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RESUMO 

 

Há um recente reconhecimento sobre startups, empresas desenhadas para criarem novos 

produtos sob condições de extrema incerteza e com inovação no centro de suas operações. 

São organizadas para crescimento acelerado, atraindo investimentos de níveis variados e tipos 

diferentes de investidores, que buscam retornos mais elevados, proporcionais ao capital 

investido e ao risco de sucesso dessas empresas. Esta dissertação tem como objetivo geral 

analisar os impactos gerados por um investimento realizado por um investidor anjo em uma 

startup brasileira do setor de educação via indicadores de competitividade. O método 

utilizado foi pesquisa-ação, que visa produzir conhecimento e resolver um problema prático, 

através de uma abordagem de pesquisa qualitativa com os sócios da equipe e com o investidor 

anjo, realizada no período de maio a setembro de 2015. Como resultado, observa-se a 

definição de indicadores de competitividade, confrontando a percepção dos resultados pela 

equipe com a expectativa do investidor. Os indicadores “Competência da Equipe”, 

“Introdução de Novos Produtos”, “Quantidade de Produtos Oferecidos”, “Qualidade dos 

Produtos e Serviços Oferecidos” e “Receita Bruta” foram os mais relevantes. O investimento 

anjo ofereceu condições de crescimento nestes indicadores e a empresa estruturou suas 

atividades baseadas nos pontos apresentados neste trabalho, aprimorando sua operação e se 

estruturando para a captação de um novo investimento. A contribuição acadêmica se constitui 

no levantamento, aplicação e validação dos indicadores e na proposta de aplicação a startups 

de diversas áreas de atuação. 

Palavras-chave: Startups. Educação. Investimentos. Indicadores de Competitividade. 
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ABSTRACT 

 

There is a recent knowledge about startups firms, companies designed to create new products 

under extreme uncertainty conditions pushing innovation as the heart of its operations. The 

accelerated growth is the main objective, attracting investment from different levels and types 

of investors. The high returns of the investments are proportional to the risk imputed for the 

invested capital. The main objective of this work is to analyze the impacts generated by a 

Brazilian angel investment in a startup education sector by competitiveness indicators. The 

methodology used was a qualitative research applied to the startup members and the investor 

with objective to quantify the improvement in the results after the investment. As a result, 

there is the definition of competitiveness indicators, comparing the results perception by the 

team and the investor expectation. The indicators "Team Racing", "New Product 

Introduction", "Number of Products Offered", "Quality of Products and Services Offered" and 

"Gross Revenue" were the most relevant. The angel investment offered growth conditions in 

these parameters and the company structured its activities based on the points presented in 

this work, improving its operation and being structured to attract new investment. The 

academic contribution constitutes the survey, implementation and indicators validation and 

startups proposed application in various areas. 

 

Key-words: Startups. Investments. Competitiveness Indicators. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados a contextualização, onde se discorre o cenário em que 

o tema está sendo apresentado; a formulação da situação problema; a justificativa da 

realização do estudo; os objetivos, geral e específico, a serem alcançados neste 

trabalho; a delimitação do estudo; e a estrutura do documento.  

1.1 –  Contextualização 

Segundo Hormiga, Batista-Canino e Sanchez-Medina (2011), existe um 

crescimento considerável de estudos no campo do empreendedorismo, com foco 

particular em empresários e novos empreendimentos, sobretudo na fase de startup. Esse 

interesse é atribuível, em parte, ao recente reconhecimento concedido a startups, 

empresas inovadoras, baseadas em tecnologia e que buscam crescimento acelerado, 

como mecanismos-chave na criação de empregos e como motores do crescimento 

econômico de um país. Assim, em um clima econômico marcado pela instabilidade e 

mudança, o empreendedorismo pode ser crucial para o dinamismo e prosperidade de 

uma região, bem como para fortalecer a capacidade de um país de se adaptar às 

mudanças estruturais que vá enfrentar.  

Neste contexto, a inovação passou a ser considerada como um fator diferencial 

para o desenvolvimento dos indivíduos, organizações e nações. Amorós, Fernandez e 

Tápia (2012) afirmam que o processo empreendedor pode ser vital para a vantagem 

competitiva, pois impulsiona o processo inovador em setores industriais. As empresas 

buscam servir novos segmentos e experimentar novos métodos, a fim de obter 

diferenciação no mercado.  

 A menor capacidade de investimentos inerentes aos países em desenvolvimento 

no século XX fez com que o processo inovador acontecesse a ritmo mais lento, em 

comparação aos países desenvolvidos. No Brasil, o processo de inovação evolui em dois 

aspectos. O primeiro contempla o aumento das produções científicas, resultado de 

investimentos anteriores na infraestrutura, capacitação de pessoal, estímulo à formação 

de grupos interinstitucionais de pesquisas, entre outros. O segundo inclui os 

investimentos crescentes em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizados pelo 

governo e por empresas privadas; por meio de programas específicos de fomentos, 
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reembolsáveis ou não reembolsáveis, direcionados ao custeio e investimento de projetos 

inovadores e tecnológicos realizados por agências, como a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs); por financiamentos 

realizados por meio de agentes financeiros tradicionais, como o BNDES e bancos de 

varejo, utilizando linhas de crédito específicas para fins de inovação; e investimentos no 

modelo de Investimentos Anjo e Capital de Risco ou Venture Capital, onde grupos de 

investidores fomentam negócios se tornando sócios das empresas investidas.  

Segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, a 

ABVCAP (2014), é marcante a evolução dos números em investimentos nos últimos 

anos no Brasil. Em 2013, o capital investido total por capitalistas de risco em startups 

aumentou R$ 17,1 bilhões, ou 21% em relação a 2012, após aumento de R$ 19,6 bilhões 

em 2012, ou 31% em relação a 2011. No acumulado de 2011 a 2013, houve crescimento 

do capital comprometido de 58%. 

 Neste contexto, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) surgem como 

organizações importantes no novo cenário de inovação mundial. Por serem menos 

burocráticas e, consequentemente, mais ágeis em suas tomadas de decisões, as MPEs 

são mais suscetíveis às mudanças e podem responder com mais agilidade na busca de 

inovar e resolver problemas não convencionais. Além disso, na maioria das vezes, 

atuam com foco em nichos menores, onde as grandes empresas decidem não atuar por 

buscarem mercados mais amplos. Assim, as MPEs passam a oferecer um portfólio de 

produtos e serviços bem definidos para a conquista desse mercado. 

Além dos fatores descritos acima, deve-se considerar: o avanço na utilização de 

ferramentas tecnológicas e a Internet; a oportunidade às pessoas ao acesso das redes 

sociais e suas conectividades; os novos empreendedores que iniciam na arte de criarem 

seus próprios negócios; e uma geração de pessoas com perfil de trabalhos não 

convencional, que executam suas atividades em horários flexíveis e não possuem postos 

fixos de trabalho. 

Essas organizações de base tecnológica e, muitas vezes, com atividades como 

afirmado acima não convencionais, são denominadas startups. Para Ries (2012), uma 

startup é uma instituição desenhada para criar um novo produto ou serviço sob 

condições de extrema incerteza e tem a inovação (seja tecnológica, de produto, de 

serviço, de processo ou de modelo de negócio) como o centro de suas operações. 
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Segundo Ouimet e Zarutskie (2014), as startups constituem-se em modelos de empresas 

dinâmicas e com altas taxas de incerteza quando comparadas às empresas tradicionais. 

As startups são vinculadas fortemente à pesquisa, investigação e desenvolvimento de 

ideias inovadoras, se baseando especialmente no capital humano como um componente 

importante para alavancar seu crescimento. Blank e Dorf (2012) abordam que ainda é 

complicado definir uma startup, que durante anos foi considerada uma versão menor de 

empresas maiores. A definição mais atual consiste em uma organização temporária, 

projetada para encontrar um modelo de negócios repetível e escalável. 

As áreas de atuação de uma startup podem ser as mais diversas possíveis, desde 

tecnologia da informação, que abrange subsetores mais técnicos como serviços às redes 

sociais, aplicativos, softwares, computação em nuvem ou cloud computing; áreas em 

pesquisa como robótica, biotecnologia e inteligência artificial; ou em áreas mais 

tradicionais, como saúde, educação ou lazer. Independente da área de atuação, as 

startups seguem ciclos similares de crescimento e precisam captar investimentos para 

acelerar o crescimento de suas operações, através da busca de investidores financeiros. 

Segundo a ABVCAP, em 2014, os investidores anjo e os fundos de Venture 

Capital representam uma forma de acesso a capital para empresas com alto potencial de 

crescimento em troca de participação societária.  

1.2 – Formulação da Situação-Problema 

Em geral, os agentes estruturam seus novos negócios na expectativa de gerar 

renda e conquistar sua independência, seja de ordem econômica ou gerencial. Segundo 

Ferrão (2013), algumas pessoas são levadas a abrir o seu próprio negócio por motivos 

que, muitas vezes, são alheios às suas vontades. Tais situações abrangem exemplos de 

profissionais que saíram de grandes organizações com recursos econômicos 

significativos e que resolveram montar o seu próprio negócio; aqueles que deixaram 

seus empregos para se tornarem empresários e aqueles que, sem a maior pretensão, 

herdaram algum negócio da família. Existe, também, a ideia de criação seu próprio 

emprego, mas sem conhecimento técnico por parte do empreendedor, dificultando o 

processo de organização empreendedora. 

Como pode ser visto em Passley (2014), empreender não é uma tarefa simples a 

ser executada, pois para o autor, nenhuma empresa se inicia sozinha, sendo fundada por 
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uma pessoa ou um grupo de pessoas que se reúne para iniciar um processo empresarial. 

E é no momento de gerenciar a empresa e colocar as ações em prática que surge a maior 

parte dos problemas e, para que isso não ocorra, é necessário que sejam reconhecidas as 

limitações do empreendedor, que deve recrutar uma boa equipe de profissionais para 

gerenciar cada setor e minimizar os problemas, através da identificação das prioridades 

da empresa. 

Em empresas startups esta tarefa é ainda mais árdua, pois existe um ambiente de 

incerteza, com alta concorrência e velocidade na composição de concorrentes e nas 

mudanças de tecnologias e mercado. Segundo Arruda et al. (2014, p. 9), pelo menos 

50% das startups brasileiras encerram suas atividades em um período menor que quatro 

anos.  

Para uma startup é fundamental que esteja preparada para assumir riscos e 

crescer de forma acelerada, pois além de possuir uma gama de concorrentes de 

empresas de pequeno porte já se observa o movimento das grandes grupos e 

organizações de educação consolidadas e que vislumbram o aproveitamento de seu 

know-how e base de clientes já consolidada. 

Nobel (2011) aborda a importância dos empreendedores no processo 

organizacional e credita a esses empreendedores a importância das execuções dos 

processos amparados pelos conhecimentos acerca do negócio. Quem empreende deve 

elaborar planos de negócios alinhados com as estratégias traçadas para o crescimento da 

empresa. Porém, nem sempre isso é realizado de maneira ordenada pelos 

empreendedores, levando a impactos negativos nos resultados da empresa, ocasionados 

por problemas como o desconhecimento do perfil e das expectativas dos clientes, 

indefinição do segmento de mercado a ser atingido, ausência dos planos operacional e 

de produção, falta de conhecimento das variáveis financeiras ou, até mesmo, o otimismo 

exagerado com relação ao mercado. 

Muitos desses fatores podem ser minimizados através da disponibilidade de 

capital para investimento, seja na composição de equipe, em consultorias gerenciais, na 

priorização em estruturas e para o enfoque nas atividades primárias de execução. 

Schwienbacher e Larralde (2010) afirmam que os empreendedores necessitam de capital 

externo para prover crescimento em suas operações. Contudo, pode se tornar um 
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problema que os empresários em estágio inicial tenham que se deparar, devido a falta de 

garantias, fluxos de caixa ineficientes e ambiente de incerteza junto ao mercado.  

Para poder usufruir da possibilidade de crescer como uma empresa duradoura, as 

startups precisam atravessar o período conhecido como “Valley of Death” ou Vale da 

Morte (período compreendido entre a criação da empresa quando o fluxo de caixa passa 

a ser positivo, com o atingimento do ponto de equilíbrio financeiro), onde uma injeção 

de capital semente ou investimento anjo pode impactar na execução das atividades 

propostas plenamente em seu plano de negócios (RENCHER, 2012). 

Tendo em vista a estrutura enxuta das startups e o mercado de educação 

competitivo, vários fatores levam uma startup a buscar investimentos junto a 

investidores anjo ou capitalistas de risco para se posicionar perante o mercado proposto 

e obter crescimento acelerado. Isso ocorre porque, segundo Andersson e Xiao (2014) 

“muitas startups encontram dificuldades para, por exemplo, financiar de forma segura, 

suas operações.” 

Assim, no ecossistema de startups tem-se alto índice de incerteza na proliferação 

dos negócios, onde muitas terminam no “Vale da Morte”, período onde as receitas ainda 

são pequenas ou inexistentes e os recursos são destinados à execução do produto, não 

atingindo o ponto de equilíbrio e, consequentemente, resultando em seu fechamento; 

além da dificuldade de captação de investimentos em fases iniciais pelas empresas, 

devido ao risco e pouca disponibilidade de receitas e ativos; e a necessidade de 

crescimento acelerado, amparado pelo movimento abrupto das tecnologias e 

competidores nos setores de inovação. Sob esta ótica, é realçada a necessidade de 

indicadores de competitividade para medir o avanço realizado através de aportes 

financeiros e ações realizadas com objetivos traçados.  

O problema, então, é se um aporte financeiro realizado por um investidor anjo 

em uma startup impacta em resultados operacionais que alavancam seu crescimento 

durante o período em que o capital é empregado, questionando-se se um investimento 

anjo traz benefícios tangíveis ao desenvolvimento dos processos de uma startup, 

gerando valor ao negócio e retorno sobre o capital investido.  

Sob esta ótica, é necessário o amparo em indicadores de competitividade para a 

medição da efetividade do investimento e a indicação das ações realizadas em 
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consonância com os objetivos e metas traçadas, o que é difícil de ser mensurado pela 

própria equipe da startup, com ausência de tempo e recursos. 

Assim, essa dissertação analisará os impactos gerados por um investimento anjo 

em uma startup brasileira do setor de educação via indicadores de competitividade, com 

o objetivo de mitigar o problema decorrente da falta de conhecimento sobre os impactos 

gerados pelo aporte financeiro na empresa, onde o pesquisador autor é diretamente 

relacionado à startup como sócio-fundador da empresa.  

1.2.1 – Justificativa 

 As Pequenas e Médias Empresas (PME) têm sido peça fundamental na 

composição da economia atual. Em um estudo realizado pelo Global Entrepreunership 

Monitor (GEM, 2014), abordando o perfil do empreendedor no Brasil, levantou-se que 

ter o negócio próprio é o sonho de 44% dos brasileiros entrevistados pela pesquisa 

Global, perdendo somente para viajar pelo Brasil e ter a casa própria. Eles preferem ter 

uma empresa ao invés de ter um emprego formal. Em 2002, 20,9% da população estava 

envolvida na criação ou administração de um negócio. Após dez anos, o mesmo índice 

se elevou para 30,2% da população adulta, entre 18 e 64 anos. 

 O crescimento para startups é ainda maior. Segundo Santos et al. (2010), os 

últimos anos testemunharam uma mudança importante no contexto em que estão 

inseridas as startups brasileiras. Assim, o crescimento das startups no Brasil manifesta-

se de forma variada, existindo diferenças de desempenho associadas a variáveis como 

idade e mercados de atuação. Rosenbusch, Brinckmann e Bausch (2011) afirmam que a 

relação entre o desenvolvimento das empresas e seu grau de inovação, observado 

através do desenvolvimento de novos produtos e serviços ou geração de patentes, 

impacta diretamente nos resultados obtidos e no crescimento dessas organizações.  

 Além disso, a importância para a captação de investimentos de risco também 

está atrelada ao desempenho e crescimento das startups. Santos et al. (2010) afirmam 

que a maioria das empresas de tecnologia investigadas obteve algum tipo de apoio por 

políticas públicas, indicando o aproveitamento de oportunidades oferecidas pelas 

agências de fomento em seus diferentes programas.  

Em relação a essa necessidade, houve a criação de um programa de fomento 

pelo Governo Federal, em 2013, para investir em empresas de base tecnológica, o Start-
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up Brasil. O programa tem por objetivo apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (P,D&I) de empresas emergentes de software, de serviços de tecnologias da 

informação ou empresas que se proponham a utilizar software ou serviços de TI como 

elementos de seu esforço de inovação, com até três anos de constituição (GRESPAN, 

2013). Entre 2013 e 2015 cerca de 200 startups foram selecionadas e receberam aporte 

financeiro para aplicar em seus projetos. 

O interesse do governo vem ao encontro ao interesse de investidores em geral, 

que observam nas startups a oportunidade de retornos mais elevados que as taxas do 

mercado. Segundo Arruda et al. (2014), no período entre julho de 2013 e junho de 2014, 

foram aportados 688 milhões de reais de investimento anjo no País. Em comparação ao 

mesmo período de 2012/2013, o crescimento foi de 11%. O número de investidores 

anjos também registrou crescimento, passando de 6.450 pessoas para 7.060. O aumento 

foi de 9% em 2013, já no ano de 2014, o crescimento foi de 2,3%. O valor médio de 

investimento por investidor passou de 96 mil reais para 97,5 mil reais, cerca de 2% em 

2014. 

Contudo, ainda há resultados negativos, como a mortalidade das empresas em 

seus três primeiros anos de vida, devido a problemas com gestão, recursos financeiros (e 

sua gestão), capacitação dos empreendedores, constituição do plano de negócios, entre 

outros problemas. Diante disso, a análise e avaliação de uma empresa pequena, startup, 

de base tecnológica, por meio de indicadores de competitividade se justifica para sugerir 

quais seriam os impactos gerados por investimentos através de indicadores, como será 

visto adiante. 

Neste trabalho a questão de pesquisa é: Como um investimento anjo pode 

impactar os indicadores competitivos de uma startup? 

1.3 – Objetivos 

 1.3.1 Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os impactos gerados por um 

investimento realizado por um investidor anjo em uma startup brasileira do setor de 

educação via indicadores de competitividade. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

http://www.exame.com.br/topicos/investidor-anjo
http://www.exame.com.br/topicos/investidor-anjo
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Os objetivos específicos buscam orientar o atendimento ao objetivo geral, sendo 

eles: 

 Identificar os agentes do mercado de captação de recursos financeiros para 

empreendedores; 

 Identificar a relação entre investimentos anjo e empreendimentos startup; 

 Identificar indicadores de competitividade na literatura; 

 Analisar os benefícios do investidor anjo em empreendimentos de educação via 

indicadores de competitividade abordados na literatura. 

 

1.4 – Delimitação do Estudo 

 O presente estudo está focado em empreendedorismo, sendo direcionado a 

empresas de pequeno e médio porte (PMEs). Contudo, não serão pesquisadas todas as 

PMEs, pois o foco do estudo está direcionado à uma empresa startup de tecnologia de 

informação do setor de educação. 

 Como setor abordado, o escolhido pela pesquisa foi o de educação, que possui 

particularidades e maior interesse do pesquisador, sócio-fundador da empresa objeto de 

estudo. O objeto de estudo será o impacto de um investimento anjo nesta startup de TI 

que atua no setor de educação, e não o Venture Capital e o Private Equity, enquanto 

modalidades de investimentos. O período de análise foi compreendido entre maio e 

setembro de 2015. 

1.5 – Estrutura do Documento 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos. Neste primeiro capítulo, são 

apresentados os itens: contextualização, formulação da situação-problema, objetivos, 

importância do estudo e sua justificativa e a delimitação e organização do estudo.  

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico utilizado na pesquisa. As 

principais considerações são: PMEs, startups brasileiras e seu mercado atual; modelos 

de financiamento e seus agentes; a estratégia de investimentos em startups; e os 

indicadores competitivos 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, os meios utilizados para a obtenção dos resultados, a definição do método de 
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pesquisa, o instrumento de pesquisa e o critério para coleta e análise de seleção dos 

dados. 

No quarto capítulo estão as referências utilizadas na dissertação e, logo a seguir, 

o anexo com o instrumento de pesquisa de campo de coleta de dados. 
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2 – REVISÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo serão apresentadas a bibliometria e a revisão de literatura dos 

temas principais. Na primeira são apresentados os artigos que compõem o núcleo de 

pesquisa do trabalho através de pesquisa em bases indexadas utilizando as palavras-

chave de interesse. Na segunda são abordadas os temas que sustentam a realização dessa 

dissertação: conceitos de startups, startups virtuais e o mercado de captação de recursos 

financeiros para empreendedores; modelos de investimentos de risco para startups; e 

indicadores de competitividade. 

2.1 – Bibliometria 

2.1.1 – Modelo Proposto  

 Segundo Costa (2010), a busca por material de suporte e conteúdos para a 

revisão bibliográfica de um determinado trabalho é usualmente realizada por 

mecanismos denotados “força bruta”, onde autores buscam diretamente artigos por suas 

palavras-chave, título, autor ou elementos similares, não havendo tratamento adicional 

para a filtragem de registros encontrados. Assim, por se trabalhar com um referencial 

inicial, que pode não contemplar o estado de arte sobre o tema, o resultado da pesquisa 

final pode ser marcado por baixa eficácia e eficiência. Com isso, a proposta do autor é a 

adoção de métodos baseados em análise bibliométrica e bibliomining (mineração 

bibliográfica) na análise preliminar do referencial bibliográfico. 

 O modelo proposto por Costa (2010), e que sustenta o modelo proposto utilizado 

nesta dissertação, denomina-se webibliometria, que considera a execução das seguintes 

etapas: 

- definição da amostra da pesquisa; 

- pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

- identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema; 

- identificação dos autores com maior número de publicações; 

- levantamento da cronologia da publicação, identificando ciclos de maior produção; 
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- seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica. 

 Neste trabalho foram utilizadas as etapas de definição amostral; pesquisa com 

palavras-chave; identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados 

sobre o tema; e seleção dos artigos para a composição do núcleo de partida. Além destas 

etapas, o trabalho também apresenta uma classificação indexada através do alcance e 

citações dos periódicos, que auxiliaram na definição de relevância do artigo para este 

estudo. 

2.1.2 – Aplicação do modelo  

 2.1.2.1 – Definição da amostra 

 A amostra pesquisada corresponde aos artigos indexados na base de dados dos 

portais Scopus e Scielo. A escolha deste modelo foi realizada para atender diferentes 

níveis de buscas, estruturadas principalmente em línguas inglesa e portuguesa, 

indexando conteúdo de periódicos, abrangendo principalmente as áreas de 

conhecimento de empreendedorismo, gestão, finanças e inovação. 

 2.1.2.2 – Pesquisa na amostra de artigos 

 A busca foi realizada utilizando palavras-chave básicas, com desdobramentos 

em palavras específicas de refinamento relacionadas com a finalidade proposta no 

presente trabalho, com a utilização de palavras-chave principais e o conector “AND” 

para a definição de palavras-chave secundárias mais específicas para refinamento, como 

apresenta o Quadro 1: 
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Quadro 1 – Palavras utilizadas na busca por artigos 

Palavras-Chave Palavras de Refinamento 

STARTUP Educação 

STARTUP 

INVESTIMENTO 

Investimento 

Escalabilidade 

Indicadores 

Mercado 

Competitividade 

Anjo 

INVESTIMENTO 

 

Venture Capital 

Financeiro 

EarlyStage 

Recursos 

Gestão 

INDICADORES DE 

COMPETITIVIDADE 

Educação 

Econômico-Financeiros 

Mercado 

Produção 

  Fonte: Elaborado pelo Autor 

 O refinamento da pesquisa foi realizado considerando apenas os artigos em 

periódicos, com suas publicações a partir do ano de 2011, com o objetivo da utilização 

de artigos mais atuais referentes ao tema, baseados em conhecimentos anteriores e 

clássicos na área. 

 Como resultado obtido após o refinamento das pesquisas, o Quadro 2 demonstra 

o número de artigos indexados em cada uma das bases, de acordo com os parâmetros de 

busca estabelecidos e que correspondem ao interesse bibliográfico para a composição 

deste trabalho. 

Quadro 2 – Bases de dados versus número de artigos encontrados 

Base de Dados Número de artigos 

Scopus 86 

Scielo 19 

TOTAL 105 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A pesquisa foi estruturada para a busca de artigos, com um total de 105 

ocorrências, evidenciando a proposta do atual trabalho. Os autores que trabalham com 

os temas de interesse estão listados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Autores de artigos relacionados ao tema de interesse 

Autores Nº Artigos Autores Nº Artigos 

Giardino, C. 3 Li, H.-L. 1 

Broughman, B. 2 Li, Y., Weng, Y., Weng, S. 1 

Abensur, E. O. 1 Luo, P. 1 

Aizenman, J. 1 Marceau, G. 1 

Aldrich, H. 
1 

Marciuska, S., Gencel, C., 

Abrahamsson, P. 1 

Amorós, J.E., Fernández, C., Tapia, J. 1 May, B. 1 

Anderson, E.G., Parker, G.G. 
1 

McDonald, R., Shalloo, L., Pierce, 

K.M., Horan, B. 1 

Åstebro, T., Bazzazian, N., Braguinsky, S. 1 Miloud, T., Aspelund, A., Cabrol, M. 1 

Baptista, Rui 
1 

Montanari, M.G., De Matos Miranda, 

R.A., De Moura Engracia Giraldi, J. 1 

BarNir, Anat 1 Motohashi, K., 1 

Baughn, C.C., Neupert, K.E., Anh, P.T.T., 

Hang, N.T.M. 1 
Mutanov, G., Yessengaliyeva, Z. 

