 Envolvimento do proprietário na empresa com negócio. 

 

Assim sendo, os autores desenvolveram um modelo a partir do trabalho de Greiner 

(1972), conforme representado na Figura 9. 
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Figura 9 – Modelo de Churchill e Lewis (1983) 

Fonte: Churchill e Lewis (1983) 

 

Observa-se a relação com startups no estágio I (Minatogawa, 2013), visto que os autores 

inclusive se referem a esta etapa como startups, principalmente considerando o tipo de 

orientação estratégica e o envolvimento do fundador com a organização. Na referida fase, o 

principal problema da startup concentra-se no processo de captação de clientes, bem como na 

entrega do produto ou serviço (Churchill e Lewis, 1983). 

Adicionalmente, os autores elaboram algumas questões chave para o estágio I, a seguir: 


 A organização consegue clientes o suficiente, entregar os produtos, e proporcionar 

serviços bem o suficiente para tornar o negócio viável?  

 A organização pode expandir o público alvo, ou processo de produção para ter 

uma base de vendas mais abrangente?  

 A organização tem dinheiro suficiente para cobrir os custos dessa fase de startup?  

 

Outro modelo proposto foi o de Kazanjian e Drazin (1989), o qual é estabelecido que 

startups percorram especificamente 4 estágios, conforme descrições a seguir: 

 Estágio 1 - Concepção e Desenvolvimento: O foco dos empreendedores está no 

desenvolvimento do produto ou tecnologia, identificação do negócio e a busca por 

financiamento;  

 Estágio 2 - Comercialização: Momento de identificação de mercado e a 

viabilidade técnica de execução do projeto, os novos negócios passam seu foco 

para a comercialização do produto desenvolvido; 
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 Estágio 3 – Crescimento: Foco voltado para o crescimento rápido de vendas e 

funcionários;  

 Estágio 4 - Estabilidade: Etapa em que se atinge a estabilidade e passa-se aos 

esforços para a introdução de novos produtos, que permitam novo crescimento.  

 

No trabalho apresentado por Levy (1998) percebe-se que o modelo de desenvolvimento 

de empresa também possui foco em organizações de alta tecnologia. O autor sinaliza uma maior 

coerência em um modelo composto por três fases, a saber: 

 
 Fase 1 - Empresa Startup: Fase embasada na inovação e no desenvolvimento de 

uma ideia inovadora. O centro da empresa é o fundador e sua estrutura é 

caracterizada pela informalidade.  

 Fase 2 - Empresa Linha de Produtos: Após o lançamento de primeiro produto 

bem sucedido, a organização busca ofertar ao mercado uma linha de produtos, 

derivados da inovação original. Apresenta estrutura organizacional mais 

formalizada. 

 Fase 3 - Empresa multiprodutos: Busca pelo desenvolvimento de nova linha de 

produtos, não mais se restringindo apenas ao lançamento original, passando a 

diversificar sua atuação. A estrutura torna-se organizada completamente, 

possuindo divisões operacionais, unidades de negócios, organogramas e 

responsabilidades.  

 

Por fim, ilustra-se o modelo proposto por Bell (1991) cujo desenvolvimento de empresas 

também é voltado para alta tecnologia, contemplando cinco fases. Em seu trabalho, o autor cita 

que, durante todas as fases, existem possibilidades de fechamento ou venda da empresa, sendo 

esta característica inerente ao processo de investimento de risco. 

Bell (1991) também retrata que a evolução desse tipo de empresa deve seguir um 

cronograma e ser analisada em cada estágio, analisando os respectivos retornos. As cinco fases 

principais são apresentadas a seguir: 

 

 Estágio 1 - Conceito: Fundadores concebem determinada ideia e desenvolvem 

um planejamento para a organização a fim de implementá-la. Nesta fase, existe a 

preocupação referente à procura de financiamento para a concepção da empresa, 
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teste e refinamento da ideia, ou os fundadores vão diretamente para a etapa de 

desenvolvimento do produto.  

 Estágio 2 - Capital Inicial: O aprimoramento da ideia resulta em um protótipo, o 

planejamento para a empresa é elaborando com o intuito de buscar recursos. Caso 

não seja possível obter recursos, foca-se na venda do protótipo.  

 Estágio 3 - Desenvolvimento do Produto: O protótipo torna-se um produto, 

testado junto a seu segmento de clientes. Caso o capital investido não seja 

suficiente para transferir a tecnologia para o mercado, surge como alternativa a 

sua venda. 

 Estágio 4 - Desenvolvimento de Mercado: Esta fase divide-se em duas, sendo 

que na primeira, a organização necessita aumentar rapidamente o crescimento das 

vendas. Na segunda parte, a empresa precisa consolidar seu posicionamento no 

mercado. Poderá ser avaliada também a possibilidade de fusão com outra 

empresa, bem como a venda da empresa para investidores.  

 Estágio 5 – Consolidação: A última fase trata-se da consolidação no mercado, 

em que se dispõe a possibilidade de abertura de capital, a oferta pública inicial.  

 

A Figura 10, retrata o modelo de Bell (1991), considerando cinco principais fases e as 

possibilidades que surgem durante o seu processo de desenvolvimento: 

 
Figura 10 – Modelo de evolução de empresa de alta tecnologia de Bell (1991) 

Fonte: Bell (1991 apud Minatogawa, 2013) 

 

A fim de identificar um modelo que pudesse convergir e sintetizar os conceitos, a partir 

dos diversos trabalhos citados acima, a Tabela 1 foi elaborada, consolidando os autores que 
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abordam etapas de desenvolvimento de organizações, descrevendo também as respectivas 

abrangências dos modelos. 

  

Fonte Etapas de Desenvolvimento de Organizações Abrangência 

GEM (2016) 

1. Intenção 

2. Nascentes 

3. Novos 

4. Estabelecidos 

Genérica 

Adizes (2002) 

1. Namoro (paEi): Empreendedorismo  

2. Infância (Paei): Produção  

3. Pré-adolescência (PaEi): Produção e 

Empreendedorismo  

4. Adolescência (pAEi): Administração e 

Empreendedorismo  

5. Plenitude (PAEi): Produção, 

Administração e Empreendedorismo  

6. Estabilidade (PAeI): Produção, 

Administração e Integração  

7. Aristocracia (pAeI): Administração e 

Integração  

8. Burocracia insipiente (pA -i): 

Administração  

9. Burocracia (-A --): Administração  

10. Morte (----): Nenhuma função estratégia 

em ação.  

Genérica 

Levy (1998) 

1. Fase 1 – Empresa Startup 

2. Fase 2 – Empresa Linha de Produtos  

3. Fase 3 – Empresa multiprodutos 

Empresas de Alta 
Tecnologia 

Bell (1991) 

1. Estágio 1 – Conceito 

2. Estágio 2 – Capital Inicial 

3. Estágio 3 – Desenvolvimento do Produto 

4. Estágio 4 – Desenvolvimento de Mercado 

5. Estágio 5 – Consolidação 

Empresas de Alta 
Tecnologia 
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Kazanjian e 

Drazin (1989) 

1. Estágio 1 – Concepção e Desenvolvimento  

2. Estágio 2 – Comercialização  

3. Estágio 3 – Crescimento 

4. Estágio 4 – Estabilidade  

Empresas de Alta 
Tecnologia 

Churchill e 

Lewis (1983) 

 
1. Estágio I: Existência  

2. Estágio II: Sobrevivência  

3. Estágio III: Sucesso  

4. Estágio IV: Decolagem  

5. Estágio V: Maturidade  

Genérica 

Greiner (1972) 

1. Fase 1: Criatividade e Crise de Liderança;  

2. Fase 2: Direcionamento e Crise de 

Autonomia;  

3. Fase 3: Delegação e Crise de Controle;  

4. Fase 4: Coordenação e Crise da 

Burocracia;  

5. Fase 5: Colaboração e Próxima Crise.  

Genérica 

Tabela 1 – Etapas de desenvolvimento de startups encontradas na literatura 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a elaboração do presente estudo, foi necessário selecionar um dos modelos acima, 

que sintetizasse o conceito de desenvolvimento de startups. A partir dos sete modelos 

apresentados, foi realizada uma análise das relações entre suas etapas, a fim de identificar o 

modelo mais adequado ao contexto do estudo.  

Buscou-se como critérios de escolha do modelo, características que fossem capazes de 

destacar as fases iniciais da criação da startup, com seus respectivos marcos de desenvolvimento 

do produto/serviço e, ao mesmo tempo capaz de englobar todo o ciclo de vida organizacional.  

Dentre os sete modelos descritos na Tabela 1, percebe-se que o mais aderente aos 

critérios escolhidos é o proposto por Bell (1991), pois consegue abarcar os conceitos levantados 

pelos demais autores, além de detalhar as etapas iniciais de elaboração da ideia, protótipo e 

desenvolvimento do produto/serviço e mercado, até a sua consolidação. 

Assim, para efeitos do presente estudo, foi selecionado o modelo proposto por Bell 

(1991), pois considerando os modelos citados acima, apresenta um número de estágios de forma 

simplificada e resumida, capaz de englobar e complementar as etapas dos demais modelos. 
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Sendo assim, acredita-se que consegue retratar de forma mais sintetizada as fases percorridas 

pelas startups para o presente trabalho. 

 

 

2.3. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

A tomada de decisão constitui uma importante atribuição da administração de 

organizações. A cada instante, o empreendedor se defronta com situações alternativas que 

exigem tomar alguma decisão, seja ao estabelecer objetivos, alocar recursos ou resolver 

problemas que surgem pelo caminho. 

No contexto de startups, as decisões envolvem graus elevados de incerteza e também de 

risco, dada a impossibilidade de estimar que determinado evento irá acontecer (como por 

exemplo, desenvolvimento de produtos e clientes), além da possibilidade de as visões e crenças 

individuais de cada gestor afetar a interpretação das informações existentes. Dificilmente as 

decisões tomadas em startups possuem certeza. 

Alguns autores enfatizam mais a decisão do que a ação propriamente dita, caracterizando 

a empresa como um sistema de decisões (Herbert, 1960). 

Segundo Richard (1973), toda decisão envolve no mínimo seis elementos: 

 

1. Tomador da decisão: é o indivíduo ou grupo que faz uma escolha entre vários 

cursos de ação disponíveis; 

2. Objetivo: é o que o tomador de decisão pretende alcançar por meio de suas ações; 

3. Sistema de valores: são os critérios de preferência que o tomador de decisão usa 

para fazer sua escolha; 

4. Cursos de ação: são as diferentes sequências de ação que o tomador de decisão 

pode escolher; 

5. Estados da natureza: são aspectos do ambiente em torno do tomador de decisão 

e que afetam sua escolha de cursos de ação. São fatores ambientais fora do 

controle do tomador de decisão, como as condições de certeza, risco ou incerteza. 

6. Consequências: representam os efeitos resultantes de um determinado curso de 

ação e de um determinado estado da natureza. 
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Ansoff (1973) propõe a existência de três diferentes áreas de decisão nas empresas 

tradicionais: 

 Decisões estratégicas: referentes às relações entre a empresa e o ambiente, sendo 

amplas e genéricas, guiando e dirigindo o comportamento da empresa como um 

todo. Geralmente são decisões tomadas no nível institucional e se referem aos 

aspectos estratégicos da empresa, como, por exemplo, produtos, serviços, 

mercado, competição. 

 Decisões administrativas: relacionadas com aspectos internos da empresa que 

envolvem departamentos ou unidades organizacionais, alocação e distribuição de 

recursos.  

 Decisões operacionais: relacionadas com tarefas, cargos e aspectos cotidianos das 

operações da empresa, sendo tomadas no nível operacional, encarregado de 

realizar as tarefas diárias. 

