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PREFÁCIO
Com imensa satisfação, recebi a incumbência de elaborar o prefácio
do Projeto Empreenduca, fruto da parceria entre SEBRAE e UNIVALI. Esta
publicação reflete os resultados que devem ser disseminados por toda a
comunidade acadêmica interessada no tema empreendedorismo.
O artigo “Empreendedorismo Social – em qual setor você se encaixa?”
apresenta a evolução do tema nos últimos 30 anos e como diferentes
tipologias foram sendo incorporadas pelos setores socioeconômicos. O
resultado aponta, de certa maneira, para uma tentativa de organização
e acomodação nas diferentes formas de empreendimentos sociais com a
criação de um grande setor socioeconômico, proposto como um ecossistema.
O relato de experiência “Project Oriented Learning: um relato sobre o
uso da metodologia ativa para o planejamento de projetos empreendedores”
tem como premissa apresentar uma das metodologias ativas utilizadas ao
longo do Curso de Empreendedorismo associado ao Projeto Empreenduca,
ou seja, mostrar as etapas de aplicação da aprendizagem baseada em
projetos para a criação e o desenvolvimento da ideia de negócio. A
observação foi feita com os acadêmicos que deveriam criar, desenvolver
e verificar a aplicabilidade real dos projetos em que foi possível perceber
que as propostas são mercadologicamente aplicáveis e que duas das cinco
propostas têm potencial elevado para além da sala de aula.
O artigo “Condicionantes Educacionais para a Efetividade de
Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo Empresarial nos Países
Membros do MERCOSUL e do BRICS: estudo com base nas National Experts
Surveys realizadas pelo Global Entrepreneurship Monitor, no período entre
2015 a 2018” constata que o Brasil aparece de forma tímida em todos os
períodos, critérios e grupos, permanecendo sempre nas últimas colocações
quanto à avaliação da educação empreendedora nos níveis fundamental,
secundário e pós-secundário, além das normas culturais e sociais vigentes
no país no respectivo período.
O caso para ensino “Uma Gota no Oceano e um Mar de Possibilidades:
O Caso da Ocean Drop” provoca uma reflexão sobre a adequação do plano
de negócios em estágios iniciais da empresa e a utilização do modelo de
negócios Canvas como alternativa ao planejamento formal e sistemático.
Além disso, o caso oferece informações relevantes sobre a trajetória

da empresa, possibilitando a discussão de características de start-ups,
vantagens e desvantagens dos processos de incubação e aceleração. Por
fim, é possível analisar as deficiências no modelo de negócio da Brastax,
empresa que originou a Ocean Drop, as quais inviabilizaram a continuidade
da operação.
O ensaio teórico “Effectuation e Inovação Frugal: um ponto de
convergência?” apresenta um olhar sobre a forma de como se estabelece
o processo de inovação frugal na perspectiva da tomada de decisão à luz
da teoria effectuation. São apresentados três eixos norteadores para o
encontro das duas teorias, que são: a evolução do mercado de atuação
do empreendedor, o desempenho organizacional e a forma da utilização
de recursos. Este encontro das duas teorias se dá pelo fato de que para
que aconteça a inovação frugal e o empreendedor tome decisão, estes
são os fatores mais relevantes no processo de tomada de decisão e que
estabelecem conexão entre as duas teorias que estão direcionadas para o
nível organizacional e individual do empreendedor.
“Vamos Falar de Inovação? Um Relato de Experiência no Projeto
Empreenduca” descreve como ocorreu a aplicação de um módulo no Curso
de Extensão de Empreendedorismo e Inovação, com o qual foi possível
analisar as etapas de cada atividade envolvida nos cincos encontros,
com apoio de um ambiente virtual de aprendizagem para a utilização da
metodologia ativa de Flipped Classroom. O intuito do módulo foi visitar
diferentes aspectos do conceito de inovação, com o objetivo de desenvolver
as competências cognitiva (diferentes tipos de inovação e sua relação com
o empreendedorismo), atitudinal (reconhecimento dos tipos de inovação
e sua relação com o empreendedorismo) e operacional (ferramentas para
desenvolvimento de modelo mental favorável ao empreendedorismo e
inovação).
Gostaria de finalizar parabenizando toda a equipe envolvida no
Projeto Empreenduca, ou seja, coordenações de curso, apoio pedagógico,
professores, acadêmicos e funcionários da Escola de Negócios, a qual
foi fundamental para a produção e a divulgação do conhecimento em
empreendedorismo materializado por meio desta publicação.
Obrigado!!!
Sidnei Vieira Marinho
Professor da Escola de Negócios Universidade do Vale do Itajaí
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CONDICIONANTES EDUCACIONAIS PARA A
EFETIVIDADE DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO EMPRESARIAL NOS PAÍSES
MEMBROS DO MERCOCUL E DO BRICS: ESTUDO COM
BASE NAS NATIONAL EXPERTS SURVEYS REALIZADAS
PELO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, NO
PERÍODO ENTRE 2015 A 2018.

RESUMO

*Prof. Alexandre de Sá Oliveira M.Sc.