1 

Bengtsson, O. 1 Nanda, R. 1 

Bernardes, R. C et al. 1 Nelson, A.J., 1 

Bhatt, P., Altinay, L. 
1 

Neto, J.V., De Farias Filho, J.R., 

Quelhas, O.L.G. 1 

Bolumole, Y.A., Calantone, R.J., Di 

Benedetto, C.A., Melnyk, S.A. 1 
Ng, A.W., Macbeth, D., Southern, G. 

1 

Breugst, N. 1 Oe, A. 1 

Fried, J.M. 1 Osiri, J. K. 1 

Buyck, C., Flottau, J. 1 Ouimet, P. 1 

Byerlee, D., Deininger, K. 
1 

Oyewo, B.M., Faboyede, O.S., Fakile, 

A.S. 1 

Calderon, A. I. 1 Paik, Y., Woo, H. 1 

Cao, H., Lu, Y., Xie, M., Zhou, E. 1 Pangarkar, N., Wu, J. 1 

Carvalho, L. C.; Di Serio, L. C.; 

Vasconcellos, M. A. 
1 

Parolin, S. R. H. 
1 

Continua 
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Chesnais, F.  1 Perez, L., Whitelock, J., Florin, J. 1 

Conti, A., Thursby, M., Rothaermel, F.T. 
1 

Phusavat, K., Ketsarapong, S., Kess, P., 

Kropsu, H.-V., Lin, B. 1 

Cox, R.B. 1 Pinkwart, A., Proksch, D. 1 

Crandall, A., Kieti, J. 1 Portmann, D.; Mlambo, C. 1 

Danilevicz, A. M. F.; Ribeiro, J. L. D. 1 Qinqing, L. 1 

Desai, H., Desai, K., Francisco, M.S. 1 Rok, Y.H. 1 

do Carmo, A.S.S., Bittencourt, M.V.L., 

Raiher, A.P. 
1 

Romero-Troncoso, R.J., Garcia-Perez, 

A., Cabal-Yepez, E., Osornio-Rios, 

R.A. 1 

Dorow, P. 1 Santiago-Castro, M.; Pisani, M. J. 1 

Dushnitsky, G. 1 Santos, L. M. dos et al .  1 

Faury, T.P., de Carvalho, M.M. 1 Schlee, R. 1 

Fernández-Alles, M., Camelo-Ordaz, C., 

Franco-Leal, N., 1 
Schreiber, D. et al .  

1 

Festel, Gunter 1 Shah, S.K., Pahnke, E.C. 1 

Figlioli, A.; Porto, G. S.  
1 

Silva, M. F. de O. e; Silva, J. F.. da; 

Motta, L. F. J.. 1 

Fritsch, M. 1 Strobl, A. 1 

Garcia, R.; Madeira, P. 1 Swamidass, P.M. 1 

Gebhardt, C. 
1 

Tanräsever, F., Erzurumlu, S.S., 

Joglekar, N. 1 

Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., 

Gorschek, T., Abrahamsson, P. 1 

Vanacker, T., Collewaert, V., Paeleman, 

I. 1 

Wang, X., Abrahamsson, P. 1 Vick, T. E.; Nagano, M. S.. 1 

Greef, A. C. ; Freitas, M. C. D..  
1 

Virginia, S. M., Lorenzo, R.T., 

.Florencia, M. L. 1 

Hormiga, E. 1 Viswanathan, M., Yassine, A., Clarke, J. 1 

Huang, P., Zhang, Y. 1 Vitoreli, G. A. et al . 1 

Hyytinen, A. 1 Wadhwa, A., Basu, S. 1 

Jain, S.C., Stopford, J. 1 Wang, C.-J. 1 

Kerr, William 1 Washington, M. 1 

Kim, J.-H., Wagman, L. 1 Wright, C. 1 

Klyver, K., Schenkel, M.T. 1 Wry, T., Lounsbury, M. 1 

Krishna, H.S., Bala Subrahmanya, M.H. 1 Yoo, C., Yang, D., Kim, H., Heo, E. 1 

Lahm, R. 1 Yu, X.  1 

Lantz, J. S. 1 Zaleski, P. 1 

Continua 
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LEWRICK, M.; OMAR, M.; 

WILLIAMS, JR, R. L..  1 
Zhang, S. 

1 

Li, H.-L. 1 Zylberberg, C., Oner, A.C., Zylbrbrg, E. 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 2.1.2.3 - Identificação dos periódicos  

Baseado nos artigos encontrados na busca específica pode-se apresentar a 

relação dos periódicos que publicaram os artigos que compõem o estudo bibliométrico 

deste presente trabalho. No total, 77 periódicos tiveram artigos publicados e que 

serviram de base para a estruturação do material bibliográfico, que estão apresentados 

no Quadro 4. 

Quadro 4 – Números de Artigos por periódicos 

Periódico SJR (2013) Número de Artigos 

Revista Administração de Empresas 0,21 4 

Gestão e Produção 0,16 4 

Research Policy 2,63 3 

Journal of Technology Transfer 1,55 3 

Lecture Notes in Business Information Processing 0,24 3 

Journal of entrepreneurship education 0,21 3 

International journal of business  0,12 3 

Journal of financial economics 11,53 2 

Journal of business venturing 4,36 2 

International Entrepreneurship and Management Journal 2,81 2 

Production and Operations Management 2,41 2 

Journal of Product Innovation Management 2,11 2 

Journal of CorporateFinance 1,84 2 

Small business economics 1,44 2 

Management Decision 1,42 2 

Journal of business research 1,22 2 

Journal of Small Business Management  1,12 2 

Produção 0,26 2 

The Review of financial studies  12,61 1 

Accounting Review 5 1 

Journal of financial intermediation 4,68 1 

Continua 
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Journal of Management Studies 3,8 1 

Asia Pacific Journal of Management 2 1 

Journal of Economics and Management Strategy 1,91 1 

Business Horizons 1,51 1 

Journal of Dairy Science 1,37 1 

International Journal of Production Research 1,33 1 

Cornell Law Review 1,26 1 

Annual Review of Resource Economics 1,23 1 

European Journal of Marketing 0,95 1 

Journal of evolutionary economics 0,88 1 

IEEE Software 0,84 1 

International Journal of Human Resource Management 0,73 1 

Journal of economic studies 0,54 1 

Computer Applications in Engineering Education 0,54 1 

Venture Capital 0,35 1 

International Journal of Business Excellence 0,31 1 

Thunderbird International Business Review 0,31 1 

Managerialand DecisionEconomics 0,28 1 

International Journal of Management and Enterprise 

Development 0,27 1 

Journal of high technology management research  0,25 1 

Journal of Technology Management & Innovation 0,25 1 

Computer Research and Development 0,23 1 

Frontiers in Energy 0,23 1 

International Journal of Innovation and Sustainable 

Development 0,23 1 

International Journal of Information and Communication 

Technology Education  0,23 1 

World Applied Sciences Journal 0,22 1 

Journalof Media Economics 0,22 1 

Journal of Commercial Biotechnology 0,22 1 

Revista Administração Pública 0,2 1 

Social Science Japan Journal 0,18 1 

Economic Computation and Economic Cybernetics 

Studies and Research 0,18 1 

Business economics 0,15 1 

International Journal of Entrepreneurial Venturing 0,13 1 

International journal of entrepreneurship 0,12 1 

Aviation Week and Space Technology 0,11 1 

Continua 
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Nova Economia 0,1 1 

Business Strategy Review 0,1 1 

Trabalho em Educação e Saúde ---- 1 

Revista Economia Contempórânea ---- 1 

Annual International Conference of the American Society 

for Engineering Management 2011, ASEM 2011 ---- 1 

2013 IST-Africa Conference and Exhibition, IST-Africa 

2013 ---- 1 

Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios  ---- 1 

Perspect. ciênc. inf.,  ---- 1 

ICMIT 2014 - 2014 IEEE International Conference on 

Management of Innovation and Technology ---- 1 

Proceeding of 2012 International Conference on 

Information Management, Innovation Management and 

Industrial Engineering, ICIII 2012 ---- 1 

2011 2nd International Conference on Artificial 

Intelligence, Management Science and Electronic 

Commerce, AIMSEC 2011 – Proceedings ---- 1 

Proceedings - 2012 AgileConference, Agile2012 ---- 1 

Journal Globalization, Competitiveness and Governability ---- 1 

Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision 

Planning and Implementation - Proceedings of the 22nd 

International Business Information Management 

Association Conference, IBIMA  ---- 1 

S. Africa Journal economics, management and science ---- 1 

Proceeding of the 2013 ""Suzhou-Silicon Valley-Beijing"" 

International Innovation Conference: Technology 

Innovation and Diasporas in a Global Era, SIIC 2013 ---- 1 

AD-minister ---- 1 

Revista Eletrônica da Administração ---- 1 

Perspectiva Ciência e informação ---- 1 

Nueva creación estudos gerenciales ---- 1 

Innovation: Management, Policy&Practice ---- 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 2.1.2.4 – Definição do “núcleo de partida” para a pesquisa bibliográfica 

 Baseado nos artigos encontrados na busca específica e na amostra de estudo 

proposta no quadro anterior, propõe-se a utilização do ranking desenvolvido pela 

SCImago (www.scimagojr.com), através do SCImago Journal Rank (SJR) indicator, 

que enumera em pontos a visibilidade dos journals contidos na base Scopus desde 1996. 

 Para a definição do “núcleo de partida” para a pesquisa bibliográfica através da 

utilização do conceito de webibliomining, foi utilizada a classificação do tipo Pareto, 

que consiste em elencar em três níveis de atenção (A, B e C) os fatores a serem 

analisados. Tubino (2000) define que a classificação de Pareto consiste em separar itens 

de acordo com sua importância relativa. A ordenação dos itens segundo seu valor 

relativo ao total normalmente resulta em uma distribuição onde uma pequena parte dos 

itens corresponde a um grande valor total e o mesmo inversamente, com grande parte 

dos itens correspondendo a um pequeno valor total. 

 Essa classificação foi realizada em consonância com a classificação verificada 

pelo índice SJR, que referencia o impacto gerado pela visibilidade dos journals que 

compõem a amostra. Conforme a classificação Pareto, serão alocados no nível A 20% 

da amostra (21 artigos), que deverão possuir maior relevância no trabalho e que formará 

o núcleo de maior importância dentro da revisão. Para o nível B, serão determinados 

30% da amostra (30 artigos), que suportarão a revisão e serão adicionados ao “núcleo de 

partida”. E os 50% restantes (54 artigos) oferecerão suporte pontual, de acordo com o 

interesse de citação, não sendo necessário a sua citação neste referido trabalho. 

 Sendo assim, o “núcleo de partida” proposto para este trabalho é apresentado no 

quadro 5, onde são apresentados os 51 artigos classificados como A e B pela 

classificação de relevância de Pareto. 

  

http://www.scimagojr.com/
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Quadro 5 – Artigos do núcleo de partida   

Referências Bibliográficas 

GRUPO A – Organizado por Relevância 

KERR, William R.; LERNER, Josh; SCHOAR, Antoinette. The consequences of entrepreneurial finance: 

Evidence from angel financings. Review of Financial Studies, v. 27, n. 1, p. 20-55, 2014.  

NANDA, Ramana; RHODES-KROPF,  Matthew. Investment cycles and startup innovation. Journal of 

Financial Economics, v. 110, n. 2, p. 403-418, 2013. 

OUIMET, Paige; ZARUTSKIE, Rebecca. Who works for startups? The relation between firm age, employee 

age, and growth. Journal of financial Economics, v. 112, n. 3, p. 386-407, 2014. 

HUANG, Pinghsun; ZHANG, Yan. Does enhanced disclosure really reduce agency costs? Evidence from the 

diversion of corporate resources. The Accounting Review, v. 87, n. 1, p. 199-229, 2011. 

BENGTSSON, Ola. Relational venture capital financing of serial founders. Journal of Financial 

Intermediation, v. 22, n. 3, p. 308-334, 2013. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

Além desses artigos, também foram utilizados, de maneira pontual, artigos que 

supriram informações de interesse para a sustentação do conteúdo abordado nesta 

dissertação e estão listados na referência bibliográfica, e que possuem aderência ao 

tema, assim como os utilizados (51 artigos) da bibliometria. 

 

2.2 – Startups: conceitos, modelo de negócio e o mercado de captação de recursos 

financeiros para empreendedores 

2.2.1 – Conceitos gerais 

 Startups são organizações criadas para oferecer novos produtos e serviços sobre 

incerteza extrema. Segundo Lam (2014), inúmeras incertezas cercam o ambiente onde 

as startups são criadas, onde o sucesso consiste em oferecer um novo tipo de valor 

agregado que gere impacto real sobre seus clientes. Essas empresas são criadas para 

obter novas possibilidades, examinar o que precisa ser feito e iniciar um caminho para 

este destino, por meio da inovação e da criatividade. Seus métodos de avaliação 

constantes direcionam indicadores não apenas ao que é ou que têm sido, mas para o que 

elas precisam se tornar (FERRÃO, 2013). 

Segundo Ouimet e Zarutskie (2014), startups são frequentemente associadas a 

dinamismo, seja para cima ou para baixo. As startups possuem altas taxas de fracasso, 

mas quando tendem a sobreviver, elas apresentam crescimento médio muito superior a 

empresas mais antigas. O trabalho e o capital humano são componentes importantes, 

especialmente nas indústrias de inovação e alta tecnologia, onde as startups possuem 

atividades predominantes. 

 Uma empresa startup é criada decorrente da mistura de pensamentos tradicionais 

e inovadores, onde existe a pressão para a estabilização baseada em resultados pelo 
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empreendedor e pelos envolvidos no processo. Porém, também é verificada a 

necessidade de tempo disponível para investimento em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de novas tecnologias, sendo um contraponto ao modelo de sustentação 

financeira proposto por negócios tradicionais. 

 Blank (2013) discute uma constante comparação, afirmando que startups não 

são versões menores de grandes empresas, que não se desenvolvem em conformidade 

com a estratégia tradicional de planos diretores na qual as organizações de grande porte 

costumam adotar. As startups bem sucedidas tendem a ir de fracasso em fracasso, 

adaptando-se rapidamente, melhorando suas ideias iniciais e continuamente ativas no 

processo de aprendizagem junto aos clientes. Enquanto as empresas existentes executam 

um plano de negócios, as startups procuram por um. Sendo esta distinção o cerne de 

uma definição para startups: uma organização temporária projetada para procurar um 

modelo de negócio repetível e escalável. 

 Osiri et al. (2013) afirmam que existe um movimento em ascensão para a 

criação de novas startups, mas poucas pesquisas têm sido realizadas nesta área. As 

startups passaram a consolidar um setor relevante da economia do local onde atuam, 

amparados na cultura do empreendedorismo e do capital humano que possuem. 

Conforme Anderson e Parker (2013), o mercado está à procura de pessoas que são 

adaptáveis a mudanças, que possam passar por uma inovação e liderar as iniciativas 

para alcança-la. O processo de inovação é complexo, exige que ideias sejam 

transformadas em ações reais e a inovação demanda líderes que sejam persistentes e que 

possam desafiar os modelos tradicionais, onde as organizações trabalham em seus 

limites de criação. A contratação de pessoas criativas não é simples e esperar que 

ofereçam novos modelos de serviços se a cultura de trabalho não está pronta para isso, é 

um desafio. É muito difícil o empreendedorismo surgir e se desenvolver em um 

ambiente tradicionalmente estruturado. O outro ponto importante para o modelo 

empreendedor das startups é referente ao modelo de negócios e sua aplicabilidade em 

cenários de volatilidade e alto risco. 

2.2.2 – O modelo de negócio 

 É comum que as empresas de tecnologia trabalhem com a divisão de cotas para 

fomentar a equipe inicial para a composição da estrutura da startup. Breugst, Patzelt e 

Rathgeber (2015) afirmam que compreender as consequências de distribuição de capital 
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entre os membros da equipe para as interações é importante porque um time 

empreendedor funcionando bem é a chave para altos níveis de desempenho e 

desenvolvimento positivo. 

 De acordo com Marmer et al. (2011), o ciclo de vida de arranque de uma startup 

é composto de seis fases de desenvolvimento: descoberta, validação, eficiência, escala, 

sustentação e conservação. A avaliação de seu desempenho é baseada em variáveis, 

como a criação de um produto minimamente viável (minimum viable product – MVP - 

uma versão simples e reduzida do modelo de negócio proposto) ou a taxa de retenção de 

usuários, no caso de uma startup de tecnologia de informação. 

 

Figura 1 – Ciclo de Vida de Arranque de uma Startup 

Fonte: Adaptado de Marmer et al. (2011) 

 A figura acima descreve o processo comum de arranque de startups, 

normalmente baseadas em uma descoberta para a resolução de um problema. Após a 

validação do problema junto a um público consumidor específico, as startups iniciam a 

execução de seu modelo de negócio buscando eficiência operacional, para que possam 

ser tornar viáveis e que possam crescer de maneira robusta, ganhando escala em outros 

mercados consumidores. A partir deste ponto, as startups tendem a buscar se sustentar 

em seus mercados, com novas funcionalidades, ações e produtos, na tentativa de atrair 
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novos clientes. Já a conservação consiste em manter um modelo de atendimento 

diferenciado, obter uma relação maior com seu consumidor e oferecer novas tecnologias 

atrativas a fim de maximizar a relação custo x benefício e manter seu mercado aquecido 

por mais tempo.  

As startups devem se diferenciar através do pacote de produtos e serviços que 

desejam entregar a seus clientes. Para Osterwalder e Pigneur (2011), a proposta de valor 

é o motivo significativo que faz com que os clientes escolham uma empresa em 

detrimento a outras. Ela deverá se sustentar em resolver um problema ou satisfazer uma 

necessidade do consumidor. 

 Blank e Dorf (2012) afirmam que as respostas para o sucesso de uma empresa 

estão, na maioria das vezes, “fora do escritório”, em clara alusão ao processo de 

interação com os clientes e o mercado. Ainda nesta linha, eles abordam que, raramente, 

o primeiro plano desenvolvido resiste ao primeiro contato com estes clientes, sendo 

necessário realizar-se diversas iterações no modelo de negócios para realizar os ajustes 

necessários. Como a startups são empresas com poucos recursos financeiros, estes 

testes de hipóteses devem ser validados de maneiras simples, pois neste ponto, de 

estágio inicial, o objetivo principal da startup é sobreviver até a validação de seu 

modelo. 

 Blank (2013), ao analisar uma comparação entre o lançamento de uma startup, 

de uma pequena empresa ou de uma iniciativa dentro de uma grande corporação, afirma 

que o modelo sempre foi o acertar ou errar (hit-or-miss). Ele cita o avanço do modelo 

denominado startup enxuta (ou lean startup) como um grande avanço na redução de 

riscos na implantação destes novos modelos de negócio. Uma das características do 

modelo startup é a experimentação sobre o planejamento elaborado, o retorno dos 

clientes em conflito com as intuições do empreendedor e o modelo de projeto de 

produto arrojado, direcionado a um novo perfil de público consumidor.  

 Hyytinen, Pajarinen e Rouvinen (2015) apontam que existem duas hipóteses 

correlacionando inovação com a sobrevivência de startups: por um lado a inovação 

promove atributos que aumentam a sobrevivência e os recursos, impactando em poder 

de mercado, eficiência de custos e capacidade de operação; por outro lado enfrenta os 

passivos da novidade e os riscos associados a ela. Além disso, existe uma correlação 

positiva entre a inovação e a sobrevivência das empresas de tecnologia. Na maioria dos 
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casos, as inovações geradas por estas empresas incorporaram algum grau de sucesso e 

alavancaram, pelo menos em parte, os resultados estabelecidos a partir de suas 

implantações. 

 Porém, uma startup ainda é acentuadamente relacionada a alto risco de 

investimentos. De acordo com Blank (2013), 75% das startups falem. A regra comum é 

que a cada dez empresas; três ou quatro falem completamente, três ou quatro retornam o 

investimento original; e apenas duas oferecem retornos substanciais. O estudo foi 

realizado em mais de 2000 empresas que receberam financiamento de risco, de 2004 a 

2010. 

 Ao analisar por que as startups falem, Nobel (2011) cita que muitas vezes essas 

empresas não obtém sucesso porque os fundadores e investidores esquecem de olhar 

antes de saltar em direção à execução, desconsiderando que o pressuposto da base do 

plano de negócios é errado. Neste modelo, ambos acreditam prever o sucesso futuro, 

através de estratégias sobre tecnologia ou vendas, sem conseguir formar um plano 

equilibrado, e muitas vezes não há tempo hábil ou espaço para alteração da ideia inicial 

caso ela não combine com a demanda do cliente. Por outro lado, segundo Aldrich e 

Yang (2014), os empreendedores de startups podem se beneficiar dos modelos de 

trabalho adotados por este tipo de empresas, onde, através do processo de aprender 

através de ações e experimentações, pode-se acumular conhecimentos obtidos em 

experiências anteriores e reorganizar seu plano atual. 

 No Brasil, a realidade é similar. Em um estudo realizado pela Fundação Dom 

Cabral, Arruda et al. (2014) afirmam que 25% das startups brasileiras fecham em um 

ano e que 50% delas morrem em até quatro anos. Além disso, verifica-se que o 

percentual sobe para 75% das empresas quando o período analisado é de 13 anos, ou 

seja, empresas pouco duradouras. Esses resultados podem ser vistos na Figura 2: 
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Figura 2 – Mortalidade das Startups 

Fonte: Adaptado de Arruda et al. (2014) 

 Na Figura 2 pode-se observar que, no Brasil, mais da metade das startups 

encerram suas operações em um período de até quatro anos após seu lançamento, com 

os principais motivos sendo a falta de preparo dos empreendedores e a ausência de 

recursos para investimentos.  

Ries (2014) enumera dois pontos importantes para justificar o fracasso das 

startups. O primeiro é a fascinação associada a um bom plano, estratégia sólida e 

pesquisa de mercado completa, que em épocas anteriores eram indicadores de sucesso 

provável. Porém, o funcionamento dessa estrutura com startups é afetado pelo índice 

alto de risco atrelado ao negócio, pois elas estão em constante definição de quem são 

seus clientes ou como devem ser seus produtos. O segundo é que após os 

empreendedores observarem as falhas no modelo de gestão tradicional, propuseram a 

filosofia de realizar sem muito planejar, acreditando que a gestão é o problema e 

operando baseado no caos: disruptivo, inovador e caótico, como o ambiente de uma 

empresa de tecnologia dinâmica e estimulante.  

 A partir dessa falta de planejamento, que se observa a necessidade de uma 

estruturação de um plano de negócios. Segundo Blank (2013), ao se estruturar este 
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plano de maneira tradicional e estática, o fundador descreve o tamanho de uma 

oportunidade, o problema a ser resolvido e a solução que o empreendedor vai buscar. 

Normalmente, é incluída uma previsão de vendas para os próximos cinco anos, assim 

como um fluxo de caixa. Neste momento, ele contrapõe com a afirmação que este 

modelo é, essencialmente, um exercício de pesquisa escrito por um empreendedor que 

iniciou o desenvolvimento de um produto. O pressuposto é que não é possível descobrir 

a maioria das incógnitas de um negócio com antecedência, antes de levantar recursos e 

realmente executar a ideia.  

 Para George e Bock (2011), a relação entre planos de negócios e a pesquisa de 

oportunidades pode ajudar a identificar camadas empreendedoras para a formação 

organizacional. As estruturas do plano podem ser desenhadas através de milestone, ou 

seja, são desenhadas uma série de ações e objetivos que devem ser realizadas dentro de 

um período proposto, permitindo comparações importantes através de indicadores como 

velocidade de desenvolvimento e aquisição de recursos, que ajudam a entender a 

atividade empresarial em questão. 

 Osterwalder e Pigneur (2011) propõem um plano de negócios de fácil 

entendimento. O modelo é simples, relevante e intuitivamente compreensível, ao 

mesmo tempo em que não simplifica demais o comportamento complexo de uma 

empresa. O Canvas Business Model é baseado em nove componentes, cobrindo quatro 

áreas principais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. 

Ao perceber que a falta de tempo hábil para estruturar um plano de negócios tradicional 

é um empecilho para uma empresa de tecnologia escalável, o plano de negócios Canvas 

suporta uma estruturação flexível para nortear empresas como as startups modernas. 

Porém, para Pimentel Filho e Queiroz (2014), em estudo realizado com startups 

brasileiras, apesar do Canvas ser amplamente utilizada no mercado e admitir um grande 

potencial comunicativo, os empreendedores acreditam necessitarem de ferramentas 

mais complexas após o início de suas atividades, pois após ultrapassarem as barreiras de 

validação, onde a ferramenta se demonstra muito útil, existe uma lacuna para modelos 

de gestão mais aplicados. 

