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RESUMO 
 
 
Este estudo visa apresentar um panorama acerca da atividade empreendedora, com 
ênfase nas startups da cidade do Rio de Janeiro. Elaborado com o intuito de 
contribuir com a difusão do tema e levá-lo para o debate acadêmico, verificou-se a 
oportunidade de reunir informações relevantes e tornar pública a realidade de alguns 
empreendedores e suas respectivas empresas. Para tanto, realizou-se uma 
fundamentação teórica para expor e aprofundar alguns conceitos importantes, além 
de contextualizá-los. Em seguida, revelou-se os dados coletados por intermédio de 
um questionário virtual num universo de quarenta organizações. As respostas 
obtidas mostraram que os negócios são mais incrementais do que disruptivos, e que 
o perfil social dos respondentes é composto, preponderantemente, por homens 
brancos que estudaram a maior parte de suas vidas na rede privada de ensino, e 
que empreendem por diferentes motivos. Dada a importância do assunto, este 
trabalho busca ser um incentivo para o surgimento de pesquisas mais profundas na 
área, de modo que as universidades contribuam cada vez mais com a difusão de 
práticas que estimulem a economia e o avanço tecnológico da região.  
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Startups. Inovação. Rio de Janeiro. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This paper aims to show a panaromic view about the entrepreneurial activity focused 
on startups from Rio. It was designed for the purpose of disseminating issues that 
may be relevant for the development of the ecosystem. Besides that, another 
motivation is to promote academic discussions achieving relevant informations about 
leading people and their organizations. In order to do that, the research was based 
on theoretical frameworks and open-ended mixed with closed-ended questions 
drafted by Google Forms – in an universe of forty companies. The replies received 
showed that the businesses are more incremental than disruptive, and the social 
profile of the mensured population was largely represented by male caucasians that 
studied most of their lives in private schools and universities. The study also points 
that they undertake for a variety of reasons. Given the importance of the subject, this 
undergraduate thesis may also encourage the rise of deeper researches in this area 
of knowledge, so universities could contribute more and more with the spread of 
practices that stimulate the economy and the techonological advances of the region. 
 
 
Keywords: Entrepreneurship. Startups. Innovation. Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consiste em apresentar informações a respeito de um formato 

dinâmico de empreender, de ofertar produtos e serviços que é cada vez mais 

explorado e potencializado no mundo dos negócios: as startups. Conforme relatado 

pela Empresa Brasileira de Comunicação – EBC (2018), esse fenômeno, no Brasil, 

teve um crescimento mais do que dobrado nos últimos seis anos.  

Ademais, de acordo com a pesquisa elaborada pelo instituto Startup Genome 

(2017), a cidade de São Paulo – maior referência do país – está entre os quinze 

maiores ecossistemas de startups do mundo, além de ser o ambiente mais maduro 

da América do Sul. Não obstante, ainda de acordo com o mesmo estudo, a 

quantidade de empresas paulistanas que se destacam mundialmente com soluções 

inovadoras ainda é modesta quando comparada à média global.  

O Rio de Janeiro, por sua vez, tem se apresentado como alternativa para as 

atividades empreendedoras voltadas à inovação. Conforme noticiado pela revista 

Pequenas Empresas & Grandes Negócios (2018), iniciativas como a aceleradora 

portuguesa Fábrica de Startups chegaram à cidade com o intuito de desenvolver o 

mercado e ajudar pessoas a se tornarem empreendedores de sucesso. O programa 

tem como escopo abranger indivíduos e organizações dos mais variados tipos, 

desde que sejam promissores. Nessa perspectiva, Portanto, indaga-se: qual é o 

perfil do empreendedor carioca e de suas respectivas empresas startup? 

O objeto de estudo deste trabalho são as empresas da cidade do Rio de 

Janeiro que correspondem ao formato startup, enquanto os objetivos podem ser 

divididos em duas partes: o geral e os específicos. O objetivo geral consiste em 

realizar um diagnóstico social e organizacional da comunidade selecionada, ou seja, 

do empreendedor carioca e suas respectivas empresas. Os objetivos específicos, 

por sua vez, são três: a) Revelar quem, como e por que empreende, bem como o 

nicho onde atua e desde quando; b) Verificar se a composição do grupo analisado é 

homogênea ou heterogênea, isto é, o grau de diversidade; c) Identificar se as ações 

do grupo apontam para uma realidade mais disruptiva ou incremental. 

É importante destacar que o conceito de disrupção utilizado nesta pesquisa 

está alinhado com a perspectiva de Christensen, Raynor e McDonald (2015), o que 

significa dizer que as inovações disruptivas surgem a partir da criação de novos 
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mercados com pontos de apoio de baixo custo (e em larga escala). Além disso, elas 

só conseguem atingir a maior parte do público – o mainstream – quando os padrões 

de qualidade dele são plenamente atendidos com mudanças impactantes que 

consigam afirmar a superioridade do produto ou serviço disruptivo quando 

comparado às demais opções disponíveis. 

Para tornar possível a investigação que responde aos objetivos, algumas 

suposições foram assumidas como ponto de partida para o desenvolvimento da 

pesquisa: a) Homens brancos e que vieram do ensino privado são proprietários e/ou 

lideram a maior parte das empresas; b) O empreendedorismo no Brasil, e por 

consequência no Rio de Janeiro, é majoritariamente movido pela necessidade, e não 

pela oportunidade; c) A Contribuição ainda é bastante tímida no que tange à 

inovação tecnológica, os negócios são mais voltados a duplicar ou aprimorar o que 

já existia antes.  

No que diz respeito a metodologia utilizada, este trabalho contou com o 

auxílio de procedimentos como a revisão bibliográfica, a elaboração de um 

questionário com perguntas abertas e fechadas e uma análise não probabilística e 

por conveniência na exposição dos resultados obtidos. Participaram deste estudo 

quarenta organizações. 

Por ser um fenômeno relativamente novo, já que possui poucas décadas de 

história, ainda há muitas circunstâncias a explorar acerca das startups. Diante disso, 

a elaboração de trabalhos acadêmicos que visem abordar essa temática pode ser 

uma importante ferramenta no processo de compreensão e evolução dessas 

empresas. Para mais, a projeção que o tema alcançou na mídia, nas redes sociais e 

na nossa realidade como um todo também contribui para a importância de haver 

conteúdos que abordem cientificamente essa pauta. 

O ranking mundial de inovação elaborado pela Universidade de Cornell, pela 

escola de negócios Insead e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – 

OMPI (2018) mostrou que o Brasil avançou após permanecer quatro anos 

estagnado: ele saltou do 69º para o 64º lugar. Os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento e a qualidade das publicações científicas foram citados pelo estudo 

como destaques positivos, enquanto o investimento, a produtividade e a criação de 

novos negócios foram classificados como decepcionantes. Esse tipo de informação 

sugere que os números poderiam ser mais favoráveis se houvesse uma maior 
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integração entre o ambiente acadêmico e as empresas, o que causaria um impacto 

positivo tanto em âmbito nacional como local. 

Outro ponto que aponta para a importância de discutir temas como esse é o 

fato do Rio de Janeiro ter sido a cidade que mais perdeu postos de trabalho em 

2017: mais de 50 mil, conforme fora relatado pelo balanço da própria Prefeitura 

(2018). O empreendedorismo é dotado de capacidade para desafogar o Estado, mas 

para isso é essencial que antes o Estado desafogue o empreendedor – sobretudo as 

startups inovadoras, que possuem um potencial muito grande de alavancagem e 

colaboração com o PIB local, propiciando assim uma recuperação econômica 

alicerçada ao desenvolvimento social.   

No que concerne à estrutura do texto, há cinco capítulos. O primeiro tem a 

finalidade de apresentar uma breve introdução ao leitor somada à identificação do 

objeto, os objetivos, as suposições, a metodologia e as motivações a fim de que ele 

(ou ela) consiga assimilar o que será tratado nas páginas seguintes.  

O segundo capítulo, por sua vez, é composto por uma revisão da literatura, 

que tem como objetivo contextualizar a pesquisa. É possível, dessa forma, que o 

leitor relembre alguns conceitos importantes ou até mesmo tenha um primeiro 

contato caso algumas das informações sejam inéditas para ele. 

Já o terceiro capítulo é destinado a expor os procedimentos metodológicos 

aplicados, ou seja, quais ferramentas foram utilizadas no processo de elaboração da 

pesquisa. 

O quarto capítulo é reservado para a exposição dos resultados, onde dados 

coletados por meio do questionário foram transformados em informações. 