 

A Tabela 2 relaciona cada nível de decisão com o problema, a sua natureza, as decisões-

chave e as suas respectivas características principais: 

Decisões Problema Natureza Decisões-chave Características 
Principais 

Estratégicas 

Seleção do mix 
produto/mercad
o capaz de 
melhorar o 
potencial de 
retorno do 
investimento da 
empresa. 

Alocação dos 
recursos totais 
da empresa 
entre as 
oportunidades 
de produtos/ 
mercados. 

Objetivos e 
metas. Estratégias 
de diversificação, 
de expansão, 
administrativa e 
financeira. 
Métodos de 
crescimento. 
Planos de 
crescimento. 

Decisões 
centralizadas, não 
repetitivas e não 
programadas. 

Administrativas 

Estruturação dos 
recursos da 
empresa para 
proporcionas 
melhor 
desempenho. 

Organização, 
aquisição e 
desenvolvimen
to de recursos. 

Organização: 
estrutura do fluxo 
de informações, 
de autoridade e 
responsabilidade. 
Estrutura de 
conversão de 
recursos. 
Aquisição e 
desenvolvimento 
de recursos: 
financeiros, 
humanos, 

Conflito entre 
estratégia e 
operações; entre 
objetivos 
individuais e 
organizacionais. 



46 

 

materiais. 

Operacionais 

Melhoria da 
realização do 
potencial de 
retorno sobre o 
investimento por 
meio do 
desempenho das 
tarefas 

Distribuição 
dos recursos 
entre as áreas 
funcionais. 
Programação 
da aplicação e 
conversão dos 
recursos. 

Objetivos e metas 
operacionais. 
Níveis de preços e 
saídas, 
programação de 
produção; níveis 
de estoque; 
políticas e 
estratégias de 
marketing e de 
pesquisa e 
desenvolvimento. 
Controles. 

Decisões 
descentralizadas, 
repetitivas e 
programadas. 

Tabela 2 – Os três níveis de decisão nas empresas tradicionais (Ansoff, 1973). 

Fonte: Ansoff (1973). 

 
Herbert (2005) propõe dois tipos de decisão, diferenciadas quanto às suas formas: as 

decisões “programadas” e as “não programadas”. As decisões programadas são tomadas de 

acordo com regras e procedimentos já estabelecidos para enfrentar assuntos rotineiros e 

conhecidos. Já as “não programadas” são tomadas diante situações novas e não conhecidas, ou 

seja, constituem novidades e tendem a ser tomadas após julgamentos improvisados e que exigem 

esforços para definir e diagnosticar o problema ou situação. 

Segundo William (1988), a decisão envolve um processo, isto é, uma sequência de passos 

ou etapas que se sucedem. Desta forma, utiliza-se o termo “processo decisório” para se descrever 

uma sequência de fases, podendo ser descrito em quatro etapas essenciais: 

 

1. Definição e diagnóstico do problema: Fase que envolve a obtenção dos dados e 

dos fatos a respeito do problema, suas relações com o contexto mais amplo, suas 

causas, definições e seu diagnóstico. 

2. Procura de soluções alternativas mais promissoras: Fase que envolve a busca de 

cursos alternativos de ação possíveis e que se mostrem mais promissores para a 

solução do problema, a satisfação da necessidade ou o alcance do objetivo. 

3. Análise e comparação das alternativas de solução: É a fase na qual as várias 

alternativas de cursos de ação são analisadas, ponderadas e comparadas, no 

sentido de verificar os custos (de tempo, de esforços, de recursos, etc.) e os 

benefícios que possam trazer, além de consequências futuras e prováveis quanto à 

sua adoção. 
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4. Seleção e escolha da melhor alternativa como um plano de ação: A escolha de 

uma alternativa de curso de ação implica o abandono dos demais cursos 

alternativos, a princípio. Há sempre um processo de seleção e de escolhas entre 

várias alternativas apresentadas. A racionalidade está implícita nesta atividade de 

escolha. 

Porém, no contexto de organizações startups o processo de tomada de decisão possui 

algumas características e peculiaridades. 

Dado os conceitos apresentados anteriormente, pode-se estabelecer uma relação sobre a 

tomada de decisão no âmbito de startups, ou seja, quais são os conceitos que abrangem o 

contexto nas quais estas organizações estão inseridas. A Tabela 3 abaixo auxilia na compreensão 

e visualização das correlações. 

 

Conceitos sobre processo decisório Autor (es) 
Contexto de tomada de decisão em 

startups 

Elementos Richard (1973) 

1. Tomador da decisão; 

2. Objetivo;  

3. Sistema de valores;  

4. Cursos de ação;  

5. Estados da natureza; 

6. Consequências.  

Áreas de decisão Ansoff (1973) 

 Decisões estratégicas;  

 Decisões administrativas;  

 Decisões operacionais. 

Tipos de decisão Herbert (2005) Não programadas. 

Tabela 3 – Relação do conteúdo teórico sobre tomada de decisão e ambiente de startups. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, visualiza-se que o processo de tomada de decisão em startups envolve alta 

complexidade, riscos e incertezas, sendo permeado por decisões não programadas, constituindo 

situações completamente novas, que tendem a ser tomadas após julgamentos improvisados e que 

exigem altos esforços do empreendedor na definição das soluções. 
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2.4. ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM STARTUPS 

 

Conforme abordado anteriormente no tópico sobre processo decisório, a forma como as 

empresas alocam seus recursos é uma importante decisão a ser tomada, tanto no âmbito 

estratégico quanto no tático. Porém na literatura há pouco material disponível neste campo, 

assim, o presente tópico ilustra os trabalhos encontrados. 

 Atualmente, as empresas iniciantes precisam se concentrar durante todo o tempo, em 

múltiplos aspectos, para que possam ser bem sucedidas no mundo dos negócios, não bastando 

apenas possuírem uma ótima ideia ou produto. Ademais, geralmente os recursos, tanto 

financeiros quanto humanos, são limitados e escassos (Vinther, 2013). 

Quando os recursos são bastante restritos na fase inicial, cada centavo deve ser gasto 

cuidadosamente, devido ao ambiente de competição extremamente agressiva e alta taxa de 

fracasso (Gage, 2012). 

Desta forma, o processo de captação de investimentos é crucial para o desenvolvimento 

de startups, porém, antes de iniciar tal busca, o empreendedor deve se questionar com muita 

clareza para que se deseja os recursos e onde serão alocados. Sendo essencial ter uma boa 

justificativa para cada escolha, e preferencialmente acompanhada de um orçamento bem 

elaborado (Gorini, 2015). 

Segundo Gorini (2015), é comum que potenciais investidores discutam a finalidade dos 

investimentos, a partir do momento em que percebem que existe alguma sinergia entre o 

investidor e a empresa. Para que a negociação prossiga, a resposta referente à alocação de 

recursos deve ser muito clara e bem estruturada. O empreendedor deve planejar o mais 

detalhadamente possível qual será o destino dos recursos, isto é, como eles serão investidos, 

sendo necessário também indicar qual o benefício, impacto ou resultado que cada alocação trará. 

 Assim, é necessário que algumas perguntas típicas sejam respondidas (Gorini, 2015): 

 Você quer recursos para testar o conceito do seu modelo? 

 Você quer recursos para crescer via aquisição? 

 Você quer recursos para uma expansão orgânica mais acelerada? 

 Você quer recursos para (...)? 

 

Logo, a decisão acerca da destinação dos recursos em startups também é um fator 

relevante para atração de investidores. No trabalho elaborado por Joglekar et al. (2009), foi 

investigado o problema da tomada de decisão por startups que receberam investimentos de risco, 
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e que os gastos com Marketing e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) representam percentuais 

relevantes das despesas globais. 

Assim, foi discutido qual o momento ideal em que o proprietário de startup deve buscar 

adquirir capital de giro, e também como deveria ser a distribuição do capital entre P&D (para 

melhorar a qualidade do produto) e Marketing (para aumentar as vendas) para finalmente 

aumentar o seu valor de mercado. Dentro do contexto de incertezas, foi proposto  por Joglekar et 

al. (2009) um modelo para estudar as decisões de aquisição e alocação de recursos nos diferentes 

estágios de crescimento de startups, incorporando um processo de financiamento no qual a 

avaliação inicial é impactada positivamente pela melhoria da qualidade do produto e pelo 

crescimento do mercado. 

As características do ambiente de empreendedorismo fornecem considerações únicas para 

a análise da interface entre o marketing e as operações. Por exemplo, com base em uma série de 

estudos empíricos em empresas de alta tecnologia, Roberts (1991) identifica os seguintes 

estágios para empresas inovadoras: startup, crescimento inicial e crescimento sustentado. 

Durante a fase inicial, as startups concentram-se principalmente no desenvolvimento do 

produto. Roberts (1991) indica que nos dois últimos estágios, o foco muda para orientação de 

mercado. Essa mudança de foco evolui simultaneamente com a infusão de rodadas de 

financiamento do mercado de capitais.  

O trabalho realizado por Cohen et al. (1996) propôs um modelo que busca explorar o 

equilíbrio intertemporal entre os recursos alocados à inovação de produtos e o crescimento do 

mercado. Outros estudos foram desenvolvidos (Hess, 2014), a fim de apresentar modelos 

analíticos com o objetivo de otimizar a alocação de recursos entre marketing e produção em 

firmas estabelecidas. 

Freeman (1982) sugeriu os recursos críticos para uma empresa em cada uma das fases do 

ciclo de vida de um produto, conforme demonstrado na Tabela 4.  

 

Recurso/Fase Inicial Crecscimento Maturidade 

Capacitação 
Crítica 

Tecnologia de produto 
Marketing, 
serviços, 
processos 

Tecnologia de 
processos 

RH Crítico Engenheiros, cientistas Gerência 
Mão de obra 
especializada 

Estrutura da 
indústria 

Entrada baseada em know-
how 

Fusões e 
Aquisições 

Concentrada 

Necessidade de 
capital 

Baixa Alta Alta 
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Poder de barganha 
dos compradores 

Baixo (novidades 
comandam preços) 

Alto 
(concorrência) 

Médio/Alto 
(oligopólio x 

concorrência?) 
Tabela 4 – Recursos críticos e ciclo de vida de produto 

Fonte: Freeman (1982) 

 

Os desafios de uma empresa em crescimento variam dependendo da fase em que se 

encontram (Freeman, 1982; Almeida et al., 2004; Kampas, 2003). Na fase inicial, os principais 

desafios são: tecnologia, engenharia e produto. Na fase de crescimento, os principais desafios 

são: processos e marketing (Freeman, 1982). 

A pesquisa desenvolvida por Yam et al. (2004) investigou as chamadas “capacidades de 

inovação tecnológica” (TIC - Technological Innovation Capabilities), que são uma abordagem 

abrangente de um conjunto de características de uma organização que facilitam e apoiam suas 

estratégias de inovação tecnológica (Burgelman et al., 2004). TICs são uma espécie de ativos 

especiais ou recursos que incluem tecnologia, produto, processo, conhecimento, experiência e 

organização (Guan e Ma, 2003). 

 Assim, Yam et al. (2004) discutiram seus impactos no desempenho competitivo em 

organizações chinesas. Para isso, empregaram uma análise de regressão linear para identificar a 

correlação entre as capacidades de inovação tecnológica, as taxas de inovação, crescimento de 

vendas e competitividade. Os resultados demonstraram que as duas capacidades mais 

importantes são “Pesquisa & Desenvolvimento” e “Alocação de Recursos”. Sendo a capacidade 

de P&D mais relevante para grandes e médias empresas, ao passo que, uma capacidade de 

alocação de recursos reforçaria o crescimento das vendas em pequenas empresas. 