 Se o Canvas é um plano que auxilia o entendimento sobre a estrutura de negócio 

da startup, existe uma metodologia que é comumente adotada para a execução 

operacional das startups, o Lean Startup. Segundo Ries (2012), esse modelo de plano de 
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negócios incentiva o processo gradual desde o início, por meio dos pilares construção, 

medição e aprendizagem, que são integrados nos fluxos de trabalho. Algumas alterações 

à ideia, produtos ou serviços iniciais são esperadas e necessárias. E, assim, a empresa 

leva seu conceito inicial, realiza o teste e executa sua análise. A partir disto, utiliza esse 

conhecimento para construir um protótipo melhor. E este processo se repete, inúmeras 

vezes, interagindo com seus clientes. O objetivo não é oferecer um produto acabado, 

mas contínuo, para avaliar e evoluir seu conceito. Este ciclo de desenvolvimento rápido 

mantém a empresa produtiva nas melhorias, em vez de se apegar em serviços que não 

são necessários. 

 2.2.2.1 – O mercado para startups do setor de Educação 

 Astebro, Bazzazzian e Braguinsky (2012) afirmam que recém-graduados estão 

em processos de criação de startups. Porém, não é claro o impacto em geral que as 

universidades têm na criação destas novas firmas e nem o suporte oferecido por sua 

estrutura operacional. 

Esta situação evoca a relação entre o conhecimento adquirido em seus cursos, o 

empreendedorismo intrínseco aos alunos e recém-graduados e o papel das universidades 

no processo de formação geral do conhecimento da sociedade. A partir do momento que 

se desenham oportunidades de criação de startups para a proposta de resolução de 

problemas e atendimento de necessidades de clientes ou alunos, o ramo da educação se 

torna um setor de muitas oportunidades a serem desdobradas, onde as empresas de 

tecnologia trabalham com foco em suprir lacunas deixadas no processo. 

Um dos fatores importantes para a alavancagem do número de matrículas no 

ensino superior no Brasil foi a percepção do aumento da demanda, que resultou em 

ações do governo na ampliação das redes de ensino, fomentando a estrutura do 

segmento público e incentivando o acesso ao setor privado, segundo Censo da Educação 

Superior no Brasil 2012 (INEP, 2014). 

Em 2012, o número de alunos matriculados no Brasil, de acordo com o referido 

Censo (INEP, 2014), superou a marca de sete milhões, tendo registrado um incremento 

de 4,4% com relação a 2011 e um crescimento médio anual de 5,7% se comparado ao 

período entre 2009 e 2012 (INEP, 2014). Os números absolutos estão demonstrados no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Número total de matrículas ativas por tipo de instituição superior – 2009-

2012  

Organização Acadêmica 2009 2010 2011 2012 

Faculdade 1.784.046 1.990.402 2.084.671 2.027.982 

Centro Universitário 795.033 836.680 921.019 1.085.576 

Universidade 3.306.845 3.464.711 3.632.373 3.812.491 

IF/ CEFET 68.097 87.506 101.626 111.639 

TOTAL 5.954.021 6.379.299 6.739.689 7.037.688 

Fonte: Adaptado de INEP (2014) 

 É possível perceber a evolução no crescimento do número de matrículas, 

considerando os anos de 2009 a 2012, no Quadro 6. São fatores importantes para a 

elevação do número de entrada de estudantes neste período: o aumento dos 

investimentos públicos nas universidades federais e os programas de políticas públicas 

de ensino, como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), adotados para facilitar o acesso dos alunos ao 

ensino superior. 

 Pode-se perceber, também, o crescimento de matrículas por modalidade de 

ensino, como descrito na Figura 3. 

Figura 3 – Evolução do número de matrículas por modalidade de ensino 

 

Fonte: Adaptado de INEP (2012) 
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Na figura 3, percebe-se um crescimento, também, da modalidade de ensino à 

distância, um indicador claro da utilização de tecnologias de informação para o ensino e 

uma oportunidade para empresas de base tecnológica, como as startups. Segundo 

Cavalcanti Júnior e Ferraz (2013), o ensino superior está enfrentando crescentes críticas 

públicas, sendo possível, e até inevitável, que haja uma ruptura dos modelos tradicionais 

de ensino. Ele destaca que o modelo de ensino tradicional não vai desaparecer, mas 

deverá evoluir, através de alterações na maneira de transferência de conhecimentos.  

Existe a percepção que o modelo de aprendizado atual possa ser realizado em 

locais diferentes. Os mesmos autores citam o exemplo de uma bibliotecária que, com o 

avanço das tecnologias e dos modelos de aprendizagem, poderia continuar a trabalhar 

como bibliotecária, mas não apenas em uma biblioteca física tradicional. Assim, existir 

demanda, mas é preciso estar aberto às necessidades das pessoas e concentrar no que 

elas precisam. 

Gibson e Sodeman (2014) afirma que existe um aumento e diversificação do 

número de websites educativos, e-books e vídeos com conteúdos digitais para 

aprendizado na rede, possibilitando novos modelos de distribuição, circulação e 

consumo destes conteúdos. Assim, permite-se que o usuário virtual seja um ator mais 

participativo deste processo, interferindo de maneira mais concreta nos meios de acesso, 

seleção, circulação e consumo destes conteúdos, mediante possibilidades de cooperação 

e participação. 

Existe um contraponto em correlacionar a geração chamada Y, que são os alunos 

nascidos a partir dos anos 1990, com a geração de seus professores. Gibson e Sodeman 

(2014) compara a partir da utilização de tecnologias, onde a geração Y é baseada em 

conhecimentos de cultura digital ou cybercultura, presentes em seus cotidianos através 

de jogos eletrônicos, redes sociais ou recursos como Google e YouTube, onde eles 

editam seus vídeos e colocam na rede. No outro lado, os professores são denominados 

“migrantes digitais”, tendo que aprender com aulas e tutoriais. Este é um fator de 

impacto na formação do novo modelo de comunicação na educação. 

De Souza e Dallabona (2015) colocam, ao avaliar a inclusão de métodos de 

ensino à distância (EaD) para a área de engenharias, que a dificuldade em atender a 

demanda por formação inicial em nível de graduação faz com que o EaD se torne uma 

alternativa oportuna e viável, justificando que, se o modelo não substitui o modelo 
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presencial, este se predispõe como uma variação do processo. O contexto é de 

superação da distância entre quem ensina e quem aprende, sejam espaciais, temporais, 

pedagógicas ou comunicacionais. 

2.2.3 – O mercado de captação de recursos financeiros para 

empreendedores: conceitos e características 

 Segundo Falconi (2009), as métricas financeiras são os principais meios para se 

alcançar o sucesso, não apenas para as empresas, mas para governos e até para as 

igrejas, quando se planeja, analisa e avalia o desempenho da empresa. Para ele, nada 

existe sem recursos financeiros, sendo estes os meios de troca de trabalho humano. 

 A necessidade de recursos financeiros acentua-se quando as empresas são 

startups, porque, na prática, a maioria dessas empresas tem um acesso muito limitado 

ao capital. Isso ocorre porque essas empresas assumem dívidas em bancos e financeiras 

e quando não conseguem cumprir seus compromissos, não evitam a falência 

(TANRISEVER, ERZURUMLU e JOGLEKAR, 2012). 

 Segundo Blank (2013), um dos pontos importantes com relação ao 

financiamento das startups é a descentralização do acesso a fundos. O capital de risco 

costumava ser um pequeno grupo apertado em grandes polos e altos valores. Com a 

entrada de novos fundos de anjos, menores que os investidores de capital de risco 

(venture capitals) tradicionais, houve um grande aumento de investimentos em estágios 

iniciais. Em todo o mundo, centenas de aceleradores começaram a formalizar os 

investimentos semente. Adicionado a esses investimentos, outro método surgiu, o 

crowdsourcing, que consiste em financiamentos coletivos em pequenas partes por 

qualquer grupo de pessoas. Este último é a maneira mais democrática de se investir em 

uma startup. 

 Conforme o estudo realizado por Ramalho, Furtado e Lara (2011), no 2º Censo 

de Private Equity e Venture Capital – PE/VC (2011), o ecossistema é estruturado 

baseado em um conjunto de agentes formado por agentes interdependentes. Além das 

organizações gestoras, investidores e empresas, nesse ambiente tem-se como agentes os 

investidores anjo, prestadores de serviço, entidades de fomento e apoio, instituições 

governamentais, universidades, incubadoras e associações. Pode-se observar a sua 

estrutura na Figura 4: 
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Figura 4 – Ecossistema de PE / VC 

 

 

Fonte: Ramalho, Furtado e Lara (2011) 

A Figura 4 apresenta os agentes do sistema das startups relacionados em três 

grandes grupos que interagem de forma cooperativa, a fim de promover a evolução das 

empresas ao longo de seu ciclo de desenvolvimento. As entidades de apoio e fomento 

são constituídas por agências governamentais, instituições de ensino e associações, que 

fomentam a criação e investimento inicial de pesquisas e ideias que potencializam a 

geração de novos negócios, entre eles as startups. A partir da maturação destes negócios 

iniciais, com a colocação das empresas no mercado e os primeiros resultados obtidos, 

estas empresas, que já possuem suporte tecnológico, alcançam outro nível, fazendo 

parte do bloco dos participantes de Private Equity e Venture Capital, que aportam 

capital para empresas selecionadas e com potencial de crescimento acelerado. Assim, as 

empresas se consolidam como participantes ativas do mercado, sendo assistidas pelo 

bloco de prestadores de serviços, que auditam, contabilizam e certificam os negócios 

gerados e os valores criados pela empresa. 

Segundo a Associação Brasileira de Venture Capital - ABVCAP (2014), a 

indústria do setor de Private Equity e Venture Capital obteve um crescimento de 58% 

em capital comprometido ao analisar o período compreendido entre 2011 e 2013 no 

Brasil. O valor do capital comprometido em 2013 ultrapassava 100 bilhões de reais. 

Os fornecedores desse capital podem ser agências de fomento governamentais, 

investidores pessoas físicas individuais ou em grupo, bancos de investimentos, bancos 
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comerciais, ou fundos de investimentos pessoa jurídica. Além disso, os investimentos 

podem ser combinados entre diferentes fornecedores, com o objetivo de diluição de 

risco ou elevação do aporte financeiro a ser realizado nas empresas. Segundo 

Fernandéz-Alles, Camelo-Ordaz e Franco-Leal (2014), empresas de capital são peças 

importantes não apenas fara fomentar os investimentos a empresas, mas também 

agregando credibilidade para a elevação de níveis dentro de uma startup. 

2.3 – Modelos de investimentos de risco para startups 

2.3.1 – Investimentos 

Assim que as startups iniciam seu processo de estruturação e operacionalização, 

o processo de captação de recursos para seu fomento também é iniciado paralelamente, 

mas de maneira distinta das empresas tradicionais e estabelecidas, já que as startups, na 

maioria das vezes, não possuem ativos como garantias e desejam ganhar escala em 

tempo curto. Bengtsson (2013) afirma que há uma maior dificuldade em empresas 

startups na aquisição de empréstimos de maneira tradicional, em contraponto às 

empresas mais maduras e estruturadas, que possuem ativos e podem atenuar os riscos 

por meio de garantias. Este fator é uma das características que levam à busca por 

capitalistas de risco, em troca de percentuais futuros, como recompensas maximizadas 

pelo risco assumido.  

Tanrisever, Erzurumlu e Joglekar, (2012) afirmam que as startups não devem ser 

focadas somente em sobrevivência, mas, também, em crescimento a longo prazo. Essas 

empresas buscam, inicialmente, melhorar seus produtos e serviços, investindo em P&D, 

mesmo deixando de gerar fluxos de caixa imediatos, mas suscetíveis a melhorar 

perspectivas futuras da empresa. 

Segundo Kerr, Lerner e Schoar (2014), uma das questões centrais é em qual 

medida os financistas, tais como anjos ou fundos de risco, possuem impacto real sobre 

as empresas em que investem. Um acompanhamento intensivo, oferecimento de valores 

agregados e indicadores de controle ajudam a estruturar relações duradouras entre 

empresas e investidores. O maior envolvimento entre investidores, clientes, 

beneficiários e outras partes interessadas no processo de inovação pode ajudar no 

sucesso da iniciação, além do desenvolvimento e do dimensionamento do negócio 

(BHATT e ALTINAY, 2013). 
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De acordo com Paik e Woo (2014), para um empreendimento receber 

investimento externo, seus fundadores devem, inicialmente, estruturar seu negócio 

como elegível para receber o investimento e, em seguida, um financista deve selecioná-

lo para o investimento. O que difere são os critérios de seleção em cada fase, além da 

heterogeneidade entre as empresas startups. O modelo, apesar de simples, muitas das 

vezes é ignorado na prática de busca de capital, sucumbindo etapas e desestimulando 

empresas não financiadas a crescer, não necessariamente por não serem negócios 

promissores, mas por falta de compatibilidade entre momento de operação, risco e 

capital desejado. 

Para eliminar riscos, alguns investidores preferem atrelar seus investimentos a 

startups criadas e amparadas no ambiente universitário, devido ao grau de inovação, ao 

conhecimento estimulado e ao capital intelectual envolvidos na gestão dessas empresas. 

Conforme afirma Swamidass (2013), as startups oriundas das academias precisam de 

mais desenvolvimento antes de seu valor comercial, mas seu potencial é mais eminente, 

conforme verificado no ecossistema dos Estados Unidos. Embora essas empresas 

desenvolvam tecnologias mais arriscadas, na maioria das vezes, universidades investem 

em programas para tentar reduzir o risco e atrair os investidores. Além disso, as 

universidades passam a ser parceiras, muitas vezes com uma pequena participação no 

capital da empresa, fomentando avanços e linhas de produtos com outras tecnologias 

independentes. Uma das formas de oferecer suporte aos empreendedores através de 

conhecimento acadêmico ocorre via incubadoras de empresas. Segundo a Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC, 

2015), as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos têm por objetivo oferecer 

suporte para que empreendedores possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-

las em negócios de sucesso. No Brasil, atualmente, existem mais de trezentas e oitenta 

incubadoras e noventa iniciativas de parques tecnológicos. 

Com a urgência de crescimento e impulsionado pela velocidade dos avanços 

tecnológicos, um negócio startup necessita de recursos financeiros para impulsionar 

etapas de consolidação. Mason e Harrison (2015) abordam o conceito da “escada 

rolante do financiamento”, que observa a empresa na busca de capital investidor 

iniciando na modalidade Família, Amigos e Fundadores (Family, Friends and Founder 

– 3 Fs), aceitando subvenções ou capital para pesquisas. Após esse degrau, buscam os 

investidores anjos, seguidos de capitalistas de risco, para então, finalmente, a cotação 
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em bolsa. Este fluxo de investimentos é estruturado em consonância com o momento 

que a startup se encontra, como pode-se observar na Figura 5: 

Figura 5 – Ciclo de Financiamento das Startups 

                          

Fonte: Adaptada de Blank (2013)  

 A figura mostra o “Vale da Morte” como um período de investimentos na 

empresa com pouca geração de receita. A partir do momento em que o produto começa 

a ganhar escala, a receita aumenta até encontrar o ponto de equilíbrio, onde o somatório 

das receitas e despesas é igual a zero, e é o momento em que podem ser captados 

recursos de investidores anjo e 3Fs. A partir deste momento, os investimentos são 

direcionados ao ganho de escalabilidade e vendas, aumentando o fluxo de caixa da 

startup. Nesse estágio, por a empresa já estar consolidada, atrairá VC, PEs e alianças 

estratégicas. A partir dele, a empresa já pode iniciar sua abertura de capital. 

A seguir, são abordados os modelos mais habituais de investimentos a startups, 

englobando o aporte realizado por pessoas ligadas aos fundadores ou os próprios, os 

investimentos anjo voltados à consolidação de startups iniciantes e os investimentos de 

capitalistas de risco para maior continuidade e ascensão das empresas. 
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2.3.2 – Modelo Friends, Family and Founder – 3 Fs 

Os primeiros investimentos de uma startup são, na maioria dos casos, aportados 

pelos idealizadores do negócio, através do capital intelectual, tempo de dedicação e 

recursos financeiros escassos. Nesta fase, as startups possuem poucos ativos tangíveis e 

com alto risco de fracasso, criando uma barreira para investidores tradicionais. Os 

primeiros financiadores das empresas startups são baseados nas pessoas próximas aos 

empreendedores, como família e amigos. 

A equipe de trabalho é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma 

organização. Como as startups possuem poucos recursos financeiros iniciais, uma das 

características básicas de atração a recursos humanos indispensáveis e de alto 

desempenho é o oferecimento de cotas da sociedade como um pagamento presente a 

uma valorização esperada futura do valor da empresa. Breugst, Patzelt e Rathgeber 

(2015) afirmam que a distribuição do patrimônio dentro da equipe é uma das primeiras 

decisões que os empreendedores precisam realizar. Seu estudo mostra que distribuições 

justas desencadeiam ações positivas na interação da equipe, com o inverso acontecendo 

quando são injustas.  

Conti, Thursby e Rothaermel (2013) abordam a necessidade do investimento 3 

Fs poder ser atrelado ao interesse de potenciais investidores anjos. Quando um 

investidor observa mais valor sobre a qualidade da tecnologia desenvolvida em relação 

ao modelo empreendedor, os recursos captados através da família, amigos e fundadores 

deverá ser alocado, em sua maioria, para investimento em patentes. Na situação inversa, 

quando o investidor enxerga mais valor no perfil empreendedor, o capital deverá ser 

investido prioritariamente na composição do negócio. 

2.3.3 – Investimentos anjo 

 Degennaro e Dwyer (2014) definem o investidor anjo como uma pessoa física 

que fornece fundos para uma empresa privada, que não tem ações negociadas em bolsa, 

e é propriedade e operada por pessoas que não são parentes ou amigos do investidor. Os 

investidores anjo atuam como capitalistas de risco informais, investindo capital em 

milhares de empresas incipientes anualmente, na expectativa de obter retorno elevado, 

devido ao potencial de crescimento acelerado das empresas startups. Hendon et al. 

(2012) definem investidores anjos como pessoas que fornecem investimentos de capital 
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para os empreendedores que estão lançando, expandindo ou adquirindo um novo 

negócio, em troca de posse de parte da empresa. Os investidores anjo possuem 

características distintas: alguns investem sozinhos, outros em grupos; possuem pontos 

de interesse diferentes; o nível de informações varia, assim como o conhecimento 

empresarial. Também é uma característica importante dos investidores anjo o interesse 

em ajudar as empresas com suas experiências, contatos e conhecimentos do mercado no 

qual ela está inserida. Esse modelo de apoio é denominado de “Smart Money”, onde o 

investidor não aporta apenas capital, mas também apoio intelectual. 

 O retorno financeiro é a principal razão de um investimento anjo, pois ao avaliar 

propostas de negócios, os investidores utilizam critérios de mercado, financeiros e 

competência da equipe executora. Assim, acreditando em uma maior taxa de retorno 

sobre o dinheiro investido na startup, o investimento torna-se atrativo em comparação a 

alternativas menos arriscadas, como ações e títulos (HENDON et al., 2012). Ainda 

assim, os investidores anjo se diferenciam de aplicações e empréstimos bancários por 

objetivarem o crescimento da empresa. 

 De acordo com Carvalho, Ribeiro e Furtado (2009, p. 10), o investidor anjo é 

uma pessoa física que financia o desenvolvimento da ideia, muitas vezes ainda na 

cabeça do empreendedor. Outra fonte de recursos para empresas nascentes, são os 

órgãos de fomento como a FINEP, SEBRAE, CNPq, FAPs (FAPERJ, FAPESP, 

FAPEMIG e etc) e outros, que fornecem recursos não reembolsáveis normalmente para 

inovação. 

 Segundo Kerr, Lerner e Schoar (2014), os investidores anjos estão cada vez mais 

estruturados com redes semiformais, com indivíduos que se reúnem em intervalos 

regulares, para ouvir os aspirantes a empreendedores apresentarem seus planos de 

negócios. A partir deste encontro, os anjos tendem a realizar uma due-dilligence 

(conjuntos de atos investigativos que devem ser realizados antes do fechamento de uma 

operação empresarial) e, então, definir um modelo de investimento, podendo utilizar 

subgrupos com outros anjos. Este modelo acontece, muitas vezes, com o investimento 

não apenas de capital, mas também o hands-on, com oferecimento de conselhos e 

contatos inerentes ao sucesso do negócio. Como benefícios desta ação conjunta em 

detrimento dos investimentos individuais é a capacidade de investimentos em mais 

oportunidades de negócios e a diluição dos riscos com outros investidores. Segundo 
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Porter e Spriggs (2013), há a necessidade dessas redes, pois muitas startups que 

almejam um investimento anjo não possuem conexões com investidores individuais, 

fazendo com que a criação desse sistema fomente negócios promissores, que antes 

poderiam acabar por não terem acesso a quem pudessem apresentar seus planos de 

negócio. 

 Por outro lado, Mason e Harrison (2015) afirmam que apenas uma pequena parte 

dos investimentos anjo é visível. As realizadas através de redes de investidores são mais 

visíveis, documentadas pelo grupo ou rede que executa o investimento. No entanto, a 

maioria dos investimentos de investidores anjo continua a ser realizada diretamente 

entre o investidor e o empreendedor, deixando de serem documentados publicamente e, 

portanto, com efeito invisível.  

 Além do interesse inerente como financiadores de empresas em estágio inicial, 

os investidores anjo baseiam seus investimentos pautados em documentação 

estruturada, o que auxilia na comparação com o nível de apoio a empresas que não 

possuem este tipo de investimento (KERR, LERNER e SCHOAR, 2014). Este é um 

fator citado por diversos autores como fundamental na aquisição de investimentos. 

Shane (2012) aborda que as empresas que usualmente recebem investimentos anjo são 

startups, pois o perfil do aporte é menor e menos sofisticado que modelos tradicionais 

de fomento e ainda inclui grandes partes de cotas como recompensa. 

 Segundo Hormiga, Batista-Canino e Sanchez-Medina (2011), uma operação bem 

organizada logo no início pode trazer uma boa reputação a startups já em seus primeiros 

anos de atividade. Ao começar a ganhar a lealdade dos clientes, a ponto que estes 

estejam dispostos a recomendar seus serviços, isto se torna um impacto positivo não 

apenas para os consumidores, mas atraindo, também, a atenção de partes interessadas, 

como investidores e entidades financeiras. 

 Ding, Sun e Au (2014) afirmam que, ao observarem o comportamento dos 

investidores anjo de diversos países, estabeleceram que os anjos possuem diferentes 

critérios de seleção, baseados em relacionamentos e no entendimento das atividades 

empresariais. Isso faz com que as empresas que buscam recursos provenientes de 

investidores anjo se organizem, a fim de atender os critérios de seleção referentes aos 

contextos institucionais onde os grupos investidores estão inseridos. 
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2.3.4 – Venture Capital e Private Equity 

 Segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 

(ABVCAP, 2014), os fundos de Venture Capital representam uma forma de acesso a 

capital para empresas com alto potencial de crescimento em troca de participação 

societária. O objetivo final do fundo é a revenda futura dessa participação com 

realização de ganhos de capital significativos a longo prazo. Os capitalistas de risco 

desempenham um papel significativo no financiamento de alto risco para negócios 

startups, baseados em tecnologia (BROUGHMAN e FRIED, 2013). Os investimentos 

são efetuados, normalmente, no modelo de retorno a longo prazo, em empresas privadas 

com alto potencial de crescimento, com participação acionária e geridos por 

investidores profissionais (AIZENMAN e KENDALL, 2012). 

 Estes fundos auxiliam os empreendedores na profissionalização da gestão do 

negócio, contribuindo com experiência e expansão da rede de contatos. Ele pode superar 

em termos de valor o próprio montante investido, sendo fundamental, tanto para o 

sucesso do empreendedor, quanto para o retorno dos fundos de investimento 

(CRIATEC, 2009). 

Private Equity (PE) refere-se a investimentos em ações (equity investments) de 

empresas não listadas em mercados públicos de valores, em sua definição estrita, 

independentemente da estrutura societária utilizada. Em razão de sua natureza 

caracterizada por baixa liquidez, retornos de longo prazo, e assimetria informacional, 

negócios de Private Equity possuem riscos e retornos mais elevados que os tradicionais, 

o que os classifica na categoria de ativos alternativos (RAMALHO, FURTADO e 

LARA, 2011). Segundo Carvalho, Ribeiro e Furtado (2009, p. 10) “os fundos de Private 

Equity investem em grandes empresas, com faturamento superior a dezenas de milhões 

ou mais, contando inclusive com mecanismos de alavancagem financeira 

(endividamento). Esse é o caso de empresas que estão se preparando para abrir capital 

na bolsa de valores, por exemplo.” 

No 2º Censo Brasileiro - A Indústria de Private Equity e Venture Capital, 

Ramalho, Furtado e Lara (2011) definem como etapas do ciclo de PE/VC: o 

levantamento de recursos (fundraising), a seleção de investimentos (screening), a 

execução dos investimentos (investing), o monitoramento (monitoring), as saídas ou 

desinvestimentos (exits) e os retornos (returns). 
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O VC é um tipo de investimento de PE, embora, no início, seus significados 

tenham sido utilizados de forma diferente, na medida em que os anos iam passando. 