O presente artigo teve como objetivo avaliar o comportamento
dos condicionantes educacionais e culturais apresentados no Global
Entrepreneurship Monitor, cujos dados foram obtidos por meio de uma
pesquisa realizada pelo GEM, junto a grupos de especialistas no campo
do empreendedorismo, em cada um dos países considerados no estudo,
qualificada como National Experts Surveys. A base para a coleta dos dados
foram os elementos que compõem o Entrepreneurial Conditions Framework
apresentado pela entidade. A pesquisa realizada para a elaboração do
presente artigo caracterizou-se como descritiva, cuja estratégia utilizada
foi uma pesquisa bibliográfica em fontes secundárias, notadamente nos
relatórios publicados no período compreendido entre 2015 e 2018, com
recortes quanto aos países que fazem parte do BRICS e do Mercosul. Foi
possível constatar que o Brasil aparece de forma constrangedora em todos os
períodos, critérios e grupos, permanecendo sempre nas últimas colocações
quanto à avaliação da educação empreendedora nos níveis fundamental,
secundário e pós-secundário, além das normas culturais e sociais vigentes
no país no respectivo período. É importante destacar que o estudo realizado
pelo GEM tem como principal objeto de estudo o empreendedorismo
empresarial.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação empreendedora Ecossistema
de inovação.
*Prof. Alexandre de Sá Oliveira M.Sc.
Professor da Escola de Negócios – Curso de Administração
E-mail: alexandre.oliveira@univali.br
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INTRODUÇÃO
Grande parte dos pesquisadores sobre Educação para o
Empreendedorismo alerta para a necessidade de se elaborar uma “Teoria
do Empreendedorismo”, a qual seja aceita pela comunidade acadêmicocientífica como uma condição para que se avance no campo da aplicação
de tais conceitos, concretizando-se no despertar de mais indivíduos
empreendedores.
O termo empreendedor, de origem francesa do século XII
(Entrepreneur), foi apropriado por economistas políticos franceses no século
XVIII, por economistas ingleses no século XIX, espalhando-se pelo mundo por
meio de diversas obras a partir do início do século XX. Considera-se que os
indivíduos que demonstram esse comportamento, o empreendedor, sejam
imprescindíveis, pois são responsáveis por fazerem as coisas acontecerem
(OLIVEIRA, 2018).
Segundo Caird (1990), ainda que não se tenha um consenso quanto
ao que significa ser empreendedor, o crescimento do número de cursos
sobre o empreendedorismo é um fato e se deve em razão de que muitos
governos acreditam que este fenômeno represente um elemento chave para
o sucesso econômico e social de seu país, como defendido pelo economista
austríaco Joseph Schumpeter, em seu livro Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung (ou em português, a Teoria do Desenvolvimento Econômico),
publicado em 1911.
O empreendedorismo, ou a ação do indivíduo empreendedor, que
gera novos empreendimentos ou inovações, representa um dos maiores
impulsionadores do desenvolvimento econômico (RASMUSSEN; SORHEIM,
2006). Supõe-se, segundo os autores, haver uma relação íntima entre o
empreendedorismo “empresarial” e o desenvolvimento local, regional e, em
muitos casos, nacional.
Essa compreensão resultou numa explosão de iniciativas, públicas
e privadas, visando promover atividades empreendedoras empresariais,
movidas pela esperança de acelerar a inovação, o desenvolvimento da
tecnologia e a criação de empregos e de renda.
Raposo e Paço (2011) destacam que o empreendedorismo emergiu
como a mais importante força já vista no mundo, no que se refere ao
desenvolvimento econômico, inclusive nos programas de ensino sobre
negócios. O crescente interesse sobre o papel do empreendedor na
12