No trabalho realizado por Vinther (2013), foi estudada a alocação de recursos em startups 

localizadas no Vale do Silício (Califórnia – Estados Unidos), investigando a forma como as 

empresas investem em branding, marketing e desenvolvimento de produtos, em um ambiente de 

recursos escassos e limitados. Percebeu-se que, na maioria dos casos, o foco principal estava no 

desenvolvimento de produtos. Por outro lado, em algumas situações, branding e marketing 

foram percebidos como menos relevantes pelos empreendedores entrevistados. Apesar de 

nenhuma empresa realizar gastos com marketing ou branding, todas elas possuíam práticas nas 

duas áreas, porém sem grandes despesas financeiras.  

Baseando-se nos dados coletados, Vinther (2013) elaborou um framework chamado “O 

Universo da Startup”, conforme Figura 11, que relaciona o ambiente da empresa com o sistema 

solar, sendo possível a sua utilização por qualquer startup a fim de otimizar seus fluxos de 
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trabalho, criar produtos de sucesso, e melhorar suas chances de sobrevivência em seus mercados 

de atuação.  

 

 

 

 

 
Figura 11 – Framework: O Universo da Startup 

Fonte: Adaptado de Vinther (2013) 
  

 

A partir do trabalho desenvolvido, o autor concluiu que as startups tecnológicas podem 

aumenta suas possibilidades de sucesso sem realizar grandes dispêndios monetários, através da 

aplicação de práticas simples nos campos de branding, marketing e desenvolvimento de 

produtos.  

2.4.1. QUADRO SÍNTESE: FORMAS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM 

FATORES INTERNOS EM STARTUPS ENCONTRADAS NA 

LITERATURA 

 

A Tabela 5 demonstra como os autores, segundo suas pesquisas, propõem prioridades 

para alocação de recursos em fatores internos em startups.  
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Título Autores 
Formas de alocação de recursos 

em fatores internos Startups 

“Resources Allocation Within US Tech 

Startups - How to do branding, marketing, 

and product development with limited and 

scarce resources” 

Vinter, 

2013 

- Gestão da Marca (Branding) 

- Marketing 

- Desenvolvimento de Produtos 

“Marketing, R&D, and startup valuation” 
Joglekar, 

2009 

- Pesquisa & Desenvolvimento: 

Melhoria da qualidade dos 

produtos 

- Marketing: Aumento das vendas 

“New product development: The 

performance and time-to-market tradeoff" 

Cohen, 

1996 

- Inovação de Produtos 

- Crescimento de Mercado  

“Entrepreneurs in High Technology” 
Roberts, 

1991 

- Desenvolvimento de Produto 

- Desenvolvimento de Mercado 

“The Economics of Industrial Innovation” 
Freeman, 

1982 

- Tecnologia / Engenharia / 

Produto 

- Marketing 

Tabela 5 – Principais destinação de recursos utilizados por startups encontrados na literatura 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esse quadro síntese subsidiará a construção do instrumento para a realização de 

entrevistas com especialistas no presente trabalho. A partir da literatura investigada, é possível 

visualizar duas estratégias principais para alocação de recursos em startups:  

 Estratégia 1: Baseada em ciclo de vida (fases); 

 Estratégia 2: Baseada em fatores internos (destinações). 

  

Assim, a elaboração do framework buscará relacionar ambas as estratégias encontradas, 

de acordo com as percepções dos especialistas a serem investigadas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. CLASSIFICAÇÃO 

 

Para que se possa classificar o presente trabalho, serão utilizados os modelos de 

classificação propostos por Rodrigues (2006), Silva e Menezes (2006) e Gil (2009), conforme 

demonstrado na Figura 12. 

 Esta forma considera-se os seguintes aspectos: 

 Natureza;  

 Objetivos;  

 Abordagem do problema;  

 Procedimentos.  

 

 
 

Figura 12 – Classificação da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Gil (2009) e Silva e Menezes (2001) 
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A pesquisa desenvolvida é classificada, por estes aspectos, da seguinte forma: 

Segundo a natureza – essa pesquisa pode ser classificada como aplicada visto que tem 

aplicação prática e é dirigida à solução de problemas reais e específicos (RODRIGUES, 2006).  

Segundo os objetivos – esta pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa 

exploratória (Rodrigues, 2006), pois visa conhecer os fatos e fenômenos e levantar informações 

disponíveis referentes ao objeto de estudo, o qual é um campo pouco explorado. Além disso, 

abarca entrevistas com especialistas no tema a ser pesquisado e elaboração de framework, 

buscando descrever experiências anteriores (Silva e Menezes, 2001). 

Segundo a abordagem do problema – a pesquisa possui característica qualitativa, além de 

buscar compreender as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas, propondo o 

desenvolvimento experimental de um framework. Segundo Silva e Menezes (2001), a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo do referido 

tipo de pesquisa. 

Segundo aos procedimentos – Esta pesquisa define-se como uma “pesquisa 

bibliográfica”, na qual são utilizados dados e informações advindos de documentos nacionais e 

internacionais sobre o tema. Foi elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos de revistas, de teses de mestrado e doutorado e, de 

material disponibilizado na Internet (RODRIGUES, 2006).  Ademais, a pesquisa será empírica, 

na qual será realizado um levantamento, através da coleta de percepções de especialistas em 

startups, pois envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer 

(Gil, 2009), a fim de se elaborar um framework. 

  
 

3.2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho possui o objetivo geral de investigar a decisão sobre aplicação de 

recursos nos fatores internos por startups, através de pesquisa empírica, buscando vislumbrar a 

percepção de especialistas sobre as estratégias adotadas no processo de decisão deste tipo de 

organização. Busca-se assim, servir como direcionador para empreendedores atuais e futuros no 

desenvolvimento de suas ideias, sem a intenção de propor uma generalização do assunto, mas 

sim explorar um assunto pouco tratado. 
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Para que este objetivo seja alcançado faz-se necessária a execução de diversas etapas 

tanto da parte conceitual e embasamento teórico, quanto da aplicação prática da pesquisa.  

Detalhando a Figura 1, e com o intuito de contribuir para maior compreensão do atual 

capitulo, foi elaborada a Figura 13, com as nove fases que compõem o método da pesquisa, 

divididas em quatro etapas: Revisão da Literatura, Desenvolvimento e Aplicação do Instrumento 

de Pesquisa, Elaboração do Framework, e Conclusão. 

 

 
Figura 13 – Método da pesquisa por etapas 

Fonte: Adaptado de Costa (2014) e Farias (2014) 

 

 

A “Etapa 1” referente à Revisão da Literatura, foi desenvolvida no Capitulo 2, onde foi 

elaborado o referencial teórico, bem como analisados e destacados as principais destinação de 

recursos em fatores internos encontrados na literatura. 

Nos capítulos, a seguir, serão descritas as demais etapas do método de pesquisa do 

presente estudo. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1. ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

4.1.1. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA: ENTREVISTA 

 

No presente trabalho, a metodologia de entrevistas semi – estruturadas foi utilizada, a fim 

de coletar informações sobre a percepção de especialistas na área de estudo. Utilizando os dados 

levantados para propor um framework que auxilie a visualização do processo de alocação de 

recursos em startups. 

Para Manzini (2004), a entrevista semi - estruturada foca em um assunto sobre o qual se 

elabora um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer facilitar 

o surgimento de informações com maior liberdade, e as respostas não são condicionadas a 

alternativas padronizadas. 

Para Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada tem como característica a utilização de 

interrogações básicas, que são embasadas em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Assim, a essência principal seria focada pelo investigador-entrevistador. Desta forma, 

o autor afirma que, a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de 

manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações 

(Triviños, 1987 apud Manzini, 2004). 

Manzini (2003) ressalta que é possível realizar o planejamento da coleta de informações 

através da elaboração de determinado roteiro com perguntas que visam alcançar os objetivos 

pretendidos na pesquisa. Assim, o roteiro seria útil para, além de coletar as informações básicas, 

também como um meio para que o pesquisador se organize e se prepare para o processo de 

interação com o entrevistado. 
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4.1.2. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para auxiliar a estruturação do instrumento de pesquisa, que consiste em um questionário 

para realização das entrevistas com os especialistas foi elaborado um quadro, conforme Figura 

14 abaixo, demonstrando o alinhamento entre os diversos elementos da pesquisa. Desta forma, é 

possível sintetizar a visualização entre a questão da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos, as perguntas propostas no questionário e os autores que abordam os conceitos 

utilizados em cada questão. 
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Figura 14 – Relação das perguntas do questionário com a questão e os objetivos da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após a elaboração do questionário, foi realizado um testecom um especialista, com o 

objetivo de aprimorar o instrumento de pesquisa. Assim foram apontados e incorporados 

diversos ajustes nas questões, e também em relação à estruturação do questionário, com o 

intuito de aumentar a aderência ao objeto de estudo. 

 

4.1.3. DEFINIÇÃO DO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 
 

No presente trabalho, considerou-se o conhecimento empírico, identificado em 

entrevistas compostas por questões abertas e realizadas com especialistas em startups.  

Os especialistas convidados para as entrevistas foram selecionados por amostra do tipo 

não probabilística (Duarte, 2005), cuja definição depende do julgamento do pesquisador, e 

selecionada por tipicidade e acessibilidade, como também quanto à disponibilidade e interesse 

do participante (Vergara, 2007).  

Assim, participaram do estudo sete especialistas brasileiros, que atuam em diversos 

segmentos, possuem diferentes ocupações profissionais, e de variados níveis hierárquicos. 

Foram considerados como “especialistas em startup” profissionais que atuam ou já atuaram 

como empreendedor/ empresário, professor ou pesquisador na área de conhecimento do 

objeto de pesquisa, e investidor. 

Destaca-se que não foi definido percentual de participação de cada perfil no estudo. 

No entanto, ter a participação de todos os perfis planejados foi um fator considerado relevante 

para a diversidade e a captação da percepção a partir de visões diferentes.  

Após a confirmação de interesse e participação dos convidados, o grupo de 

participantes foi identificado, através do “Bloco 1- Perfil dos Respondentes” do questionário, 

quanto à faixa etária, escolaridade, nacionalidade, país de residência, ocupação profissional, 

nível hierárquico na organização, o tipo e o tempo de experiência com startups. 

A Figura 15 apresenta as características de perfil dos especialistas participantes do 

estudo.  
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Figura 15 – Perfil dos Participantes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, analisando as informações obtidas, percebe-se que o objetivo de diversidade 

nos perfis dos especialistas, principalmente em relação à ocupação e experiência com startups 

foi alcançado. Porém, algumas outras características se mantiveram homogêneas, por 

exemplo, gênero, nacionalidade e região de residência. O tempo de experiência com startups 

predominante foi de 6 a 10 anos, e a maioria dos participantes são doutores. 

 

 

4.1.4. APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para aplicação do instrumento de pesquisa, especialistas foram identificados através da 

rede de contatos profissionais dos responsáveis pelo estudo, e também pela participação em 

evento sobre startups.  

Os participantes foram convidados e contatados pessoalmente, através de redes sociais 

(Facebook, Instagram e Whatsapp), correio eletrônico, e telefone.  As entrevistas foram 

realizadas presencialmente e por telefone, entre os meses de maio e junho de 2018, seguindo 

as perguntas selecionadas. Vale destacar que os entrevistados não foram compensados por sua 
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participação. Foi utilizado um roteiro de abordagem com cada um dos entrevistados, 

conforme ilustrado na Tabela 6: 

 

Tempo de Duração Atividade 

5 minutos Contextualização sobre o estudo e 
descrição dos objetivos. 

5 minutos Aplicação das perguntas do “Bloco 1 – 
Perfil dos Respondentes”. 

30 – 50 minutos Aplicação das perguntas do “Bloco 2 – 
Levantamento de Formas de Alocação de 
Recursos em Startups”. 