Assim, pode-se afirmar que os investimentos de PE foram, tradicionalmente, divididos 

entre VC e Buyout. O primeiro seria uma pequena participação acionária em empresas 

em estágio inicial de desenvolvimento, tornando-se mundialmente conhecidos através 

das empresas de garagem de um dos maiores redutos de empresas inovadoras do 

mundo, o Vale do Silício, na Califórnia – EUA. O segundo, a aquisição de uma empresa 

por parte de seus gestores. Como consequência, o termo VC foi estabelecido como uma 

“marca” para investimentos em empresas que se situavam em estágios iniciais, e, da 

mesma forma, PE para empresas em estágios mais avançados, como se fossem duas 

atividades distintas (RAMALHO, FURTADO E LARA, 2011).  

Segundo Aizenman e Kendall (2012), os termos de Private Equity e Venture 

Capital não estão bem definidos e possuem usos conflitantes na imprensa financeira. 

Por isso, definem o VC de acordo com o estágio do investimento, englobando o 

investimento semente (seed), startup, estágio inicial (early stage) e expansão. O restante 

dos negócios realizados - tanto para financiamento de risco, quanto para aquisições de 

empresas privadas - são denominados Private Equity. 

De acordo com a Ramalho, Furtado e Lara (2011), os principais investidores em 

veículos de PE e VC no Brasil são os fundos de pensão e corporações, tradicionais 

investidores de longo prazo. As outras fontes de capital importantes são os próprios 

gestores através de fundos proprietários, bancos e famílias ricas (family offices). 

Nelson (2014) reafirma a importância das aplicações de Venture Capital com 

relação à comercialização de sucesso posterior. Para isso, os investidores costumam 

gerir os riscos através de uma carteira, em abordagem de portfólio. Embora a maioria 

dos investimentos venha a falhar, ao investir em uma ampla gama de empreendimentos 

aumenta-se as chances de um grande sucesso que impulsiona os resultados para cima. 

Uma das características dos investidores, segundo Bengtsson (2013), é que, 

como focam seus investimentos em empresas com pouco tempo de funcionamento e 

com potencial de alto crescimento, os capitalistas de risco nesta etapa são direcionados a 

reservar mais tempo e recursos para a avaliação dos potenciais alvos de investimento. O 

talento geral e o conjunto das habilidades específicas, como liderança, persuasão e 

comprometimento dos fundadores de empresas são outras características observadas. 
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Huang e Zhang (2011) afirmam, ainda, a importância do reforço do controle da 

transparência, como um elemento importante de governança corporativa para redução 

do risco atrelado ao investimento a uma empresa. Segundo Vanacker, Collewaert e 

Paeleman (2013), os investidores de Venture Capital são influenciadores externos 

importantes para a melhoria da performance empresarial, impactando diretamente no 

desempenho dos recursos de uma empresa investida. 

Além disso, as startups podem receber várias rodadas de investimentos de 

capitalistas de risco. Para Broughman e Fried (2013), as empresas startups recebem, 

normalmente, financiamentos de VCs através de diferentes níveis de necessidades para 

alocação de recursos e escalabilidade. Cada rodada é negociada separadamente e tem 

um preço estabelecido. Este investimento é atribuído ao valor de mercado associado à 

empresa no determinado momento, denominado Valuation. Para um montante 

investido, uma menor valorização implica em maior conversão percentual de 

participação na empresa para os VCs.  

Além disso, segundo Faury e Carvalho (2013), os investimentos de VC são 

normalmente feitos sob a forma de tranches, isto é, parcelas que são liberadas à medida 

que a empresa apoiada pelo fundo atinge certas metas pré-determinadas no momento da 

liberação da primeira tranche. 

Para os capitalistas de risco, a Valuation é importante porque o valor da empresa 

determina a proporção de ações que recebem em troca de seus investimentos, 

orientando a rentabilidade do fundo investidor e, consequentemente, dos financiadores 

do fundo de investimento (MILUOD, ASPELUND e CABROL, 2012). Por outro lado, 

a Valuation é importante para o empreendedor, pois nesta análise define-se um valor 

para quantificar em moeda seus esforços e recursos que ele e sua equipe empenharam 

no empreendimento até o momento. 

Oe e Mitsuhashi (2013) abordam, em seu estudo, que capitalistas de risco 

procuram investir, usualmente, em startups onde os fundadores possuem experiências 

de trabalho na mesma indústria. Este fator aumenta a chance da empresa atingir seu 

ponto de equilíbrio de forma mais rápida. Neste caso, os fundadores são capazes de 

utilizar sua experiência como um ativo organizacional através de um conjunto de 

habilidades. 

Segundo Broughman e Fried (2013), capitalistas de risco que investem em 

startups costumam ter retorno de seus investimentos através de uma venda comercial. 

Com o crescimento exponencial e valorização de suas ações, os retornos são 
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estimulados através da abertura de capital ou fusões e aquisições realizadas em 

operações com outras organizações. 

Assim, observa-se que existe um padrão para os degraus de investimentos em 

startups. O risco para o investidor, inicialmente, é mais elevado e, como a startup 

possui menor valor de mercado, ele adquire maior percentual de ações em participação. 

Com o ganho operacional e de mercado adquirido pela empresa, o perfil de 

investimento é alterado, passando do modelo de sobrevivência para a expansão, 

atribuindo valores mais elevados, mas com percentuais menores, pois a startup, já mais 

estabelecida, possui uma valoração maior. 

 

2.4 – Indicadores de Competitividade 

2.4.1 – Competição nas organizações 

Amorós, Fernandez e Tápia (2012) afirmam que o empreendedorismo é uma 

atividade muito importante para a competitividade e crescimento de um país, além de 

uma fonte significativa de mobilidade social. Os novos empreendimentos tornaram-se 

um aspecto importante do desenvolvimento econômico das nações. Segundo Leite 

(2012), entre os três níveis de competitividade atuais – país, indústria e empresa –, a 

competitividade ao nível empresarial é a que mais tem atraído estudos nos últimos anos. 

As organizações também buscam competitividade para se destacar das outras. 

Para De Brito e Brito (2011), quando as empresas possuem um desempenho superior, 

em algum setor de operação, atribui-se a existência de uma vantagem competitiva, ou 

seja, uma capacidade de criação de valor acima de suas concorrentes. Viswanathan, 

Yassine e Clarke (2011) citam que as empresas, para obter vantagens, devem buscar 

nichos de mercados rentáveis, alinhados aos seus objetivos, para se estabelecer 

competitivamente. 

Neste contexto, as novas empresas empreendedoras podem atuar em novos 

segmentos ou experimentar novos métodos, uma vez que seus rivais, estabelecidos há 

mais tempo, não conseguiram identificar ou colocar planos em ação por falta de 

flexibilidade (AMORÓS, FERNANDEZ e TÁPIA, 2012). 

Leite (2012) afirma que a competitividade pode ser medida através de 

indicadores como a produtividade, que é de medição simples e eficaz, ou por 

indicadores mais complexos, que devem ser parametrizados, como as melhorias das 
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competências da força de trabalho, impactados por ações que favorecem a troca de 

conhecimentos e melhoria no processo de aprendizagem.  

2.4.2 – Indicadores Competitivos para empresas  

Segundo Fernandes (2014), medir adequadamente o desempenho dos processos 

permite às organizações uma melhor gestão de suas atividades, podendo avaliar o grau 

de alcance dos objetivos estabelecidos e reforçar a competitividade da empresa perante 

seus concorrentes e seus próprios resultados anteriores. É importante desenvolver, 

inicialmente, um sistema de indicadores organizados de acordo com medidas padrão de 

análise e, posteriormente, adicionar critérios que reflitam os padrões específicos da 

organização. 

Khan e Khalique (2014) afirmam que, no século XXI, as empresas não podem 

depender apenas de medidas quantificáveis para determinar seu desempenho, mas, 

também, de medidas qualitativas, tais como a satisfação do cliente e o nível de 

inovação. Em relação aos indicadores quantitativos, as organizações devem possuí-los 

baseadas em números e índices diretos, como percentual de mercado, lucro, giro de 

estoques e produtividade, assim como satisfação do cliente, confiabilidade, capacidade 

de armazenamento de dados, melhoria do fluxo de trabalho e desenvolvimento de 

competências. Essas medidas devem ser quantificadas para análises de 

acompanhamento e crescimento organizacional nos diversos setores. 

Os indicadores-chave são de extrema importância para nortear a gestão de uma 

organização de forma competitiva, buscando acompanhar o desempenho da empresa em 

comparação ao mercado e a ela mesma. Segundo Adam e Abdel-Magid (2015), a 

compreensão de valores de referência no mercado é essencial para estruturar os 

indicadores-chave específicos e úteis para acompanhar o modelo de gestão. Os 

benchmarkings, que são os números líderes de cada segmento em um determinado 

mercado, ajudam na construção e na manutenção da vantagem competitiva, gerando 

organizações bem sucedidas.  

O outro ponto que deve ser considerado é que os indicadores devem estar 

ligados diretamente à estratégia. Uma vez que as estratégias foram mapeadas e 

definidas, os indicadores podem ser projetados para acompanhar os processos e gerar 

informações relevantes para ajudar a gerenciar e melhorar o desempenho, impactando 
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na melhoria do processo de tomada de decisões (ADAM e ABDEL-MAGID, 2015). É 

importante que os indicadores sejam claros e disponibilizados para o acompanhamento 

dos investidores. Kim e Wagman (2014) abordam que algumas empresas divulgam 

apenas os pontos positivos e sucumbem os pontos negativos, gerando informações 

inconclusivas sobre os impactos do capital investido.  

 Assim, pode-se denominar os indicadores que levam uma empresa a ser 

competitiva, obter sucesso no mercado e, no caso de uma startup, ser escalável, como 

indicadores competitivos. Esse termo será utilizado nesse trabalho para nomear o 

conjunto de indicadores apresentados nos subitens a seguir. 

2.4.3 – Indicadores Competitivos para Startups: pessoas, inovação, 

marketing, finanças e processos 

 De acordo com Ferrão (2013), pode-se observar características comuns entre as 

empresas de rápido crescimento, organizadas em grupos setoriais, como produção, 

vendas e mercado, através de diferentes dimensões de análise em cada grupo. Como 

essas dimensões, pode-se citar as práticas do negócio, onde a startup deve possuir os 

conhecimentos como o perfil do cliente, a inovação do produto e a utilização de 

tecnologias; o perfil empreendedor, com informações referentes às qualificações dos 

fundadores e colaboradores, desenvolvimento pessoal e força de trabalho; os atributos 

ou processos, como a especialização no setor e a capacidade de mudança e adaptação; e 

as finanças, para a atração de investidores, prospecção de novos investimentos, 

rentabilidade e lucro. 

 Segundo Kotova (2014), para utilizar indicadores e avaliar valores de 

competitividade para startups, são criados programas e aplicativos implantados em 

princípios semelhantes, que discorrem em números de posicionamentos dos negócios. 

Porém, startups não possuem um modelo único de funcionamento e a aplicação de 

determinadas abordagens pode variar de caso a caso.  

 De acordo com Neck e Greene (2011), os empreendedores devem enxergar seus 

negócios como um processo de planejamento e previsão. Deve-se possuir uma 

abordagem analítica sobre a avaliação das oportunidades, a análise da viabilidade, o 

planejamento de negócios e a previsão financeira, pontos comuns a qualquer tipo de 

organização. 
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Diversos setores compõem uma estrutura organizacional em uma startup. Ainda 

que ocorram variações, devido ao mercado de atuação, ao segmento de atuação, ao 

tamanho da empresa e outros fatores, existem aspectos em comum e que são estruturas 

fundamentais para a sustentação do crescimento organizacional de empresas de diversos 

setores. Nesta revisão teórica foi verificada a importância de cinco aspectos que 

impactam diretamente na criação e no desenvolvimento das startups: as pessoas e 

equipe (recursos humanos); a gestão da inovação; o marketing e vendas; os processos 

operacionais; e os indicadores financeiros, conforme descritos na figura a seguir. Esses 

aspectos auxiliarão na análise dos impactos do investidor anjo nas startups e são 

descridos na Figura 6. 

Figura 6 – Setores de Suporte ao Crescimento de Startups 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A figura demonstra áreas comuns a qualquer tipo de organização e que podem 

ser aplicadas de maneira direcionada a startups para a obtenção de indicadores de 

resultados operacionais. É importante frisar que as áreas são alinhadas à estratégia da 

startup, mas também são inter-relacionadas, ou seja, cada uma depende do sucesso das 

demais para atingir os objetivos esperados pela empresa. Se as pessoas são envolvidas e 

possuem treinamentos e capacitação voltados ao negócio, elas buscam maneiras de 
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inovar. Com a inovação, os processos são alterados para maximizar as operações a 

serem realizadas. A partir da implantação das inovações e processos mais eficientes, o 

setor de marketing e vendas consegue oferecer produtos e atendimento de melhor 

qualidade, a um preço mais competitivo, e, consequentemente eleva sua receita, que, 

por sua vez, impacta diretamente nos resultados financeiros e na lucratividade da 

startup. Segundo Klyver e Schenkel (2013), tanto os efeitos independentes quanto os 

efeitos combinados de recursos humanos, sociais e financeiros influenciam as decisões 

de riscos, afetando as operações em geral das organizações. 

 

2.4.3.1 – Pessoas (Recursos Humanos) 

Em relação aos primeiros indicadores, os recursos humanos ou, simplesmente, as 

pessoas, como são denominados no universo das startups, são considerados ativos 

imprescindíveis e, muitas vezes, vantagens competitivas. Passley (2014) afirma que 

nenhuma empresa se inicia sozinha. Ela é fundada por uma pessoa ou um grupo de 

pessoas que se reúnem e decidem iniciar um processo empresarial, sem saber se seus 

esforços vão significar sucesso ou fracasso de sua atividade. Os fundadores são capazes 

de utilizar suas experiências como ativos organizacionais, significando a utilização de 

seus conhecimentos e conjuntos de habilidades em prol da criação de valores na 

trajetória da empresa criada. De acordo com Brüggemann (2014), o empreendedorismo 

e liderança caminham lado a lado, em particular durante a fase inicial, onde o fundador 

precisa se familiarizar com um novo tópico, assumindo o papel principal na iniciação da 

empresa. 

 Como afirma Pereira (2012), startups são iniciadas, muitas vezes, por meio de 

um conjunto de coincidências, em cruzamentos de círculos sociais e com pessoas que se 

unem para fazerem coisas efetivamente acontecerem, unidos por interesses em comum. 

De acordo com Baptista, Karaoz e Mendonça (2014), as startups possuem vantagens 

quando o empreendedor decide inicia um negócio através da identificação de uma 

oportunidade, em detrimento à busca de um negócio quando está desempregado. 

Após iniciada a empresa, a evolução do conhecimento do fundador e da equipe, 

assim como a adição de novos conhecimentos através da contratação de novos 

colaboradores, eleva o nível do capital humano como ativo organizacional. Segundo 
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Leite (2012), o desenvolvimento de recursos humanos se baseia no processo de 

aumentar o conhecimento, as habilidades e as capacidades das pessoas. Em termos 

econômicos, pode ser descrito como acumulação do capital humano para aplicação 

efetiva no desenvolvimento de uma economia.  

No geral, os processos de desenvolvimento das pessoas tendem a impactar na 

modernização das atividades praticadas. Breugst, Patzelt e Hathgeber (2015) abordam a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar técnica, bem estruturada em conhecimentos 

técnicos funcionais, para maior abrangência de conhecimento de atividades gerais. Essa 

estruturação da equipe leva a um maior poder de atuação e sucesso na organização, em 

detrimento a uma equipe composta apenas por membros com experiências em gestão 

empresarial, onde os conhecimentos tendem a seguir uma linha gerencial e com pouca 

distribuição de conhecimentos aos integrantes da equipe. 

Uma das formas de elevar conhecimento e ampliar o capital intelectual das 

startups ocorre por meio dos processos de mentorias. De acordo com Miller e Bound 

(2011), processos de mentorias consistem em encontros, geralmente com empresários e 

investidores experientes, que oferecem consultorias relacionadas às diversas operações 

realizadas pela startup, oferecendo, normalmente, feedbacks honestos sobre os 

caminhos certos e errados em que o negócio está sendo direcionado. Este tipo de 

aprendizado é direto e enriquecedor, pois aborda situações já vividas pelos mentores 

anteriormente e aprimoram o conhecimento sobre gestão dos colaboradores das 

startups.  

Pode-se definir que o capital intelectual de uma startup é a soma dos 

conhecimentos e habilidades das pessoas que trabalham na empresa. Segundo Ng, 

Macbeth e Southern (2014), o capital intelectual das pessoas envolvidas em uma 

empresa é recurso crítico do desempenho e em negócios em estágio inicial. O capital 

intelectual é impulsionado pelo desenvolvimento de novos conhecimentos e pelo poder 

de gerar inovações tecnológicas, e devem ser alocados em processos dinâmicos, 

coordenados pelos fundadores, contabilizados como ativos, assim como outros recursos 

de capital. Ouimet e Zarutskie (2014) afirmam que trabalho e capital humano são 

componentes de suma importância para a produção, principalmente em empresas de 

tecnologia e na indústria de inovação, onde surge grande quantidade de startups. 
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Existem instituições de apoio ao processo de promoção do conhecimento para 

empresas iniciantes de tecnologia. Atualmente, pode-se considerar dois tipos de 

“academias de conhecimento” e suporte para equipes de startups: as aceleradoras e as 

incubadoras. Araújo e Boas (2014) afirmam a importância das incubadoras como 

impulsionadoras da inovação, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico, 

sobretudo por meio de estímulos fornecidos às micro e pequenas empresas, 

dinamizando economias locais. As aceleradoras fazem acompanhamento similar, mas, 

voltados para empresas de tecnologia, como as startups. 

Para Cohen e Hochberg (2014), as aceleradoras são empresas, na maioria das 

vezes privadas, que oferecem programas de duração limitada, uma pequena quantidade 

de capital semente e espaço de trabalho compartilhado para empreendedores. O 

conhecimento transita através de uma infinidade de oportunidades de networking; 

orientações educacionais e mentorias qualificadas; e cursos sobre diversas áreas de 

negócios. As reuniões com mentores fornecem oportunidades únicas para 

empreendedores construírem suas redes de contatos e aprenderem sobre estratégias 

alternativas. 

As incubadoras de negócios geralmente abrigam empresas nascentes, 

permitindo-lhes ficar mais robusta em sua organização antes de se tornarem 

independentes. A grande maioria das incubadoras não possuem fins lucrativos e são 

filiadas às universidades, sendo voltadas para o desenvolvimento econômico geral. Por 

possuírem vasto capital intelectual proveniente de seu corpo docente, existe um 

acúmulo de conhecimento por parte dos componentes das startups para realizarem o 

crescimento de seus negócios (COHEN e HOCHBERG, 2014). De acordo com 

Fukugawa (2013), o papel das incubadoras deve ser o de transferência do conhecimento, 

através de um escopo e foco em habilidades, na qual os gerentes de incubação podem 

transferir conhecimentos para empresários emergentes e impactar em seus processos 

organizacionais. 

Para a transmissão de conhecimentos internamente, com foco no aprimoramento 

dos recursos humanos da empresa, pode-se citar o processo de coaching. Conforme 

afirma Reis (2013), não há um consenso para a definição de coaching. A ideia geral é 

estabelecer um processo de ajuda entre um colaborador e um coach, que pode ser um 
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profissional externo ou interno, com objetivos de envolver aprendizagem e 

desenvolvimento profissional. 

Para muitos, a equipe é o principal ativo de uma startup e o principal ponto a ser 

analisado por investidores para aporte de capital. Isso demonstra a importância da 

capacidade de trabalho do time. Segundo Wang e Wu (2102), o comprometimento dos 

membros da startup e o crescimento da confiança no trabalho executado pelos 

integrantes influenciam positivamente a análise do potencial da empresa. 

No ambiente de startups, após o levantamento dos pontos importantes 

relacionados às pessoas e suas habilidades, pode-se sugerir que os indicadores de 

competitividade sejam baseados na relação do fundador e o tempo dedicado por ele para 

sua startup; o número de colaboradores que atuam na startup; o tempo dedicado por 

estes colaboradores à empresa; e as competências da equipe para desempenhar as mais 

diversas tarefas. 

 Assim como a importância das pessoas no ambiente empresarial das startups, 

outro fator de destaque é o da inovação. 

2.4.3.2 – Inovação 

 As startups se diferenciam das empresas tradicionais, principalmente pela sua 

maneira de gerar inovação. Fukushima et al. (2014) afirmam que o sucesso de uma 

startup depende da descoberta e desenvolvimento de oportunidades em um ritmo 

rápido, que envolvem a combinação das tecnologias externas com as invenções geradas 

internamente. 

O fator inovação é um dos mais difíceis pontos a serem mensurados por 

empresas de tecnologia. Porém, para startups, este é um dos principais indicadores para 

fornecer vantagens competitivas. Neste trabalho serão explorados os indicadores de 

introdução de novos produtos ou serviços e a geração de registros em patentes, marcas 

ou softwares. 

Conforme Mahroum e Al-Saleh (2013), a inovação deve ser avaliada em uma 

organização através da relação entre capacidade e desempenho. Em seu estudo, os 

autores defendem a inovação através da adoção de modelo de análises na entrada e 

saída, que consiste em analisar as entradas de ideias e conhecimentos e a capacidade de 
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criar e difundir as inovações executadas. O conjunto dessas medições gera um índice 

composto, o Índice de Eficácia de Inovação, que mede o grau de inovação de uma 

organização. 

A criação de novos produtos ou serviços é estimulada por meio da busca em 

atender mercados inexplorados ou na ampliação da atuação em mercados com 

demandas consolidadas. Shah e Pahnke (2014) afirmam que o conhecimento em 

inovação promove avanços tecnológicos que resultam em bases de oportunidades 

comerciais. Este tipo de conhecimento é um recurso crítico para o desenvolvimento de 

novas startups e fator para mudanças de direções organizacionais para adequações de 

modelos de negócios. Para Bolumole et al. (2015), a inovação e o desenvolvimento de 

novos produtos estão se tornando tão importantes como iniciativas estratégicas que 

existe um movimento de criação de novos empreendimentos direcionados somente a 

entregar inovações, podendo concentrar sua atenção na inovação sem ter que competir 

por objetivos e recursos com outros departamentos da organização.  

De acordo com Kahn e Khalique (2014), a inovação do produto, seja através da 

criação de novos ou melhorias nos já existentes, é crucial para a sobrevivência e 

prosperidade da corporação moderna. Quanto mais bem estruturado o processo de 

criação e desenvolvimento do novo produto, maior a chance de ser bem sucedido no 

mercado para o qual ele foi desenvolvido.  

O processo de criação de um novo produto ocorre a partir de uma ideia. Segundo 

Bekkelund (2011), as ideias passam por processos de experimentações e explorações e 

podem chegar às prototipagens, modelos 3D, versões beta e outras formas de 

apresentação, até a versão do produto vendável. A introdução do produto no mercado é 

o ponto alto da inovação, pois neste momento existe o confronto do produto idealizado 

e a necessidade do mercado. Giardino et al. (2014) abordam que um dos requisitos que 

faz com que muitas startups encerrem suas atividades em pouco tempo é o despreparo 

tecnológico e de falta de conhecimento técnico para colocar uma ideia em protótipo 

para o mercado. 

Assim como o número de lançamentos de produtos no mercado tende a ser uma 

das formas de medir o grau de inovação das empresas, outro fator importante são as 

patentes geradas pela pesquisa de novas tecnologias e desenvolvimento de produtos ou 

serviços pela empresa. O conceito de patentes se encontra diretamente relacionado com 
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a propriedade intelectual, resultando das criações da mente humana, englobando os 

direitos de propriedade industrial e os direitos do autor. A patente pretende promover e 

incentivar o processo tecnológico, uma vez que a inovação protegida é transformada em 

um bem negociável (LEITE, 2012). Segundo Pinkwart e Proksch (2014), uma patente 

pode ser sinal que a tecnologia é inovadora e pode oferecer mais confiança à equipe 

fundadora e investidores 

Wry e Lounsbury (2013) observaram a convergência entre descobertas 

científicas e patentes associadas com desenvolvimento de produtos comerciais. Além 

disso, empresas que desenvolveram seus produtos baseados em estudos atrelados à 

ciência se tornaram mais propícias a receberem maiores investimentos. Entretanto, uma 

das dificuldades encontradas para a relação entre as startups e o registro formal de 

patentes é o alto custo envolvido no processo de registro, conforme aborda Chien 

(2012). O autor ainda cita que grandes empresas se beneficiam mais da utilização de 

patentes, pois possuem orçamentos maiores e podem usufruir de exclusividades por 

tempos maiores. As startups preferem, geralmente, colocar seu produto logo no 

mercado na expectativa de obter retornos de forma mais rápida. 

A gestão da inovação é um diferencial competitivo entre empresas de base 

tecnológica. Para Wright, Sturdy e Wylie (2012), muitas empresas estão utilizando o 

conceito de gestão da inovação como uma ferramenta de mudança radical e obtenção de 

vantagem competitiva por meio da diferenciação, gerando uma dificuldade de 

padronização das atividades que, bem controladas, se tornam duradouras. Neste sentido, 

a utilização de indicadores deve se mostrar eficiente, na medida em que as inovações 

devem se tornar processos contínuos. 