economia levou ao surgimento de um crescente corpo de pesquisadores,
os quais buscam incessantemente identificar os fatores responsáveis pela
promoção do empreendedorismo.
Considerando-se o entendimento de que quanto maior o número
de indivíduos e organizações inovadoras, melhores serão os resultados em
termos de efetividade dos objetivos do grupo do qual fazem parte a criação
de sistemas educacionais, culturais, sociais, políticos, institucionais que
promovam o surgimento e a manifestação de um comportamento que leve
a estes resultados, é essencial para que se concretize este objetivo.
Neste contexto, verifica-se o surgimento de inúmeras buzzwords
referindo-se a sistemas que prometem induzir ao empreendedorismo e à
inovação, dentre elas estão os “Hubs ou Clusters de Inovação”, os “Super
Clusters de Inovação”, além dos não menos festejados “Ecossistemas de
Empreendedorismo”, ou “Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo”,
o mais famoso deles o localizado no Vale do Silício, na Califórnia/EUA
(HWANG, 2017).
A abordagem do presente estudo considera o empreendedorismo
como processo e produto do “comportamento empreendedor”, uma
forma de agir e realizar, resultando, como consequência, no surgimento de
inovações em produtos, processos, mercados, etc. (SCHUMPETER, 1949), e
o mais importante: a sua efetivação.
Muito se discute sobre as origens dos mais famosos “ecossistemas
de inovação e empreendedorismo”, tendo sido publicado centenas de
livros e trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Certa vez perguntouse, inclusive, se não seria a abundância de recursos o que promoveria a
inovação nesses sistemas.
Considerando-se que a qualidade das escolhas e das decisões sejam
diretamente proporcionais à qualidade do diagnóstico, pode-se hoje afirmar,
com certa margem de convicção, que não é a abundância de recursos, apenas,
o que promove a aceleração das inovações e do empreendedorismo; nem
mesmo é o seu elemento principal. A “qualidade do conhecimento produzido
no ecossistema” é a função principal para o surgimento e a sustentabilidade
desses sistemas.
O núcleo de qualquer sistema de inovação, criatividade e
empreendedorismo são as “universidades de qualidade”: alunos,
professores, centros de pesquisa, laboratórios de qualidade e uma política
institucional que entenda e saiba promover a produção de conhecimento de
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vanguarda e o comportamento empreendedor. O dinheiro está sempre em
busca de ambientes assim!
Desde a sua criação em 2000, o Global Entrepreneurship Monitor, o
mais respeitado estudo sobre empreendedorismo na atualidade, propõe,
entre outras coisas, que a dinâmica do empreendedorismo (empresarial)
em um determinado país pode estar ligada a condições que aumentam (ou
dificultam) a criação de novos negócios. Na metodologia do GEM, estas
condições são conhecidas como Entrepreneurial Conditions Framework
(GEM, 2018).
Os elementos que compõem o ECF podem ser considerados como
parte essencial de um quebra-cabeças o qual representa a compreensão
quanto à criação e o crescimento das empresas e, segundo a entidade, o
nível adequado de intensidade dessas condições influenciaria diretamente a
existência ou não de oportunidades empresariais, capacidades e preferências
empreendedoras, que por sua vez determinam a dinâmica dos negócios.
Por meio da coleta de informações junto a especialistas sobre os
elementos que compõem o Entrepreneurial Conditions Framework em
cada um dos países participantes do estudo, o GEM capta as avaliações
destes experts-chave nacionais quanto aos elementos que compõem os
ecossistemas de empreendedorismo em seus países.
O presente trabalho de pesquisa baseou-se em um duplo recorte,
analisando e comparando os dados do Entrepreneurial Conditions Framework
do Global Entrepreneurship Monitor, publicados no período compreendido
entre 2014 e 2017, referentes ao Brasil e dois grupos de países do qual
fazem parte: aqueles que são membros do Mercosul (Mercado Comum do
Sul), bloco econômico formado por alguns países da América do Sul; e do
BRICS, acrônimo criado representando países emergentes: Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.
Foram considerados os seguintes quesitos, os quais compõem o
Entrepreneurial Conditions Framework: o item 4a (Educação Empreendedora
no estágio escolar), o 4b (Educação Empreendedora no estágio pós-escolar)
e o item 9 (Normas Culturais e Sociais do país).
Os resultados demonstraram uma desconfortável posição do Brasil
em relação aos países que compõem ambos os blocos, demandando uma
sincera, honesta e desapaixonada reflexão, visando a um diagnóstico
adequado e à tomada de decisões acertadas, ágeis e sustentáveis.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Segundo Michael Porter (2001), o padrão de vida de uma nação ou
região é determinado pela produtividade de sua economia. A produtividade
é medida pelo valor dos bens e serviços produzidos por unidade de trabalho
e capital empregados. Estes definem os salários que podem ser pagos, assim
como o retorno a ser obtido pelos investidores. A competitividade é, então,
definida pelo nível de produtividade, determinando, segundo o autor, a
prosperidade em todos os níveis geográficos: uma nação, uma região (área
metropolitana) ou uma cidade.
A prosperidade viria, assim, da capacidade de se utilizar os insumos,
os mais diversos, na produção de bens e serviços de uma forma mais
produtiva do que outros locais com os quais se compete. Baixos salários
não produzem, em sua visão, a competitividade fundamental, nem possíveis
incentivos fiscais, pois estes são facilmente compensados por outras regiões
concorrentes, além de reduzirem a base tributária necessária para se investir
em educação e em infraestrutura local.
Diante disso, no modelo proposto por Porter (2001), o único caminho
para a prosperidade sustentável é construir-se um ambiente de negócios e
capacidades corporativas regionais que promovam a alta produtividade. De
acordo com o autor, diferentemente do uso popular do termo, produtividade
é mais do que apenas o ganho de eficiência. Depende “também” do valor dos
produtos ou dos serviços que as empresas de uma região podem produzir,
medido pelos preços que podem cobrar.
Em economias avançadas, o crescimento da produtividade depende
fortemente da capacidade de criar produtos e serviços de maior valor
agregado (inovações), bem como melhorar a eficiência e a efetividade dos
processos (PORTER, 2001). Depende, portanto, da capacidade de se inovar
em produtos, processos e mercados, como afirmou Schumpeter (1949).
Para Porter, a inovação vai muito além da descoberta científica. Vai
além da ciência e da tecnologia e inclui todas as atividades envolvendo
o discernimento das necessidades potenciais e explícitas, além da
transformação do conhecimento em produtos, processos e serviços
comercializáveis. Na verdade, algumas das inovações mais importantes hoje,
segundo o autor, ocorrem em marketing, vendas, serviços e distribuição.
Aqui cabe um esclarecimento fundamental: a inovação de qualquer
gênero é tributária do conhecimento. Assim, não há processo de inovação
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em que não exista pesquisa avançada e mão de obra qualificada, cabendo
este papel ao sistema educacional: ensino fundamental, universidades e
centros de pesquisa de qualidade. A ilusão do resultado fácil ou da epifania
são meras criações abstratas de mentes incultas e imediatistas (BERKUM,
2010). O estudo, o trabalho duro e o conhecimento foram, são e sempre
serão as causas primeiras da inovação. Há que se criar “clusters” de inovação,
de acordo com Porter.
Afirma o autor que clusters são grupos de empresas interconectadas
e instituições associadas em um setor específico, geograficamente próximos,
ligados por tecnologias e habilidades comuns. Os clusters assumem formas
variadas, dependendo da sua profundidade e sofisticação, mas a maioria
inclui empresas de produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos
especializados, componentes, máquinas e serviços, instituições financeiras,
empresas de setores relacionados, prestadores de serviços especializados
de infraestrutura, o governo e outras instituições que forneçam formação
especializada, informação, pesquisa e apoio técnico, como universidades e
centros de pesquisa.
Finalizando, Porter afirma que um cluster de iniciativa para a inovação
oferece uma nova maneira de pensar sobre as economias e, em regiões
saudáveis, segundo o autor, a competitividade e a inovação concentramse em clusters ou grupos de empresas e indústrias inter-relacionadas nas
quais as regiões se especializam. A capacidade de uma nação produzir
bens e serviços de alto valor que suportem empregos de alta remuneração
dependeria, portanto, da criação e do fortalecimento desses polos regionais
de competitividade e inovação.
Em um artigo publicado por Mark Dodgson e David Gann no Fórum
Econômico Mundial em 2016, os autores afirmam que um dos mitos mais
poderosos que cercam os empreendedores de tecnologia e inovação referese a sua jornada, começando em uma garagem humilde. Confirmam que os
fundadores da Amazon, Apple, Dell, Disney, Google e Microso� fizeram essa
afirmação.
Porém, vários autores contestam este mito, afirmando que são
clusters, não garagens, os que aceleram a inovação. São clusters que reúnem
empresas em fase inicial, empresas estabelecidas, empresas especializadas
e alinhadas, além de universidades intensivas em pesquisa e investigação.
É o acesso ao conhecimento de ponta, aos equipamentos e ao
ambiente colaborativo das universidades de pesquisa que estimula grandes
inovações e empresas de alto crescimento. Isso é visto, segundo os autores,
na maioria dos clusters de alta tecnologia em todo o mundo.
16