Por fim, no último capítulo, há um espaço designado para as considerações 

finais, cuja função é elencar conclusões, limitações da pesquisa e sugestões para 

trabalhos’futuros. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Mudanças Tecnológicas 

É de elevado grau de importância que, para entendermos o cenário global – e 

também regional – das tendências de mercado, seja realizada uma análise a 

respeito das modificações que impactaram a humanidade, pois diversas variáveis 

estão contidas nesse choque de abertura para o Novo que as revoluções industriais 

nos proporcionam. Aspectos tecnológicos, econômicos, políticos, sociais e culturais 

não são excludentes entre si, eles dialogam, fazem parte de um só corpo que dá 

forma à nossa civilização. 

Schwab (2016) divide as revoluções industriais em quatro períodos. Ele ainda 

destaca que alguns autores englobam a terceira e a quarta revolução como se 

fossem apenas um período, e os contrapõe ao argumentar que a velocidade, a 

amplitude e a profundidade que verificamos nas mudanças que tem ocorrido nos 

últimos anos faz com que haja uma clara diferenciação de etapas, e realça isso 

quando cita a fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físico, digital e 

biotecnológico. 

Goodwin (2015) trouxe à tona essa questão quando analisou esse fenômeno. 

A maior empresa de táxis do mundo não possui nem sequer um veículo, e o maior 

proprietário de mídia não cria conteúdo. Empresas como Uber e Facebook conectam 

pessoas ao redor de uma plataforma, assim como o Airbnb e o Alibaba. Inteligência 

artificial, robótica, internet das coisas, impressão em 3D, nanotecnologia e veículos 

autônomos também são fortes tendências.  

Em virtude disso, 

É evidente que estamos em uma nova fase do desenvolvimento 
humano, que deve ser chamada Era da Informação. Não porque nas eras 
anteriores a informação deixasse de desempenhar seu papel na sociedade, 
pelo contrário. Seres humanos sempre precisaram e consumiram 
informação. A necessidade de informação para o desenvolvimento do ser 
humano é tão importante quanto alimento e água. Mas na Era da 
Informação, esta se tornou um dos mais importantes recursos econômicos. 
(SENDOV, 1994, p.32). 

 

Por conta dessas mudanças radicais, Schwab (2016) define os dias atuais 

como promissores e, ao mesmo tempo, perigosos. A natureza do trabalho será 

drasticamente alterada, uma vez que diversos postos de trabalho serão 

automatizados. Esse cenário já deixou de ser uma suposição, não há mais a 
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discussão sobre haver ou não uma ruptura porque isso já é fato consumado, hoje os 

questionamentos estão voltados para descobrir quando e por quanto tempo essa 

ruptura ocorrerá, bem como ela afetará as organizações.  

“A mente humana não é eficaz em processar dados, pois a entrada, nela, não 

são dados, mas informação” (SENDOV, 1994, p. 29). O processamento de dados, 

portanto, é algo que coloca as máquinas em condição de superioridade ao ser 

humano na execução de diversas tarefas. Isso indica que ele pode ser facilmente 

substituído. Não obstante, segundo Schwab (2016), essa Nova Era é uma 

importante janela de oportunidade para nos transportar rumo a um novo patamar 

enquanto sociedade, sobretudo se for feita de forma responsável e inclusiva. 

Esse novo patamar pode ser alcançado com uma formatação mais dinâmica, 

colaborativa e integrada. Collabo (2016) coloca o avanço tecnológico numa relação 

diretamente proporcional à capacidade de tornar os processos mais intuitivos, ágeis, 

assertivos e dá relevância à “criação de um ecossistema digital na cadeia de 

valor”(p.10), cuja consequência é facilitar a absorção e difusão de informações entre 

os envolvidos nas relações e tornar o papel do consumidor bem mais ativo.  

Toffler (1980), através do neologismo prosumers, destacou que a 

diferenciação entre consumidores e aqueles que produzem caminha para uma 

ruptura, pois agora as pessoas compartilham experiências, pautam os tópicos em 

debate e possuem voz ativa no processo de criação de produtos e serviços. É 

importante frisar, todavia, que tal conceito teve origem antes da difusão da internet, 

o que nos leva a concluir que ele ganhou muito mais força na atualidade. 

Cerca de 90% dos dados gerados até hoje foram produzidos, de acordo com 

Jacobson (2017), nos últimos dois anos, e todos os dias nós criamos, em média, 2,5 

quintilhões de bytes. Um estudo feito nos EUA, pela Universidade de Berkeley, 

revela como a velocidade com que os fatos ocorrem - e as informações chegam até 

nós - cresceu de forma exponencial. Bohn e Short (2009) mostram que os norte 

americanos, naquela época, passavam em torno de doze horas por dia consumindo 

informação, e que liam ou ouviam mais de cem mil palavras por dia.  

Baseado nessa averiguação, é possível chegar a conclusão de que os 

números aumentaram ainda mais, devido a quantidade de novidades que surgiram 

nesse espaço de quase uma década. Ademais, os números a respeito da população 

brasileira - apesar de menores - tambem são altíssimos, pois como já fora exposto 

pela We Are Social em parceria com Hootsuite (2018), o brasileiro só fica atrás de 
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Tailândia e Filipinas quando o assunto é estar conectado à internet, com nove horas 

e quatorze minutos diários de acesso. 

É notório que as pessoas no Brasil estão cada vez mais aficionadas pela 

metamorfose que as redes sociais, aplicativos e outras derivações da 

contemporaneidade tem nos proporcionado. Será, no entanto, que temos 

aproveitado essa conjuntura para criar valor? Qual é o nosso comportamento frente 

a essas mudanças? Que postura o país tem tomado? Quais os incentivos?  E o Rio 

de Janeiro, alvo de estudo desse trabalho, tem colhido frutos dessa Onda? Ou 

melhor, tem gerado frutos? 

É condição sine qua non, para discorrer sobre essas questões, realizar um 

breve histórico a respeito do empreendedorismo e suas características, que tem 

horizontalizado o mundo ao semear “campos férteis de oportunidades que estão 

sendo cultivadas e aproveitadas em todos os continentes.” (DORNELAS, SPINELLI, 

ADAMS, 2013, p.3). Será possível, dessa forma, entender com um pouco mais de 

clareza como essas modificações tem impactado a nossa maneira de fazer negócios 

e evoluir, tanto como indivíduos, como na coletividade.  

 

2.2 Empreendedorismo 

A origem do termo empreendedor é historicamente atribuída a Cantillon 

(1755), que utilizava a palavra entrepreneur para se referir àqueles que assumiam o 

papel de tomador de riscos. “Eles pagam um preço fixo por eles no lugar em que são 

comprados, a fim de revender a um preço incerto” e “nunca sabem quão grande a 

demanda será na cidade, nem quanto tempo os clientes comprarão deles.” 

(CANTILLON, 2010, p.74). 

Outro nome bastante relevante entre os primeiros a discutir esse conceito é o 

do também francês Say (1803), que diferenciou o empreendedor do capitalista 

comum e delegou a ele a função de ser o encarregado pelo crescimento e 

desenvolvimento da Economia. Além disso, ele também classificou o empreendedor 

como alguém responsável por pegar recursos de um setor com baixa produtividade 

a fim de alocá-lo em outro com produtividade maior. 

A história do Homem, todavia, é um compilado de reformulações, de 

alterações na dinâmica de como os eventos ocorrem e como nos relacionamos. Em 

razão disso, é evidente que os conceitos não permanecem exatamente os mesmos 
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– de maneira oposta, eles sofrem mutações. De modo consequente, as definições 

vistas acima ou ficaram obsoletas ou já não são suficientes para abarcar o 

significado de um termo tão difundido na presente época.  

Foi Schumpeter (1942) um dos grandes responsáveis – se não o principal – 

por implantar no imaginário coletivo de grande parte da sociedade a forte associação 

entre a atividade empreendedora e a inovação, como se as duas palavras fossem 

indissociáveis. A razão para essa forte associação é a sua tese intitulada Destruição 

Criativa (ou Criadora), onde há o rompimento com o padrão vigente; o Novo que se 

sobressai perante o Status Quo. Ademais, o Capitalismo não pode ser estável, pois 

sua capacidade de propagação e prosperidade depende de um ambiente onde não 

haja estagnação, caso contrário o desenvolvimento econômico se encontrará ora 

engessado, ora em declínio. 