 Por se tratarem de empresas startups, características como a gestão das pessoas, 

onde o empreendedor possui um ativo importante para a geração de ideias, que é seu 

conhecimento, e, consequentemente, sua equipe de trabalho; e a gestão da inovação, que 

é o pilar para empresas virtuais, que trabalham com alto padrão de tecnologia, se tornam 

diferenciais competitivos. Neste contexto, Fritsch e Aamouke (2013), abordam a 

correlação entre esses dois fatores, através de um estudo geográfico demonstrando que 

nas áreas com maior concentração de universidades e institutos de pesquisas são criadas 

em maior potencial as empresas classificadas de inovadoras, o que comprova a 

importância desses dois fatores na criação das startups. 
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O próximo indicador a ser pesquisado é de extrema importância, tanto para a 

organização quanto para investidores, pois se baseia no potencial da startup em 

conquistar mercados e gerar vendas dos produtos oferecidos.  

2.4.3.3 – Vendas e Marketing 

Ao se tratar de marketing e vendas, as startups buscam indicadores como 

quantidade de produtos vendidos, aquisição e fidelização de clientes e entrada em novos 

mercados para ampliação de seu mercado potencial. Para Viswanathan, Yassine e 

Clarke (2011), o processo de vendas está relacionado com a orientação do mercado, em 

termos de economia, cultura e meio ambiente. Ao se entender a dinâmica da tentativa de 

encontrar soluções para as necessidades dos indivíduos, pode-se mover a empresa para 

o sucesso, através da entrega de valor. 

 Segundo Gilbert e Davies (2011), a maioria das startups deixa de considerar a 

execução de vendas como parte de sua estratégia global. Essas organizações 

normalmente colocam o foco na tecnologia, sem dar atenção ao processo real de vendas, 

muitas vezes equivalendo à frase: “construa e eles virão”, ao se tratar de um produto e 

seus clientes. A estratégia de execução de vendas contempla um conjunto de objetivos 

claramente definidos, metas e ações a serem realizadas que, se forem bem estruturadas e 

implantadas, permitirão a startup crescer de forma mais madura e agressiva.  

 De acordo com Moogk (2012), a comercialização de um novo produto é uma 

tarefa complexa com um resultado incerto. Os empresários em geral, desde os que 

desenvolvem em uma garagem aos que atuam em uma multinacional possuem ideias 

brilhantes e obstinação para o sucesso, mas não têm garantias que seus produtos serão 

bem sucedidos.  

 Para a definição da estratégia de vendas, a estrutura operacional deve estar muito 

bem alinhada e definida, assim como a definição dos produtos ou serviços a serem 

comercializados, orientada ao público alvo. O problema a ser resolvido e a proposta de 

valor da empresa devem ser claros e é importante conhecer os competidores no mercado 

de atuação, estratégias de preços bem desenhadas e um plano de serviços voltado aos 

clientes (GILBERT e DAVIES, 2011).  

 Um fator importante para alavancar o desempenho relacionado a vendas e 

mercado é o número de alianças com empresas e parceiros de negócios. Segundo 
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Pangarkar e Wu (2013), na medida em que uma empresa possui mais alianças, ela passa 

a desfrutar, geralmente, de mais acesso a recursos e benefícios, podendo potencializar o 

acesso a competências que reforcem a competitividade. As startups utilizam estes 

recursos, na expectativa de reunir forças e ampliar a oferta a clientes de nichos 

similares.  

A outra estratégia de mercado para startups virtuais é a adoção dos modelos de 

negócios no estilo freemium, ou seja, oferecem gratuitamente serviços com o objetivo 

de demonstrar produtos ou oferecê-los em pequena quantidade para, após o uso, gerar 

receitas através de vendas. Conforme Maltz e Barney (2012), existe um debate em 

relação à viabilidade deste modelo. Para alguns, ele sacrifica receitas com pessoas que 

nunca se tornarão clientes pagantes e, para outros, é o futuro do negócio, com a porta 

aberta a clientes potenciais, que não experimentariam o produto inicialmente em sua 

versão paga. Segundo os autores, uma startup freemium geralmente converte entre 1% a 

10% dos usuários eventuais em clientes pagantes. Segundo Bekkelund (2011), uma 

empresa utiliza o modelo freemium quando pelo menos um de seus produtos é baseado 

em oferecer uma versão gratuita para alguns usuários em perpetuidade, enquanto outros 

devem pagar por uma versão premium.  

Há outros modelos de negócio que podem ser gerados dentro da utilização do 

modelo freemium. Além da receita gerada com a contratação do produto após a 

experimentação, a empresa produtora pode se beneficiar com receitas paralelas ao 

produto inicial, principalmente com a adoção de publicidade e vendas de outros 

produtos através desta ação. Esta estratégia é muito comum na utilização de sites de 

vídeos, blogs e conteúdos (BEKKELUND, 2011). 

 Todas as receitas devem ser consideradas para o crescimento de uma startup. 

Com isso, a elaboração e os resultados de estratégias de vendas devem ser mensuráveis, 

para acompanhamentos de gestores e investidores. De acordo com Gilbert e Davies 

(2011), metas devem ser bem definidas e serem confrontadas em resultados de saída. A 

adoção de indicadores deverá ser realizada para a apuração dos resultados, levando em 

consideração os investimentos realizados, amparados no marketing e em recursos 

disponíveis na organização. Neste ponto, os indicadores mais citados são relacionados à 

quantidade de produtos vendidos e os números do mercado atingidos. 
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2.4.3.4 – Processos 

A gestão de processos é um fator comum a todas as empresas, sejam elas 

iniciantes ou já consolidadas, virtuais ou tradicionais, é a operacionalização de suas 

atividades. Assim, a melhoria dos processos, que englobam todas as atividades 

operacionais realizadas, constitui-se em um indicador de aumento da qualidade 

oferecida, onde os processos se tornam diferenciais em um mercado onde os negócios 

são copiados muito rapidamente e onde os clientes prezam muito pela execução. 

Segundo Boas (2010), a orientação por processos que geram valores às organizações 

são estruturadas sob fundamentos de análise organizacional, inovação, liderança 

inovadora, conhecimentos sobre clientes e mercados e valorização das pessoas. 

Os indicadores de processos são diretamente relacionados ao desempenho 

organizacional, uma vez que, a partir do momento em que o cliente adquire um produto 

ou serviço de uma organização, ele passa a ter relacionamento direto com suas 

operações diretas e indiretas, como entrega, uso do produto e pós-venda. Segundo Khan 

e Khalique (2014), o desempenho organizacional pode ser medido usando a satisfação 

dos clientes e a rentabilidade gerada por novas transações realizadas entre as mesmas 

partes. 

Segundo Blank e Dorf (2012), as startups virtuais têm seus processos 

estruturados diferentemente das startups que comercializam bens em canais físicos, mas 

ambos devem ser desenvolvidos com foco no cliente. Os produtos construídos para 

entrega por meio digital possuem feedbacks de seus clientes mais rapidamente, o que 

resulta na chance de melhoria dos processos em tempo menor, melhorando a 

experiência de compra para os próximos clientes.  

Os processos são fontes de competitividade nas mais diversas áreas, como 

inovação, gestão, qualidade, aplicação de tecnologias de informação, marketing, 

aplicabilidade, flexibilidade e produção (LEITE, 2012). A melhoria destes processos 

pode ser percebida pelos feedbacks oferecidos pelos clientes; pela utilização de 

ferramentas que aumentam a qualidade do produto e reduzem seu tempo de produção; 

ou como a informação permeia na organização, entre os colaboradores, fazendo com 

que problemas sejam solucionados de maneira mais eficiente e criações sejam 

potencializadas pelo conhecimento geral. 
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Segundo Passley (2014), o princípio de uma fase empreendedora explora a 

construção de um produto, os primeiros protótipos os desafios das mobilizações de 

capitais e formação de equipe. Esses processos são desenhados de maneira primária, 

para oferecer o primeiro contato com os clientes, em uma versão chamada beta, onde as 

hipóteses são testadas e levadas em consideração. A partir do ponto onde algumas 

definições começam a ser elucidadas e a produção começa a adquirir conceito de 

continuidade, os processos passam a ser sistematizados para a produção em massa.  

Aldrich e Yang (2014) argumentam que os empreendedores devem descobrir as 

rotinas de suma importância para sua startup, por meio de métodos de avaliação e 

aprendizagem. Os processos precisam ser ajustados de acordo com as estratégias e o 

momento organizacional. Ao se aprender com erros pode se levar a mudanças parciais 

de rotinas, mas problemas com rotinas organizacionais mal estruturadas podem gerar 

grandes impactos na estrutura organizacional. É importante medir e acompanhar os 

indicadores das rotinas e processos de trabalho para mensurar os ganhos operacionais e 

as áreas e melhorar nos fluxos da empresa. 

O acompanhamento de indicadores é fundamental na medição de eficiência das 

rotinas e processos de trabalho para mensurar os ganhos operacionais e as áreas a 

melhorar nos fluxos da empresa. Neste parâmetro, utilizam-se indicadores de gestão de 

informação, qualidade dos produtos ou serviços oferecidos e a utilização de ferramentas 

de auxílio aos processos corporativos. 

2.4.3.5 – Resultados Financeiros 

Após a estruturação de indicadores para a consolidação da startup, a empresa 

precisa determinar se os esforços investidos na organização estão gerando resultados. 

Neste ponto, a análise sobre os indicadores financeiros se mostram de extrema 

importância tanto aos gestores, quanto aos investidores. Os resultados financeiros, 

demonstrados ao longo da operação organizacional, mostram, de fato, o crescimento de 

uma startup no mercado em que ela atua. Desde o momento em que seus fundadores 

decidem investir capital, seja ele financeiro ou intelectual, os retornos obtidos em forma 

de receitas e lucratividade serão parâmetros de sucesso para avaliar o desempenho da 

empresa. Segundo DeGennaro e Dwyer (2014), quem investe em uma empresa startup 

espera retornos positivos e acima dos retornos do mercado, ou seja, que excedam a taxa 

livre de riscos e maior que os investimentos em empresas tradicionais. 
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 Segundo Anderson e Parker (2013), o capital para empresas startups geralmente 

é escasso. Assim, o controle sobre os indicadores financeiros é fundamental para a 

gestão das decisões de investimentos, principalmente porque essas empresas já devem 

lidar com riscos superiores aos de empresas tradicionais e com as incertezas dos 

mercados de atuação. De acordo com Wadhwa e Basu (2013), este é um dos indicadores 

de atração para o investimento de capitalistas de risco, como um dos fatores de obter 

benefícios quando têm que enfrentar maiores incertezas. 

 De acordo com De Carvalho, Ribeiro e Da Cunha (2015), as empresas são 

criadas a partir de reserva de capital, de outras empresas ou pessoas físicas e, por este 

motivo, devem gerar retorno para essas fontes. Esse retorno é obtido por meio da 

geração de lucros ou excedentes financeiros, que atendam as intenções de seus 

instituidores e investidores. Neste ponto, a capacidade de analisar o retorno sobre o 

capital investido define a viabilidade do negócio. 

 Conforme Ribeiro, Macedo e Marques (2012), por mais que as empresas 

observem a necessidade de utilizar indicadores não financeiros, estes são mais 

complexos em sua padronização, em contraponto aos índices financeiros, cujas medidas 

ainda adotam os princípios mais comuns e onde, sobre seu procedimento, existem 

inúmeros estudos que comprovam sua eficiência. Esses índices possuem como principal 

fonte de informação as demonstrações financeiras, que fornecem a visão de um tópico 

específico da situação ou desempenho da organização. 

 De acordo com Leite, Diehl e Manvailer (2015), vários índices contábeis podem 

caracterizar o perfil financeiro da organização. Estes indicadores podem oferecer 

informações importantes relacionadas à liquidez, rentabilidade, tempo de retorno do 

capital investido e atividade financeira. Além disso, sua pesquisa conclui que as 

organizações que possuem indicadores mais altos possuem maiores chances de receber 

investimentos e de crédito em instituições financeiras. 

 A avaliação do desempenho financeiro, quando bem executada, oferece suporte 

ao processo decisório da organização, principalmente quando são envolvidos planos 

estratégicos que podem influenciar no crescimento da empresa e na geração de valor 

para os acionistas. Entretanto, a etapa mais crítica é a definição dos indicadores de 

desempenho a serem utilizados, pois esta define a eficiência do processo de medição e 

avaliação (RIBEIRO, MACEDO e MARQUES, 2012). 
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 Para esta pesquisa, a abordagem sobre indicadores financeiros se baseou em 

crescimento de receita bruta, ponto de equilíbrio da operação e o retorno sobre o 

investimento realizado. 

2.4.3.6 Síntese dos indicadores 

Após a revisão teórica realizada sobre as áreas de negócios que impactam de 

forma mais abrupta às startups, foram consolidados os indicadores chave de 

mensuração de competitividade a serem trabalhados nesta pesquisa, relacionados aos 

autores que abordam cada tema diretamente, conforme Quadro 7: 

Quadro 7 – Indicadores chave por área de negócio e autores  

ÁREA INDICADOR AUTORES  

Recursos 

Humanos 

Tempo dedicado pelos fundadores à 

empresa 
Passley (2014); Brüggemann (2014); Pereira (2012) 

Número de colaboradores  
Ng, Macbeth e Southern (2014), Ouimet e Zarutskie 

(2014)  

Tempo dedicado pelos 

colaboradores à empresa 
Wang e Wu (2012); Khan e Khalique (2014) 

Competências da equipe 

Leite (2012);Breugst, Patzelt e Hathgeber (2014); Miller e 

Bound (2011); Cohen e Rochberg (2014); Khan e 

Khalique (2014) 

Inovação 

Introdução de novos produtos 

Mahroum e Al-Saleh (2013);Shah e Pahnke (2014); 

Bolumole et al. (2015); Kahn (2012); Fukushima et al. 

(2014); Sturdy e Wylie (2012) 

Registros (Patentes, Marca, 

Software) 
Wry e Lounsbury (2013); Leite (2012); Chien (2012)  

Marketing e 

Vendas 

Quantidades de produtos ou serviços 

vendidos 
Gilbert e Davies (2011); Moogk (2012) 

Aquisição de novos clientes 
Viswanathan, Yassine e Clark (2011); Pangarkar e Wu 

(2013); Maltz e Barney (2012); Bekkelund (2011) 

Fidelização de clientes 
Viswanathan, Yassine e Clark (2011); Teixeira (2013); 

Khan e Khalique (2014) 

Entrada em novos mercados Gilbert e Davies (2011); Ferrão (2013) 

Processos 

Qualidade dos produtos ou serviços 

oferecidos 
Khan e Khalique (2014); Blank e Dorf (2012) 

Utilização de ferramentas de 

melhorias 
Leite (2012); Passley (2014); Blank e Dorf (2012) 

Gestão da Informação Aldrich e Young (2013); Passley (2014) 

Financeiro 

Receita bruta 
DeGennaro e Dwyer (2014); Anderson e Parker (2013); 

Gonçalves, Martins e Brandão (2014) 

Ponto de Equilíbrio 
Anderson e Parker (2013); Ribeiro, Macedo e Marques 

(2012) 

Lucratividade 
Wadhwa e Basu (2013); De Carvalho, Ribeiro e Da 

Cunha (2015); Leite, Diehl e Manvailer (2015 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Com a revisão estruturada sobre os indicadores que impactam a medição do 

crescimento das startups, verificou-se a importância da pesquisa ser realizada amparada 

sobre estes pontos isoladamente, mas com o conhecimento de que cada indicador, 

individualmente, não pode impactar o desenvolvimento da empresa, devendo todos 

estarem organizados em função da estratégia organizacional e dos impactos que o 

investimento originário do investidor anjo podem trazer.  
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3 – METODOLOGIA 

 

Neste presente capítulo são abordados os métodos e abordagens de pesquisa, 

técnicas de coleta e análise de dados, e são apresentadas as características da amostra. 

  

3.1 – Métodos e abordagem de pesquisa 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2013, p.103), em uma pesquisa, nada se faz ao 

acaso. Desde a escolha do tema, fixação dos objetivos, determinação da metodologia, 

coleta de dados, sua análise e interpretação para a elaboração do relatório final, tudo é 

previsto no projeto de pesquisa. Este, portanto, deve responder às clássicas questões: o 

que, por que, para que e para quem, como, com que, quanto e quando, quem e quanto. 

Para a elaboração de um projeto, Gil (2010) afirma que não existem regras fixas. 

A estrutura deve ser determinada pelo tipo de problema a ser pesquisado, além do estilo 

próprio dos autores. Faz-se necessário que o projeto esclareça como a pesquisa será 

processada, quais etapas serão desenvolvidas e quais recursos serão alocados para o 

atingimento dos objetivos. 

Para a execução de uma pesquisa, conforme detalha Gray (2012), é importante 

seguir as diretrizes de sua própria instituição acadêmica que, provavelmente, na maioria 

dos casos, aborda itens comuns como definição da metodologia de pesquisa; população 

alvo e métodos de amostragem escolhidos; instrumentos e técnicas de coletas de dados e 

procedimentos para coleta e registro das informações; procedimentos a serem usados 

para a análise dos dados; e como serão tratadas as questões éticas. 

Para elaborar um projeto de pesquisa, de acordo com Gil (2010), como qualquer 

atividade racional e sistemática, a pesquisa exige que as ações desenvolvidas ao longo 

de seu processo sejam efetivamente planejadas. Com o planejamento amparado na 

Teoria Geral dos Sistemas, ele envolve quatro elementos que estruturam a boa execução 

do projeto: processo, eficiência, prazos e metas. Ao utilizar-se desta concepção, o 

planejamento da pesquisa pode ser definido como o processo sistematizado mediante o 

qual se pode conferir maior eficiência à investigação, para que em determinado prazo 

possa ser alcançado o conjunto das metas estabelecidas. 

Como as pesquisas se referem aos mais diversos objetos e perseguem muitos 

objetivos diferentes, é natural que se busque classificá-las. A classificação busca melhor 
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organização dos fatos e, consequentemente, melhor entendimento, pois torna-se 

possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as diversas modalidades de 

pesquisa (GIL, 2010). 

Em relação aos métodos de pesquisas, os autores têm classificações diferentes, 

de acordo com as características da pesquisa de campo a ser realizada. Alguns métodos 

se destacam por serem tratados de maneira mais uniforme e com maior amplitude de 

utilização, como o estudo de caso; a pesquisa experimental; o levantamento de campo 

(survey); e a pesquisa-ação. 

O método de pesquisa de estudo de caso, segundo Gray (2012), é utilizado para 

investigar algum fenômeno em um contexto real, em uma ampla variedade de questões, 

organizando a pesquisa para coletar dados em uma faixa direcionada de pessoas, 

organizações e contexto. O autor afirma que este método deve ser utilizado quando é 

importante mostrar a incidência de um fator. De acordo com Gil (2010), o método de 

pesquisa que utiliza o estudo de caso consiste no estudo profundo de um ou poucos 

objetos, permitindo amplo e detalhado conhecimento. 

A pesquisa experimental, conforme abordam Lakatos e Marconi (2013), trabalha 

com hipóteses que devem ser testadas através de relações entre diversas variáveis, 

através de técnicas e análises estatísticas. Gil (2010) descreve a pesquisa experimental 

como o delineamento mais prestigiado no meio científico, pois consiste em determinar 

um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

O método de pesquisa de campo (survey) consiste pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação 

de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, 

em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados (GIL, 2010). 

A pesquisa-ação é uma metodologia para intervenção, desenvolvimento e 

mudança no âmbito de grupos, organizações e comunidades. Segundo Miguel et al. 

(2012, p.151), a pesquisa-ação é uma estratégia de pesquisa na engenharia que visa 

produzir conhecimento e resolver um problema prático. A relação entre essas duas 

preocupações é variável, mas um equilíbrio entre as duas seria desejável.  

De acordo com Gray (2012), a expressão “pesquisa-ação” tem sido utilizada 

para descrever uma gama imensa de atividades e métodos. Porém, dentre as diversas 

abordagens, algumas características são comuns às pesquisas realizadas neste método: 
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os sujeitos de pesquisa são eles próprios, pesquisadores ou estão envolvidos em uma 

parceria democrática com o pesquisador; a pesquisa é vista como um agente de 

transformação; e os dados são gerados através de pesquisas diretas dos participantes de 

pesquisa. 

Segundo Gil (2010), uma pesquisa-ação deve apresentar alguns conjuntos de 

ações que, mesmo não possuindo ordem no tempo, devem ser consideradas etapas deste 

tipo de pesquisa, sendo elas: fase exploratória; formulação do problema; construção de 

hipóteses; realização de seminário; seleção da amostra; coleta de dados; análise e 

interpretação dos dados; elaboração do plano de ação; e divulgação dos resultados. 

Este estudo é referente à conclusão de curso de mestrado profissional, que 

segundo Quelhas, Faria Filho e França (2011), é uma modalidade de formação que 

busca enfrentar um problema proposto pelo campo profissional de atuação do aluno, 

utilizando de forma direcionada, verticalizada, o conhecimento disciplinar existente 

para equacionar um problema. 

Nessa dissertação será utilizada a pesquisa-ação porque o estudo é característico 

das definições propostas pelo tipo de metodologia, demonstrado por meio da relação do 

pesquisador e a organização objeto de estudo, pelos objetivos da pesquisa em verificar 

as transformações em uma empresa startup e pelo envolvimento das pessoas que 

participarão da pesquisa, com o pesquisador tendo relação direta com a empresa 

envolvida, enquanto sócio proprietário. 

Quanto à abordagem de pesquisa, os autores se posicionam com relação, 

principalmente, aos métodos quantitativos, qualitativos e quali-quantitativos. De acordo 

com Flick (2012), o método quantitativo consiste em encontrar indicadores que 

permitam uma mensuração no lugar do conceito, utilizando alternativas específicas de 

resposta. A coleta de dados é projetada de uma maneira padronizada, com ideal 

metodológico de mensuração científica, para atender os requisitos de confiabilidade, 

validade e objetividade de um estudo. Segundo Gray (2012), a intenção deste método de 

pesquisa é a produção de resultados que sejam objetivos, válidos e replicáveis. 

Os métodos qualitativos, conforme Flick (2012), a pesquisa qualitativa não está 

moldada na padronização da situação de pesquisa nem, tampouco, na representatividade 

por amostragem aleatória dos participantes. Os pesquisadores qualitativos escolhem os 

participantes propositalmente e integram pequenos números de casos conforme sua 

relevância. A coleta de dados é realizada de maneira muito mais aberta e tem como 

objetivo um quadro mais abrangente para a realização do estudo. Gray (2012) afirma 
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que a pesquisa qualitativa pode ser uma poderosa fonte de análise, pois é altamente 

contextual e pode verificar se proposições teóricas são sustentadas por evidências. 

Os métodos quali-quantitativos, como define Gray (2012), métodos mistos, são 

definidos como a coleta ou análise de dados quantitativos e qualitativos em um único 

estudo, no qual os dados são coletados de maneira concomitante ou sequencial, criando 

etapas no processo de pesquisa. É mais comumente utilizado em circunstâncias em que, 

relativamente, sabe-se pouco ou nada sobre o contexto do trabalho de campo ou os 

problemas de pesquisa. Flick (2012) aborda aspectos comuns às metodologias 

quantitativas e qualitativas, que ajudam a definir um processo comum, como o trabalho 

sistêmico utilizando métodos empíricos; a generalização das conclusões; e a 

transparência dos processos de pesquisa. 

Nesse trabalho será utilizada a pesquisa qualitativa porque o foco de estudo é 

direcionado para uma organização, não havendo aleatoriedade na escolha da amostra, 

além do interesse na busca de questões mais amplas que impactam nos resultados a 

serem obtidos e justificados.  

 

3.2 – Técnica de coleta e análise dos dados 

Segundo Miguel et al. (2012, p.137), para a realização de uma pesquisa deve-se 

determinar os instrumentos e métodos para a coleta dos dados. Nesse sentido, devem ser 

empregadas múltiplas fontes de evidência. Usualmente, consideram-se entrevistas 

(estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas), análise documental, observações e, 

embora de forma restrita, pode incluir levantamento do tipo survey. De acordo com 

Gray (2012), as entrevistas estruturadas se baseiam em questionários, muitas das vezes 

organizados para coletar grandes fluxos de informações, em tempo hábil e com baixo 

custo.  

Gray (2012) afirma que entrevistas semiestruturadas não são padronizadas e 

muitas vezes são utilizadas na análise qualitativa. A entrevista semiestruturada permite 

fazer aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os respondentes 

aprofundem suas respostas. Essa abordagem é vital quando o objetivo é explorar os 

sentidos subjetivos que os respondentes atribuem a conceitos ou eventos. 

Nessa dissertação, após o levantamento bibliográfico e definição dos indicadores 

de competitividade nas áreas de negócios, foi realizada uma entrevista semiestruturada 
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porque foram abordadas questões abertas qualitativas para entendimento das percepções 

dos envolvidos no estudo, podendo realizar aprofundamentos em respostas que ajudem 

a alcançar os objetivos de pesquisa. Além disso, por o pesquisador estar envolvido no 

dia a dia da empresa, foram realizadas observações e utilizadas para a análise de 

resultados e conclusões. 