Tal intensidade de universidades de classe mundial, consumidores de
tecnologia avançada, startups, disponibilidade de financiamento e cultura
seria o caso da cidade de Londres, podendo esta ser descrita como um
“Supercluster”, ou “Cluster de Clusters”.
Dodgson e Gann (apud WEF, 2016) afirmam que as universidades,
historicamente o coração silencioso dos clusters, têm assumido um papel
mais ativo e assertivo. O laboratório de inovação de Harvard, por exemplo,
teria ajudado mais de 75 empresas a decolarem desde 2011.
A Imperial Incubator, segundo os autores, viu dezenas de spin-outs
conectados a ela crescerem no campus. Em menos de uma década (a partir
do porão de um edi�cio acadêmico, em vez de uma garagem) as empresas da
Imperial Incubator atraíram mais de US 1 bilhão em investimento. Grandes
corporações estão desenvolvendo sua capacidade de se envolver com a
inovação colaborativa das universidades e a replicá-las.
Com relação ao termo “Ecossistema”, Durst e Poutanen (2013)
esclarecem que o mesmo combina as palavras “eco” e “sistema”. O primeiro
tem sua origem na ecologia e refere-se à relação dos seres vivos com seu
ambiente. O último se origina do grego e representa um todo organizado
ou corpo. O ecossistema como conceito científico deriva do estudo de
sistemas ecológicos naturais. Em um sentido biológico, segundo os autores,
um ecossistema é um conjunto de organismos que interagem uns com os
outros e com seu ambiente.
Os arranjos colaborativos, como destacado, podem ser baseados na
concentração local de especialidades industriais, como os clusters de Porter
(2001), mas o modelo de ecossistemas expandiu a ideia de agrupamento
local, englobando a economia global interconectada e vários atores
interdependentes. Além disso, a ideia de inovação aberta expande o escopo
de potenciais participantes do processo de inovação: de atores internos
dedicados à função de P&D a inúmeros possíveis cocriadores e coinovadores
fora de uma organização, como universidades e centros de pesquisa.
Nesse sentido, o pensamento ecossistêmico aproxima-se do que
é chamado de inovação aberta. Na inovação aberta, os atores trocam
propositalmente os influxos e as saídas de conhecimento, abrindo o processo
de inovação, acelerando assim as inovações internas e expandindo os
mercados para o seu uso externo (CHESBROUGH, 2003, citados por DURST;
POUTANEN, 2013).
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O ecossistema de inovação é, assim, constituído por um conjunto
complexo de inovações e comunidades, seus produtores e desenvolvedores,
e interações entre eles. Por trás da justificativa para se unir para inovar,
de acordo com Adner (2006), está o fato de que as inovações raramente
resultam do isolamento, mas ao contrário, são dependentes de muitos tipos
de inovações complementares.
Portanto, um ecossistema permite que as empresas criem valor
que nenhuma empresa poderia, ou seria muito custoso produzir, sozinha.
A abordagem do ecossistema estende a cooperação além da barganha na
busca de valor para cada ator e inclui considerações sobre desafios que os
diferentes atores precisam superar para garantir que o valor seja criado em
primeiro lugar (ADNER, 2006).
Tem sido cada vez mais comum encontrar universidades que mantêm
relações de efetiva cooperação com o setor produtivo e desempenham
papel de destaque no desenvolvimento local ou regional, as quais tenham
implementado iniciativas para proteger e comercializar os resultados de suas
pesquisas, contribuindo para a formação de empresas de base tecnológica.
Segundo Adner (2006), os ecossistemas de inovação são considerados
acordos colaborativos por meio dos quais as empresas que os compõem
combinam suas ofertas individuais numa solução coerente e voltada para
o cliente. Conectados por tecnologias de informação, as quais reduzem
drasticamente os custos de coordenação, os ecossistemas de inovação
tornaram-se elementos centrais nas estratégias de crescimento de empresas
em uma ampla gama de indústrias.
Segundo West e Wood (2008), um ecossistema normalmente contém
uma alta taxa de interdependência entre as organizações-membro e estas
normalmente se beneficiam da criação de valor de qualquer membro do
ecossistema. Essa cooperação pode depender do fornecimento de interfaces
bem definidas ou de outras normas técnicas que facilitem a coordenação e
a cooperação entre as empresas associadas.
Mason e Brown (2014) definem assim um ecossistema de inovação
e empreendedorismo, baseado em uma síntese das definições encontradas
por eles na literatura. Para os autores, um ecossistema de inovação referese a:
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[...] um conjunto de atores empreendedores (empresas,
capitalistas de risco, investidores anjos, bancos) e outras
instituições (universidades, organismos do setor público,
organismos financeiros), além de processos empresariais
(nascimento de empresas, número de empreendedores, de
empresários, mentalidade dentro das empresas e níveis de
ambição empresarial) que se unem formalmente e informalmente
para conectar, mediar e governar o desempenho dentro da
comunidade empreendedora local. (MASON; BROWN, 2014, p.5
– nossa tradução).

Apesar de não destacarem qualquer dos atores que usualmente
compõem um sistema de inovação e empreendedorismo, pode-se afirmar
que as instituições de ensino e pesquisa, ou apenas universidades,
representem o núcleo em torno do qual são desenvolvidos estes sistemas.
Ou seja, a qualidade do ensino e da pesquisa determina as possibilidades do
sistema. Ela será sempre a solução ou o problema.

METODOLOGIA
A presente pesquisa caracterizou-se como teórica-empírica, utilizandose de fontes secundárias obtidas em Relatórios do Global Entrepreneurship
Monitor, especificamente daqueles publicados no período de 2014 a 2017.
Os mesmos foram extraídos do conjunto de dados intitulado Entrepreneurial
Conditions Framework, com base nos quais foram realizadas avaliações por
parte de experts sobre o tema empreendedorismo, identificadas no estudo
como National Expert Survey (NES).
Baseando-se nas opiniões de pelo menos 36 especialistas ou
informantes chave por país participante do estudo, a pesquisa concentrouse apenas nas características ambientais esperadas para que se tenha um
impacto significativo sobre as atitudes empreendedoras e não em fatores
econômicos gerais.
O NES forneceu dados sobre componentes do ecossistema de
empreendedorismo dos respectivos países, utilizando uma escala de Likert
variando de 1 (altamente insuficiente) a 9 (altamente suficiente) para cada
um dos elementos chave do Entrepreneurial Conditions Framework. No
presente estudo foram considerados os seguintes elementos chave, para
fins de comparação:
•

O item 4, “educação para o empreendedorismo”, que se refere
a até que ponto a formação para a criação ou gestão de PME
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(pequenas e médias empresas) é incorporada à educação e aos
sistemas de treinamento em todos os níveis. Este se divide em
dois componentes: 4a, relativo à “educação empreendedora na
escola básica” (primária e secundária) e 4b, “educação para o
empreendedorismo nos níveis pós-secundário” (ensino superior,
como escolas profissionais, universitárias, de negócios, etc.).
•

Foi também considerado o item 9, “normas culturais e sociais”,
ou até que ponto as normas sociais e culturais incentivam ou
permitem ações que levem a novos negócios, métodos ou
atividades, os quais podem potencialmente aumentar a riqueza
e a renda pessoal.

A técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica em dados secundários
e os países considerados obedeceram ao seguinte critério: fazer parte do
BRICS ou Mercosul e ter participado dos estudos nos anos considerados,
quais sejam, de 2014 a 2017.
Assim, no grupo dos BRICS a Rússia não foi considerada por não ter
participado do estudo em 2014, 2015 e 2017 e, no caso do Mercosul, não
foram considerados o Paraguai e a Venezuela (países membros) por não
terem participado de nenhuma das versões consideradas, e a Bolívia, Guiana
e Suriname (países associados) por terem participado apenas em 2014.
O estudo considerou apenas o empreendedorismo empresarial.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A seguir serão apresentados os dados da pesquisa e sua respectiva
análise. Porém, antes é imprescindível esclarecer melhor a que se refere o
Global Entrepreneurship Monitor.
A versão do relatório do GEM de 2017, publicado em 2018, é o
19º publicado sobre o empreendedorismo no mundo, consecutivamente.
A entidade é formada por um consórcio, envolvendo diversos tipos de
instituições em todo o mundo, inclusive o Brasil. Foi fundada em 1997
por acadêmicos da Babson College e da London Business School e fornece
ferramentas de medição e avaliação baseadas em dados primários,
culminando em decisões políticas e recomendações relevantes para os
países participantes.
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Seu primeiro relatório foi lançado em 1999 e incluiu dez economias
desenvolvidas - oito da OCDE (Canadá, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Israel, Itália e Reino Unido), mais o Japão e os Estados Unidos.
O GEM reúne centenas de pesquisadores e decisores políticos de todo o
mundo, mais de cem instituições acadêmicas e governamentais a cada
ano e em sua última versão contou com a participação de 54 países que
representam 86% do PIB e 67,8% da população mundiais.
Iniciando a apresentação e a análise dos dados referentes ao item
“Educação empreendedora na escola básica” (primária e secundária), os
dados obtidos ano a ano foram os seguintes:
Gráfico 01 - Educação empreendedora na escola básica – 2014

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM (2014).