Tabela 6 – Planejamento e roteiro das entrevistas com especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir serão apresentados os resultados por meio da compilação dos dados e 

gráficos que ilustram os temas mais relevantes para a destinação de recursos em startups, a 

partir das opiniões dos especialistas participantes.    

 

4.1.4.1. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Como resultado da aplicação do questionário validado junto aos especialistas, foram 

obtidas 49 respostas, referentes às questões abertas contidas no “Bloco 2 – Levantamento de 

Formas de Alocação de Recursos em Startups”. A Tabela 7Tabela 6 especifica de forma 

detalhada o perfil de cada um respondente, a fim de contextualizar e subsidiar as análises das 

respostas coletadas. 

 

Respondentes Perfil – Respostas do “Bloco 1” 

Especialista 1 

Homem, 26 a 30 anos, Brasileiro, Residente no Sul, Escolaridade: 

Ensino Superior Completo, Experiência com startups: Empreendedor, 

Nível hierárquico em sua organização: Fundador, Tempo de experiência 

com startups: 6 a 10 anos. 

Especialista 2 Homem, 36 a 40 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 
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Doutorado, Experiência com startups: Investidor / Empreendedor / 

Professor, Nível hierárquico em sua organização: Conselheiro / 

Professor, Tempo de experiência com startups: 16 a 20 anos. 

Especialista 3 

Homem, 56 a 65 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 

Doutorado, Experiência com startups: Investidor, Nível hierárquico em 

sua organização: Professor, Tempo de experiência com startups: 6 a 10 

anos. 

Especialista 4 

Homem, 26 a 30 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 

Doutorado, Experiência com startups: Empreendedor / Pesquisador, 

Nível hierárquico em sua organização: Professor, Tempo de experiência 

com startups: 6 a 10 anos. 

Especialista 5 

Homem, 31 a 35 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 

MBA/Mestrado, Experiência com startups: Empreendedor, Nível 

hierárquico em sua organização: Proprietário, Tempo de experiência com 

startups: 6 a 10 anos. 

Especialista 6 

Homem, 46 a 55 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 

MBA/Mestrado, Experiência com startups: Investidor /Empreendedor/ 

Professor, Nível hierárquico em sua organização: Sênior, Tempo de 

experiência com startups: 6 a 10 anos. 

Especialista 7 

Homem, 56 a 65 anos, Brasileiro, Residente no Sudeste, Escolaridade: 

Pós - Doutorado, Experiência com startups: Pesquisador, Nível 

hierárquico em sua organização: Supervisor / Coordenador, Tempo de 

experiência com startups: 11 a 15 anos. 

Tabela 7 – Detalhamento dos perfis por especialista 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A seguir são expostas as respostas obtidas por cada especialista, para as perguntas 

abertas: 

 

 P1: Com base na sua experiência em gestão e desenvolvimento de startups, o 

processo de tomada de decisão de alocação de recursos financeiros é embasado 

em algum método analítico ou pela intuição do empreendedor? Descreva sua 
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percepção acerca do processo de tomada de decisão de alocação de recursos em 

startups. (2.1): 

 

o Especialista 1:  “Depende das necessidades, depende do que o momento pede. 

Desconheço metodologias para aplicação de recursos. Utiliza-se a 

experiência dos gestores, dependendo do contexto e do momento ao qual a 

empresa se encontra.”; 

o Especialista 2: “Desconheço a existência, e na verdade acredito que não deva 

existir. No início, existe uma zona de liberdade,  mais ligado à intuição dos 

empreendedores, e não um processo metodológico. Para startups é 

importante, não apenas o foco em gerenciar da melhor forma os recursos 

financeiros, mas sim também todos os outros recursos disponíveis nesta etapa, 

como por exemplo, recursos humanos, capital intelectual, etc., e suas formas 

de combinação (por exemplo, visão baseada em recursos). As empresas que 

obtiveram sucesso utilizaram vários recursos com liberdade.”; 

o Especialista 3: “Como em startups não existe série histórica, deve-se buscar 

analisar a tendência da tecnologia, por ser inovação, deve-se acompanhar as 

tendências do mercado.”. 

o Especialista 4: “Depende da condição da empresa. Caso existe alguma 

captação de recursos, geralmente o investidor, ou profissional sênior externo, 

interfere no processo de tomada de decisão da startup, tendo grande 

influência em relação aos empreendedores. Não percebe a existência de 

métodos analíticos, porém  as vezes utilizam o Demonstrativo de Resultados 

contábeis para subsidiar algumas decisões baseadas em custos por produtos 

(por exemplo desenvolvimento de linhas de produtos).”; 

o Especialista 5: “Depende do momento em que a empresa se encontra, qual o 

nível de desenvolvimento dela. Depende do ciclo de vida do produto (modelo), 

mas não tem nenhum modelo específico para alocação de recursos. Na minha 

percepção, busca-se analisar de acordo com o ciclo de vida do produto.”; 

o Especialista 6: “O processo de tomada de decisão é baseado em um 

Planejamento Estratégico, que por sua vez é baseado em um Plano de 

Negócios. O Planejamento Estratégico deve mostrar ao empreendedor as 

prioridades para o negócio avançar. A alocação de recursos deve priorizar as 
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ações que levam as  melhores chances do negócio ganhar tração e de 

conseguir uma nova rodada de investimento. Por isso, a importância de 

empreendedores terem ajuda de conselheiros e investidores para repensar o 

planejamento estratégico e o plano de negócios, que não deve ser muito 

detalhado e complexo, e sim ter como objetivo nortear as ações dos 

gestores.”; 

o Especialista 7: “Intuição, geralmente o empreendedor possui pouco 

conhecimento e experiência em gestão, focado mais no trabalho de bancada, 

não muito voltado para gestão.” 

 

 P2: Na sua percepção, quais são as principais destinações de recursos financeiros 

possíveis no contexto de startups, ou seja, como esses recursos podem ser alocados 

pelo empreendedor? (2.2): 

 

o Especialista 1: “Operacional, Serviços/Produto, Marketing.”; 

o Especialista 2: “Depende do segmento e do setor, porém de uma forma geral 

são: Pesquisa & Desenvolvimento (Inovação), Produção, Gestão e 

Marketing.”; 

o Especialista 3: “Opex (Operação) e Capex (Ativos).”; 

o Especialista 4: “Muitas vezes a startup surge de um conceito, mas nem sempre 

quem teve a ideia será o responsável por desenvolvê-la, por isso é muito 

importante Pesquisa & Desenvolvimento e Recursos Humanos capacitados 

para desenvolver as ideias.”; 

o Especialista 5:  “Insumo (Matéria-Prima), Compra de Estoque, Capital 

de Giro, Marketing, Capital de reserva, Pessoas (Equipe própria ou 

terceirização), P&D (desenvolvimento de outras linhas de produto), expansão 

do negócio (mudança de estado, cidade). Operação (custos fixos) x Expansão 

(investimentos).”; 

o Especialista 6: “Isso depende do perfil de cada negócio, não existe uma 

receita fechada que pode ser seguida. Com já dito, a alocação de recursos 

dependerá de um planejamento estratégico que deverá focar em ações de 

avanço para cada negócio.”; 

o Especialista 7: “Opex (Operação) e Capex (Ativos)”. 
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 P3: Na sua percepção, as destinações de recursos financeiros por startups 

levantadas na questão 2.2 poderiam se relacionar com as seguintes áreas: 

Desenvolvimento de Produtos, Marketing, ou Gestão de Marca (Branding)? 

Como? (2.3): 

 

o Especialista 1: “Sim, estão ligadas às áreas citadas.”; 

o Especialista 2: “Sim, porém não vejo separação entre Marketing e Branding, 

seria apenas Marketing, tudo que diz respeito ao relacionamento entre a 

empresa e o mercado.”; 

o Especialista 3: “Sim, Marketing, Comercial e Operações, pessoas 

(investimento em recursos humanos).”; 

o Especialista 4: “Com certeza, conforme respondido anteriormente.”; 

o Especialista 5: “Sim, conforme respondido anteriormente.”; 

o Especialista 6: Sim, podem se relacionar das seguintes formas: 

 Desenvolvimento de Produtos: Nesta área os recursos podem ser 

alocados para as seguintes fases: 

a) Teste de conceito: Ex: No desenvolvimento de uma MVP; 

b) Comercialização (Time-To-Market): Ex: Na construção do 

produto final; 

 Marketing: Na criação de conteúdo relevante e valioso, a fim de atrair 

e envolver os clientes gerando valor de modo a criar uma percepção 

positiva da sua marca e assim gerar mais negócios. 

 Gestão de Marca (Branding): No trabalho necessário para tornar a 

marca mais conhecida, mais desejada, mais positiva na cabeça dos 

seus consumidores.”; 

o Especialista 7: “Sim, Marketing, Comercial e Operações, pessoas 

(investimento em recursos humanos).” 
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 P4: Na sua percepção, a estratégia de alocação de recursos de uma startup pode 

aumentar o seu valor de mercado? Como? (2.4): 

 

o Especialista 1: “Sim, empresas de tecnologia focadas em P&D (Capex) 

enquanto que outras empresas (menos focadas em tecnologia) possuem outro 

foco (Opex).”; 

o Especialista 2: “Sim, pois ao tomar as decisões certas o valor aumenta, caso 

contrário, cai.”; 

o Especialista 3: “Com certeza. Dentro da estratégia, principalmente 

direcionando para tecnologia e pessoas.”; 

o Especialista 4: “Sim, pois o investidor pode interpretar a existência de um 

processo de decisão sobre destinação de recursos como um indicativo de 

gestão e organização.”; 

o Especialista 5: “Sim, pois a maioria das empresas que recebem aporte de 

fundos financeiros, a empresa divulga e é "validada", vista como uma espécie 

de chancela do mercado, gera nas pessoas uma visão de que a empresa é 

qualificada. Na perspectiva interna, a gestão do negócio impacta sim, pois se 

o mercado sabe que o empreendedor é um gestor ruim, ele não confia.”; 

o Especialista 6: “Fazendo a mesma avançar e crescer mais rápido.”; 

o Especialista 7: “Se houver um critério científico, há maior possibilidade de 

aumentar sua perenidade, como é feito pela intuição, fica devendo.”. 

 

 P5: Na sua percepção, a estratégia de alocação de recursos de uma startup pode 

aumentar a sua aceitação junto ao seu público-alvo? Como? (2.5): 

 

o Especialista 1: “Não. Para o cliente o que importa é resolver o problema dele, 

e não como a empresa é gerida.”; 

o Especialista 2: “Sim, porém a pergunta é muito genérica. De um modo geral, 

sim.”; 

o Especialista 3: “Sim, por imagens, divulgar a marca, trabalhando tecnologia e 

desenvolvimento da marca ("Share of mind").”; 

o Especialista 4:  “Não. Para o cliente o que importa é resolver o problema dele, 

e não como a empresa é gerida.”; 
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o Especialista 5: “Não, pois é o tipo de percepção que o consumidor final não 

tem, não percebe. Por exemplo, desenvolvimento de aplicativos o cliente não 

sabe como a empresa gerencia seus recursos, porém um investidor se interessa 

pela forma com que a empresa gerencia seus recursos sim. Também no caso 

de consumidor intermediário há interesse na forma de alocação de recursos e 

gestão da empresa.”; 

o Especialista 6: “Sim, no investimento no trabalho de descoberta do cliente, do 

descobrimento de suas dores e necessidades, assim como testes de validação 

consistentes que podem ser feitos em feiras e eventos do gênero.”; 

o Especialista 7: “Sim, se souber analisar os fatores que agregam valor ao 

cliente, serviços ou produtos que impactam os clientes.” 