Esse processo de destruição criativa fez com que, conforme frisado por 

Dornelas, Spinelli e Adams (2013), empresas gigantes, de renome mundial e até 

então com muito dinheiro fossem sobrepujadas por principiantes, novatos. É só olhar 

para o ranking das quinhentas maiores corporações dos EUA – elaborado pela 

revista Fortune (2018) para perceber que apenas duas empresas se mantiveram no 

top 10 da relação desde que a primeira versão, em 1955, foi publicada. Já a nível 

mundial, o ranking mostra que, desde 1995, também houve somente duas empresas 

que conseguiram permanecer entre as dez. 

Drucker (1987), por outro lado, não define aqueles que empreendem como 

agentes causadores da mudança unicamente, e sim como aqueles que aproveitam 

as oportunidades provenientes dela. Eles são, acima de tudo, oportunistas – não no 

sentido pejorativo e mais conhecido da palavra, e sim no tocante a desfrutar das 

circunstâncias quando muitos as consideram até mesmo desfavoráveis. Ainda 

assim, “a inovação é o instrumento específico do empreendedor”. (DRUCKER, 1987, 

p.39) 

Essa visão, inclusive, vai de encontro às observações realizadas por 

Chiavenato (2007), que categoriza o empreendedor como pessoa dotada de tino 

comercial e que enxerga na conjuntura a qual ele faz parte o ensejo para 

transformar suas ideias em realizações, isto é, possui sensibilidade e discernimento 

para o mundo dos negócios. 

Mises (1966) destaca que a maior divergência entre o empreendedor bem 

sucedido e os demais é que ele não tem como norte o passado ou o que está 
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acontecendo no momento, e sim a sua visão a respeito do futuro. O empreendedor 

é, portanto, acima de tudo um visionário. A sua capacidade de tomar decisões 

baseadas em projeções – ou seja – algo que ainda não ocorreu, é o diferencial rumo 

ao êxito. 

Embora o conceito em questão apresente uma vasta capilaridade, 

 

Em quase todas as definições de empreendedorismo, há um 
consenso de que estamos falando de uma espécie de comportamento que 
inclui: (1) Tomar iniciativa, (2) organizar e reorganizar mecanismos sociais e 
econômicos a fim de transformar recursos e situações para proveito prático, 
(3) aceitar o risco ou o fracasso. (SHAPERO, 1975, p.187). 

 
 

Infere-se que, em razão disso, há um conjunto de princípios assimilados por 

aqueles que optam por seguir essa jornada. O arquétipo do empreendedor, todavia, 

não é inato, ele pode – de acordo com Drucker (1987), mediante uma mudança 

comportamental – ser assimilado pelas pessoas que ainda não se encontram nessa 

posição. Tem muito mais a ver com postura, preparo, mudança de hábitos e mindset 

do que com dom e genialidade.  

Para Schaefer e Minello (2016), o que define se alguém é, de fato, uma 

pessoa empreendedora não é apenas a quantidade de conhecimentos acumulados, 

e sim o seu processo de lapidação, bem como a aptidão para perceber o cenário à 

sua volta e agir de maneira inovadora e produtiva perante a ele. É imprescindível 

que o elemento saiba organizar seus recursos, mesmo que escassos, e consiga 

gerar valor para a sociedade. Perseverança aos desafios e capacidade de aprender 

com os próprios equívocos são duas características basilares. 

Já para Dornelas, Spinelli e Adams (2013), as palavras-chave são: 

organização, determinação, dinamicidade, foco, otimismo e liderança. Além do mais, 

segundo esses autores, os empreendedores são indivíduos impetuosos, 

independentes, verdadeiramente apaixonados pelo que fazem e que, devido às 

necessidades, desenvolveram a importante habilidade de se relacionar com as 

outras pessoas. Sexton e Bowman (1984) seguem uma linha de raciocínio bastante 

similar e ainda elencam duas outras idiossincrasias: a autoestima e a autoconfiança. 

Compreendido o que Drucker (1987) salientou acerca da mentalidade 

empreendedora; sobre o cerne da questão ser um processo onde é possível tornar-

se ao invés de nascer destinado a esse caminho, é de vital importância direcionar as 

atenções para o âmago, o núcleo da questão: a Educação. Se as pessoas podem 
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aprender a se desenvolver para possuir essas qualidades, construir um ambiente 

favorável a essa propagação de hábitos e valores é fundamental. 

De acordo com Nogueira e Oliveira (2013), o fator preponderante para haver  

índices tão díspares entre as localidades é o ecossistema. Isso envolve diversas 

variáveis como: 1) prosperidade econômica como agente facilitador – ou a recessão 

como uma barreira; 2) Mudanças tecnológicas que elevem o patamar – ou que 

causem uma obsolescência; 3) Reestruturação das organizações e dos setores da 

indústria; 4) Questões da esfera política.  

Trigo (2003) também trata dessa tese, posto que o clima econômico – 

segundo ela – exerce influência sobre o ambiente, bem como as leis e costumes de 

um povo muitas vezes o condicionam a enxergar o universo ao seu redor sob um 

determinado viés. Os métodos de aprendizado e as políticas governamentais podem 

empoderar ou depreciar o papel do empreendedor na sociedade. “A história recente 

revela que a atividade empreendedora cresce e ganha projeção quando se 

desenvolve dentro de condições ambientais determinantes.” (NOGUEIRA E 

OLIVEIRA, 2013, p.15).  

Kiyosaki (2017) alega que o modelo educacional de boa parte das instituições 

de ensino está defasado, ou seja, não acompanhou o ritmo acelerado das 

modificações no mundo. Muitas escolas e universidades preparam os alunos para 

uma realidade que já não existe mais, ou que em breve deixará de existir. É 

necessário reformular os métodos de ensino e estimular o empreendedorismo aos 

jovens, pois muitos deles são condicionados a procurar emprego. Os estudantes 

passam anos e anos dentro de uma sala de aula sem aprender como lidar com o 

dinheiro, então saem dela querendo trabalhar por ele em vez de fazê-lo trabalhar a 

seu favor.  

Educação financeira, inteligência emocional e comunicação, por exemplo, são 

áreas vitais das relações humanas que muitas vezes são preteridas pelos 

educandários. No Brasil, por exemplo, esse panorama ainda é muito perceptível. O 

momento é de escassez de vagas em diversas áreas do mercado de trabalho, e 

mesmo assim ainda há uma insistência em permanecer na diligência de ascender na 

vida profissional através de caminhos cada vez mais estreitos. 

 Propor novas alternativas que visem um cenário propício para o 

descortinamento de novas oportunidades é uma forma bastante interessante de 

fazer brotar uma célula de protagonismo nos cidadãos. Por esse motivo, surgem 
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iniciativas direcionadas àqueles interessados em “substituir a ‘síndrome do 

empregado’ pelo ‘vírus do empreendedor’ – ou seja, preparar o profissional do futuro 

tanto para ser dono de um negócio como para atuar como empregado-

empreendedor” (DOLABELA, 2008, p.12).  

Uma condição fundamental para disseminar essa mentalidade voltada para a 

atividade empreendedora em colégios e faculdades é quebrar um paradigma muito 

forte que há anos está presente com muita força: o de que errar é feio, indecente, 

repulsivo, vergonhoso. Para Kiyosaki (2017), as escolas ensinam que as pessoas 

mais inteligentes são aquelas que menos cometem erros, entretanto na vida fora do 

ambiente estudantil os que mais cometem erros – e obviamente aprendem com eles 

– são os que mais conseguem crescer e amadurecer. 

Desencorajar o erro é travar o indivíduo, é deixá-lo amarrado ao medo de 

fracassar. E quando sentimos esse receio descomedido, pouco arriscamos. Se o 

empreendedor é universalmente conhecido como aquele que aceita correr riscos, 

então como esperar que, punindo os erros, estaremos contribuindo para o florescer 

de uma cultura empreendedora?  

Dado que, para saber com clareza onde se deseja ir é necessário primeiro 

saber onde está, a demanda por pesquisas para diagnosticar a nossa situação 

aumentou cada vez mais. Essas pesquisas buscam entender as causas e as 

consequências do Brasil estar tão atrasado em inúmeros aspectos pertinentes a 

essa pauta. Diversas organizações responsáveis pela fecundação, promoção e 

potencialização do empreendedorismo têm se empenhado progressivamente para 

coletar dados, transformá-los em informações e, a partir daí, apresentar soluções. 

Conforme indicado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores – 

Brasil Júnior (2017), metade dos estudantes do ensino superior discorda que a 

grade curricular atual contribui para o desenvolvimento de atividades 

empreendedoras. Outro ponto significativo desse mesmo estudo aponta que 30% 

dos discentes participantes do levantamento, que contou com mais de 10 mil 

respostas, jamais se envolveram em nenhum projeto além das disciplinas que 

compõem seus cursos. Isso pode ter a ver com o desinteresse dos alunos, mas 

também pode ter a ver com a capacidade aquém do esperado das instituições 

proverem estímulos.  