Como pode ser observado no Gráfico 01, dentre os países que
compõem o BRICS, o Brasil teve a menor pontuação (1,48, em 9 pontos
possíveis) e a Índia obteve a maior pontuação neste grupo (2,33 pontos).
Entretanto, nenhum dos países membros desse bloco pode se gabar, pois a
pontuação máxima é 9.
Com relação aos países do Mercosul, o Brasil apresentou o segundo
pior desempenho no quesito, na opinião dos especialistas, estando à frente
apenas do Uruguai. Neste ano, 2014, o país que obteve a melhor avaliação,
dentre todos os participantes, foi a Dinamarca (3,10), chamando a atenção
as avaliações de Equador e Colômbia, ambos muito próximos do país que
obteve a melhor avaliação.
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No Gráfico 02, a seguir, observa-se uma melhoria geral na avaliação
de todos os países aqui considerados. Porém, a posição do Brasil não se
alterou, permanecendo em último lugar entre os países que compõem
o BRICS, valendo a pena observar a avaliação feita por parte dos experts
chineses, próxima da avaliação feita pelos experts brasileiros.
Entre os países do Mercosul, o Brasil ficou em penúltimo lugar uma
vez mais, praticamente empatado com o Uruguai, e a partir desse ano o
GEM passou a publicar uma média da avaliação geral em cada critério, que
em 2015 foi de 3,1. O país mais bem avaliado neste ano foi Portugal, com 5,6
pontos, em 9 pontos possíveis.
Gráfico 02 - Educação empreendedora na escola básica – 2015

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2015.

Entre os BRICS, em 2015 a Índia foi novamente o país mais bem
avaliado, 4,1, e entre os países do Mercosul, também, mais uma vez o
Equador aparece em primeiro lugar, com 3,7. Pela primeira vez o GEM
passou a divulgar uma média geral dos países em 2015, que no caso foi 3,1.
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Gráﬁco 03 - Educação empreendedora na escola básica – 2016

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2016.

No ano de 2016 as avaliações e as posições permaneceram estáveis,
com pouquíssima variação nas avaliações individuais. Neste ano o país mais
bem avaliado foi a Holanda, obtendo a nota de 5,4, semelhante à obtida
por Portugal no ano anterior. A média do GEM também não apresentou
alterações, repetindo os mesmos 3,1 pontos do ano anterior.
Gráﬁco 04 - Educação empreendedora na escola básica – 2017

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2017.

Em 2017 a Holanda foi novamente o país mais bem avaliado em
relação à educação empreendedora no ensino fundamental, com a nota
5,6, de um total de 9,0 pontos. No Gráfico 04, observa-se que não houve
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alteração substancial na situação brasileira, nem na avaliação dos demais
países. O Brasil permaneceu em último lugar entre os BRICS e em penúltimo
entre os países do Mercosul, à frente apenas do Uruguai. A avaliação média
do GEM também ficou estável.
Após observar os dados apresentados, pode-se concluir que o Brasil
é um dos países com a pior avaliação entre os experts, apesar de que, nesse
quesito “educação empreendedora no ensino fundamental e médio”, todos
os países demonstram deficiências. O Brasil ficou à frente apenas do Uruguai,
apresentando uma baixíssima variação no quesito.
Com relação à educação para o empreendedorismo nos níveis póssecundário (ensino superior, como escolas profissionais, universitárias, de
negócios, etc.), os dados obtidos ano a ano são apresentados a seguir.
Como pode ser observado no Gráfico 05, todos os países são mais
bem avaliados nesse quesito, chamando a atenção o Uruguai, que apareceu
nos dados referentes à educação empreendedora no ensino fundamental
e secundário como o pior avaliado. No caso do ensino pós-secundário, ele
foi o país mais bem avaliado em 2014 (3,43 pontos), superando inclusive a
pontuação dos BRICS.
Gráﬁco 05 - Educação empreendedora pós-secundário – 2014

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2014.

Em 2014 o Brasil manteve a última colocação entre os BRICS, quase
empatado com a África do Sul, e também em relação aos seus pares no
Mercosul. Neste quesito, em 2014, o país mais bem avaliado foi o Suriname,
com 3,53, muito próximo do Uruguai, 3,43.
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Ainda com relação ao Gráfico 05, no ano de 2014 ainda não havia
a média GEM para este quesito e o país mais bem avaliado neste ano foi o
Suriname, com 3,53 pontos, o qual não foi considerado no estudo por não
ter participado em todo o período considerado.
No ano de 2015, como pode ser observado no Gráfico 06, há uma
melhora geral na avaliação neste quesito. Porém, o Brasil continua em
último lugar e chama bastante a atenção o desempenho do Equador (6,20)
e da China, que ultrapassa a Índia na avaliação no quesito. Neste ano o país
que mais se destacou no item foram as Filipinas, com 6,3, praticamente a
mesma avaliação do Equador. É sempre bom lembrar que a nota máxima é
9 pontos.
Gráﬁco 06 - Educação empreendedora pós-secundário – 2015

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2015.

Após uma piora no resultado da África do Sul, como demonstra o
Gráfico 07, em 2016, com uma leve melhora na avaliação do Brasil nesse
quesito, o mesmo saiu do último lugar entre os BRICS, permanecendo em
último entre seus pares do Mercosul. Há também uma melhora na avaliação
da Argentina, da Colômbia e do Uruguai.
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Gráﬁco 07 - Educação empreendedora pós-secundário – 2016

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2016.