 

 P6: Considerando o modelo de desenvolvimento proposto por Bell (1991), em 

qual (is) etapa(s) é (são) crucial (is) a captação de recursos em uma startup? 

(2.6): 

 

o Especialista 1: “Desenvolvimento de Produto.”; 

o Especialista 2: “Capital Inicial.”; 

o Especialista 3: “Conceito / Desenvolvimento de Produto / Desenvolvimento de 

Mercado.”; 

o Especialista 4: “Desenvolvimento de Produto.”; 

o Especialista 5: “Capital Inicial / Desenvolvimento de Mercado.”; 

o Especialista 6: “Desenvolvimento de Mercado.”; 

o Especialista 7: “Conceito.” 

 

 P7: Com base na sua experiência em startups, como deveriam ser distribuídos 

(em percentual - aproximadamente) os recursos financeiros, em cada uma das 

etapas de desenvolvimento das startups abaixo, a fim de aumentar suas 

possibilidades de sucesso? (2.7): 

 

Para cada um dos especialistas foi estruturada uma tabela na qual se relacionava às 

fases de desenvolvimento de startups propostas por Bell (1991) às destinações citadas pelo 

respondente na questão 2.2, de acordo com o modelo no Apêndice A. Além disso, foram 
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ilustradas abaixo as observações e justificativas apontadas pelos participantes, 

contextualizando as suas percepções sobre as ordens de grandeza dos percentuais de alocação 

para cada fator interno: 

 

o Especialista 1: Durante a elaboração da Tabela 8, foi abordado pelo especialista 

que cada fase tem a sua ordem de grandeza em relação aos investimentos 

necessários, e, quanto mais a frente, maior é a exigência de recursos 

financeiros, porém, a distribuição percentual proposta considera a alocação do 

montante existente em cada uma das etapas. Foi apontado também que, como o 

empreendedor ainda não havia vivenciado a fase de “Consolidação”, a sua 

percepção foi embasada em projeções e cenários, enquanto que nas fases 

anteriores foi embasada pela experiência em sua empresa. Além disso, foi 

considerado que na fase de “Conceito” não há necessidade de dispêndio de 

recurso, por isso o percentual escolhido foi de 0% para todas as possíveis 

destinações. 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

Marketing / Branding 0% 70% 30% 50% 35% 
P&D 0% 30% 40% 30% 15% 

Gestão (RH, Processos, 
Gerentes do produto, 
Customer Success) 

0% 0% 30% 20% 50% 

Tabela 8 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 1” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

o Especialista 2: Durante a elaboração da Tabela 9, foi abordado pelo especialista 

que o exercício de definir um percentual de destinação de recursos para cada 

fase de desenvolvimento de startups apresenta limitações devido ao seu caráter 

genérico, e que deveriam ser especificados outros fatores, como por exemplo o 

setor de atuação, o segmento ou a base de conhecimento das startups. Assim, 

os valores abaixo foram definidos referente à startups com atuação no setor de 

tecnologia. Ademais, foi citado pelo especialista que, segundo sua percepção e 

experiência, um modelo linear de desenvolvimento não faz sentido, sendo mais 

coerente à abordagem de processo baseado em utilização das competências dos 
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empreendedores para identificar e apresentar soluções para as dores e 

problemas do mercado-alvo. 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

P&D 45% 35% 10% 0% 0% 

Marketing 55% 60% 20% 35% 0% 

Produção 0% 5% 50% 0% 0% 

Gestão 0% 0% 20% 60% 0% 
Tabela 9 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 2” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

o Especialista 3: Durante a elaboração da Tabela 10, foi abordado pelo 

especialista que, embora na fase de conceito os recursos sejam menores do que 

nas demais fases, deve-se investir a maioria do montante disponível em 

Pesquisa & Desenvolvimento, para que seja possível a elaboração de um 

produto mínimo viável e testá-lo em seu mercado-alvo. 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

Opex 0% 0% 60% 30% 0% 
Capex 0% 100% 0% 0% 0% 
P&D 90% 0% 0% 0% 0% 

Marketing 10% 0% 0% 0% 10% 
Pessoas 0% 0% 40% 50% 40% 

Tecnologia 
(Operação) 

4% 
0% 0% 10% 50% 

Tabela 10 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 3” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

o Especialista 4: Durante a elaboração da Tabela 11, o especialista citou que a 

destinação de recursos depende do tipo de empresa, podendo variar de acordo 

com características específicas de cada startup. Também foi considerado que 

na fase de “Conceito” não há necessidade de dispêndio de recurso, e que na 

fase de “Capital Inicial” é importante que a empresa tenha condições de 

elaborar um protótipo sem gastar dinheiro, por isso o percentual escolhido para 

ambas as etapas foram de 0% para todas as possíveis destinações. 
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Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

P&D 0% 0% 50% 20% 10% 

Branding 0% 0% 10% 30% 40% 

Marketing / Vendas 0% 0% 40% 50% 50% 
Tabela 11 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 4” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

o Especialista 5: Durante a elaboração da Tabela 12, o especialista também citou 

que a alocação de recursos depende do mercado no qual a startup se encontra, 

bem como do modelo de negócio adotado. Também foi citado pelo especialista 

que, para que seja possível a continuidade e sustentabilidade financeira do 

negócio, é extremamente importante que a organização continue investindo em 

inovação, tanto buscando novas oportunidades de melhoria do seu 

produto/serviço, como também em novos negócios, destacando um ciclo ao 

qual uma startup está inserida. Ademais, também foi apontado que, como o 

empreendedor ainda não havia vivenciado a fase de “Consolidação”, preferiu 

não apontar os percentuais, visto que sua percepção poderia ser distorcida, por 

isso a etapa foi retirada da análise. 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Marketing 0% 25% 30% 30% 

RH 30% 15% 30% 20% 

P&D 50% 30% 10% 2% 

Operações 20% 0% 30% 8% 

Expansão 0% 0% 0% 40% 
Tabela 12 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 5” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

o Especialista 6: Como o questionário foi respondido via e-mail pelo especialista, 

a pergunta não foi compreendida corretamente, sendo descartada para a 

presente análise. 

 

o Especialista 7: Ao elaborar a Tabela 13, o especialista considerou que é 

extremamente importante a equipe que lidera e operacionaliza o 
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desenvolvimento das startups, principalmente a partir da fase de 

“Desenvolvimento de Produto”, quando os montantes investidos são maiores.  

 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

Opex 0% 0% 60% 30% 0% 

Capex 0% 100% 0% 0% 0% 

P&D 90% 0% 0% 0% 0% 

Marketing 10% 0% 0% 0% 10% 

Pessoas 0% 0% 40% 50% 40% 
Tecnologia 
(Operação) 

4% 
0% 0% 10% 50% 

Tabela 13 – Resposta Questão 2.7 - Percepção do “Especialista 7” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A seguir serão apresentadas as principais análises obtidas a partir dos dados coletados 

junto aos especialistas, a fim de subsidiarem a elaboração do framework. 

 

4.1.5. TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

Após a realização das entrevistas com os especialistas, cada uma das respostas 

coletadas no instrumento de pesquisa foi digitada utilizando-se uma planilha Excel. As 49 

respostas foram compiladas e processadas em uma base de dados, visando à análise para 

compreensão e interpretação das respostas, para permitir a elaboração do framework. 

Primeiramente, os dados coletados foram organizados tratando os resultados gerais 

em uma nuvem de palavras, elaborada a partir da junção das 49 respostas compiladas na base 

de dados, ainda sem uma classificação por tipo de dimensão e, em seguida, apresenta-se o 

detalhamento dos resultados com o auxílio de gráficos específicos.  

A nuvem de palavras, ilustrada na Figura 16, apresenta as palavras mais utilizadas 

pelos especialistas para descrever as principais destinações de recurso sem fatores internos no 

contexto de startups. 

De acordo com a Universidade Federal Fluminense – UFF (2014), a nuvem de 

palavras é um recurso gráfico, para que seja possível visualizar os termos mais frequentes de 

um determinado texto. O tamanho da fonte em que a palavra é exibida está em função da 
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frequência da palavra no texto, ou seja, as palavras mais frequentes são demonstradas em 

fontes de tamanho maior, e opostamente, palavras menos frequentes são expressas em fontes 

de menor tamanho. 

 
Figura 16 – Nuvem de palavras apresentando os termos mais utilizados pelos especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando a ferramenta on-line Tagul Clouds: Tagul - Gorgeous tag clouds 
 

Pode-se observar que, as palavras preponderantes, nas respostas registradas durante a 

pesquisa, estão destacadas na nuvem em dois principais níveis de tamanho, que nos permitem 

uma análise qualitativa.  

1º nível de destaque: “Recursos” e “Empresa” 

2º nível de destaque: “Desenvolvimento” e “Produto” 

 
Estes grupos de palavras destacadas permitem a constatação da percepção do grupo 

de especialistas, que participou das entrevistas individuais, representando uma amostra que 

pertence a um contexto desenvolvimento de startups.   

Verifica-se que a frequência das palavras “Recursos” e “Empresa” permite uma 

constatação de que os especialistas focaram sua análise nas questões relacionadas às palavras-

chave da pesquisa. 

Nota-se que o segundo nível de destaque das palavras, “Desenvolvimento” e 

“Produto”, nos apontamentos dos participantes do estudo, pois demonstra que a percepção de 

que o cerne da discussão sobre startups perpassa pelo desenvolvimento de algum produto a 

ser oferecido para resolver determinado problema do público-alvo em questão. 



73 

 

De modo geral, as palavras na nuvem são uma contribuição para o levantamento de 

diretrizes relevantes para o presente estudo, assim como para a visualização dos conceitos 

abordados pelos especialistas durante a aplicação do instrumento da pesquisa. 

 

4.2. ETAPA 3: ELABORAÇÃO DO FRAMEWORK 

4.2.1. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

A seguir, são apresentadas as análises realizadas a partir do agrupamento dos dados, 

quadros com as classificações das respostas obtidas na aplicação do questionário em pequeno 

grupo, e suas respectivas análises.  

Sobre o processo de tomada de decisão de alocação de recursos financeiros, foi 

questionado se o mesmo seria suportado por algum método analítico ou pela intuição dos 

empreendedores. A Figura 17 demonstra as opiniões dos respondentes em relação às duas 

opções citadas, e também outras percepções sobre o processo. 

 

 
Figura 17 – Processo de Tomada de Decisão: Percepção dos Especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Logo, percebe- se que há maior tendência de que o processo de tomada de decisão do 

empreendedor seja baseado, principalmente, por sua intuição e percepção do contexto ao qual 

se encontra. Vale destacar também que foi apontada a utilização de métodos que não focam 

diretamente no processo de tomada de decisão de um modo geral, mas que buscam pautar a 

ação de forma racionalmente, de acordo com determinados critérios, como, por exemplo, 

"Demonstrativo de Resultados", "Decisões Baseadas em Custo dos Produtos", ou "Ciclo de 

Vida do Produto". 
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Já quando se refere à questão do aumento de valor de mercado devido à estratégia de 

alocação de recursos utilizada pela startup, os especialistas foram unânimes em apontar que 

existe essa relação. A Figura 18 ilustra os principais argumentos apresentados pelos 

especialistas a fim de justificar a relação entre a alocação de recursos e o valor de mercado de 

uma organização. 

 

 
Figura 18 – Relação entre Alocação de Recursos e Valor de Mercado: Percepção dos especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É interessante observar que, segundo a opinião dos especialistas entrevistados, 

existem duas formas de se relacionar um possível aumento do valor de mercado com o 

processo de alocação de recursos em startups. A primeira delas é a influência positiva da 

existência de um mecanismo focado em realizar as melhores destinações de recursos possíveis 

no contexto organizacional. A segunda refere-se à imagem transmitida ao mercado ao 

possuírem uma forma de gestão estruturada, possivelmente aumentando a credibilidade e a 

confiança de potenciais investidores. 