Outro estudo que serve como ferramenta bastante útil para entender a nossa 

realidade é a correalização entre Sebrae e Endeavor (2016), cujos resultados 
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apontam para um grau de satisfação de apenas 36% dos alunos quando 

questionados sobre as iniciativas empreendedoras dentro da universidade. Cerca de 

6% dos universitários brasileiros já empreendem, e quase metade desses alunos 

(48,5%) simplesmente nem comentam sobre seus negócios com os professores, até 

porque 46% dos professores que se consideram como referência desse tema na 

Academia nunca tiveram experiência alguma, são apenas teóricos. 

A respeito das universidades da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisa da 

Brasil Júnior (2017) revela que a PUC-Rio lidera em Infraestrutura, tem a segunda 

maior cultura empreendedora do país, está na segunda colocação em 

internacionalização e no sexto lugar quando o assunto é inovação (índices 9,03; 

7,37 ; 8,31 ; 5,79 respectivamente, numa escala de 0 a 10), o que mostra uma certa 

força dessa instituição – mas ainda há muito a ser feito na conjuntura. Outra 

universidade carioca que apareceu no ranking foi a UFRJ, no quesito capital 

financeiro (índice 7,25 – assumindo a segunda colocação). Não obstante, ela não 

aparece entre as 10 maiores em extensão ou inovação, por exemplo. 

De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (2017), o Brasil tem um investimento a nível 

de país europeu nas universidades brasileiras, o que significa que a questão a ser 

tratada não é a falta de recursos, e sim sua má administração. Gasta-se mais do que 

o triplo das despesas nos ensinos fundamental e médio. Se no ensino superior já 

não conseguimos converter os esforços em produção de conteúdo inovador, o que 

dizer do ensino básico que recebe muito menos recursos? Não há o interesse crucial 

de preparar nossas crianças desde cedo para que elas cheguem ao ensino superior 

com uma mentalidade voltada para a inovação, a criação de conteúdo, uma maior 

proximidade com a Ciência e suas tecnologias.  

Ademais, além das políticas governamentais aplicadas aqui serem 

ineficientes no campo educacional, elas freiam ainda mais o nosso crescimento 

quando insistem em impor a quem pretende abrir – ou até mesmo fechar – um 

negócio uma série de restrições provocadas pelas “disfunções da burocracia” 

(Merton, 1978). Em consonância com esses fatos, o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (2018) mostrou que o Brasil ocupa apenas a 176ª 

posição em um ranking de 190 países quando a temática envolve abrir uma 

empresa – e a 125º posição no ranking final cujo propósito é avaliar a facilidade de 

fazer negócios. 
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Há um avanço, entretanto, em relação à cidade do Rio de Janeiro – segundo 

o mesmo estudo – pois ele mostra que, já no primeiro semestre de 2016, a média 

para conseguir tal feito era de 45 dias, e a Endeavor (2015) mostrava que esse 

tempo médio girava em torno de 120 dias, o que destinava a capital fluminense às 

ultimas posições do ranking. Para o então secretário de Desenvolvimento 

Econômico do Rio Marco Capute (2016), essa redução no prazo é oriunda do 

Comitê de Desburocratização, uma iniciativa designada para simplificar o processo 

de abertura de empresas e atrair capital. 

Em conformidade ao que já foi abordado no presente trabalho a respeito das 

condições do ambiente serem essenciais para a difusão de iniciativas arrojadas, 

mesmo que tenha havido um relativo progresso nos últimos anos, há de se chegar à 

conclusão de que a nossa colaboração ainda é muito tímida frente ao que 

poderíamos ser. Mas, se por um lado há um certo olhar negativo perante esses 

números, por outro é possível encará-los sob a nuance empreendedora, isto é, já 

que foi possível enxergar erros e gaps, agora existe também a possibilidade de 

encará-los de frente e transformar uma razoável parcela em oportunidades. 

Dentre as formas de empreender, uma em particular tem ganhado bastante 

projeção nos últimos tempos: as Startups. Diante disso, é importante voltar as 

atenções para esse fenômeno, uma vez que as empresas nesse formato tem gerado 

um impacto muito grande na Economia, bem como em outros setores da sociedade. 

 

2.3 Startups 

Ries (2012, p.26) define startup como “instituição humana projetada para criar 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”. Sua natureza é 

dinâmica e estimulante, nela as coisas acontecem de maneira simultânea: 

atendimento de uma demanda identificada, aquisição de novos clientes, melhoria do 

produto, do marketing, das operações e há uma incessante busca por inovação. “O 

trabalho de uma startup nunca está acabado, porque devem se esforçar para achar 

novas fontes de crescimento por meio da inovação radical”. (RIES, 2012, p.179). 

Há outra definição de startup bastante difundida, na qual Blank e Dorf (2014, 

p.xxix) categorizam esse tipo de empresa como “uma organização temporária 

construída para buscar respostas que promovam a obtenção de um modelo de 

negócio recorrente e escalável”. Eles ainda destacam que é errôneo classificar a 

startup como uma espécie de versão em miniatura de grandes companhias e que, 
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para entender seu modus operandi, é necessário ir para a rua conhecer e conversar 

com potenciais clientes, coletar dados e fazer experimentos para validação – ou 

seja, não ficar restrito apenas ao escritório. (BLANK E DORF, 2014). 

 Diante da realidade apresentada, uma ferramenta que muitos 

empreendedores utilizam para aumentar as chances de êxito nos negócios é o 

Minimum Viable Product. O MVP é uma versão simplificada de um produto final, que 

tem como escopo coletar feedback dos primeiros usuários – adotantes iniciais -, pois 

dessa forma haverá uma aprendizagem validada cujo propósito é oferecer 

sustentabilidade à empresa mediante o ciclo construir – medir – aprender (RIES, 

2012), conforme a figura abaixo indica. 

Figura 1: Diagrama do ciclo de feedback do Minimum Viable Product 

 
Fonte:  Retirado de RIES, Eric. A Startup Enxuta. São Paulo: Editora Leya,  2012, p. 57. 

 

É fato que, mesmo com a adoção do Produto Mínimo Viável, o 

empreendimento continuará atrelado ao risco – uma vez que essa forma de fazer 

negócios implica em navegar num oceano de incertezas. Não obstante, também é 

fato que esse tipo de mecanismo permite que, em muitas ocasiões, as organizações 

consigam obter uma otimização do tempo, bem como de outros recursos. Além do 

mais, pode ser importante no sentido de proporcionar indicadores que apontem para 

a necessidade de pivotar. 

Entende-se por pivotagem, conforme Ries (2012), a reformulação nos rumos 

do negócio, provocada pela identificação da urgência em entender e atender melhor 
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o ambiente externo. É um esforço sem utilidade aprimorar o produto e investir no 

seu marketing se o resultado não entrega algo que é demandado pelas pessoas; 

não faz sentido se empenhar em construir algo que elas não desejam, não precisam 

e não enxergam valor.  Veja no quadro abaixo os tipos de alterações que podem ser 

feitas tendo em vista a necessidade de realizar novas projeções para testar e 

comprovar hipóteses: 

 

Quadro 1 – Possibilidades de Pivotagem 

Cenários Catálogo 

A Transformar o que antes era um recurso de um produto em produto final (Zoom in); 

B 
Transformar o que antes era um produto final em um recurso para o novo produto 
(Zoom out); 

C Alterar a segmentação de clientes, focar num público diferente do inicial; 

D 
Partir em busca da solução de novos problemas após descobrir as reais necessidades 
do cliente, que são diferentes do que foi inicialmente previsto; 

E Mudanças na plataforma; 

F Trocar alta margem e baixo volume por baixa margem e alto volume ou vice versa; 

G Mudanças na forma de monetizar o negócio; 

H Mudanças na estratégia de crescimento; 

 I Mudanças no canal de vendas; 

J Adotar uma tecnologia diferente das tentativas anteriores 

Fonte: Adaptado de Ries (2012) 

 

Após ressaltar algumas definições e conceitos, é importante também 

discorrer, mesmo que de forma breve, sobre o histórico das startups. Os relatos 

apontam que esse tipo de empresa começou a se popularizar na década de 1990, 

tendo como berço o Vale do Silício – conhecido como o maior polo de inovação do 

mundo. O estudo realizado pelo fundo de investimentos Atomico (2014), porém, 

mostra que 61% das empresas de software que atingiram valuation superior a um 

bilhão de dólares na última década nasceram fora do Silicon Valley. Isso significa 

que há outros ecossistemas em ritmo ascendente. 
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Israel, por exemplo, é uma nação bastante próspera em inovação. De acordo 

com Kresch (2016), existem cerca de seis mil startups neste território com oito 

milhões de habitantes. Isso significa dizer que, em solos israelenses, há uma 

empresa para cada 1,5 mil pessoas – o que corresponde a quase o triplo da 

proporção que existe nos Estados Unidos. Uma das razões para tal feito é que Israel 

“é um núcleo cultural desenvolvido sobre uma estranha combinação de 

características aparentemente opostas: agressividade e pensamento em equipe; 

isolamento e interconexão; ser pequeno e pretender ser grande.”. (SENOR E 

SINGER, 2011, P. 259). 