Neste ano, 2016, a média geral GEM foi de 4,60 e o país mais bem
avaliado neste quesito foi a Holanda, com 5,9.
No Gráfico 08, pode-se verificar que o Brasil permaneceu estável,
porém praticamente empatado com a África do Sul no que diz respeito aos
países que compõem o BRICS. Já em relação aos países do Mercosul, o país
continua em último lugar. O destaque novamente vai para o Equador (6,0
pontos), a média geral GEM em 2017 foi de 4,8 pontos e o país mais bem
avaliado foi a Suíça, com a nota 6,3, acompanhada da Holanda, com 6,2.
Gráﬁco 08 - Educação empreendedora pós-secundário – 2017

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2017.

26

Dando continuidade à apresentação e à análise dos dados,
conforme descrito na metodologia, consideraram-se também, para
fins de análise, as questões relativas às “normas culturais e sociais”, que
correspondem a até que ponto as normas sociais e culturais incentivam
ou permitem ações que levem a novos negócios, métodos ou atividades,
os quais podem potencialmente aumentar a riqueza e a renda pessoal.
Gráfico 09 – Normas Sociais e Culturais – 2014

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2014.

No ano de 2014, o Brasil ainda permaneceu em último lugar
dentre os países que compõem o BRICS, porém ligeiramente à frente do
Uruguai, neste quesito, quanto ao grupo dos países do Mercosul, como
demonstrado no Gráfico 09. No ano de 2014, ainda não havia a média
GEM e o país mais bem colocado foi Estados Unidos, com 3,75 pontos.
Gráﬁco 10 – Normas Sociais e Culturais – 2015

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2015.
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No Gráfico 10, percebe-se uma melhora sensível na avaliação
do Equador, Colômbia, Chile e Peru, todos ficando acima da média
GEM. Pela primeira vez, considerando os três quesitos escolhidos para
essa avaliação, o Brasil esteve à frente da África do Sul e do Uruguai,
ficando em penúltimo lugar no mesmo quesito, tanto em relação ao
BRICS, quanto em relação aos países do Mercosul. Neste ano, o país
com a melhor avaliação no quesito escolhido foi Israel, com 7,4 pontos.
Gráﬁco 11 – Normas Sociais e Culturais – 2016

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2016.

Chama a atenção no Gráfico 11 o desempenho da China, que obteve
a melhor avaliação neste quesito, ao lado da Colômbia. O Brasil retornou à
última colocação entre os BRICS, praticamente empatado com a África do
Sul e abaixo da média GEM, que foi 4,7 pontos.
Na avaliação dos países do Mercosul, com exceção do Brasil e do
Uruguai, todos os demais obtiveram uma avaliação superior à média GEM.
Neste ano o país com a melhor avaliação foi, pelo segundo ano consecutivo,
Israel, com 7,4 pontos.
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Gráﬁco 10 – Normas Sociais e Culturais – 2017

Fonte: Elaborado com base no Global Report do GEM, 2017.

No ano de 2017 a situação não se alterou muito, se comparada com
2016. A China liderou mais uma vez o grupo dos BRICS; e a Colômbia, o
Mercosul. O Brasil voltou à última posição entre os países do primeiro bloco
e à penúltima no segundo.
Neste ano, a média GEM permaneceu estável e o país mais bem avaliado
no quesito Normas Sociais e Culturais foi novamente Israel, com 7,2 pontos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa partiu do pressuposto que o comportamento
empreendedor é o fator decisivo para que ocorra o que se convencionou
qualificar como empreendedorismo, ou seja, o produto e o processo do
comportamento empreendedor.
Pode-se afirmar com certa margem de acerto que há um consenso
quanto à importância desse comportamento e do seu produto para a geração
de riqueza, emprego e prosperidade nos grupos sociais, razão pela qual há
um esforço mundial no sentido de se criar sistemas que sejam capazes de
acelerar o processo de inovação e de efetivação das mesmas.
Estes sistemas conhecidos, como hubs, clusters, superclusters e
ecossistemas de inovação e empreendedorismo, surgem e se desenvolvem
no entorno e são conectados aos centros produtores de conhecimento de
ponta e mão de obra qualificada: as universidades. Não há inovação sem
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conhecimento e empreendedorismo, sendo que, para que o conhecimento
produzido possa tornar-se algo útil para a sociedade e ser comercializável, é
necessária uma boa dose de comportamento empreendedor.
Seguindo este raciocínio, procurou-se reunir, comparar e avaliar
os dados produzidos pelos relatórios do Global Entrepreneurship Monitor,
publicados no período entre 2014 e 2017. Utilizaram-se os dados relativos
aos elementos ligados à questões Educacionais e culturais contidos no
Entrepreneurial Conditions Framework, com base na avaliação, por parte de
experts no tema empreendedorismo, identificados no estudo como National
Expert Survey (NES).
Constatou-se que, tanto no quesito educação fundamental e
secundária, educação pós-secundária, quanto em relação às normas culturais
e sociais, o Brasil é um dos piores avaliados em todos os quesitos utilizados
como base de análise, alternando entre o último e o penúltimo lugares com
a África do Sul, no caso dos países que compõem o BRICS; e com o Uruguai,
no caso dos países que compõem o Mercosul, sejam países membros ou
associados ao bloco.
Mesmo considerando que o estudo promovido pelo Global
Entrepreneurship Monitor se refira especificamente ao empreendedorismo
empresarial e que os elementos do Entrepreneurial Conditions Framework
aqui considerados se refiram à educação empreendedora, ou seja, voltada
para a abertura e gestão de pequenos negócios, é também um fato que o
Brasil vem ocupando, a exemplo dos resultados analisados neste estudo, as
piores colocações em todos as outras métricas oficiais, sejam elas nacionais
e internacionais.
A qualidade das escolhas e a das decisões são diretamente
proporcionais à qualidade do diagnóstico realizado. Pode-se afirmar que
a retomada do desenvolvimento econômico e social do Brasil passa pela
justa melhoria da educação formal, básica, secundária e em todos os demais
níveis, inclusive quando o tema é educação para o empreendedorismo.
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EFFECTUATION E INOVAÇÃO FRUGAL: UM PONTO
DE CONVERGÊNCIA?
Ayrton Santos de Queiroz1
Mileide Marlete Ferreira Leal Sabino2

RESUMO
Observando a evolução do mercado de atuação do empreendedor
foi que surgiu duas novas teorias voltadas para o empreendedorismo,
a teoria effectuation e a da inovação frugal. A dinamicidade do mercado
contemporâneo provocou a evolução de como os empreendedores inovam
e tomam decisões. Neste ensaio teórico será apresentado um olhar sobre a
forma de como se estabelece o processo de inovação frugal na perspectiva
da tomada de decisão à luz da teoria effectuation. São apresentados três
eixos norteadores para o encontro das duas teorias, que são: a evolução
do mercado de atuação do empreendedor, o desempenho organizacional
e a forma da utilização de recursos. Este encontro das duas teorias se dá
pelo fato de que, para que aconteça a inovação frugal e o empreendedor
tome decisão, estes são os fatores mais relevantes no processo de tomada
de decisão e que estabelecem conexão entre as duas teorias que estão
direcionadas para o nível organizacional e individual do empreendedor.
Palavras chave: Empreendedorismo; Effectuation; Inovação Frugal.