Como entrevistados, a pesquisa foi realizada com colaboradores sócios da 

empresa Me Passa Aí, que têm como funções Estratégia, Marketing e Relacionamento, 

Operações, e Desenvolvimento de Tecnologias e Sistemas Web. Além disso, pretende-

se realizar uma triangulação com entrevista realizada com um investidor anjo.  

As entrevistas foram aplicadas por meio de um roteiro de perguntas abertas, 

definidas previamente, com o objetivo de identificar em sua busca elementos para a 

análise dos resultados. As perguntas foram divididas nos temas gestão de pessoas; 

inovação; marketing e vendas; processos; e financeiro e foram testados e validados os 

indicadores com incubadoras e aceleradoras, como TecCampos, Parque Tecnológico de 

São José dos Campos e Startup Rio. As perguntas abertas têm o objetivo de entender a 

percepção dos entrevistados com relação aos avanços realizados na empresa, baseados 

nos indicados propostos para a pesquisa. 

Por terem sido realizadas entrevistas com os sócios colaboradores, para a 

percepção do impacto do investimento, e com investidores anjo, para o levantamento 

das perspectivas relacionadas ao crescimento da startup com o capital investido foram 

elaborados dois modelos de questionários, apresentados nos Apêndices B (sócios-

colaboradores) e D (investidor anjo), e as cartas para os entrevistados, nos Apêndices A 

(sócios-colaboradores) e C (investidor anjo). Assim, por meio desses questionários, o 

pesquisador obteve respostas que reflitam as expectativas dos entrevistados sobre o 

crescimento da startup por meio de um capital investido, baseado nos indicadores de 

competitividade propostos. 

Foram entrevistados cinco integrantes da equipe da empresa, sendo cada um 

gestor de sua área: operações (Entrevistado 1 - E1); conteúdo (Entrevistado 2 - E2); 

qualidade (Entrevistado 3 – E3); TI (Entrevistado 4 – E4); produto (Entrevistado 5 – 

E5). A escolha dos entrevistados foi baseada no conhecimento das informações 

relevantes da empresa, sendo escolhidos os colaboradores sócios, com acesso às 

informações de todas as áreas de gestão, e que trabalhavam na empresa no período pré e 
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pós investimento, justificando a análise de percepção. Para a triangulação dos dados, foi 

entrevistado um investidor anjo da empresa. 

Na análise de dados em uma pesquisa de abordagem qualitativa é 

empregada, geralmente, a discussão em torno dos resultados obtidos, onde decorre a 

interpretação dos resultados. Segundo Gil (2010), muitas vezes o trabalho interpretativo 

é elaborado com base apenas nos dados obtidos empiricamente. Entretanto, em 

pesquisa-ação, existem contribuições teóricas que se tornam muito relevantes. As 

informações diretas e teóricas serão analisadas nessa dissertação para a conclusão do 

estudo proposto. Após os dados coletados em campo, de acordo com as pontuações para 

cada grupo de indicadores, observou-se a concentração de pontuações mais altas ou 

mais baixas em um deles, esclarecendo ao pesquisador qual o impacto do investimento 

anjo em alguns aspectos da empresa, medidos pelos indicadores e suas pontuações. Nas 

perguntas abertas, comparou-se a revisão teórica com a realidade de uma startup, 

sistematizando o conteúdo e analisando-o, de acordo com os objetivos específicos. 

 

3.3 – Amostra 

Segundo Lakatos e Marconi (2013), há dois grandes tipos de definição de 

amostras: as probabilísticas e as não probabilísticas. As probabilísticas têm como 

característica a escolha aleatória dos pesquisados, significando que cada membro da 

população tem a mesma probabilidade de ser escolhido. A não probabilística não faz 

uso de uma forma aleatória de seleção e não pode ser objeto de certos tipos de 

tratamento estatístico. Nessa dissertação, será utilizada a seleção de amostra não 

probabilística, com a seleção intencional dos participantes da pesquisa. 

Assim, foi realizado nesse trabalho uma pesquisa em uma amostra de cinco 

colaboradores da empresa Me Passa Aí, com os seguintes cargos: diretor de operações, 

diretor de qualidade, gestor de produtos, gestor de tecnologia e gestor de conteúdo. Os 

entrevistados estão na empresa desde a fundação, maximizando o entendimento do 

negócio e a avaliação dos itens componentes do questionário. Além disso, foi realizada 

a pesquisa com um investidor anjo pessoa física.  
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados o estudo de caso e a sua análise, com base na 

pesquisa bibliográfica e de campo. Para melhor compreensão, o item análise de 

resultados foi dividido em duas partes: a percepção dos impactos do investimento anjo 

segundo a visão dos sócios colaboradores da empresa e a percepção dos impactos do 

investimento anjo segundo a visão dos investidores. Por fim, é realizada uma 

comparação das duas visões, a fim de se obter percepções de dois lados de um mesmo 

investimento. 

 

4.1 – Apresentação da empresa Me Passa Aí 

 

 A empresa do estudo de caso, a Me Passa Aí, é uma startup brasileira de 

Tecnologia de Informação, com atuação no setor de educação. Com foco no ensino 

superior, a empresa foi criada com o objetivo de oferecer aulas de curta duração de 

reforço universitário, organizadas por disciplinas e conteúdo, em um ambiente digital, 

onde os alunos pudessem estudar em qualquer lugar e horário mais conveniente. A 

empresa foi criada em outubro de 2013, com o lançamento de seu produto minimamente 

viável, embora seu registro legal tenha sido efetivado em agosto de 2014.  

 A primeira versão da plataforma foi lançada em abril de 2014, contendo 196 

aulas, em nove disciplinas da área de ciências exatas. O modelo de negócios consiste em 

assinaturas de conteúdo, através de planos de acesso total. Em abril de 2015, a 

plataforma, em sua segunda versão, disponibiliza mais de 1.600 aulas nas áreas de 

ciências exatas, direito e administração de negócios.  

 A empresa possui 11 colaboradores diretos em sua sede, localizada em 

Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro. Além disso, possui mais de 15 colaboradores 

indiretos, que gravam as aulas que são disponibilizadas no site.   

 A empresa obteve, em novembro de 2013, seu primeiro aporte externo de capital 

através de um projeto realizado junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ), direcionado à criação da plataforma beta e criação das 

primeiras videoaulas. Em setembro de 2014, a empresa recebeu um investimento anjo, 

direcionado à alavancagem operacional e relacionamento com clientes, contemplando 
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recursos monetários e estruturais, como disponibilização de estúdio e equipamentos 

para gravações, equipe de divulgação e marketing, entre outros. 

 A empresa pode ser considerada um startup porque, de acordo com a revisão 

teórica apresentada, ela se baseia em oferecer um novo produto modelado para atender 

um nicho de clientes específico, gerando valor agregado no processo de utilização. 

Além disso, apresenta um dinamismo associado às empresas startups, a fim de 

aprimorar o atendimento às necessidades observadas em seu público-alvo, os 

universitários. O grau de incerteza é alto, pois reflete na busca constante pelo melhor 

modelo de negócio para uma geração que sofre ciclos de alteração fomentados pela 

inserção de novas tecnologias e práticas de estudos. 

 A empresa, assim como startups de TI em geral, precisou focar em novos 

desenvolvimentos, aliados a testes de hipóteses e alterações de escopos para se adequar 

ao mercado, utilizando ferramentas tecnológicas para ganhos de escala em contraponto 

aos modelos tradicionais de ensino. A visão dos sócios é pautada na busca deste melhor 

modelo, que seja repetível e escalável, para oferecer conteúdo a qualquer lugar e hora. 

Assim como o mercado de startups de TI, a empresa possui desafio para crescer 

de forma rápida e eficiente, em um mercado de risco e com alto potencial de 

investimentos por empresas maiores e amparada em pessoas que conseguem maximizar 

as experiências dos clientes a partir de seu trabalho criativo e engajado. 

  

4.2 Apresentação dos resultados 

4.2.1 Perguntas gerais 

Para a análise da contribuição de um investimento anjo na startup foi construído 

o instrumento de pesquisa, conforme explicado no capítulo 3 e apresentado no Apêndice 

B. Nesse subitem serão apresentadas as respostas, de maneira sucinta, das perguntas. Os 

temas das perguntas abertas foram: gerais (motivação, participação na empresa, 

planejamento futuro), a empresa (proposta de valor da empresa, métodos de avaliações, 

relação com investidores e preparação para novos investimentos), recursos humanos 

(horas de dedicação à empresa, competências e multidisciplinariedade da equipe, 

mentorias e consultorias e comprometimento), inovação (desenvolvimento de novos 

produtos e registros), marketing e vendas (estratégia, competidores, alianças e 

indicadores), processos (satisfação, ajustes e acompanhamentos) e financeiros 

(indicadores, suporte ao crescimento e busca de novos investimentos). Estes últimos 

foram abordados, nas perguntas mais específicas, por meio dos indicadores de 
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competitividade, que foram baseados nos cinco grupos estratégicos: Recursos Humanos, 

Inovação, Vendas e Marketing, Processos, e Resultados Financeiros. 

O Entrevistado 1 (E1) é o responsável pelas operações da empresa, 

contemplando a relação entre gravação de aulas e disponibilização na plataforma, 

amparado pelas demandas dos clientes. Sobre a motivação a empreender, sua afinidade 

e interesse pelo empreendedorismo, por resolver problemas, desenvolver algo inovador 

e ajudar as pessoas levou o E1 a superar a aversão à incerteza presente nos 

empreendedores brasileiros.  Iniciou sua atividade empreendedora ao fundar empresas 

de serviços de TI e, mesmo tendo falhado algumas vezes, decidiu investir em uma 

startup para fazê-la crescer. Como o segundo maior acionista da empresa, ele acredita 

que ser proprietário o faz ter uma dedicação maior, mesmo que ainda não consiga 

trabalhar exclusivamente na empresa, mas que o trabalho é diferente e prazeroso. Isso o 

motiva ainda mais para o futuro, pois pretende se dedicar exclusivamente à empresa nos 

próximos anos para torna-la referência para universitários nos próximos anos e, talvez, 

até avançando para outros nichos de mercado, como pós-graduados ou especialidades de 

carreiras.  

O Entrevistado 2 (E2) é o responsável pelas operações de conteúdo da empresa, 

contemplando a escolha dos responsáveis pela gravação dos conteúdos, além do fluxo 

de gravações e prioridades de disciplinas. A motivação a participar da empresa e 

empreender surgiu como estudante de graduação, vislumbrando a oportunidade de fazer 

parte de uma empresa no modelo startup onde poderia observar na prática o que 

estudava em teoria. Como suas atividades se iniciaram sem que fosse sócio, ele acredita 

que esta condição não foi preponderante para sua dedicação, mas sempre observou que 

esse fator é associado com o sucesso que uma startup pode alcançar. Aposta em 

crescimento acelerado e acredita que, futuramente, a empresa possa expandir o seu ramo 

de atuação e trabalhar com o nível básico de ensino.   

O Entrevistado 3 (E3) é o responsável pela qualidade dos vídeos produzidos e 

estruturação de estúdio de gravações da empresa. Sobre a motivação a empreender na 

empresa, a principal razão foi ajudar alunos em suas dificuldades, aliada à satisfação 

pessoal de trabalhar em sua área de formação. Após iniciar suas atividades como 

prestador de serviços e, posteriormente, se tornar acionista, destaca seu 

comprometimento com o bom andamento dos processos na empresa, se 

responsabilizando pela qualidade, estrutura física e equipamentos necessários para que a 

equipe tenha tranquilidade para trabalhar. Ele planeja atuar na expansão da estrutura 
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física da empresa, contemplando melhorias no estúdio de gravação e equipamentos, a 

fim de aprimorar o gerenciamento dos procedimentos e qualidade da produção de 

conteúdo.  

O Entrevistado 4 (E4) é o desenvolvedor da plataforma e diretor de tecnologia 

da empresa. Sua atração por startups foi impulsionada pela oportunidade de cumprir 

bem as tarefas e não somente cumprir protocolos de trabalhos tradicionais, em um 

ambiente que propicia alta produtividade, mesmo com riscos maiores. Além de estar 

relacionado à sua área de formação profissional, ser um dos sócios o motivou ainda 

mais, pois o crescimento do negócio é diretamente relacionado aos seus resultados, 

elevando seu grau de comprometimento na empresa. Isso o motiva a continuar na 

empresa por muito mais tempo, pois observa condições de se sentir realizado e almeja 

estar na operação de internacionalização nos próximos anos.  

O Entrevistado 5 (E5) é o gestor de produtos da empresa, responsável pelo grau 

de uso do produto e a interface com a plataforma, através do desenvolvimento front-end 

(conexão entre a programação do site e o design disponível para o usuário). Sua atração 

pelo trabalho em startups decorreu pelo dinamismo, o aprendizado constante, a 

oportunidade de trabalhar com pessoas capacitadas e a liberdade de criação e 

desenvolvimento de ideias, condições que lhe proporcionam prazer em trabalhar. Como 

sócio dedicou-se ainda mais, com pensamentos, ideias e soluções para a empresa, em 

grande parte de seu tempo. Sua expectativa é estar na empresa sempre, para trabalhar 

com educação e torna-la reconhecida como a maior empresa parceira do universitário 

para sanar dúvidas e contribuir para seu êxito na faculdade.  

Em relação à proposta de valor da empresa, o E1 entende que seria a oferta de 

vídeo aulas curtas, com o objetivo de evitar que o estudo se torne cansativo, utilizando o 

modelo “aluno ensina aluno”, com referência na mesma linguagem utilizada por quem 

ensina com quem aprende. O E2 entende que essa metodologia de aulas curtas eleva o 

desempenho acadêmico dos alunos de ensino. Já o E3 entende como proposta, 

adicionado ao já respondido pelos demais sócios, a oferta de benefícios e facilidades aos 

clientes com uma proposta clara e atrativa, oferecendo planos financeiramente viáveis. 

O E4 tem a mesma opinião, adicionando a entrega de certificado e o E5 foca mais nas 

vídeo aulas. 

Quanto às atividades operacionais, segundo o E1, estas são pautadas na proposta 

da empresa, desde o material e conteúdo produzido até no suporte ao cliente, utilizando 

uma linguagem mais informal para deixar os usuários bastante confortáveis para 
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exporem suas dúvidas ou problemas. O E2 tem a mesma opinião e acrescenta a 

utilização do modelo aluno ensina aluno como mais um diferencial. Segundo o E3, as 

atividades operacionais são claras e atrativas. Já o E4 e o E5 focam nas aulas diretas. 

Em relação ao mercado de educação, o E1 observa que está em alta, mas vê o 

governo como possível ameaça. O E2 tem a mesma opinião e acrescenta as boas 

oportunidades para tecnologia. O E3 aborda o crescimento acelerado do mercado e as 

oportunidades para educação à distância. Segundo o E4, as empresas estão buscando 

oferecer produtos mais inovadores e o E5 observa que o mercado em expansão é uma 

oportunidade, mas também uma ameaça, pois pode atrair empresas inovadoras com alto 

potencial de investimento. 

Quanto à atração de investimentos, segundo o E1, uma empresa deve possuir 

boa infraestrutura e equipe e, se possível, estar gerando receita. Para o E2, as empresas 

buscam investimentos porque possuem boas ideias, mas não possuem recursos para 

coloca-las em prática. O E3 aborda que uma startup deve buscar investimentos para 

gerar valor. Já o E4 afirma que as empresas devem se basear em indicadores para 

suportar um investimento. Conforme o E5, as empresas devem expandir suas atividades, 

mas apresentando robustez na equipe, modelo de negócio e apresentação. 

Os investidores são vistos pelos entrevistados como atualizados e que não 

pressionam a equipe. Para eles, a empresa está apta a receber novos investimentos. O E2 

aponta os resultados decorrentes de investimentos anteriores como suporte a novos 

investimentos. O E4 afirma que a empresa está apta, mas precisa melhorar em processos 

e marketing, assim como o E5, que adiciona melhorias na variedade de cursos 

oferecidos. O resumo dessas respostas pode ser visto no Quadro 8: 
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Quadro 8 – Respostas Gerais sobre a Empresa 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Proposta de valor Vídeo aulas curtas e gravadas por alunos 

Operações Linguagem informal para expressão de dúvidas ou problemas 

Mercado de educação Mercado de educação em alta, com oportunidades para inovações, governo e suas políticas 

públicas são ameaça ao setor 

Atração de investimentos Infraestrutura e equipe e, se possível, estar gerando receitas 

Investidores Atualizados e não pressionam a equipe 

A empresa já está preparada para um novo investimento 

2 

Proposta de valor Aumentar o desempenho acadêmico de universitários através da metodologia de aulas de curta 

duração 

Operações Modelo aluno ensina aluno 

Mercado de educação Aquecido e com boas oportunidades para tecnologia, baseado principalmente no perfil dos 

alunos atuais 

Atração de investimentos As empresas buscam investimentos porque possuem boas ideias mas não têm capital para 

colocá-las em prática 

Investidores 
Recebem relatórios, assim como ele e todos os sócios 

A empresa está apta para receber investimentos principalmente pelos seus resultados de 

crescimento decorrente de investimentos anteriores 
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3 

Proposta de valor Oferecer benefícios e facilidades aos clientes através de vídeo aulas 

Operações Proposta clara e atrativa e planos financeiros viáveis 

Mercado de educação Crescimento acelerado no setor, além de oportunidades para o negócio 

Atração de investimentos Uma startup deve buscar investimento para acelerar seu processo de produção e gerar valor 

Investidores A empresa tem um modelo de negócios sólido e testado, preparada para receber investimentos 

4 

Proposta de valor Entregar conteúdo para aprendizado rápido, certificado e com preço acessível para universitários 

Operações Monitores com linguagem direta 

Mercado de educação O mercado está em alta e as empresas estão buscando oferecer produtos inovadores 

Atração de investimentos Startups devem buscar investimento para acelerar seus crescimentos, baseado em indicadores 

Investidores A empresa possui bom relacionamento com seus investidores e possui maturidade para um novo 

investimento, mas melhorando em pontos como marketing e processos 

5 

Proposta de valor Oferecer aulas curtas e objetivas, com linguagem dos universitários 

Operações Forma simples e direta 

Mercado de educação Mercado em expansão, sendo uma oportunidade para a empresa, mas também uma ameaça, já 

que o mercado atrai empresas inovadoras com alto potencial de investimento 

Atração de investimentos Investimentos em uma startup devem ser para estruturar e expandir suas atividades, com equipe, 

modelo de negócio e apresentação 

Investidores A empresa está apta a buscar novos investimentos, mas deve se aprimorar na área de marketing 

e na gravação de novos conteúdos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.1.2 – Perguntas por indicadores – Sócios-colaboradores 

 Sobre o indicador Recursos Humanos, as respostas foram resumidas no Quadro 

9, como: carga horária disponibilizada no início da operação e atualmente; as 

competências e habilidades da equipe atual; a multidisciplinariedade da equipe; os 

pontos positivos e negativos do trabalho à distância; os debates sobre mentorias e 

feedbacks; o comprometimento e os desafios do relacionamento entre a equipe.  

 A dedicação inicial (carga horária disponibilizada) é claramente discrepante 

entre os entrevistados, sendo justificado, pois alguns entrevistados dedicaram muito 

tempo inicial, tendo em vista que suas atividades impactavam o lançamento do produto, 

com ações como desenvolvimento da plataforma e gravação de aulas, enquanto outros 

disponibilizaram carga inicial muito inferior, pois suas atividades seriam pós 

lançamento, como acompanhamento de clientes e gestão da qualidade. O E1, iniciou 

com poucas tarefas e seu tempo de dedicação está aumentando, o oposto ocorre com o 

E2, que disponibilizava mais tempo inicialmente para a criação de processos e o E3 

citou que trabalha sob demanda. Já o E4 e o E5 dispuseram muito tempo inicialmente 

para a criação da plataforma. Atualmente, alguns oferecem pouca disponibilidade, o que 

evidencia divisão de tempo com outras atividades e que podem prejudicar a agilidade 

dos processos da empresa, conforme citou o E5. 

A competência da equipe atual e a multidisciplinariedade também foram pontos 

comuns, como habilidades para desenvolver tarefas e prover aprendizagem entre os 

membros da equipe. Em contraponto, o E1 avaliou que acredita que mais colaboradores 

poderiam melhorar o desempenho, confirmado pelos E2 e E3. O E4 acrescentou a 

importância da comunicação e o E5 citou que para sustentar o crescimento da empresa 

será necessária a contratação de pessoas para lacunas existentes.  

O trabalho à distância realizado pela equipe, que atualmente reside em cidades 

do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, foi avaliado com pontos positivos e 

negativos. Como positivos, o E1 citou a relação custo benefício como positiva, o E2 

ressaltou a possibilidade de trabalhar com pessoas capacitadas sem que as mesmas 

tenham que morar em uma cidade do interior (sede da empresa); o E3 disse que a 

empresa ganha capilaridade, podendo realizar ações em mais locais a um custo menor, 

além de conhecer perfis de clientes diferentes; e os E4 e E5 abordam que em seus 

modelos de trabalho, que envolvem concentração e dedicação, este fator eleva a 

produtividade. Como pontos negativos, trabalhar de maneira separada faz com que se 

percam os debates corriqueiros em questões diárias; podem prejudicar avaliações 
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conjuntas; e atrasar processos. Foi citado por todos que este modelo de trabalho é 

diretamente relacionado ao processo de comunicação da equipe e que, para isto, tenta-se 

minimizar a distância através de reuniões estratégicas uma vez por semana. 

Com relação às mentorias, consultorias e feedbacks, todos os entrevistados 

responderam que são levados em consideração e são debatidos na reunião estratégica 

semanal, onde são apurados os motivos, ideias, críticas, sugestões que resultam no 

crescimento e aprendizado da equipe com relação aos processos da empresa. 

Ao abordar os desafios de relacionamento e comprometimento da equipe, os 

entrevistados também responderam, de maneira geral, que a equipe não possui 

problemas de relacionamento, mas possui uma cobrança de metas e objetivos 

individuais para cada processo organizado para as atividades propostas. O desafio 

maior, como foi abordado pelo E5, está na execução de algumas atividades onde os 

colaboradores não possuem tempo integral para resolvê-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Quadro 9 – Respostas sobre Recursos Humanos 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Carga Horária No início dedicava em torno de 5 horas semanais e, atualmente, 15 horas 

Competências da Equipe Muito bem preparada, mas analisa que mais colaboradores poderiam melhorar o desempenho 

Multidisciplinariedade Equipe possui vários conhecimentos técnicos que suportem a maioria dos projetos 

Trabalho à distância Não é vista como empecilho, mas presencialmente poderia ser mais eficiente 

Mentorias e feedbacks São sempre ouvidas e debatidas nas reuniões estratégicas 

Comprometimento Poderia ser maior, mas até o momento a empresa não consegue absorver financeiramente esse 

custo 

2 

Carga Horária Sua dedicação inicial era de 20 horas semanais e, atualmente, é de 2 horas 

Competências da Equipe A equipe é extremamente competente e hábil para realizar as tarefas atuais 

Multidisciplinariedade É muito positivo, com várias formações, refletindo na aprendizagem 

Trabalho à distância Favorece que pessoas com esse perfil possam trabalhar juntas e no momento não observa falhas 

nesse tipo de trabalho 

Mentorias e feedbacks Têm acesso a muitos feedbacks de alunos, que são discutidos entre a equipe 

Comprometimento Poderia ser maior, se a empresa possuísse mais recursos 

3 

Carga Horária Não possuía uma carga horária fixa no início e nem agora, pois trabalha sob demanda 

Competências da Equipe A equipe é unida e competente 

Multidisciplinariedade O conhecimento multidisciplinar ajuda na aprendizagem do grupo 

Trabalho à distância Se por um lado trabalhar à distância prejudica as avaliações conjuntas da equipe, por outro é 

possível atingir pessoas diferentes e identificar necessidades diferentes 
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Mentorias e feedbacks São avaliados e realizadas alterações, se necessárias 

Comprometimento Crescerá na medida em que a empresa for crescendo 

4 

Carga Horária Adaptado ao ambiente de startups, inicialmente dedicava 90 horas semanais para alavancar a 

criação da plataforma. Atualmente trabalha cerca de 30 horas 

Competências da Equipe Equipe preparada e especializada 

Multidisciplinariedade A equipe se ajuda, troca experiências e possui boa comunicação 

Trabalho à distância A comunicação é fundamental para agilizar os processos 

Mentorias e feedbacks São considerados e avaliados 

Comprometimento A equipe é comprometida na realização dos projetos 

5 

Carga Horária No início dedicava 70 horas semanais e este tempo continua até o presente momento 

Competências da Equipe A equipe possui competências para a maioria das atividades 

Multidisciplinariedade A equipe é multidisciplinar e isso ajuda nos processos, mas ainda existem lacunas para 

crescimento 

Trabalho à distância Trabalhar à distância não é prejudicial e, em sua atividade, até gera ganho de produtividade 

Mentorias e feedbacks As opiniões são debatidas 

Comprometimento Alguns desafios para a execução surgem pela falta de disponibilidade de tempo de integrantes da 

equipe 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre o indicador Inovação, as respostas foram resumidas no Quadro 9, como: o 

estímulo da empresa para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços; a definição 

dos novos produtos; o conhecimento técnico para a criação; e a criação de registros, 

como patentes, marca ou softwares. 