A China, segunda maior economia do planeta, também tem procurado adotar 

medidas para fomentar o empreendedorismo através das startups. A Preqin (2017), 

através de um compilado de relatórios de venture capital (investimentos de risco), 

mostrou que um a cada três dólares investidos em empresas de tecnologia 

inovadora tem como destino alguma startup chinesa. Outra informação bastante 

relevante é que na Ásia, desde 2012, 80% das empresas conhecidas como 

unicórnios – com valuation igual ou superior a um bilhão de dólares – correspondem 

a negócios chineses. (CB INSIGHTS, 2018). 

Já na Índia, iniciativas como a abertura de Fundos tem sido implantadas para 

acelerar e escalar empresas com potencial promissor. De acordo com a Reuters 

(2015), o Banco da Índia para Desenvolvimento de Pequenas Indústrias, em 

parceria com a maior seguradora do país, destinou cerca de US$ 306 milhões para 

ajudar a financiar startups – principalmente as do setor de comércio eletrônico. Além 

disso, duas empresas indianas veteranas, já consolidadas no mercado, abriram um 

fundo de US$ 100 milhões destinados a empresas de tecnologia, conforme relatado 

por Russell (2017).  

Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e Indonésia também possuem certo 

destaque na produção de empresas com alto valor de mercado, além de Singapura 

que apresenta um case de enorme sucesso – uma empresa com valuation 

aproximado na casa dos dez bilhões de dólares. Essa é mais uma demonstração de 

que há uma tendência de descentralização dos pólos tecnológicos, embora haja 

uma inevitável vantagem de alguns ambientes em relação a outros, pois como já 

fora abordado ao longo da pesquisa, as condições atuais dos ambientes são 

resultantes de variáveis culturais, políticas, econômicas, sociais e geográficas. A 

tabela na página a seguir auxilia na visualização e compreensão desses números: 
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Tabela 1 – Os Unicórnios espalhados pelo mundo 

Nome do país número de unicórnios Total aproximado (em U$ bi) 

EUA 135 483,79 

China 83 323,07 

India 14 39,1 

Reino Unido 14 35,32 

Alemanha 7 12,89 

Cingapura 1 11 

Coreia do Sul 3 10,78 

Israel 4 5,5 

Indonesia 3 4,8 

Brasil 1 4 

França 2 2,7 

África do Sul 2 2,58 

Malta 1 2,5 

Suécia 1 2,5 

Colombia 2 2,15 

Suíça 2 2,01 

Japão 1 2 

Emirados Árabes 1 1,2 

Luxemburgo 1 1,1 

Nigéria 1 1,04 

Austrália, Canadá, 

Estônia, Filipinas, 

Hong Kong, 

Portugal 

1 (cada) 1bi em média (cada) 

26 países 285 unicórnios U$ 956,03 bi 

Fonte: Adaptado de CB INSIGHTS (2018) 

 

De acordo com os números acima, o Brasil aparece na lista com apenas uma 

empresa – a Nubank, uma fintech de enorme sucesso fundada em 2013, avaliada 

em US$ 4 bilhões. Foi a primeira empresa a chegar nesse patamar sem precisar ser 

comprada ou adicionada à bolsa de valores, além de ter sido considerada a terceira 

empresa mais inovadora da América Latina pela Fast Company (2018). Ademais, é 

importante ressaltar que a 99, empresa de mobilidade urbana, foi a primeira startup 

brasileira a se tornar um unicórnio, porém ela não foi listada em razão de ter sido 

adquirida pela empresa chinesa Didi Chuxing, esta sim presente na relação. 
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Conforme apontado por Abstartups e Accenture (2017), a idade média das 

startups brasileiras é de 2,7 anos, e a fonte inicial de investimento de absoluta 

maioria (76,22%) ocorreu mediante reservas pessoais. A área de atuação é 

predominantemente serviços profissionais e TI/Telecom, e as pessoas envolvidas 

são em grande parte homens, ou muitas vezes apenas homens (37,47% dos casos). 

Também foi constatado que a maioria atualmente se encontra na fase de operação 

do negócio. 

A respeito das fases, é importante que haja uma breve conceituação para um 

melhor entendimento. Em conformidade com a própria Abstartups, ideação é o nome 

dado para a etapa onde o negócio é muito teórico ou conceitual, ainda está no 

papel. A operação, por sua vez, é quando já há ao menos um MVP no mercado. 

Quando falamos de Tração, significa que o negócio foi validado e as métricas estão 

bem definidas – mas não totalmente consolidadas, pois esse título é dado para 

aqueles que já conseguiram elevar a empresa a outro patamar: o da escalabilidade, 

que no fundo é o propósito original das startups segundo as definições dos maiores 

autores e a visão dos investidores. 

Sebrae e Endeavor (2016) apontam que o universitário brasileiro, no entanto, 

não possui um perfil condizente com as características de alguém que vai conseguir 

um ScaleUp, uma vez que eles, em sua maioria, não demonstram interesse em 

modificar o mercado, em ser disruptivo, e sim em incrementar algo que já esteja 

dando certo. Isso pode estar relacionado à questão do tipo de estímulo que os 

estudantes recebem, pois de acordo com a mesma pesquisa, 54.4% do conteúdo de 

empreendedorismo presente nas instituições de ensino superior trata de questões 

inspiracionais. Isso significa que o conteúdo abordado é mais motivacional do que 

sobre técnicas, leis ou ferramentas.  

A respeito da taxa de mortalidade das startups, esta “está mais relacionada 

com aspectos do ambiente em que estão inseridas e a estrutura determinada no 

momento de sua concepção, do que com as características do próprio 

empreendedor”(NOGUEIRA E ARRUDA, 2015, P.32), e ainda de acordo com estes 

mesmos autores – consoante fora demonstrado em suas exposições – quanto 

menos sócios e capital, melhor. A orientação feita aos donos dessas empresas com 

proposta inovadora é que eles busquem se inserir em concentrações geográficas 

repletas de instituições que façam a roda do empreendedorismo girar.  
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Um ponto crucial para o desenvolvimento dessas empresas é o papel 

desempenhado pelas aceleradoras e incubadoras. Gitahy (2015) recomenda o 

primeiro modelo para negócios escaláveis e repetíveis, e o segundo para negócios 

mais tradicionais, além de ressaltar que aceleradoras podem arriscar mais por 

utilizarem capital privado para seu próprio financiamento, enquanto as incubadoras 

geralmente exigem mais formalidade e são mais criteriosas por receberem aporte 

governamental. 

Para Cohen e Hochberg (2014), o que diferencia as aceleradoras das 

incubadoras é que, além do fato da duração do processo ser diferente (cerca de três 

meses para a primeira, e de um a cinco anos para a segunda), as empresas que 

ficam incubadas recebem uma certa “proteção” das forças de mercado, enquanto na 

concepção das aceleradoras essas forças de mercado são vitais para que as 

empresas nascentes aprendam a interagir e emergir no ecossistema. 

Há também uma imprescindibilidade muito grande no que tange à promoção 

de eventos para disseminar cada vez mais a cultura das startups nas diferentes 

regiões do nosso país, inclusive no Rio de Janeiro. Palestras e seminários são muito 

importantes, mas não se deve ficar restrito a isso. Feiras de inovação, workshops e 

hackatons (maratonas de programação), por exemplo, dão uma maior experiência 

prática aos empreendedores, sobretudo àqueles que estão no início da trajetória e 

que precisam errar, aprender e realizar. 