INTRODUÇÃO
O mercado de atuação do empreendedor nos últimos anos vem
apresentando uma evolução constante na forma de fazer negócio, e os
estudos voltados para entender como os empreendedores constroem novas
organizações (LICHTENSTEIN, 2011; GUPTA; CHILES; MCMULLEN, 2016)
estão migrando para como se estabelecem os modelos de negócios (WIRTZ
1
Professor do Curso de Administração Campus Tijucas e Biguaçu da Escola de Negócios
– UNIVALI - ayrtonsantos@univali.br.
2
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et al., 2010), (KLANG; WALLNOFER; HACKLIN, 2014), (ZOTT; AMIT; MASSA,
2011; CALIXTO, 2017). Além disso, para o estabelecimento e a construção
de um novo modelo de negócio, o processo de tomada de decisão é um
tema que também vem ganhando espaço na literatura voltada para o
empreendedor (SARASVATHY, 2001; MORRIS et al., 2003; DAVIDSSON, 2005;
MCMULLEN, 2006; ZAHRA, 2006; ALVAREZ; BARNEY, 2007; SARASVATHY,
2009; CHESBROUGH, 2010; CHADLER et al., 2011; AREND et al., 2015; READ
et al., 2016).
Foi observando essas mudanças no mercado de atuação do
empreendedor em mercados emergentes que surgiram duas teorias que
estão ganhando espaço na literatura sobre empreendedorismo, a teoria
eﬀectuation e da inovação frugal. A teoria eﬀectuation está centrada
no processo de tomada de decisão dos empreendedores (SARASVATHY,
2001); já a teoria da inovação frugal está relacionada à forma como os
empreendedores inovam. Ela é o resultado de uma estratégia de valor que
se baseia na unidade de desenvolvimento de produtos de baixo custo para
atender às necessidades básicas dos consumidores com o menor custo
possível (ZESCHKY; WIDENMAYER; GASSMANN, 2011).
Este ensaio teórico procura trazer novas lentes de análise sobre o
processo de desenvolvimento de inovação frugal por empreendedores
localizados em países emergentes a partir da ótica da Teoria da Eﬀectuation.
A partir deste ensaio, novas luzes poderão ser trazidas ao processo que, via
de regra, se inicia de maneira intuitiva e com restrição de recursos, mas que
se vale da experimentação e da flexibilidade na solução de problemas para
viabilizar negócios em regiões em que há escassez de ações governamentais
que possam abranger as necessidades de novos pequenos negócios
que surgem, não só pelo espírito empreendedor, mas também por pura
necessidade.
Este artigo talvez seja um dos primeiros ensaios a abordar o processo
de tomada de decisão na perspectiva eﬀectual, levando em consideração a
inovação frugal nas organizações.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Neste tópico serão apresentadas as teorias que irão nortear
este estudo. No primeiro tema será apresentada a teoria effectuation,
que busca levar em consideração o processo de tomada de decisões dos
empreendedores. A seguir é apresentada a inovação frugal, tema que vem
ganhando destaque na área do empreendedorismo e que aborda uma
ideia voltada para a inovação com baixo custo, que iniciou seus estudos em
mercados emergentes e que nos últimos anos ganhou espaço em estudos
voltados para mercados desenvolvidos.

EFFECTUATION
A Teoria Effectuation tem sua base teórica estruturada em alguns
conceitos já disseminados na literatura, como a teoria da racionalidade
limitada (SIMON, 1981), aprendizagem organizacional (MARCH, 1988),
formulação estratégica (MINTZBERG, 1978) e tomada de decisão nas
organizações (WEICK; QUINN, 1999).
Na perspectiva de Sarasvathy (2001), as empresas são formadas a
partir de dois processos comportamentais dos empreendedores: causation e
effectuation. Causation está ligada ao planejamento que um empreendedor
faz ao abrir seu próprio negócio, ou seja, neste cenário o empreendedor
busca as informações antes de iniciar e formalizar o seu modelo de negócio.
Basicamente, está voltado para a escolha entre muitas opções para um
mapeamento. Em contrapartida, a effectuation relaciona-se às ações em
que o empreendedor não faz um planejamento prévio, simplesmente utiliza
os recursos que estão ao seu alcance para abrir e criar o seu modelo de
negócio.
Na literatura sobre empreendedorismo, a abordagem effectuation
tem sido utilizada para compreender não só como as empresas surgem, mas
também como novos modelos de negócios passam a ser adotados (MORRIS,
2003; DAVIDSSON, 2005; MCMULLEN, 2006; ZAHRA, 2006; ALVAREZ;
BARNEY, 2007; SARASVATHY, 2009; CHESBROUGH, 2010; CHADLER et al.,
2011; AREND et al., 2015; READ et al., 2016).
Morris et al. (2002) observaram que não existia consenso em relação
à natureza e à evolução dos negócios e nem como os empreendedores criam
novos empreendimentos. Tais autores comparam a teoria effectuation
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com a teoria da autoeficácia. A teoria da autoeficácia dá ênfase ao papel
do empreendedor, que está relacionado às capacidades cognitivas e às
habilidades pessoais. Em contrapartida, eles apresentam a abordagem
effectuation, de Sarasvathy (2001), em que os empresários fazem presunções
sobre o futuro e só depois os objetivos organizacionais passam a surgir, com
o passar do tempo.
A ideia de entender o processo empreendedor por meio da teoria
da autoeficácia vai ao encontro do conceito de Sarasvathy (2001; 2009).
Entretanto, McMullen e Shepherd (2006) consideram que a incerteza
percebida e a vontade de suportar incertezas concomitantes fornecem um
modelo melhor para entender a ação empreendedora. Essa ação permite
que a análise da situação possa ser feita de um nível individual. O modelo
dos autores, além de apresentar limitações das teorias voltadas à ação
empresarial, ainda contribui para o entendimento de questões conceituais,
como a natureza da oportunidade.
McMullen, Alvarez e Barney (2007) buscaram entender questões
voltadas para a natureza das oportunidades e acreditam que todo o
processo da ação empresarial ou ação do empreendedor parte deste ponto
incomum. Para isso, eles explicam que existem duas teorias que explicam
como as oportunidades são formadas. A teoria da descoberta e a teoria da
criação. Essas duas teorias implicam a eficácia das ações empreendedores
em diferentes contextos. Ambas teorias buscam explicar as ações que os
empreendedores tomam para explorar uma oportunidade. Apesar de as
duas teorias buscarem entender o mesmo objeto de estudo, elas apresentam
pressupostos que norteiam as descobertas e as ações empreendedoras, que
são: natureza das oportunidades, dos empreendedores e do contexto para
tomada de decisão (ALVAREZ; BARNEY, 2007).
Essas teorias reconhecem que as oportunidades surgem no momento
que possuem imperfeições no mercado. Porém, elas diferem na tratativa das
oportunidades. Na teoria da descoberta, as oportunidades existem e estão
no mercado apenas esperando para serem descobertas. Por outro lado, a
teoria da criação emprega que as oportunidades são criadas. Esta teoria vai
ao encontro dos trabalhos desenvolvidos por Sarasvathy (2001) e Alvarez e
Barney (2005) e mais adiante na teoria que dá suporte para o viés econômico
do empreendedorismo idealizado por Schumpeter em 1934. Assim como na
abordagem defendida por Sarasvathy (2001), a teoria da criação assume que
as ações do empreendedor são a fonte essencial das oportunidades, eles
não planejam em grande escala, eles agem, fazem acontecer.
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Os autores Chandler et al. (2011) desenvolveram, a partir dos trabalhos
que sucederam a pesquisa de Sarasvathy (2001) e a obra de Sarasvathy
(2009), um modelo para medir a effectuation e a causation. O estudo para a
validação do modelo foi realizado com duas amostras de empreendedores
jovens. Os autores propuseram um modelo multidimensional com três
subdimensões associadas à effectuation (experimentação, perda aceitável
e flexibilidade) e uma dimensão compartilhada com a causation, construir
(pré-compromissos). Chandler et al. (2011) apontaram e concordaram
com o estudo de Sarasvathy (2001), em que a abordagem causation não é
relacionada à incerteza, enquanto a experimentação está direcionada como
uma variável dentro do conceito de effectuation. Este construto ainda se
apresentou relacionado com a incerteza. No Quadro 1, é apresentada, na
visão de Chandler et al. (2011) com base em Sarasvathy (2001), a diferença
entre effectuation e causation.
Quadro 1 - Diferenças entre Eﬀectuation e Causation
EFFECTUATION