Já ao analisar a percepção dos especialistas sobre a relação entre a estratégia de 

alocação de recursos de startups e o aumento de sua aceitação junto ao seu público-alvo, não 

houve um consenso entre as respostas dos respondentes. A Figura 19 retrata a divisão de 

opiniões entre a influência da forma como startups alocam seus recursos e o potencial de 

aceitação de seu produto/serviço junto ao público-alvo. Este fato pode ter ocorrido devido a 

divergências de entendimento dos participantes quanto a questão da pesquisa, visto que as 

entrevistas foram realizadas em momentos diferentes. 
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Figura 19 – Relação entre Alocação de Recursos e aceitação junto aos clientes: Percepção dos especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre os especialistas que não vislumbram relação entre as duas variáveis acima, 

percebe-se que o principal argumento é baseado no conceito de que, para o consumidor final, 

o que importa realmente é a sua experiência com o produto/serviço oferecido pela empresa, e 

não na forma como a startup gerencia seus recursos internamente. Para os especialistas que 

possuem a percepção de existência de relação, nota-se a justificativa de que, ao realizarem a 

alocação de recursos corretamente, as empresas podem melhorar as soluções oferecidas aos 

clientes, além de fomentar a divulgação e fortalecimento da marca. 

Foram analisadas também as etapas cruciais para captação de recursos em startup, 

considerando o modelo de desenvolvimento proposto por Bell (1991). Ou seja, considera-se 

como crucial o fato de que, caso não aconteça a obtenção de reursos em determinada etapa, 

torna-se inviável a continuidade das atividades da organização. A Figura 20 ilustra a 

distribuição percentual de especialistas que consideram determinadas etapas como 

fundamentais no contexto de startups. 

 

 
Figura 20 – Etapas cruciais - Desenvolvimento de Startups (Bell, 1991): Percepção dos Especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Interessante notar que os especialistas obtiveram percepções distintas em relação ao 

questionamento proposto, e as respostas foram muito equilibrados entre praticamente todas as 

fases propostas por Bell (1991), excluindo apenas a fase de “Consolidação”. Uma das 

possibilidades para este fato é a pluralidade de experiências adquiridas por cada um dos 

respondentes, fomentando assim visões diferentes sobre os estágios de desenvolvimento de 

startups. Além disso, também pode ter ocorrido divergência de entendimento dos 

participantes quanto aos conceitos apresentados durante a aplicação do questionário, visto que 

as entrevistas foram realizadas em momentos diferentes, durante os 2 meses de aplicação do 

questionário. 

Contudo, em termos percentuais, percebe-se tendência da indicação de que as fases 

de “Desenvolvimento de Produto” e “Desenvolvimento de Mercado” são mais cruciais para a 

captação de recursos, mantendo coerência com argumentos apresentados por determinados 

especialistas que apontam que nas fases iniciais de “Conceito” e “Capital Inicial” deve-se 

desembolsar o mínimo possível no desenvolvimento e validação dos protótipos. 

Em relação às principais destinações de recursos financeiros possíveis no contexto de 

startups, foram identificadas 18 possibilidades de alocação. A Tabela 14 demonstra a 

frequência da citação de cada uma delas pelos especialistas entrevistados. 

 

Item Frequência - Citações pelos especialistas (%) 
Marketing 18% 

Pesquisa & Desenvolvimento 18% 

Recursos Humanos 13% 

Operação 7% 

Opex 7% 

Capex 7% 

Expansão 5% 

Produção 4% 

Gestão 4% 

Branding 4% 

Tecnologia (Operação) 4% 

Insumo (Matéria-Prima) 2% 

Compra de Estoque 2% 

Capital de Giro 2% 

Capital de Reserva 2% 

Processos 2% 

Vendas 2% 

Customer Success 2% 
Tabela 14 – Lista das destinações de recursos em startups citadas pelos especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os dados acima demonstram que as destinações de recursos mais citadas pelos 

especialistas entrevistados foram: “Marketing”, “Pesquisa & Desenvolvimento” e “Recursos 

Humanos”.  

Destaca-se que, ao comparar os dados encontrados com a Tabela 5, que ilustra as 

destinações de recursos em startups encontradas na literatura, confirmamos a relevância do 

Marketing e de P&D, porém um novo elemento emerge do presente estudo, os Recursos 

Humanos. Diversas vezes foi citada, pelos especialistas, a relevância de possuir uma equipe 

competente na gestão e operação da startup para que seja possível o seu desenvolvimento e 

crescimento.  

Já o Branding, citado pela literatura apareceu em apenas 4% das respostas dos 

especialistas. Alguns especialistas consideraram a Gestão da Marca como parte do Marketing 

de uma startup, não percebendo diferenciação das ações. 

Observa-se que, na análise de como deveriam ser distribuídos os recursos financeiros 

de forma percentual em cada uma das etapas de desenvolvimento das startups proposto por 

Bell (1991), podem existir diversas formas de compilar e tratar os dados obtidos. Na próxima 

seção será exposto o método para que seja possível realizar um agrupamento das destinações 

de recursos encontradas empiricamente. 

 

 

4.2.2. DIAGRAMA DE AFINIDADE 

 

Para apoio à elaboração do framework foi utilizado o Diagrama de Afinidade, a fim de 

agrupar e classificar as principais destinações de recursos possíveis para startups, segundo a 

percepção de um grupo de especialistas. 

O diagrama de afinidade, que é uma ferramenta da qualidade, também é conhecido 

como método Kawakita Jiro ou método KJ, em homenagem ao seu criador (Mizuno, 1993). 

Surgiu na década de 60 com o objetivo de permitir a organização de ideias para revisão, 

análise e classificação (Vaz, 2011). Assim, o DA possui o objetivo de agrupar um grande 

número de ideias, opiniões e informações em grupos, conforme a afinidade que apresentam 

entre si (Alvarez, 2011), sendo elaborado através da coleta de ideias e percepções sobre 

determinado assunto ou problema, organizando-se em grupos baseados em uma relação 

natural existente entre elas. 
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Para a elaboração do DA, deve-se, primeiramente obter as ideias e opiniões de todos 

os integrantes do grupo, onde as informações deverão ser agrupadas de acordo com a 

afinidade que apresentam entre si (Alvarez, 2011). Cada envolvido relata o que considera 

importante, posteriormente estes itens serão separados por categorias e esta separação ocorre 

pela afinidade dos itens levantados (Hegedus, 2003). 

No presente trabalho, foi utilizada uma proposição de procedimento para aplicação do 

diagrama de afinidade (Pessoa, 2010), de forma adaptada, pois não foi elaborada por um 

grupo, mas através da análise da autora. 

Assim, a fim de utilizar os conceitos acima, iniciou-se a identificação das principais 

destinações de recursos em fatores internos, contidas na Tabela 14, sendo levantadas 18 

formas de alocação. Após, buscou-se formar os grupos de primeira ordem, associando os itens 

que possuem algum tipo de afinidade. 

Conforme ilustrado na Figura 21 foram identificados três grupos de primeira ordem e 

um item solitário. 

 

 
Figura 21 – Agrupamento das destinações de recursos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O primeiro agrupamento considerou as destinações que são referentes ao 

relacionamento com os clientes e mercado-alvo: “Marketing”, “Gestão da Marca”, “Vendas” 

e “Customer Success”.  

O “Marketing” foi citado por todos os especialistas participantes do estudo, 

considerando os processos relacionados à divulgação, comunicação e entrega de valor aos 

clientes através de um produto/serviço. Também está relacionado à definição, mensuração e 

quantificação do tamanho do mercado e o lucro em potencial.  

Segundo a percepção dos especialistas, “Vendas” referem-se aos processos de 

comercialização dos produtos ofertados. “Gestão da Marca” foi citada como sendo a as 

atividades realizadas para fortalecimento da marca perante os clientes, sendo citada inclusive 

por um especialista como parte integrante do “Marketing” para o contexto de startups. 

Já o conceito de “Customer Success”, segundo Murphy (2016) refere-se ao foco no 

sucesso dos clientes, ou seja, trabalhar para que seus clientes alcancem os resultados 

desejados através das interações com a sua empresa. Para isso, são utilizadas variadas 

ferramentas para ativar os clientes depois da venda, avaliar seus indicadores de desempenho e 

resultados, ensinar o cliente a usar de forma estratégica o foi vendido pela empresa. 

O segundo agrupamento considerou as destinações referentes aos processos de gestão 

dos recursos da organização startup citados pelos especialistas: “Gestão” e “Recursos 

Humanos”, como por exemplo, profissionais competentes para a implantação das ideias a 

serem desenvolvidas pelas organizações startups. 

O terceiro agrupamento considerou as destinações referentes aos processos operação e 

produção, citados pelos especialistas, sendo o que apresenta maior quantidade de fatores: 

“Produção”, “Expansão (aumento da capacidade)”, “Opex”, “Capex”, “Insumos (matéria-

prima)”, “Capital de Giro”, “Processos”, “Compra de estoque”, “Tecnologia (Operação)” e 

“Capital de Reserva”. 

Por fim, “P&D” foi destacado como o quarto agrupamento do Diagrama de Afinidade, 

pois de acordo com os especialistas entrevistados este é um item de extrema relevância para o 

contexto das startups, e apesar de estar enfatizado em um item solitário, ele está intimamente 

relacionado às outras destinações de recursos, por ser o cerne das iniciativas da organização. 

Além disso, também foi citado separadamente dos outros agrupamentos pelos especialistas. 

.  
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Em seguida, foram definidos os títulos dos grupos de primeira ordem, e 

posteriormente foi analisada a possibilidade de realizar agrupamentos de ordem superior, 

reunindo os grupos afins em grupos maiores.  

Para o estabelecimento dos títulos dos grupos de primeira ordem foram considerados 

percentuais descritos na Tabela 14, para itens que não estão no mesmo agrupamento, segundo 

a Figura 21, para selecionar “Marketing”, “Pesquisa & Desenvolvimento” e “Operação”. 

Embora “Recursos Humanos” seja o terceiro item mais citado, não permite o agrupamento de 

outros itens mapeados, e interpretou-se que o mesmo pode ser englobado no conceito de 

“Gestão”. 

Assim, os títulos dos grupos de primeira ordem considerados são demonstrados em 

destaque na Figura 22 a seguir, em seus respectivos agrupamentos, finalizando-se assim a 

elaboração do diagrama de afinidades das destinações de recursos em fatores internos no 

contexto de startups, segundo a percepção dos especialistas entrevistados no presente 

trabalho. 

 

 
Figura 22 – Diagrama de Afinidades: destinações de recursos em startups 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Não foi possível identificar possibilidades de formação de grupos de ordem superior 

devido à quantidade de grupos de primeira ordem estabelecidos inicialmente (três). 
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4.2.3. GESTÃO VISUAL 

 

O objetivo principal de qualquer visualização consiste em, a partir de um determinado 

volume de dados, extrair o máximo de informação, de forma rápida, clara e precisa, a partir 

do uso de metáforas visuais adequadas (Barbosa, 2016). 

Segundo Freitas et al. (2001), a visualização de informação é uma área de aplicação de 

técnicas de computação gráfica interativas, que visam auxiliar a análise e a compreensão de 

um conjunto de dados. 

Para Platts (2004), os métodos visuais contribuem de diversas formas no processo 

cognitivo, auxiliando no levantamento e síntese de informação, permitindo a criação de novas 

perspectivas para melhores comparações, facilitando recordação e sequenciamento de 

informações; as contribuições sociais incluem a integração de diferentes perspectivas, dando 

assistência a mútuos entendimentos. 