Como bons exemplos de programas que tem como proposta oferecer essas 

experiências, é possível citar o Startup Weekend, o Shell Iniciativa Jovem, o Maker 

Faire, o Hacktudo e instituições como o Sebrae, que possui um papel primordial 

nessa missão de enriquecer cada vez mais o nosso país através da expansão de 

oportunidades. Essas realizações muitas vezes são, inclusive, gratuitas – o que gera 

uma maior inclusão, já que isso aumenta a possibilidade de pessoas que possuem 

menos recursos adquirirem conhecimento, ampliarem sua rede de relacionamentos 

e, consequentemente, seus horizontes.  

Ademais, é desses eventos que, muitas vezes, saem as grandes premiações, 

o que aumenta a visibilidade das empresas que se destacaram e as coloca na vitrine 

para o mundo – atraindo a atenção de investidores, tanto nacionais quanto 

internacionais. Alguns desses empreendedores, inclusive, conseguiram despertar a 

atenção do maior programa de empreendedorismo da televisão brasileira, o Shark 
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Tank Brasil – versão adaptada do programa internacional, recebendo atenção, 

mentoria e inclusive o aporte financeiro de grandes tubarões.  

Através da revisão de literatura realizada neste capítulo, foi possível reunir 

informações relavantes que permitam um primeiro contato ou a recordação de 

conceitos que conduzem à compreensão dos resultados obtidos neste trabalho, bem 

como alguns dos principais autores que se dedicaram a estudar temas como 

Mudanças Tecnológicas, Empreendedorismo e Startups. Já no capítulo a seguir, os 

procedimentos metodológicos foram expostos para permitir que as pessoas tenham 

acesso às etapas que o autor recorreu para atingir os objetivos de pesquisa 

elencados na introdução do texto. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA  

 

3.1 Classificação dos procedimentos 
 

No que se refere ao procedimento metodológico, de acordo com Motta-Roth e 

Hendges (2010), o seu ofício é tornar público os materiais e métodos aplicados na 

pesquisa para responder determinadas questões, sem negligenciar o relato do 

processo da coleta de dados e as ferramentas utilizadas para a obtenção dos 

resultados. 

A classificação quanto aos objetivos desta pesquisa revela uma natureza 

descritiva, pois ela busca expor, classificar e analisar alguns fatos e fenômenos 

através da interpretação dos dados e informações coletados. Para Triviños (1987, p. 

110), “o estudo descritivo pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos 

de determinada realidade”, e é recomendado para as situações onde a intenção do 

pesquisador é conhecer um pouco mais sobre uma determinada comunidade e o 

cenário à sua volta. 

Quanto à abordagem do problema, o estudo em questão se enquadra na 

classificação de natureza qualitativa-quantitativa, uma vez que possui elementos de 

ambos os modelos, pois – como destaca Günther (2006) – “À medida que perguntas 

de pesquisa frequentemente são multifacetadas, comportam mais de um método.”. 

Ademais, para Figueiredo (2008), essa abordagem permite a interação entre 

palavras e números e, como há elementos subjetivos e objetivos, é possível realizar 

tanto uma interpretação dos resultados, como uma demonstração em números 

percentuais.  

A Classificação com base na obtenção das informações conforme apontado 

por Gil (2010) é predominantemente bibliográfica e de levantamento, porém com 

alguns elementos documentais entre as referências. O raciocínio utilizado na 

pesquisa, por sua vez, está mais alinhado com a proposta indutiva, já que faz uso de 

resultados colhidos de observações de um grupo para chegar a conclusões que 

envolvem também o todo – podendo ser verdadeiras ou não, pois dependendo do 

objeto estudado, pode não haver verdades absolutas. (LAKATOS; MARCONI, 2000).  
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3.2. Aspectos Metodológicos: Sujeito, espaço e ações  
 

O cenário escolhido para a realização do trabalho é a cidade do Rio de 

Janeiro, e os empreendedores que comandam as startups cariocas são o sujeito – 

as empresas, consequentemente, são o objeto.  

Para obtenção de respostas, o instrumento escolhido foi o questionário online 

realizado através da plataforma Google Forms – entre os dias 03 e 26 de novembro 

de 2018 –, cuja composição continha tanto perguntas abertas – de caráter mais 

subjetivo – como perguntas fechadas, ou seja, objetivas. Para descobrir os 

destinatários, foi realizada uma pesquisa intensa na internet com o objetivo de 

localizar as empresas que correspondem aos critérios do trabalho. Sites como 

Startupbase (plataforma da Abstartups) e Start.se foram consultados, além de redes 

sociais como Linkedin, Instagram e Facebook. 

Foi possível, com isso, coletar cerca de 420 e-mails e números de telefone, 

entretanto alguns deles ou estavam desatualizados ou simplesmente a empresa já 

não mais existia. Ao encaminhar o questionário para os responsáveis pelas 

empresas através do correio eletrônico, foi possível obter 40 respostas. A amostra, 

portanto, é não probabilística e por conveniência. (MAROCO ET AL, 2017). 

 Foi levantada a possibilidade de realizar um estudo através de snowball (bola 

de neve) já que a indicação facilita o processo de coleta de dados, entretanto esse 

tipo de método, conforme dito por Maroco et al. (2017), pode enviesar a pesquisa no 

que concerne ao perfil dos indivíduos e suas respectivas empresas. 

Com isso, para expor o que foi coletado, foi realizada uma Análise Textual 

Discursiva – ATD (MORAES; GALIAZZI, 2007) acompanhada por gráficos que 

ilustram os percentuais obtidos para uma melhor representação, pois as figuras 

ajudam a compreender melhor os números. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

O questionário enviado aos empreendedores foi dividido em duas partes: a 

primeira com o intuito de coletar informações sobre eles, e a segunda com a 

finalidade de conhecer um pouco mais sobre suas respectivas empresas. Você pode 

ter acesso a ele na seção de apêndices. 

 

4.1 Perfil dos empreendedores cariocas 

No início do formulário Google Forms foi disponibilizado um espaço para que 

os respondentes preenchessem com seus nomes. Diante disso, foi possível 

perceber que ampla maioria corresponde ao sexo (ou gênero) masculino – quase 

90% do total. As mulheres, como já relatado em diversos estudos e/ou matérias 

jornalísticas, são minoria em posições de liderança. 

Gráfico 1 – Proporção de homens x mulheres 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

Em seguida, o tópico abordado foi a idade dos participantes, para saber se o 

público era mais jovem ou mais maduro; compreender a faixa etária predominante. A 

maior parte dos empreendedores possui entre 30 e 39 anos de idade – 

aproximadamente 33% do total. Os jovens de 22 a 29 anos e pessoas que 

correspondem à faixa dos 40 até os 55 anos de idade aparecem logo em seguida 

com 27,5% cada. Os extremos são os menos representados: os mais novos (até 21 

anos) somam 5% e os mais idosos 7,5%. 
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Gráfico 2 – Idade Média 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

A terceira pergunta visava descobrir o estado civil dos participantes. Foi 

constatado que mais da metade deles estão solteiros (52,5%), e o segundo maior 

grupo diz respeito aos casados (37,5%). A pesquisa também identificou pessoas 

divorciadas e em união estável. A opção “viúvo(a) também estava presente no 

questionário, porém ninguém se enquadrou. 

Gráfico 3 – Estado civil 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Quando perguntados a respeito de como se classificariam quanto à 

composição racial/étnica, 85% dos empreendedores se autodeclararam brancos. 

Apenas uma pessoa disse ser preta ou negra. Além dessas opções, 10% afirmaram 

ser pardos e uma pessoa não se encaixou em nenhuma dessas denominações, e 

nem como indígena, amarelo ou oriental (as alternativas restantes). 

Gráfico 4 – Representatividade racial 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

As respostas coletadas indicaram também que ampla maioria teve a 

oportunidade de estudar na rede privada de ensino: 62,5% estudaram durante toda 

a vida – ou a maior parte dela – em instituições particulares, enquanto 17,5% 

estiveram dos dois lados numa proporção similar. O ensino público esteve 

predominantemente presente na vida de 1/5 da população analisada. 

Gráfico 5 – Ensino público x privado 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Quanto ao grau de instrução, expressivos 80% já concluíram o ensino 

superior, enquanto 10% estão cursando.  Três pessoas disseram ter abandonado a 

faculdade, e uma optou por não fazer. As alternativas “fundamental incompleto”, 

“fundamental completo” e “ensino médio incompleto” também estiveram presentes 

na questão, entretanto não foram selecionadas por nenhum respondente. 

Gráfico 6 – Grau de instrução dos empreendedores 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

Quando questionados se são formados em alguma profissão, a maioria 

respondeu ou que não são formados ou que são engenheiros (17,5% cada, 35% no 

total). Outros cursos que se destacaram na pesquisa foram: Design em segundo 

lugar com 10% do total; Economia, Administração e T.I. empatados na terceira 

colocação – com três respostas cada, o que corresponde a 7,5% pra cada um. 