 O desenvolvimento de novos produtos ou serviços é estimulado pela empresa, 

segundo o E1, que ressalta que a criatividade está sempre presente na empresa e que 

diariamente surgem ideias para melhorar ou criar novos serviços, também citado pelo 

E2 e pelo E3. O E4 afirma que o desenvolvimento de produtos na empresa é sustentado 

por inovações nos processos, que possibilitam a criação de novos produtos e, além 

disso, alinhados com a estratégia da empresa. Já o E5 afirma que o desenvolvimento de 

novos produtos acontece nas rotinas diárias, sustentados em inovações dos produtos e 

dos processos. 

 As definições de novos produtos e serviços são realizadas após filtragens 

realizadas pela equipe, dependendo da sua importância para determinar uma realização 

imediata ou não, segundo o E1, e se originam no dia-a-dia, no networking com parceiros 

e, até mesmo, com amigos e família. O E2 cita que a aprovação é definida através da 

análise de prioridades, debatida em reuniões pela equipe, que também é citado pelo E3. 

O E4 exalta a importância do alinhamento com a estratégia para a definição das 

prioridades e o E5 cita que as concepções e prioridades são debatidas em reuniões 

semanais para, então, entrarem em execução. 

 Todos os entrevistados responderam que a equipe possui os conhecimentos 

técnicos para a criação dos novos produtos e serviços da empresa. O E2 afirma que até o 

momento este ponto não foi empecilho para a execução, assim como o E5. Além disso, 

o E3 aborda que a multidisciplinariedade da equipe é um fator preponderante para o 

andamento destes processos. 

 Com relação a registros, o E1 afirmou que a empresa não incentiva a criação de 

patentes, uma vez que nesse modelo de negócio não existe muito a se tratar sobre o 

assunto, o que foi relatado, também, por todos os outros entrevistados. O E4 afirma que 

no mercado onde a empresa se posiciona, o foco da inovação é pautado na utilização 

prática, com a melhor execução possível, gerando, assim, ganho de competitividade. 
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Quadro 10 – Respostas sobre Inovação 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
A empresa estimula o desenvolvimento de novos produtos, com criatividade presente 

Definição dos Novos Produtos A inovação na empresa esta no modelo de formatar e oferecer seu produto e novas ideias surgem 

através de observações de processos e de clientes 

Conhecimento Técnico A equipe possui conhecimento técnico para a maioria das criações 

Registros Não observa a empresa com foco em patentes ou softwares. Precisa focar no registro da marca. 

2 

Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
A equipe sempre pensa em criar novos produtos e estimula isso 

Definição dos Novos Produtos Acontece através das reuniões de equipe, avaliando as prioridades 

Conhecimento Técnico Até o momento não foi empecilho para o desenvolvimento de novos produtos 

Registros O foco é na execução, já que a empresa não estimula patentes e o desenvolvimento de software 

não é inédito 

3 

Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
A inovação está voltada ao acervo tecnológico e também no produto, para quem utiliza o serviço 

Definição dos Novos Produtos Inovações são debatidas em equipe 

Conhecimento Técnico A equipe é multidisciplinar e possui conhecimentos necessários  

Registros A empresa não possui foco em gerar patentes, mas sim em executar inovações de maneira 

eficiente 

4 
Desenvolvimento de Novos 

Produtos 

A inovação é realizada no processo da empresa, na forma como estrutura o produto a seus 

clientes 
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Definição dos Novos Produtos Alinhados com a estratégia da empresa 

Conhecimento Técnico A equipe possui conhecimentos em áreas correlatas e de conteúdos diferentes, para desenvolver 

novos projetos 

Registros O foco é na execução para ganho de competitividade, não na geração de patentes. 

5 

Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
A inovação é presente no dia a dia, voltada tanto para produtos, quanto para processos 

Definição dos Novos Produtos São definidas a partir de percepções dos colaboradores e discutidas em reuniões semanais por 

Skype, sendo validadas e executadas 

Conhecimento Técnico Não é empecilho para a criação e execução 

Registros Não há preocupação com patentes na empresa, ela se preocupa com registro de marca 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre o indicador Marketing e Vendas, as respostas foram resumidas no Quadro 

X, como: a definição de objetivos, metas e ações; conhecimento sobre competidores; as 

alianças para crescimento; e os indicadores para apuração dos resultados. 

 Segundo o E1, sobre a definição de objetivos, metas e ações de marketing e 

vendas, o entrevistado informa que estes são definidos de acordo com o calendário 

acadêmico e com as campanhas que serão disponibilizadas para a execução do plano, 

embora seja um ponto a ser melhorado na empresa, como complementa o E2, que cita 

que as ações não são bem definidas. O E3 relata que as ações são pautadas com a 

estratégia geral da empresa e, segundo os E4 e E5, as ações são suportadas pela 

tecnologia da informação, sendo estruturadas por semestre. 

 Com relação aos competidores, o E1 afirma que o ramo em que a empresa atua é 

complexo, sendo assim, vários possíveis concorrentes da empresa optaram por atuar 

com foco em alunos do ensino médio, pela forma mais reduzida de gerar conteúdos, 

constatação que é reforçada pelo E2, que ainda aponta uma possível ameaça a entrada 

desses concorrentes no mercado de ensino superior. Para o E3, a concorrência para este 

público alvo tenta resolver os mesmos problemas, só que de maneiras diferentes às da 

empresa e observa grandes empresas do segmento como possíveis ameaças. Para o E4 e 

o E5, o mercado de tecnologia para educação ainda é pouco explorado, o que propicia o 

crescimento da empresa, mas desperta o interesse de grandes empresas tecnológicas 

com alto poder de investimento. 

 As alianças e parcerias são citadas por todos os entrevistados como ações 

recorrentes da empresa para fomentar as vendas de seus produtos. O E1 cita que são 

realizadas ações e campanhas direcionadas para cada tipo de parceria, o E4 ressalta a 

importância do nicho de mercado das empresas parceiras ser o de educação superior, 

com alto fluxo de universitários e o E5 destaca a importância das parcerias para o 

fortalecimento da marca perante o mercado consumidor. 

 Sobre os indicadores para apuração dos resultados, o E1 relata que a empresa 

possui captura de dados através de ferramentas tecnológicas, mas existe deficiência na 

apuração e análise destes dados, o mesmo citado pelo E2 e o E5, que apontam a 

existência dos dados e a ausência da consolidação em indicadores que auxiliem no 

processo de tomada de decisão. Para o E3, a empresa possui apenas os indicadores mais 

básicos para apuração dos resultados de vendas, como número de assinantes e custo de 

aquisição por cliente e o E4 aborda que este é um ponto onde a empresa precisa dispor 

de maior atenção, para nortear suas ações futuras.  
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Quadro 11 – Respostas sobre Marketing e Vendas 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Objetivos, Metas e Ações São definidas de acordo com calendários e meios de captação. Precisam ser melhoradas  

Concorrentes O nicho de atuação da empresa é complexo, repelindo alguns concorrentes 

Alianças As vendas são realizadas através de campanhas diretas ou com parcerias 

Indicadores Possui indicadores, mas a empresa não possui quem acompanhe diretamente a apuração dos 

resultados 

2 

Objetivos, Metas e Ações A estratégia não contempla um conjunto de ações bem definidas 

Concorrentes Observa como ameaça as empresas que trabalham com videoaulas voltadas para alunos do 

ensino médio iniciarem seus trabalhos no ensino superior 

Alianças Busca aliança para reunir forças com blogs e páginas com alto fluxo de universitários 

Indicadores A empresa possui os dados de Marketing e Vendas, mas não tem indicadores para apuração dos 

resultados 

3 

Objetivos, Metas e Ações A empresa possui objetivos traçados alinhados à estratégia 

Concorrentes A concorrência tenta resolver o problema dos clientes de maneira diferente, mas vê em um 

grande grupo uma ameaça competitiva 

Alianças As alianças parceiras são boas estratégias 

Indicadores Existe a necessidade de efetivo controle sobre os números 

4 

Objetivos, Metas e Ações As metas e objetivos de vendas são claros, pois precisam ser suportados pelo TI, tanto para 

comunicação online, quanto para offline 

Concorrentes A maior ameaça seriam os players globais, com alto investimento 
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Alianças Alianças com foco no nicho de alunos universitários para alavancar as vendas 

Indicadores A empresa possui, mas precisa dispor de maior atenção 

Fonte: Elaborado 

pelo autor 

5 

Objetivos, Metas e Ações A empresa traça os objetivos através de planejamentos semestrais, compatíveis com o período 

acadêmico 

Concorrentes O mercado de tecnologia para educação é pouco explorado, ao mesmo tempo que gera 

oportunidades traz ameaças também, como grandes empresas de alto investimento 

Alianças São realizadas parcerias para fortalecer a marca e conseguir mais receitas, com metas de vendas 

por parceiro 

Indicadores A empresa possui indicadores de receitas e vendas, mas ainda não consegue trabalhar os 

resultados de maneira satisfatória. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre o indicador Processo, as respostas foram resumidas no Quadro X, como: 

as ferramentas de medição de processos; a relação entre processos e a estratégia; e o 

acompanhamento dos processos na empresa. 

Ao abordar sobre as ferramentas de medição, o E1 explica que esta é uma das 

deficiências da empresa, pois os mesmos não são detalhados e mapeados e que, 

atualmente, a empresa não dispõe de ferramentas para medição dos processos. O padrão 

de resposta é acompanhado pelos outros entrevistados. O E2 cita que os processos são 

claros e o E4 afirma que a empresa possui o conhecimento em toda a operação, desde a 

seleção dos monitores e conteúdos a serem gravados, o modelo de gravação até a 

transmissão via rede, as não possui ferramentas de medição quantitativas. O E3 aponta 

que, como ponto positivo, a empresa é enxuta, conseguindo organizar e reorganizar 

processos rapidamente. 

Segundo o E1, os processos são ajustados em relação às estratégias e momento 

organizacional, ainda que de forma superficial, devido ao fato do CEO e boa parte da 

equipe não trabalhar fulltime, o que não é a opinião do E2, que acredita que os processos 

são mais estáticos. Para os E3, E4 e E5, os processos são alinhados às estratégias 

organizacionais e, segundo esse último, são acompanhados pela equipe estratégica. 

Para o acompanhamento dos processos internos, os entrevistados foram 

unânimes em afirmar que ocorre a partir da utilização de ferramentas eletrônicas, como 

o Trello e o Slack, onde podem acompanhar os passos de cada envolvido nos mais 

diferentes processos em tempo real. Segundo o E2, cada responsável por determinado 

processo realiza o acompanhamento das atividades propostas. 
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Quadro 12 – Respostas sobre Processos 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Medição de Processos Os processos da empresa não são detalhados nem mapeados, sendo uma deficiência 

Processos x Estratégia Os processos são alinhados com a estratégia, mas a falta de tempo e recursos pode atrapalhar nos 

acompanhamentos 

Acompanhamento de Processos Utiliza-se ferramentas que medem a produtividade, onde é possível acompanhar em tempo real 

as atividades que estão sendo realizadas 

2 

Medição de Processos A empresa tem seus processos de forma clara, mas não mapeados 

Processos x Estratégia Não são organizados de acordo com a estratégia de posicionamento da empresa, são mais 

estáticos 

Acompanhamento de Processos Com relação ao acompanhamento, cada membro acompanha os processos de seu setor 

3 

Medição de Processos Sendo enxuta, a empresa consegue organizar e reorganizar processos rapidamente 

Processos x Estratégia Os processos são organizados de maneira a atender as estratégias 

Acompanhamento de Processos São acompanhados por ferramentas eletrônicas de controle 

4 

Medição de Processos A empresa possui conhecimentos de toda a cadeia produtiva, mas não possui ferramentas de 

medições de qualidade quantitativas 

Processos x Estratégia São alinhados com a estratégia 

Acompanhamento de Processos Os processos internos são acompanhados por ferramentas online 

5 

Medição de Processos Os processos são claros, mas não são detalhados. Possui medição de satisfação de seus clientes, 

através do contato direto via e-mail e mensagens, mas não possui ferramentas de avaliação em 

funcionamento 
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Processos x Estratégia Os processos são ajustados com relação à estratégia. A equipe gestora acompanha esses 

processos para levantamento dos resultados e ajustes necessários 

Acompanhamento de Processos Os processos são ajustados com relação à estratégia e acompanhados online, em ferramenta 

gerencial 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre o indicador Financeiro, as respostas foram resumidas no Quadro 13, 

como: os indicadores financeiros pautados à estratégia empresarial; a influência dos 

indicadores financeiros no crescimento da empresa; e a utilização para busca de 

investimentos. 

 Com relação aos indicadores financeiros pautados à estratégia, o E1 aponta que a 

empresa possui indicadores, pensados constantemente pelo CEO, mas que não existe 

um estudo aprofundado ou planilhas de análise, acompanhado pelo E3. O E2 afirma 

receber as informações sempre que necessário, muitas das vezes de maneira informal, 

para estruturação de rotinas operacionais. Já o E4 cita que existem indicadores de 

acompanhamento financeiros e de lucratividade por usuários, como a taxa de 

recorrência de pagamentos, mas estes indicadores precisam ser mais elaborados e 

robustos. Já o E5 entende que a empresa possui metas de faturamento e metas de 

crescimento, que oferecem suporte aos indicadores financeiros. 

 O E1 destaca que a avaliação financeira oferece suporte decisório em planos 

estratégicos que podem influenciar o crescimento da empresa, mesmo a movimentação 

financeira ainda não sendo elevada. Segundo o E3, o resultado financeiro é um fator 

preponderante para investimentos e estratégias, já que a empresa possui orçamento 

pequeno e sempre possui muitos projetos possíveis a serem executados. O E4 afirma 

que ações de crescimento são pautadas pela disponibilidade de recursos e o E5 aponta 

que as avaliações financeiras impactam nas decisões operacionais e estratégicas da 

empresa, além de serem cruciais na busca e na negociação para novos investimentos. 

 O E1 cita o fato da empresa utilizar seus indicadores financeiros na busca de 

investimento, o que ele considera vital, mesmo a empresa não possuindo muitos 

indicadores. Ele aponta o capital próprio, investidor anjo e agências de fomento como as 

principais fontes de investimento da empresa, que agora esta em busca novo 

investimento. O E3 complementa que a empresa utiliza indicadores financeiros para 

comprovar a validade de seu produto e como os clientes percebem este valor ao 

pagarem por isso, o que é extremamente importante e que, caso a empresa não possuísse 

uma receita satisfatória ou indicadores atraentes, provavelmente não seria organizada 

para receber novos investimentos. Os E4 e E5 consideramos indicadores importantes 

para oferecer suporte à decisão e o E2 preferiu não opinar. 
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Quadro 13 – Respostas sobre Indicadores Financeiros 

 

Área Entrevistado Itens questionário Respostas 

Empresa 

1 

Indicadores A empresa possui indicadores baseados na estratégia empresarial, mas não existe estudo 

aprofundado 

Suporte ao crescimento Os investimentos e as receitas pautam o ritmo das ações para crescimento. Capital próprio, 

investidores e agências de fomento como agentes de capital 

Novos investimentos Os indicadores são vitais na busca por investimentos  

2 

Indicadores Recebe as informações de maneira formal, sempre que necessário 

Suporte ao crescimento Não possui conhecimento para avaliar as questões 

Novos investimentos Não possui conhecimento para avaliar as questões 

3 

Indicadores Tem acesso às receitas brutas e pagamentos, já que realiza a ordem de pagamentos da operação 

Suporte ao crescimento Analisa como importante os indicadores financeiros e que são limitadores de investimentos, mas 

não possui muita profundidade pelo estágio atual de empresa 

Novos investimentos São mais suscetíveis quando analisado junto aos indicadores financeiros 

4 

Indicadores A empresa possui indicadores financeiros próprios, como lucratividade por usuários e 

recorrências de pagamentos, mas precisam ser revisados 

Suporte ao crescimento As ações são pautadas pelos recursos, provenientes de receitas, prêmios e investimentos 

Novos investimentos Indicadores precisam ser revisados, a fim de oferecer análises mais robustas e sustentar os 

resultados para novos investimentos 

5 
Indicadores A empresa possui metas de faturamento e metas de crescimento, que oferecem suporte aos 

indicadores financeiros 
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Suporte ao crescimento As avaliações impactam nas decisões operacionais e estratégicas da empresa. O capital para ser 

investido na empresa provém de assinaturas realizadas na plataforma, capital pessoal, 

investidores anjo e premiações 

Novos investimentos São cruciais na busca e na negociação para novos investimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.2 Perguntas gerais e por indicadores - Investidor 

Para a análise da contribuição de um investimento anjo na startup, na visão do 

investidor (com a sigla aqui I1), foi construído o instrumento de pesquisa, conforme 

explicado no capítulo 3 e apresentado no Apêndice D. Nesse subitem serão apresentadas 

as respostas, de maneira sucinta, das perguntas abertas. Os temas das perguntas abertas 

foram: gerais (motivação para investir, perfil de investidor e relacionamento com 

empresas investidas), recursos humanos (avaliação das competências do fundador e da 

equipe, participação na operação e tomada de decisão), inovação (potencial de inovação, 

execução e registros), marketing e vendas (estratégia, competidores e indicadores), 

processos (satisfação, ajustes e acompanhamentos) e financeiros (indicadores, suporte 

ao crescimento e gestão de investimentos). Estes últimos foram abordados, nas 

perguntas mais específicas, por meio dos indicadores de competitividade, que foram 

baseados nos cinco grupos estratégicos: Recursos Humanos, Inovação, Vendas e 

Marketing, Processos, e Resultados Financeiros. 

O Entrevistado Investidor (I1) é investidor anjo em empresas startups, além de 

empreendedor e investidor em empresas tradicionais. Sobre a motivação para investir 

em startups, ele afirma que sua atração por negócios inovadores foi um grande 

diferencial para concretizar as operações. Após empreender em negócios do setor de 

serviços e realizar a gestão de instituição de ensino superior, o Me Passa Aí foi seu 

segundo investimento em startups, pois o primeiro foi no setor de agricultura. O alto 

risco deste tipo de investimento é atrativo pelo alto retorno que pode ser propiciado, 

mas o EI se posiciona como investidor pontual e individual, não participando de grupos 

de investimentos. Por atuar e ser especialista no ramo de educação, o investidor acredita 

que este fator facilitou seu aporte, pelo conhecimento do setor e da ferramenta 

desenvolvida pela startup. Além da parte de capital em espécie, foi investido parte em 

estrutura de suporte à equipe e consultorias com relação ao desempenho desejado. A 

empresa reporta relatórios atualizados e, em seu ponto de vista, ela está estruturada para 

alavancar seu crescimento através de um novo aporte de capital. 

Segundo o entrevistado, com relação aos recursos humanos, o fundador e a 

equipe compõem o principal fator para investimento em uma startup, pois a mesma 

ainda é uma promessa a ser desenvolvida. É comum que investidores afirmem que 

investem no empreendedor, e não na empresa. Ele afirma que sempre pretende 

colaborar com a empresa investida, através de sua experiência em negócios e pela 
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empolgação de ser parceiro de uma empresa de tecnologia, não como voz ativa, mas 

como um conselheiro em assuntos mais detalhados e de maior complexidade no setor. 

Ele espera continuar atuante nos processos de crescimento e aumentar a relação com a 

empresa para prospectar novos investimentos. 

Com relação à inovação, o I1 cita que este ponto foi muito importante no 

processo de avaliação, já que a inovação oferecida pela empresa é uma ferramenta de 

fácil utilização e que consegue ser disseminada no mercado de maneira muito rápida. Os 

produtos a serem desenvolvidos com o capital investido tiveram suas propostas 

apresentadas e foram executados, garantindo a transparência do investimento. Para 

inovar mais, a empresa deve focar em novas tecnologias para oferecer relatórios mais 

minuciosos com relação aos usuários do produto. Ele afirma também que não enxerga 

como prioridade a criação de patentes pelo modelo de negócio apresentado. 

Segundo o I1, com relação ao marketing e vendas, ele não tem acesso aos 

objetivos e metas da empresa, apenas aos resultados obtidos que, em sua análise, 

poderia ter sua operação mais detalhada. Para efetuar o investimento, foram 

apresentados os concorrentes diretos e indiretos, apresentando as diferenças do Me 

Passa Aí com relação a cada um deles, com relação ao posicionamento de mercado e 

público alvo. A percepção é que a empresa cresce rapidamente e que está se 

organizando para se estruturar e suportar um crescimento ainda mais acelerado. 

Com relação aos processos, o investidor afirma que ao analisar a empresa, 

solicitou a avaliação dos produtos ofertados para profissionais da área e que o resultado 

foi extremamente satisfatório, oferecendo maior tranquilidade para investir. Ele tem 

ciência que a equipe trabalha à distância e afirma não conhecer pessoalmente todos os 

componentes, mas acredita que este modelo é eficaz e reduz custos. O fluxo de 

informações entre ele e a empresa poderia ser mais fluente, com maiores trocas de 

conhecimentos, podendo influenciar positivamente no processo. 

O entrevistado afirma que, com relação aos indicadores financeiros, recebe as 

informações por períodos através de relatórios enviados pelo CEO da empresa. Ele 

avalia que, através do investimento, a empresa conseguiu ampliar suas atividades e, 

consequentemente, atingir um maior fluxo de caixa. Foram apresentados os indicadores 

no momento de captação do investimento anjo e o investidor acha extremamente 

importante apresentar os indicadores atuais para a busca de novos investimentos, a fim 

de analisar o impacto do capital investido com relação ao retorno financeiro. Para isso, a 
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empresa deve investir mais tempo na criação e acompanhamento de indicadores 

financeiros, um ponto a melhorar. 
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Quadro 14 – Respostas do Investidor 

 

Entrevistado Áreas Itens questionário Respostas 

Investidor 

Recursos 

Humanos 

Importância e experiência do 

fundador 

É fundamental para o investimento, uma vez que a empresa ainda é uma promessa e o 

empreendedor é fundamental para executar o planejamento 

Competências da equipe Ativo fundamental, pois suporta o crescimento da empresa  

Participação do investidor Através de consultorias relacionadas à sua experiência no setor. Espera aumentar as 

contribuições 

Inovação 

Introdução de novos produtos A empresa possui um modelo inovador na maneira de produzir e oferecer conteúdos 

Potencial de inovação e 

execução 

Foi um dos pontos de importância para o investimento, com a possibilidade de expansão 

acelerada através da internet 

Criação de Patentes Não é um ponto de importância no contexto da empresa 

Marketing e 

Vendas 

Objetivos, metas e ações Não possui acesso, gostaria de informações mais detalhadas  

Concorrentes Foram apresentados, assim como as diferenças com o Me Passa Aí, para análise de 

posicionamento de mercado e definição de público alvo 

Indicadores A empresa está em crescimento e precisa melhorar o acompanhamento destes indicadores 

Processos 

 

Produtos e processos Foram avaliados no processo de aprovação do investimento e obtiveram resultados satisfatórios 

quanto às suas execuções 

Processos internos O investidor conhece a estrutura de trabalho e de processos internos, mas não acompanha 

Fluxo de informações entre 

investidor e empresa 

São principalmente através de relatórios, que poderiam ser em prazos menores 
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Financeiros 

 

Indicadores O investidor tem acesso aos indicadores financeiros da empresa através de relatórios gerenciais  

Suporte ao crescimento O investidor afirma que houve impacto no crescimento financeiro através do capital investido 

Novos investimentos A análise dos indicadores pré e pós investimento anjo devem ser apresentados para suportar um 

novo investimento. Esses indicadores precisam ser melhor trabalhados pela empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3 Comparação entre respostas dos indicadores: Equipe e Investidor-anjo 

Para a análise da contribuição de um investimento anjo na startup é de suma 

importância confrontar os impactos relacionados na empresa, através da percepção da 

equipe de trabalho, com os impactos esperados pelo investidor no processo que sucede a 

aplicação do capital, com relação aos grupos de indicadores propostos na pesquisa. 

Com relação aos recursos humanos, a equipe avalia a importância da 

multidisciplinariedade e das competências, fator esse fundamental para o investidor, que 

entende como fator que impulsiona o crescimento da empresa. O investidor aborda a 

importância da dedicação dos fundadores, pois a empresa neste estágio ainda possui um 

fator de risco muito alto e a equipe avalia o crescimento de dedicação como um fator 

preponderante. Ela avalia as consultorias e feedbacks, tema abordado pelo investidor, 

que gostaria de se comprometer mais a auxiliar o processo empreendedor da startup. 

Quanto à inovação, o investidor cita que foi um diferencial os produtos 

inovadores da empresa, fato que também foi debatido pela equipe como importante, 

através da utilização de recursos investidos para melhorar as formas de uso e interações 

do produto. O indicador inovação, no ponto de vista do investidor, está na possibilidade 

de crescer, através de novos produtos, de forma acelerada, utilizando a internet. A 

equipe ainda acredita que os processos também devem ser inovadores, que influenciam 

no desenvolvimento. Todos relataram a ausência dos registros como objetivo a ser 

alcançado no prazo decorrido com o investimento e estratégia da empresa, mas focam 

que a empresa deve possuir controle sobre seu registro de marcas. 