Larkin e Simon (1987) relatam que a capacidade assimilação do ser humano é maior 

quando as habilidades visuais são usadas. A visualização consiste também no auxílio em 

resolução de problemas devido à compactação de informação. Além disso, visualização é um 

instrumento fundamental na análise de dados que ajuda na identificação de padrões e 

estruturas em conjuntos de dados (Card et al. 1999). 

O Lean Institute Brasil (2009) define “Gestão Visual” como um sistema de 

planejamento, controle e melhoria contínua que integra ferramentas visuais simples que 

possibilitam o entendimento, e permita a compreensão de determinada situação, com uma 

rápida visualização. 

O intuito da Gestão Visual é permitir aos envolvidos a visualização e compreensão, 

tornando determinada situação mais transparente, ajudando a focar e a priorizar o que 

realmente é necessário (Teixeira, 2012). 

As formas de apresentação visuais são diversas, pois os recursos visuais são orientados 

unicamente pelo objetivo de tornar fáceis e acessíveis às orientações, sendo um dos benefícios 

das apresentações visuais, segundo Eppler e Platts (2009) é que podem ser atrativas e, 

portanto, inspiradoras e cativantes. A literatura apresenta exemplos práticos de mecanismos 

visuais, desde níveis estratégicos até os mais operacionais como, por exemplo, o Business 

Model Canvas (Osterwalder e Pigneur, 2010) e Mapeamento do fluxo de Valor (Lean 

Enterprise Institute, 2007; Locher, 2008).  
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Assim, no presente trabalho buscou-se elaborar uma representação gráfica através de 

um framework, com o intuito de sintetizar simbolicamente o estudo realizado. 

 

4.2.4. FRAMEWORK: UNIVERSO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM 

FATORES INTERNOS EM STARTUPS 

 

Com o objetivo de construir o framework proposto no presente trabalho, foram 

utilizados a literatura e os apontamentos pelos especialistas, o diagrama de afinidades da 

Figura 22, e as distribuições percentuais contidas nas Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10, Tabela 

11, Tabela 12 e Tabela 13. 

 As médias das respostas dadas pelos especialistas sobre alocação dos recursos em 

fatores internos foram calculadas para cada um dos agrupamentos, por etapas de 

desenvolvimento de organizações startups, conforme Tabela 15. 

 

Destinação \ Etapa 
Conceito 

Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 TOTAL 

Marketing 0% 55% 10% 0% 0% 10% 13% 
P&D 0% 45% 90% 0% 50% 90% 46% 

Gestão 0% 0% 0% - 30% 0% 6% 
Operação - 0% 0% - 20% 0% 5% 

        
Destinação \ Etapa 

Capital Inicial 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 TOTAL 

Marketing 70% 60% 0% 0% 25% 0% 26% 
P&D 30% 35% 0% 0% 30% 0% 16% 

Gestão 0% 0% 0% - 15% 0% 3% 
Operação - 5% 100% - 0% 100% 51% 

        
Destinação \ Etapa 

Desenvolvimento de Produto 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 TOTAL 

Marketing 30% 20% 0% 50% 30% 0% 22% 
P&D 40% 10% 0% 50% 10% 0% 18% 

Gestão 30% 20% 40% - 30% 40% 32% 
Operação - 50% 60% - 30% 60% 50% 

        
Destinação \ Etapa 

Desenvolvimento de Mercado 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 TOTAL 

Marketing 50% 35% 0% 80% 30% 0% 33% 
P&D 30% 0% 0% 20% 2% 0% 9% 

Gestão 20% 60% 50% - 20% 50% 40% 
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Operação - 0% 40% - 48% 40% 32% 

        
Destinação \ Etapa 

Consolidação 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 TOTAL 

Marketing 35% 0% 10% 90% - 10% 29% 
P&D 15% 0% 0% 10% - 0% 5% 

Gestão 50% 0% 40% - - 40% 33% 

Operação - 0% 50% - - 50% 33% 
Tabela 15 – Compilação das respostas de alocação de recursos: Percepção dos especialistas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos casos em que o especialista considerou duas ou mais destinações de recursos 

classificadas no mesmo agrupamento, segundo a Figura 22, foram somados os valores 

alocados por agrupamento. 

O framework elaborado relaciona as etapas percorridas e as principais destinações para 

aplicações de recursos em fatores internos em startups, com o sistema solar. Os tamanhos das 

figuras circulares que representam as destinações são proporcionais aos percentuais 

identificados a partir da percepção dos especialistas, para cada fase propostas por Bell (1991), 

de acordo com a Tabela 16, obtida a partir das médias das respostas encontradas sobre a 

ordem de grandeza das destinações de recursos em cada uma das fases. 

 

Destinação \ Etapa Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

Marketing 13% 26% 22% 33% 29% 
P&D 46% 16% 18% 9% 5% 

Gestão 6% 3% 32% 40% 33% 
Operação 5% 51% 50% 32% 33% 

Tabela 16 – Resumo - Percepção dos especialistas: percentuais de alocação de recursos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, para elaborar a proposição do framework foi utilizado o programa Microsoft 

Office Power Point, e as proporções das figuras consideraram os percentuais da Tabela 16, 

utilizando a escala de 50% de destinação de recursos para 3 centímetros de “Altura e 

Largura”, no campo “Formatar”>>”Tamanho” do referido programa, conforme Tabela 17. 

 

Proporção 
Framework (cm) 

Conceito 
Capital 
Inicial 

Desenvolvimento 
de Produto 

Desenvolvimento 
de Mercado 

Consolidação 

Marketing 0,75 1,55 1,30 1,95 1,74 
P&D 2,75 0,95 1,10 0,52 0,30 
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Gestão 0,36 0,18 1,92 2,40 1,95 
Operação 0,30 3,08 3,00 1,92 2,00 

Tabela 17 – Proporção Tamanho para elaboração do Framework 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, considerando as informações acima coletadas e tratadas na pesquisa, e também 

o modelo desenvolvido por Vinther (2013) na Figura 11 (“O Universo da Startup”), foi 

proposto o seguinte framework, conforme Figura 23. 
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Figura 23 – Proposta de Framework: Universo de aplicação de recursos em fatores internos em startups 

Fonte: Adaptado de Vinther (2013) 
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Desta forma, o framework acima busca representar visualmente as etapas descritas por 

Bell (1991) relacionando as principais destinações de recursos com suas respectivas 

relevâncias para startups de uma maneira geral e aproximada. 

A etapa de “Conceito” é considerada como um momento em que são concebidas ideias 

pelos fundadores e desenvolvido um planejamento a fim de colocá-las em prática (Bell, 

1991). Logo, o framework proposto mostra-se coerente ao focar os recursos especificamente 

em Pesquisa & Desenvolvimento, para que sejam trabalhadas as possibilidades criação e 

elaboração dos produtos/serviços a serem oferecidos pela startup. 

Na etapa de “Capital Inicial”, busca-se o aprimoramento da ideia para que seja 

elaborado um protótipo, focando em sua comercialização (Bell, 1991), assim, percebe-se 

congruência no framework ao aumentar a relevância da operação e do marketing, visto que 

são necessários processos para suportar as vendas iniciais. Ademais, como o protótipo ainda 

em desenvolvimento, P&D também se mostra significativo. 

No estágio de “Desenvolvimento de Produto”, o protótipo torna-se um produto, 

testado junto a seu segmento de clientes (Bell, 1991), assim novamente a interpreta-se que o 

framework é coerente ao representar os fatores de operação, marketing e gestão ampliados. 

Já na etapa de “Desenvolvimento de Mercado”, a organização visa aumentar 

rapidamente o crescimento das vendas, e consolidar seu posicionamento no mercado. Logo, 

percebe-se razoabilidade no destaque dado aos fatores de marketing e gestão, pela natureza 

das atividades a serem desenvolvidas. 

Na etapa de “Consolidação”, manteve-se a proporção da fase de “Desenvolvimento de 

Mercado”, porém com leve diminuição dos fatores internos marketing e gestão.  

É importante frisar que a representação visual proposta pelo framework da Figura 23 

não considera aspectos como o setor e o mercado de atuação, o modelo de negócio, o tipo de 

produto ofertado, entre outras especificidades. 

Vale destacar também que, conforme apontamentos dos especialistas, o ciclo de 

desenvolvimento de startups por etapas não ocorre necessariamente de forma linear, e as 

fases, frequentemente não são sequenciais. Assim, foi considerado no presente trabalho, que 

essas etapas são estágios em que as empresas estarão em algum momento, mesmo que não 

seja de forma sequenciada. 

Além disso, o framework da Figura 23 também busca retratar que, de acordo com as 

percepções coletadas pelos especialistas, há possibilidade também do retorno à fase de 

“Conceito”, mesmo que seja após a fase de “Consolidação”, devido ao processo de busca por 
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inovação ser constante e extremamente relevante para a manutenção e sobrevivência das 

organizações. 

Dessa maneira, constatou-se que, segundo a literatura e a percepção dos especialistas, 

se trata de um processo iterativo de tentativa e erro, de constante adequação e adaptação aos 

contextos e realidades enfrentadas pelos empreendedores a cada decisão.  

Portanto, buscou-se representar com o framework, aproximadamente, uma ordem de 

grandeza de relevância de cada fator interno durante as fases de desenvolvimento das 

empresas, como sugestão aos empreendedores do que pode ser destacado nas respectivas 

etapas.  
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5. CONCLUSÃO 

Para que fosse possível verificar se os objetivos do presente estudo foram de fato 

alcançados, neste tópico buscou-se responder às seguintes questões norteadoras do estudo 

descritas no capítulo dois: 

 

 Quais são as principais estratégias de aplicação de recursos nos fatores 

internos em startups no Brasil? 

 

A referida questão foi respondida por meio da revisão das principais destinações de 

recursos encontradas na literatura, e também através do levantamento das percepções de 

especialistas em startups de variados perfis, durante a pesquisa, e utilizados para proposição 

do framework no capítulo 4.  

 

 Há embasamento analítico para selecionar a estratégia de aplicação de 

recursos nos fatores internos em startups no Brasil? 

 

Pode-se observar que há maior tendência de percepção de que o processo de tomada 

de decisão do empreendedor é embasado por sua intuição e pela percepção do contexto. 

Ademais, também se vislumbrou que algumas metodologias podem ser utilizadas a fim de 

subsidiarem as ações gerenciais dos empreendedores, sem necessariamente possuírem um 

processo de tomada de decisão formal.  

 

 É relevante para startups brasileiras possuir uma estratégia de alocação de 

aplicação de recursos nos fatores internos? 

 

Em relação à pergunta acima, notou-se que a percepção dos especialistas é 

convergente, considerando que há relação entre o aumento de valor de mercado e a estratégia 

de alocação de recursos utilizada pela startup. Esta opinião foi embasada pela possibilidade 

de influência positiva na existência de um mecanismo focado em realizar as melhores 
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destinações de recursos possíveis no contexto organizacional, e que existe a transmissão ao 

mercado de uma imagem de maior credibilidade e a confiança aos potenciais investidores.  

Porém, na análise sobre a relação entre a estratégia de alocação de recursos de 

startups e o aumento de sua aceitação junto ao seu público-alvo, não houve um consenso 

entre os especialistas. Um grupo não vislumbrou a relação entre as duas variáveis acima, 

baseando-se no conceito de que, para o consumidor final, o mais importante é a sua 

experiência com o produto/serviço oferecido pela empresa, e não na forma como a startup 

gerencia seus recursos internamente. Já para o grupo de especialistas que possuem a 

percepção de existência de relação, a justificativa adotada foi de que, ao realizarem a alocação 

de recursos corretamente, as empresas podem melhorar as soluções oferecidas aos clientes, 

além de fomentar a divulgação e fortalecimento da sua marca. 

O objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados, pois através da pesquisa 

foi possível analisar o processo de decisão de aplicação de recursos nos fatores internos em 

startups no Brasil, por meio da realização de levantamento bibliográfico sobre os processos 

de gestão e decisão de alocação de recursos por startups, e da realização das entrevistas com 

sete especialistas no campo da pesquisa. Assim foram identificadas 18 possibilidades de 

destinações de recursos em fatores internos em startups, os quais foram categorizados como 

“Marketing”, “Pesquisa & Desenvolvimento”, “Gestão” e “Operação”, utilizando o 

“Diagrama de Afinidade”. 

Observou-se que, houve bastante diversidade em relação à percepção dos 

especialistas sobre as etapas fundamentais no contexto de startups, devido à pluralidade de 

experiências adquiridas por cada um dos respondentes, fomentando assim visões diferentes 

sobre os estágios de desenvolvimento de startups. Além disso, pode ter ocorrido também 

alguma divergência de entendimento dos participantes quanto aos conceitos apresentados 

durante a aplicação do questionário, visto que as entrevistas foram realizadas em momentos 

diferentes, durante a aplicação do instrumento de pesquisa.  Porém, percebe-se uma tendência 

de que a captação de recursos é mais crucial nas fases de “Desenvolvimento de Produto” e 

“Desenvolvimento de Mercado”, segundo a percepção dos respondentes, mantendo o 

alinhamento com argumentos apresentados por determinados especialistas que apontam que 

nas fases iniciais de “Conceito” e “Capital Inicial” deve-se buscar o mínimo dispêndio 

financeiro no desenvolvimento e validação dos protótipos. 

Constatou-se que o framework proposto é um modelo aproximado de representação 

visual das destinações de recursos em fatores internos em startups, em determinadas fases de 
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desenvolvimento. Cada etapa percorrida pela organização possui peculiaridades que devem 

ser observadas pelos empreendedores, a fim de identificar o que pode ser destacado, 

respectivamente em cada fase. 

As principais limitações presentes na pesquisa são inerentes aos métodos selecionados, 

ou seja, a revisão bibliográfica não abarca todas as possibilidades de critérios de alocação de 

recursos por startups. A realização das entrevistas e do estudo de caso passa pela 

subjetividade do pesquisador na elaboração do instrumento e aplicação e também pela 

peculiaridade dos especialistas entrevistados. Além disso, outra limitação identificada foi que 

a representação visual proposta pelo framework não considera aspectos como o setor e o 

mercado de atuação, o modelo de negócio, o tipo de produto ofertado, entre outras 

especificidades. 

As aplicações da pesquisa referentes às práticas organizacionais são o auxílio aos 

empreendedores na identificação das potenciais decisões de destinação de recursos em fatores 

internos mais relevantes, e que possuem potenciais de impactos positivos no negócio. Já do 

ponto de vista dos investidores em startups, o trabalho mostra-se relevante visto que 

possibilita identificar a destinação das práticas de gestão mais utilizadas pelos 

empreendedores, buscando contribuir assim, no fomento à prática de colaboração com 

startups no país.  

Em relação à contribuição científica, o presente trabalho busca auxiliar o estudo em 

um tema pouco explorado na literatura, no qual foca a compreensão do processo de tomada de 

decisão dos gestores de startups em um ambiente de extrema incerteza e alto risco. Além 

disso, busca contribuir também fomentando a área de estudo sobre Gestão Visual, a partir do 

desenvolvimento de um modelo visual de framework para sintetizar o trabalho, no qual 

objetiva-se facilitar a visualização e compreensão, tornando a situação mais transparente, 

ajudando a focar em informações e a priorizar o que realmente é necessário.  

A originalidade do trabalho consiste em abordar a problemática dos desafios 

enfrentados pelas startups pela ótica da alocação de recursos em fatores internos. Buscando 

assim, descrever as principais destinações de recursos que podem ser utilizadas como auxílio 

na implementação de práticas de gestão. 

A generalização das conclusões e achados não podem ser consolidadas, visto que a 

temática de estudo de startups e desenvolvimento de negócios inovadores é altamente amplo, 

variado e complexo. 
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Portanto, percebe-se que a questão de alocação de recursos, em qualquer investimento, 

depende intimamente do modelo de negócio de cada organização, sendo difícil uma fórmula 

genérica que satisfaça a todos os casos possíveis. 

Com relação às contribuições para trabalhos futuros, seguem algumas sugestões para o 

aprofundamento do tema alocação de recursos em startups, visando à evolução dos processos 

de gestão de organizações tecnológicas nascentes, dentro de um ciclo de melhoria contínua: 

 

 Aprofundar o estudo com foco em determinado setor ou mercado de atuação 

de startups; 

 

 Ampliar o campo da pesquisa para outras regiões do Brasil, a fim de gerar um 

comparativo entre as regiões; 

 

 Aplicar o método desenvolvido para esta pesquisa a novos estudos sobre 

temas relacionados à alocação de recursos em startups, a fim de enriquecê-lo 

ou efetuar os ajustes necessários ao modelo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE FORMAS 

DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM ESPECIALISTAS EM STARTUPS 

 

Pesquisa de Mestrado em Engenharia de Produção – UFF 
 

“Proposta de Sistemática de Alocação de Recursos: o caso de startups” 

 

 

1. Contextualização e Esclarecimentos 

 

O objetivo deste questionário é coletar dados a respeito do processo de tomada de decisão de 

alocação de recursos financeiros em startups com profissionais da área, a fim de subsidiar a 

construção de um framework que descreva o referido processo e auxilie os empreendedores 

na gestão de suas organizações. É composto por perguntas discursivas, que levará um tempo 

estimado para respondê-las de aproximadamente 20 minutos.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Aceito contribuir de forma voluntária para o preenchimento deste questionário, que é 
parte da pesquisa intitulada “Proposta de Sistemática de Alocação de Recursos: o caso 
de startups”, realizada pela Engenheira de Produção Natália Marques Malheiros Maia 
(nataliamalheiros@gmail.com) em seu estudo de Mestrado, sob orientação do Prof. Dr. 
Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, na Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). As informações obtidas serão tratadas com confidencialidade e 
utilizadas exclusivamente para a realização desta pesquisa. Sei que minha participação é 
livre, não obrigatória, podendo ser interrompida por minha decisão a qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo. 

      Li e declaro meu consentimento. 
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1. BLOCO 1 – Perfil dos Respondentes 

 

1.1. Nome: ____________________________________________________________ 

 

1.2. E-mail: ____________________________________________________________ 

 

1.3. Idade: 

 18 a 25 anos 

  26 a 30 anos 

  31 a 35 anos 

  36 a 40 anos 

  40 a 45 anos 

 46 a 55 anos 

 56 a 65 anos 

 Acima de 65 anos 

 

1.4. Gênero:  

 Masculino 

 Feminino 

 Outro 

 

1.5. Escolaridade: 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior Incompleto 

 Ensino Superior Completo 

 MBA/Mestrado 

 Doutorado 

 Pós – Doutorado 

 

1.6. Nacionalidade: 

 Brasileiro 

 Estrangeiro 

 Caso seja estrangeiro, qual o país de origem? ____________________________ 
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1.7. Reside em qual região do país? 

 Norte 

 Nordeste 

 Centro-Oeste 

 Sul  

 Sudeste 

 Não reside no Brasil 

 
1.8. Qual a sua ocupação? 

 Investidor 

 Empreendedor / Empresário 

 Funcionário em Empresa Privada 

 Professor 

 Funcionário Público / Empresa Pública / Sociedade de Economia Mista 

 Pesquisador / Estudante 

 Trabalhador Autônomo 

 Militar 

 

1.9. Qual o seu nível hierárquico em sua organização? 

 Assistente 

 Junior 

 Pleno 

 Sênior 

 Supervisor / Coordenador 

 Gerente 

 Técnico 

 Proprietário  

 Conselheiro 

 Professor 

 

1.10. Qual a sua experiência com startups? 

 Investidor 

 Empreendedor 
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 Analista 

 Teórico 

 Pesquisador 

 

1.11. Possui quanto tempo de experiência com startups? 

 Menos de um ano 

 1 a 5 anos  

 6 a 10 anos 

 11 a 15 anos 

 16 a 20 anos 

 Acima de 20 anos 
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2. BLOCO 2 – Levantamento de Formas de Alocação de Recursos em Startups 

 

2.1. Com base na sua experiência em gestão e desenvolvimento de startups, o processo de 

tomada de decisão de alocação de recursos financeiros é embasado em algum método 

analítico ou pela intuição do empreendedor? Descreva sua percepção acerca do processo 

de tomada de decisão de alocação de recursos em startups.  

 

 

 

2.2. Na sua percepção, quais são as principais destinações de recursos financeiros possíveis no 

contexto de startups, ou seja, como esses recursos podem ser alocados pelo 

empreendedor? 

 

 

 

2.3. Na sua percepção, as destinações de recursos financeiros por startups levantadas na 

questão 2.2 poderiam se relacionar com as seguintes áreas: Desenvolvimento de Produtos, 

Marketing, ou Gestão de Marca (Branding)? Como? 

 

 

 

2.4. Na sua percepção, a estratégia de alocação de recursos de uma startup pode aumentar o 

seu valor de mercado? Como? 

 

 

 

2.5. Na sua percepção, a estratégia de alocação de recursos de uma startup pode aumentar a 

sua aceitação junto ao seu público-alvo? Como? 
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2.6. Considerando o modelo de desenvolvimento proposto por Bell (1991), em qual(is) 

etapa(s) é(são) crucial(is) a captação de recursos em uma startup? Seguem as descrições 

de cada etapa: 

 

 Conceito: Fundadores concebem determinada ideia e desenvolvem um planejamento 

para a organização a fim de implementá-la. Nesta fase, existe a preocupação referente 

à procura de financiamento para a concepção da empresa, teste e refinamento da ideia, 

ou os fundadores vão diretamente para a etapa de desenvolvimento do produto. 

 

 Capital Inicial: O aprimoramento da ideia resulta em um protótipo, o planejamento 

para a empresa é elaborando com o intuito de buscar recursos. Caso não seja possível 

obter recursos, foca-se na venda do protótipo. 

 

 Desenvolvimento de Produto: O protótipo torna-se um produto, testado junto a seu 

segmento de clientes. Caso o capital investido não seja suficiente para transferir a 

tecnologia para o mercado, surge como alternativa a sua venda. 

 

 Desenvolvimento de Mercado: Esta fase divide-se em duas, sendo que na primeira, a 

organização necessita aumentar rapidamente o crescimento das vendas. Na segunda 

parte, a empresa precisa consolidar seu posicionamento no mercado. Poderão ser 

avaliadas também a possibilidade de fusão com outra empresa, bem como a venda da 

empresa para investidores. 

 

 Consolidação: A última fase trata-se da consolidação no mercado, em que se dispõe a 

possibilidade de abertura de capital, a oferta pública inicial. 
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Figura 24 – Modelo de evolução de empresa de alta tecnologia de Bell (1991) 

Fonte: Bell (1991 apud Minatogawa, 2013) 

 

 

 

 

 

2.7. Com base na sua experiência em startups, como deveriam ser distribuídos (em 

percentual) os recursos financeiros, nas destinações levantadas na questão 2.2, em cada 

uma das etapas de desenvolvimento das startups abaixo, a fim de aumentar suas 

possibilidades de sucesso? 

 

 

 Conceito Capital Inicial 
Desenvolvimento 

de Produto 

Desenvolvimento 

de Mercado 
Consolidação 

Item 1:      

Item 2:      

Item 3:      

Item 4:      

Item 5:      

Item 6:      

Item 7:      

Item 8:      

 

Destinação 

Etapa 