Publicidade (5%) e Ciências Contábeis (5%) também foram mencionados por mais 

de uma pessoa. 

Gráfico 7 – Formação dos empreendedores 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Para 37,5% dos empreendedores, a experiência atual é a primeira. Eles 

nunca tiveram outro negócio além do(s) presente(s). Enquanto isso, a maioria – 

quase 64% – já teve (ou ainda tem) outras empresas. 

Gráfico 8 – Novos empreendedores x empreendedores mais experientes 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

A pesquisa também constatou que 75% desses empreendedores são 

responsáveis pelo sustento da família, uma vez que são as pessoas que mais 

contribuem com a renda familiar. A figura paterna exerce protagonismo nesse 

aspecto em 10% dos casos, enquanto que em 7,5% dos casos as mães são as 

principais responsáveis. Houve também o relato de um caso onde essa 

responsabilidade é dividida. 

 

Gráfico 9 – Principal responsável pela renda familiar 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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A última pergunta sobre o perfil dos empreendedores, por sua vez, teve 

como objetivo entender os motivos que os fazem empreender; o porquê deles 

trabalharem na área onde estão; identificar em poucas linhas o propósito de cada 

um. O quadro abaixo traz as respostas individuais de todos os participantes, sem 

edição: 

 
Quadro 2 – Motivos para empreender e propósito de vida 

Qual o principal motivo que te faz empreender? Qual é o seu propósito de vida? 

Liberdade e criatividade 

Me aposentar cedo 

Resolver problemas que sou capaz de identificar 

Qualidade de vida, trabalhar com o que eu gosto, construir patrimônio 

Transformar o futuro das crianças através de uma educação tecnológica. 

Não precisar estar submetido a valores questionáveis e realizar minha própria contribuição para a 

sociedade. 

Impactar o mundo  

Quero transformar a vida das pessoas com aceleração de negócios e carreiras 

Ter uma empresa onde as pessoas trabalham felizes, sem precisar se preocupar com politicagem 

e sabendo que serão recompensadas pelo seu esforço, de preferência com algum retorno social 

em algum momento. 

Resolver problemas que pagam bem 

Trilhar meu próprio caminho e me motivo desenvolvendo projetos próprios. 

Criar algo novo e diferente e deixar um legado. 

Educação de qualidade pra todos 

Gosto de gerar emprego, de gerir pessoas, de buscar fazer a diferença na vida delas. Gosto do 

desafio de ser dono. Dos riscos. Dos ganhos. 

Melhorar a vida das pessoas e tornar um mundo um lugar mais eficiente e produtivo. 

Propósito: criar solução que ajude 1M de pacientes com câncer em seu tratamento público ou 

privado, bem como desenvolver o interior do Brasil por meio da combinação entre a educação 

prática e o entretenimento criativo. 

Prosperidade  

Ser responsável pelo meu destino, aprender, retornar para o mundo 

Vontade de fazer 
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(Continuação) 

Qual o principal motivo que te faz empreender? Qual é o seu propósito de vida? 

Transferir conhecimento 

Criar oportunidades para outros e melhorar a situação do país.  

O propósito é inovar, fazer funcionar melhor do que o modo convencional. 

Usar minha experiência para colaborar com a PMEs no Brasil 

Quero mudar o cuidado com a saúde. 

Querer ser mais independente e ser meu próprio chefe 

Passar pelo movimento empresário Júnior e ter um estágio onde agia como empreendedor. 

Comecei a tomar gosto por impactar pessoas e fazer diferença na vida deles por algo que eu 

criei. Meu propósito está relacionado a impactar as pessoas como empreendedor. Atualmente 

pela AU, impactar o nível educacional do Brasil e assim adiante.  

Liberdade de atuação. Transformar a forma como as pessoas trabalham e ajudá-las a serem 

mais felizes e as empresas mais eficazes. 

Devolver o que recebi da sociedade. 

Ter meu negócio, seguir minhas convicções encontrar meu lugar ao sol. 

Propósito, mudar a educação no Brasil 

Liberdade econômica e profissional 

Foi exatamente ter um PROPÓSITO e não querer trabalhar "apenas pelo lucro". Desenvolver da 

maneira que eu creio ser a forma correta o meu negócio e o negócio dos meus clientes. Atingir 

resultados e ao mesmo tempo consolidar ambientes criativos, inovadores e agradáveis de viver.  

Vontade de ajudar a criar soluções, desenvolver novas ideias... sei lá. Minha mulher diz que eu 

não tenho sossego!  :) 

Estabilidade financeira e ajuda a instituições filantrópicas 

Trazer para os meus funcionários o que eu sempre quis ter nas empresas em que trabalhei. 

Gerar impacto na sociedade. 

Ajudar e fazer a diferença na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo com soluções 

práticas, acessíveis e com alto valor agregado. 

Criar inovações que mudem o olhar das pessoas no mundo. Contribuir para a vida humana em 

um planeta mais saudável. 

Viabilizar negócios  

Sempre quis ter impacto positivo no Planeta e uma mudança de cidade foi decisiva. 

Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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4.2 Perfil das startups cariocas 
 

A primeira pergunta da segunda parte do questionário teve como foco a 

descoberta do ano de fundação das empresas. 2016 e 2017 são os dois anos com 

mais empresas identificadas (22,5% e 20%, respectivamente). Quase 80% das 

startups possuem cinco anos ou menos, e apenas uma empresa nasceu antes dos 

anos 2000. 

Gráfico 10 – Ano de fundação da empresa 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

No que se refere ao campo onde as empresas atuam, é notório que há uma 

diversidade, existe uma vasta quantidade de mercados representados na pesquisa. 

Não obstante, é perceptível um maior destaque para as empresas que trabalham 

com Tecnologias Aplicadas (Big Data, Analytics, Drones, Internet das Coisas). Essas 

startups correspondem a 25% do total analisado. As áreas de Educação (12,5%) e 

Saúde e Bem Estar (10%) também possuem uma representação considerável.  

Gráfico 11 – Área de atuação atual das startups 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Também é interessante destacar que, dos 25 empreendedores que já 

tiveram outros negócios (gráfico nº 8), 17 migraram para mercados bem diferentes 

de onde atuam agora. Em outras palavras, isso equivale a quase 70% dos 63,5% de 

empreendedores que atendem a esse requisito. Alimentação e Consultoria são os 

nichos que mais aparecem nos relatos de experiências antecessoras, e o setor com 

maior índice de entrantes foi o de Educação. 

Figura 2 – Antes x Depois 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado através do Paint (2018) 
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Quando perguntados se participaram de algum processo de aceleração ou 

incubação, 60% dos participantes responderam que não. Ademais, conforme o 

gráfico a seguir também mostra, 35% das empresas foram aceleradas e apenas 5% 

foram incubadas. 

Gráfico 12 – Percentual de empresas incubadas ou aceleradas 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

No que concerne à proposição de valor, 75% dos negócios concentram seus 

esforços na resolução de problemas, enquanto apenas 25% trabalham com 

atividades que incidem diretamente em alguma das necessidades sociais humanas 

fundamentais. 

 
Gráfico 13 – Problema x Necessidade 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

Quando indagados a respeito do tipo de empresa que lideram, 40% dos 

empreendedores definiram seu negócio como algo projetado para crescer 

rapidamente sem elevar tanto os custos, tendo na ajuda dos investidores uma ótima 

oportunidade para conseguir alavancagem. Houve também um número considerável 
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de empresas que tiveram mais afinidade com a definição lifestyle (27,5%), onde o 

que prevalece para o empreendedor é a paixão pelo que ele faz, o negócio é um 

reflexo de seu estilo de vida. Completam a relação as empresas do tipo Buyable 

(12,5%), Social (10%), Small Business e Large Company (5% cada).  

 

Gráfico 14 – Tipos de startup 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

A pergunta seguinte foi sobre o público alvo das startups, o que gerou um 

leque muito grande de respostas. As grandes empresas são o foco de 10% dos 

empreendedores. Já as escolas aparecem logo em seguida com 7,5% das 

intenções. O gráfico a seguir mostra as respostas mais citadas, enquanto o texto 

abaixo do gráfico traz os públicos que foram citados apenas uma vez. 

 

Gráfico 15 – Público Alvo 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Os dados coletados também revelaram que a etapa com maior 

representatividade é a de Operação, onde 38% das empresas já estão trabalhando 

com pelo menos um Mínimo Produto Viável, e que apenas duas empresas ainda 

estão na fase de ideação – o que corresponde a 5% do total. Os estágios mais 

avançados (Tração e Scale Up), somados, representam 58% da população 

estudada.  