No indicador marketing e vendas, o investidor não possui acesso às metas e 

objetivos, além de solicitar acesso a relatórios mais detalhados. Porém, este é um ponto 

a ser melhorado também na visão da equipe, que se estrutura em metas, mas não 

consegue traduzir os dados em uma boa análise que auxilie na tomada de decisão. Para 

o investidor, a fidelização de clientes é um dos indicadores mais importantes, pois 

reflete na manutenção do usuário como cliente pagador dos serviços da empresa. A 

equipe corrobora a afirmação e opina que a utilização de recursos impactou em ações de 

melhoria em seus produtos para manter os clientes atraídos por seus serviços. Observa-

se que existe uma necessidade efetiva de um maior controle sobre os números neste 

indicador. 

Na avaliação de processos, o investidor conhece os processos, mas não 

acompanha de maneira efetiva, pois entende ser objeto da equipe realizar este 

gerenciamento. A equipe afirma que os processos são conhecidos, mas não são 
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mapeados. A informação dos processos é um fator importante na avaliação de ambos, 

onde existe o ganho operacional, avaliado pelo investidor, e a melhoria da qualidade dos 

serviços realizados pela equipe. 

No indicador financeiro, todos recebem os relatórios gerenciais com as 

informações básicas das receitas geradas na empresa. Para o investidor, é muito 

importante realizar um refinamento dessas informações para oferecer suporte a novos 

investimentos e avaliação do momento financeiro da empresa. A equipe destacou a 

importância dos indicadores financeiros para fomentar novos projetos internos e que 

acredita que a empresa está apta a receber novos aportes. 

Os principais pontos relacionados aos indicadores podem ser verificados no 

Quadro 15: 
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Quadro 15 – Respostas dos Indicadores -  Equipe x Investidor 

 

Indicador Itens questionário Respostas 

Recursos 

Humanos 

Equipe As cargas horárias são diferentes para cada membro, de acordo com o tipo de trabalho. A equipe 

é multidisciplinar e envolvida. Trabalhar à distância não é empecilho 

Investidor A dedicação do empreendedor é de extrema importância. A equipe deve ser eficiente e possuir 

conhecimentos que suportem o crescimento. Espera participar mais através de consultorias. 

Inovação 

Equipe A empresa estimula a inovação. As ideias são levantadas e debatidas em reuniões alinhadas com 

a estratégia. A definição de novos produtos acontece baseada em prioridades. A empresa não 

estimula patentes. 

Investidor A inovação foi importante no processo de decisão de investimento. Observa a importância de 

expansão de novos produtos através de tecnologia. Não foi atraído por patentes, mas pelo poder 

de execução. 

Marketing e 

Vendas 

Equipe Possui metas e estratégias de acordo com períodos, mas não são bem definidas. Busca alianças 

para crescer. Precisa melhorar os relatórios de indicadores. 

Investidor Não possui acesso às metas e objetivos de captação e vendas. Ausência de relatórios mais 

detalhados. Atenção ao indicador de fidelização de clientes. 

Processos 

Equipe A equipe conhece os processos, mas não são mapeados. São acompanhados através de 

ferramentas de suporte e dependem de boa comunicação. São organizados de acordo com a 

estratégia. 

Investidor Foram avaliados para a decisão do investimento, mas não acompanha as rotinas. Os relatórios 

devem possuir prazos menores. 

Financeiros 
Equipe A empresa possui indicadores, mas não realiza estudos aprofundados. Todos recebem os 
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relatórios gerenciais, com informações básicas. Este indicador é referencial para o investimento 

em projetos. Acreditam que as informações serão referências para novos investimentos. 

Investidor Possui acesso aos relatórios e observa que houve melhoras a partir do investimento realizado. 

Destaca a importância de melhorar a análise e que este é um fator preponderante para novos 

investimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 - CONCLUSÕES 

A proposta deste trabalho foi referenciar indicadores de competitividade e analisar a 

importância com relação ao investimento em uma startup do setor de educação, com relação 

aos pontos de interesse do investidor e o impacto gerado na empresa, avaliado pela equipe. 

Ao analisar os impactos do investimento anjo, a equipe demonstrou os pontos onde 

houve avanços consideráveis, os indicadores que ainda podem ser melhorados e os que não 

tiveram impactos ou relevância com o investimento. Os pontos de maior interesse também 

foram analisados por parte do investidor e, a partir da relação com os resultados da equipe, a 

definição dos indicadores de competitividade de maior interesse para avaliar a efetividade do 

investimento. 

Foram identificados os agentes do mercado de captação de recursos financeiros para 

empreendedores, inicialmente com os fundadores, famílias e amigos, depois investidores anjo, 

seguido dos investidores Venture Capital e Private Equity. Nesta pesquisa, foi realizada a 

análise da empresa com relação ao investimento anjo e a preparação de indicadores que 

auxiliem na captação de um novo investimento Venture Capital. 

A relação entre os investimentos anjo e as startups também foi realizada, a partir da 

geração de indicadores de competitividade com conexão entre os interesses do investidor e o 

impacto percebido pela equipe. Para suportar esta análise, foram identificadas, através da 

literatura, as áreas de gestão que apoiam o crescimento de empresas em geral, que suportaram 

a adaptação dos indicadores para este modelo de empresa proposta, uma startup. As áreas 

definidas como pilares de gestão e operação, ou seja, os indicadores definidos foram: recursos 

humanos, inovação, marketing e vendas, processos, e indicadores financeiros. 

Observou-se a existência de impactos na operação por meio do crescimento nas horas 

disponibilizadas de trabalho, no processo de criação de novos produtos e avanços na 

estratégia de marketing e vendas, proveniente de maiores investimentos realizados com os 

recursos investidos na empresa.  

Este estudo comprovou que existem indicadores de competitividade, nestas áreas, 

englobando a composição e dedicação dos fundadores e equipe, a introdução de novos 

produtos e registros, os produtos vendidos e a captação e fidelização de clientes, a qualidade 

dos produtos e ferramentas gerenciais de processos e receita bruta, ponto de equilíbrio e 

lucratividade, que podem ser relacionados à empresa e aos investidores em consonância. A 

definição do grau de importância é resultante da percepção da equipe envolvida e do 

investidor que deseja obter retorno financeiro de seu investimento. Estes indicadores deverão 
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ser acompanhados pela empresa para suportar decisões e análises ao investidor e para futuros 

investimentos. 

Em relação ao indicador de Recursos Humanos mais impactado, o Indicador 

“Competências da equipe”, a empresa deve observar, ao ser realizado um investimento anjo, 

como proceder para estimular a qualificação e capacitação de toda sua equipe, desde os sócios 

aos colaboradores em geral, e analisar quais são os pontos de carência em conhecimento da 

empresa que precisam ser adicionados à equipe, através da contratação de novos profissionais 

ou prestadores de serviços. 

Neste fator também é importante destacar que a empresa, ao buscar um investimento 

anjo, deveria se apropriar mais do que é chamado de “Smart Money”, onde as habilidades do 

investidor, seus conhecimentos e experiência são utilizados para auxiliar no crescimento da 

operação e das pessoas envolvidas no processo. Neste investimento pesquisado, observa-se 

que esse tipo de conhecimento foi pouco explorado pelos sócios da empresa. 

O indicador de Inovação mais impactado foi “Introdução de Novos Produtos”, 

demonstrando para a empresa a importância em estimular a criatividade e a execução para a 

implantação de novos produtos para atender os clientes atuais e aumentar as oportunidades 

para captação de novos clientes, como a criação do modelo de vendas de aulas particulares via 

rede online, as listas de exercícios resolvidas passo a passo para suporte ao estudo e o 

aplicativo mobile onde as aulas pudessem ser disponibilizadas de maneira offline, para que os 

alunos pudessem estudar mesmo sem acesso à internet (diferenciais competitivos do 

mercado). Com relação aos registros, foi abordada a dificuldade de criação de patentes para o 

modelo de negócio da empresa, assim como o registro de software. Porém foi citado a 

importância dos registro das marcas de empresa como ponto importante a ser acompanhado 

em ações futuras. 

Quanto ao indicador de Marketing e Vendas, “Quantidade de Produtos Vendidos”, a 

empresa deve se estruturar para oferecer metas e objetivos bem definidos que auxiliem o 

entendimento e a execução das atividades de marketing propostas, com o objetivo de 

maximizar os resultados de vendas. O modelo atual não possui uma previsão de vendas bem 

elaborada, definida através das oportunidades de mercado e não há uma meta estabelecida de 

vendas que impulsione o trabalho a ser executado pelos responsáveis por esta área. Como 

oportunidades de crescimento no mercado são vislumbradas oportunidades de negociação de 

planos para universidades, maior relacionamento com parceiros comerciais e abertura de 

novos canais de conteúdos voltados para alunos de cursos diferenciados, como na área de 

Ciências da Saúde. O acompanhamento dos dados é necessário para a relação entre o 
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planejado e os resultados obtidos, oferecendo suporte para alterações no plano de marketing e 

vendas da empresa. 

Já dentre os indicadores de Processo, o mais impactado foi o “Qualidade dos Produtos 

ou Serviços Oferecidos”, onde a empresa deve acompanhar os processos de criação, entrega e 

satisfação, com mapeamento dos processos, para garantir a qualidade e homogeneidade na 

entrega ao cliente. Estes processos são fundamentais para suportar a satisfação dos clientes 

que impactarão outras áreas, como vendas e indicadores financeiros, sendo fundamental para 

suporte ao indicador “Quantidade de Produtos Vendidos”, na medida em que o produto com 

qualidade mais elaborada se torna mais simples de ser comercializado, mantendo seu preço de 

mercado. 

O indicador Financeiro “Receita Bruta” foi o mais impactado no conjunto das 

avaliações, pois reflete a importância da geração de receitas para demonstrar sucesso 

organizacional. A empresa deve possuir foco no ganho de capital para suportar os outros 

indicadores, como “Lucratividade”, visto com extrema importância pelo investidor anjo e que, 

provavelmente, será ponto determinante para um novo investimento na empresa. A empresa, 

no momento, possui atenção especial ao indicador “Receita Bruta”, buscando escala através 

do crescimento de sua participação de mercado, com maiores contratações de seus produtos. 

Por ser uma startup, a empresa sempre trabalhou com a metodologia de custos enxutos, onde 

os fixos se mantém com estrutura constante, mas os variáveis crescem na medida em que a 

empresa deseja oferecer “Maior Quantidade de Produtos Oferecidos”, para consolidação no 

mercado em que atua e, consequentemente, aumentar suas receitas. Ainda assim, a 

lucratividade deve ser bem estruturada e acompanhada, já que, além de ser um indicador de 

sucesso da organização, pode ser um requisito para atração de novos investimentos. 

A conclusão da pesquisa é que os indicadores, mesmo sendo de áreas diferentes de 

gestão na empresa, são interligados na importância para a geração de resultados expressivos. 

Uma equipe com competências necessárias é mais propensa a gerar novos produtos, aumentar 

o portfólio de produtos oferecidos que, por sua vez, tendem a possuir uma qualidade mais 

aprimorada e que, através de suas vendas, geram receitas maiores. 

Esta pesquisa foi realizada para a conclusão de curso de Mestrado Profissional, com 

aplicação prática na empresa objeto de estudo. Os indicadores estruturados foram implantados 

no processo de gestão ao longo do estudo e a empresa se estrutura baseada neste trabalho 

acadêmico para fundamentar suas operações e resultados para a busca de um novo 

investimento. Para “Competências da Equipe”, a empresa está avaliando seus colaboradores e 

observando possíveis lacunas, oferecendo cursos de capacitação para suprir essas 
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necessidades, com cursos gerenciais na área de startups e técnicos na área de tecnologia. Para 

a “Introdução de Novos Produtos”, a empresa foca em oferecer maior relacionamento através 

de aulas particulares individuais online. Para estimular a “Quantidade de Produtos ou Serviços 

Vendidos”, a empresa está estruturando um modelo de parcerias com entidades de alunos 

universitários para ampliar a venda de produtos. Para o indicador “Qualidade dos Produtos ou 

Serviços Oferecidos”, a empresa está organizando o manual de processos de produção de cada 

produto desenvolvido, para garantir a qualidade oferecida. Com relação à “Receita Bruta”, a 

empresa está estruturando relatórios de acompanhamento que suportem as áreas que 

impactam a geração de receitas. 

Para a academia, a contribuição está em relacionar indicadores de áreas gerais de 

suporte aos modelos empreendedores com o ambiente operacional de uma startup brasileira 

do setor de educação, estabelecendo prioridades dos indicadores de competitividade esperados 

pelo investidor em contraponto ao realizado e percebido pela equipe. Além disso, o modelo de 

pesquisa qualitativo foi organizado através de objetivos de criação de indicadores, validação 

dos indicadores em uma startup do setor de educação e replicáveis, para serem aplicados a 

empresas startups em geral. 

 Além disso, sugere-se uma análise sobre a implantação destes indicadores de 

competitividade nesta e em outras startups, assim como os resultados obtidos através de suas 

mensurações. 
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APÊNDICE A 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

Niterói, 21 de novembro de 2015. 

CARGO/NOME:  

EMPRESA:  

 

 Prezado (a) , 

 Sirvo-me da presente para apresentar o aluno Luiz Gustavo Xavier Borges do Curso de 

Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF) e que está sob minha 

orientação. 

 Estamos desenvolvendo uma dissertação e estamos na fase de pesquisa de campo. Nesta etapa 

precisamos realizar entrevistas com pessoas que atuem na área de fomento a essas empresas e capital 

de risco. Esclareço que será mantida confidencialidade das informações sobre a empresa. O objetivo 

da dissertação é analisar os impactos gerados por um investimento realizado por um investidor 

anjo em uma startup brasileira do setor de educação via indicadores de competitividade. Após 

a defesa, o aluno será capaz de analisar quais são os impactos dos investimentos anjo na startup, via os 

indicadores de competitividade. Assim, o aluno concluirá quais áreas da empresas são mais 

impactadas por esses investimentos, e qual a importância destes para seu crescimento. Cabe esclarecer 

que, depois da dissertação ser corrigida, será enviado um exemplar por meio eletrônico, para todos 

aqueles que colaboraram com o trabalho.  

 Agradeço desde já a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

Profa. Dra. Priscilla Cristina Cabral Ribeiro 

TEP/UFF  



 
 

APÊNDICE B – Entrevista com sócios-colaboradores da empresa 

 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – Escola de Engenharia – Mestrado em 

Sistemas e Gestão – LATEC/MSG 

 

Obrigado pelo tempo despendido para falar conosco. Nós queremos entender como o 

investimento anjo pode impactar uma startup brasileira do setor de educação via indicadores 

de competitividade Para isso, precisamos que você responda as questões abaixo. 

 

 
Empresa/Associação:  

Data da entrevista:  

Entrevistado: 

Cargo do entrevistado:  

Formação profissional do entrevistado: 

Experiência anterior à empresa: 

 

Perguntas Gerais: 

1. O que te motivou a trabalhar na empresa, mesmo sabendo que o ambiente de startups é 

de extrema incerteza?  

2. Você possui cotas da empresa? Esta condição foi importante para sua entrada na equipe? 

Como você avalia seu grau de comprometimento?  

3. O que você planeja para a sua carreira para o futuro contempla continuar como 

colaboradora na Me Passa Aí? 

4. O que você planeja, tendo em vista que consinutarás na empresa, para o negócio em 10 

anos?  

 

A Empresa 

5. O que você entende como proposta de valor da Me Passa Aí? O que a diferencia das suas 

concorrentes? 

6. A execução das atividades operacionais é pautada na proposta de valor oferecida pela 

startup?  

7. A empresa possui métodos de avaliação constantes, buscando se manter ou atingir a meta 

do que precisa/pretende se tornar?  

8. As ações e objetivos da empresa são estruturados através de planos que devem ser 

realizados dentro de um período proposto?  

9. Como você observa o mercado de educação como oportunidade de crescimento para 

empresas de tecnologia?  

10. Quais seriam as ameaças do mercado de educação para empresas de tecnologia? 



 
 

11. Para você, por que uma startup deve buscar investimentos? Quais os pré requisitos ela 

deve possuir para conseguir captar a atenção e os recursos dos investidores? Quais os 

impactos desejados?  

12. Em sua opinião, quais as premissas que sua startup deve oferecer para buscar um 

investimento anjo? O que você acredita que estes investidores buscam?  

13. Como sua startup se relaciona com seu(s) investidor(es) anjo?  

14. Você acredita que sua empresa está hábil a receber um investimento venture capital? 

Quais características sua empresa e sua equipe possuem para atrair estes investidores? 

Em quais áreas (RH, inovação, marketing e vendas, processos e financeiro) a empresa 

pode melhorar seus resultados?  

 

1. Recursos Humanos 

15. Quantas horas de trabalho você dedicava semanalmente à empresa quando iniciou seu 

trabalho? 

16. Quantas horas de trabalho por semana você dedica hoje à empresa? Você considera 

suficiente para realizar com êxito todas as suas tarefas? 

17. Como você avalia as competências e conjunto de habilidades da equipe atual para as 

atividades que são realizadas na empresa?  

18. A multidisciplinariedade da equipe reflete no processo de aprendizado como um todo?  

19. O que você considera de positivo e o que pode melhor na característica de se trabalhar em 

locais diferentes, à distância? 

20. A empresa recebe mentorias, consultorias, feedbacks, etc.? Isso é debatido pela equipe, 

gerando aprendizado ou mudanças?  

21. Os membros da equipe são comprometidos?  

22. Você observa desafios no relacionamento e no trabalho em equipe quanto às questões 

acima? 

 

2. Inovação 

 

23. A empresa estimula o desenvolvimento de novos produtos ou serviços?  

24. Como é a inovação na empresa? Você a classificaria como (produto ou processo)?   Há 

algum outro aspecto, além de produto ou processo que você considera inovador (a) na 

empresa? 

25. Onde se originam as inovações na empresa? 

26. Como são realizadas as definições de novos produtos ou serviços?  

27. A equipe usualmente possui conhecimento técnico para colocar ideias em protótipos para 

o mercado?  

28. A empresa incentiva a criação de registros de patentes, marcas ou softwares?  

 

3. Marketing e Vendas 

 

29. Como você define o mercado da empresa? E o segmento? 

30. Quem são os fornecedores? E os clientes?  

31. A empresa conhece os competidores no mercado de atuação?  

32. Quais são suas oportunidades? E as suas ameaças? 

33. A empresa busca alianças na expectativa de reunir forças e ampliar a oferta a clientes?  



 
 

34. A estratégia de execução de vendas contempla um conjunto de objetivos claramente 

definidos, metas e ações?  

35. Como a empresa define seu preço, o seu produto, como ela o promove, como ela alcança 

os clientes? 

36. A empresa possui indicadores para a apuração dos resultados? 

  

4. Processos 

 

37. A empresa tem seus processos claros, eles são mapeados? Como ela realiza esse 

mapeamento? Quais são os resultados? 

38. A empresa possui ferramentas de medição da satisfação de seus clientes?  

39. Os processos são ajustados em relação às estratégias e momento organizacional?  

40. Como é realizado o acompanhamento dos processos em andamento na empresa? 

 

5. Financeiro 

41. A empresa possui indicadores financeiros baseados na estratégia empresarial? Quais são 

eles? 

42. A avaliação financeira oferece suporte ao processo decisório em planos estratégicos que 

podem influenciar crescimento na empresa? 

43. A empresa utiliza seus indicadores financeiros na busca de investimentos? O quanto você 

os considera importantes? 

44. Quais são as fontes de investimento da empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

Niterói, 21 de novembro de 2015. 

CARGO/NOME:  

EMPRESA:  

 

 Prezado (a), 

 Sirvo-me da presente para apresentar o aluno Luiz Gustavo Xavier Borges do Curso de 

Mestrado em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF) e que está sob minha 

orientação. 

 Estamos desenvolvendo uma dissertação e estamos na fase de pesquisa de campo. Nesta etapa 

precisamos realizar entrevistas com pessoas que atuem na área de fomento a essas empresas e capital 

de risco. Esclareço que será mantida confidencialidade das informações sobre a empresa. O objetivo 

da dissertação é analisar os impactos gerados por um investimento realizado por um investidor 

anjo em uma startup brasileira do setor de educação via indicadores de competitividade. Após 

a defesa, o aluno será capaz de analisar quais são os impactos dos investimentos anjo na startup, via os 

indicadores de competitividade. Assim, o aluno concluirá quais áreas da empresas são mais 

impactadas por esses investimentos, e qual a importância destes para seu crescimento. Cabe esclarecer 

que, depois da dissertação ser corrigida, será enviado um exemplar por meio eletrônico, para todos 

aqueles que colaboraram com o trabalho.  

 Agradeço desde já a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

 

Profa. Dra. Priscilla Cristina Cabral Ribeiro 

TEP/UFF  



 
 

APÊNDICE D - Roteiro de perguntas com investidor anjo 

 

Universidade Federal Fluminense (UFF) – Escola de Engenharia – Mestrado em 

Sistemas e Gestão – LATEC/MSG 

 

Obrigado pelo tempo despendido para falar conosco. Nós queremos entender como o 

investimento anjo pode impactar uma startup brasileira do setor de educação via indicadores 

de competitividade Para isso, precisamos que você responda as questões abaixo. 

 
Data da entrevista:  

Entrevistado: 

Formação profissional do entrevistado: 

Atividade/atuação: 

 

Perguntas Gerais: 

45. O que te incentivou ser investidor um anjo?  

46. Essa startup foi seu primeiro investimento? Se não foi, em qual setor foi? 

47. Você tem outros investimentos em outras empresas? Se sim, em quais setores? Se não, 

você considera investir em outras startups e em outros setores? 

 

48. Por que, mesmo com alto risco, você investe em startups?  

49. Você é um investidor serial ou pontual? Participa de grupos de investidores anjos?  

50. Você tem acesso aos métodos de avaliação e metas do que a empresa precisa/pretende se 

tornar?  

51. Como você observa o mercado de educação como oportunidades de crescimento para 

empresas de tecnologia? Isso fez diferença na hora de investir?  

52. O que você acredita ser a motivação de uma startup buscar um investimento? Como isso 

impacta na sua decisão?  

53. O que você busca ao investir em uma startup? Além do capital, você disponibiliza mais 

alguma coisa? O que acha ser mais importante?  

54. Como a startup em que você investe se relaciona com você?  

55. Você acredita que a empresa buscará novos investidores? Seria interessante para o 

crescimento da empresa? Por que? Na sua opinião, a empresa está preparada para captar 

recursos financeiros em investidores de maior porte, como venture capitalists?   

 

 

6. Recursos Humanos 

56. Qual é a importância do perfil e da experiência do fundador para seu investimento?  

57. Como você avalia as competências e conjunto de habilidades da equipe?  

58. Ao realizar um investimento você espera colaborar com as operações, estratégias e gestão 

da empresa? Como seus conhecimentos podem agregar ao grupo de pessoas da empresa 

investida?  



 
 

59. Qual o peso do comprometimento da equipe para a realização de um investimento? Você 

busca avaliar como esse comprometimento?  

60. Você tem voz ativa na (s) empresa (s) em que investe? Em quais decisões você pode 

interferir? O que você mudaria nessa participação/atuação? 

 

7. Inovação 

61. Como você observou o potencial de inovação da empresa? Isso foi fator determinante 

para o investimento?  

62. Como você avalia o potencial de inovação e execução da empresa? Os novos produtos 

atrelados a investimentos são concebidos e lançados ao mercado?  

63. A empresa incentiva a criação de registros de patentes, marcas ou softwares?  

64. Você acredita que, com o seu suporte de investidor auxilia a empresa a inovar? Por quê? 

65. O que você sugeriria à empresa, para ela ser mais inovadora? 

 

8. Marketing e Vendas 

66. Você avalia o conjunto de objetivos definidos, metas e ações para realizar um 

investimento? De que forma?  

67. Você avalia os competidores no mercado de atuação antes de investir?  

68. Você tem acesso a indicadores para a apuração dos resultados?  

69. Qual sua percepção quanto à participação da Me Passa Aí no mercado de startups de 

educação (Market share, estratégias de preço, promoção, website, alcance do mercado, 

resultados em vendas)? 

 

9. Processos 

70. Como você avalia a qualidade dos produtos oferecidos pela empresa postulante ao 

investimento?  

71. Você conhece os processos da empresa que você atua como investidor? Você interfere de 

alguma forma? 

72. Você costuma intervir nos processos ou auxiliar com conhecimento?  

73. Como você estabelece um fluxo de informações entre você e a empresa? Os resultados 

são os esperados? O que pode melhorar? 

 

10. Financeiro 

74. Você conhece os indicadores financeiros da empresa?  

75. Qual o peso a geração de caixa e o retorno do investimento tiveram na sua decisão de 

investir?  

76. A empresa apresentou seus indicadores financeiros na busca de investimentos? E após os 

investimentos?  

77. O que você considera que deve continuar e o que pode melhorar na gestão financeira do 

negócio da empresa? 

 

 