 
Gráfico 16 – Estágio das startups 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

Já no tocante ao financiamento para tirar as ideias do papel e convertê-las em 

realidade, foi possível descobrir que 70% das startups surgiram com recursos dos 

próprios empreendedores, e que os investidores anjo tiveram uma influência maior 

do que familiares e amigos. Houve um caso onde esse papel foi executado pela 

modalidade de investimento de capital de risco, e também houve um caso que não 

foi especificado – logo foi enquadrado na categoria “outros”. 

 
Gráfico 17 – Origem do Capital para investir 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Dos 40 empreendedores que participaram da pesquisa, 16 afirmaram ainda 

não terem recorrido a nenhuma iniciativa de pivotagem – o que corresponde a 40% 

do total dos entrevistados. Isso significa que a maior parte dos donos de startups já 

teve que recorrer a esse tipo de artifício para salvar sua estratégia de negócio, visto 

que as outras opções somam 60% das respostas. 

 

Gráfico 18 – Pivots Realizados 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 

 

 

A pesquisa identificou também que três quintos (3/5) das empresas ainda não 

receberam nenhum tipo de premiação. Por outro lado, 10% das empresas já 

conseguiram obter a façanha de serem reconhecidas inclusive fora do Brasil. 

Completam o somatório de premiações os 17,5% referentes às startups 

nacionalmente premiadas e os 12,5% relativos aos prêmios estaduais. 

 
Gráfico 19 – Premiações 

 
 

Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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Para finalizar a sequência de perguntas, foi proposto aos empreendedores 

que eles respondessem como está a situação das empresas no que diz respeito aos 

títulos de propriedade que elas possuem; os direitos sobre uma invenção e/ou 

comercialização de produtos, serviços, tecnologias, ente outros. Os resultados 

apontam que apenas cinco empresas possuem algum tipo de patente, e que quase 

80% das empresas nem sequer possuem alguma solicitação nesse sentido.  

 

Gráfico 20 – Patentes 

 
Fonte: Questionário elaborado pelo próprio autor – adaptado (2018) 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusões 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou entender um pouco mais a 

respeito das empresas startup da cidade do Rio de Janeiro e seus respectivos 

empreendedores. Trabalhos nesse sentido são importantes porque permitem que 

pessoas inseridas no meio, estudiosos e simpatizantes do tema tenham referências 

do panorama atual para, a partir daí, tomarem decisões com o intuito de corrigir 

falhas apontadas, aproveitar oportunidades proporcionadas pelos gaps identificados 

e aprimorar o que tem funcionado bem.  

Um ponto fundamental a destacar é que os gráficos do perfil social 

demonstram uma representatividade bastante desigual: apenas um negro, cinco 

mulheres e oito pessoas do ensino público – o que corrobora com a tese de que é 

preciso realizar um esforço maior no que diz respeito à inclusão desses grupos no 

mercado, sobretudo no meio empreendedor e suas devidas posições de liderança. 

No que concerne ao avanço tecnológico, mesmo que haja alguns cases 

interessantes de empresas bem sucedidas e com boas perspectivas de futuro, existe 

uma disparidade muito grande quando comparamos o ecossistema carioca (e 

brasileiro, de uma forma geral) com os países que mais tem obtido destaque no 

quesito startups. Um exemplo que pode ser dado é a quantidade ainda muito 

pequena de unicórnios, inovações, invenções, patentes, negócios que realmente 

fazem a diferença no mundo. 

As respostas também indicam que, no universo das quarenta participações 

que compuseram o trabalho, não é possível afirmar que a maior parte dessas 

pessoas é movida, sobretudo, pela necessidade financeira. Os propósitos expostos 

pelos entrevistados indicam heterogeneidade nas motivações, e a necessidade 

parece estar mais ligada à realização pessoal, vontade de servir ao próximo e 

conquistar independência. Além disso, os relatos indicam a percepção de 

oportunidades para atender a uma demanda. 

Em suma, a conclusão que se chega é que algumas suposições realizadas no 

início da pesquisa foram confirmadas, enquanto outras foram negadas – pois houve 

resultados que mostraram o oposto do que foi inicialmente assumido como 

pressuposição a ser investigada na comunidade de empreendedores e startups 

selecionada. 
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5.2 Limitações da pesquisa 

 

É importante ressaltar que os dados coletados, apesar de refletirem a 

realidade de uma parcela significativa da população mapeada (10% do total), podem 

divergir dos resultados apresentados por uma pesquisa mais completa, com 

tamanho de amostra correspondente a um nível de confiança de 95% e uma 

margem de erro de 3%, por exemplo – o que exigiria, de acordo com o software 

SurveyMonkey, um tamanho de amostra igual a 292 respostas. 

Também pode ser apontada como limitação a dificuldade para conseguir 

selecionar empresas que são de fato startups – visto que há várias definições que 

correspondem ao termo em questão. Para Ries (2012) e Blank & Dorf (2014), por 

exemplo, algumas das quarenta empresas analisadas (se não a maioria) não são 

startups genuínas devido a ausência ou insuficiência de escalabilidade e/ou 

inovação disruptiva. 

Outra limitação do trabalho diz respeito ao fato das perguntas terem sido 

realizadas através de um formulário online. Não foi possível uma entrevista 

presencial com os líderes das empresas, o que possibilitaria verificar se os 

respondentes entenderam as perguntas de modo análogo ao que o entrevistador 

vislumbrou, ou se houve alguma dificuldade na compreensão de algum 

questionamento ou conceito. 

Por fim, pelo assunto em questão envolver diversas variáveis como aspectos 

sociais, geográficos e econômicos, é importante destacar que há uma série de 

fatores que incidem sobre os resultados apontados, o que significa dizer que é 

preciso ter cautela para analisar suas respectivas causas – evitando assim qualquer 

tipo de visão míope ou reducionista. O propósito chave desta pesquisa se limita a 

expor o cenário, ou seja, não há intenção majoritária de explicar seus porquês.   

 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 
 

Conforme dito anteriormente, a metodologia utilizada foi a não probabilística e 

por conveniência. Diante disso, seria interessante realizar um estudo com uma 

metodologia mais avançada e que abrangesse um número maior de empresas –  

como a análise probabilística multivariada. A finalidade dessa sugestão é obter um 
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diagnóstico mais próximo à verdade, pois dessa forma os resultados poderiam ser 

afirmados como estatisticamente representativos. 

Ademais, também seria bastante razoável incluir no mapeamento as outras 

partes que compõem o ecossistema carioca, tais como aceleradoras, incubadoras, 

investidores, coworkings e entidades fomentadoras de atividades empreendedoras 

com foco em startups. Seria possível, dessa forma, obter um panorama mais 

completo acerca da realidade da cidade do Rio de Janeiro. 

Além disso, apesar das perguntas utilizadas no questionário serem 

relevantes, ainda há muito que acrescentar, existe um universo bem amplo de 

possibilidades de questionamentos a explorar. É possível, exempli gratia, atribuir um 

direcionamento com ênfase em indicadores de finança e gestão das empresas – a 

citar: valuation, payback, faturamento, ticket médio e o grau de conhecimento dos 

empreendedores a respeito de métodos e ferramentas como Lean Startup, Canvas e 

Customer Development (e o nível de influência de cada um deles na construção e 

execução do modelo de negócio).   

Somada a essas suscitações e propostas de melhoria, também seria bastante 

proveitosa e agregadora a realização de um estudo voltado para analisar como o 

governo tem colaborado ou prejudicado o empreendedor; as ações do Estado no 

que tange ao estímulo de uma conjuntura mais favorável à disseminação de 

empresas criativas e inovadoras que impulsionem a nossa economia. Um estudo 

voltado para o papel das universidades também seria de elevada contribuição. 

Para finalizar, é valido aproveitar a oportunidade para destacar a importância 

de produzir trabalhos que possam ser atrativos para o mercado e que, de maneira 

concomitante, possam de alguma forma colaborar com o crescimento da 

comunidade onde o trabalho surgiu; do cenário que inspirou e permitiu a execução e 

desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, o meio acadêmico e as pessoas ao 

redor seriam beneficiadas, haveria uma maior dinamicidade e uma relação de 

ganha-ganha entre as partes envolvidas. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO 

 

Figura 3 – Questionário enviado aos empreendedores 
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Fonte: Questionário elaborado pelo autor na plataforma Google Forms (2018) 
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