Foco em experiências de
curto prazo para identificar
oportunidades de negócios
em um futuro imprevisível.
Foco em projetos cuja perda
no pior cenário é aceitável.
Ênfase
em
précompromissos e alianças
estratégicas para controlar
um futuro imprevisível.
Exploração
de
meio
ambiente
e
recursos
permanecendo flexível.

CAUSATION

Prevê um futuro incerto, definindo o objetivo
final na frente.
Maximização dos retornos esperados.
Planejamento de negócios e análises
competitivas para prever um futuro incerto.
Exploração de
preexistentes.

capacidades

e

recursos

Fonte: Adaptado de Chandler et al. (2011, p.377).

Diversos autores contribuíram para a diferenciação de effectuation e
causation. Porém “poucos pesquisadores tentaram empiricamente testar a
effectuation e a causation [...] buscamos criar medidas que nos permitiriam
diferenciar os processos iniciados seguindo uma lógica predominante de
causalidade vs. effectuation (CHANDLER et al., 2011, p.377). Na Figura 1,
serão apresentados os construtos relacionados à causation e à effectuation.
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Figura 1 – Variável de análise Eﬀectuation e Causation

Fonte: Adaptada de Chandler et al. (2011).

Conforme a Figura 1, o construto effectuation é representado por duas
variáveis de análise, que são: effectuation e causation. A variável effectuation
é abordada a partir de quatro variáveis de análise, experimentação,
perda aceitável, flexibilidade e pré-acordos; por outro lado, a causation é
estudada apenas com uma variável que tem o mesmo nome do construto,
causation. Os resultados da pesquisa de Chandler et al. (2011) apontaram
que a abordagem causation é uma construção unidimensional, ou seja,
possui apenas uma dimensão para ser mensurada, que é a pré-autorização.
Já o construto effectuation é multidimensional e formativo, e tem como
dimensões as variáveis: experimentação, perda aceitável e flexibilidade,
além da subdimensão pré-autorização. Por fim, o estudo identificou que a
abordagem causation não está relacionada com a incerteza, diferente da
effectuation, que se apresentou positivamente relacionada ao que já havia
sido afirmado por Sarasvathy, Simon e Lane (1998).
Em empresas que estão em construção e crescimento, o estudo de
Pelogio e Rocha (2016) perceberam que o processo de criação está mais
dinâmico se comparado há alguns anos, pois as tomadas de decisões precisam
ser tomadas conforme a evolução do ambiente em que as empresas estão
inseridas – visão que se enquadra na teoria de Sarasvathy (2001) –, uma
vez que, caso o empreendedor não acompanhe esta mudança, ele perde a
oportunidade de gerar o seu negócio ou aproveitar as novas demandas que
surgem em um mercado dinâmico.
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O modelo racional de gerar negócio (causation) não se aplica à
dinamicidade do mercado. Assim como Sarasvathy (2001) e Chandler (2011),
Pelogio e Rocha (2016) entendem que atualmente o modelo proposto por
Sarasvathy (2001) é o ideal para entender como as empresas são criadas
no mercado. Além disso, Pelogio e Rocha (2016) afirmaram que o modelo
effectuation, quando analisado de forma empírica, já comprova o sucesso
de grandes empresas.
Outro estudo que vem ao encontro de Sarasvathy (2001), Sarasvathy
(2009), Chandler (2011), Pelogio e Rocha (2016) é o de Fu�erer et al. (2017)
que, como os outros autores, também estudaram a teoria effectuation.
Fu�erer et al. (2017) apontaram que effectuation e causation podem
ser estudadas em um ambiente coorporativo, pois elas são eficazes para
entender como são geradas inovações nos modelos de negócios. Outro
fator destacado no estudo dos autores é que o ambiente é responsável
por gerar a incerteza no ambiente de negócio e que é devido a isso que
os empreendedores corporativos devem observar o nível de incerteza
no ambiente organizacional e alinhar estrategicamente as projeções de
crescimento, pois é a partir desta observação que eles geram modelos de
negócios inovadores, assim, conseguem utilizar de forma maximizada e
eficazmente os recursos organizacionais.
Nesta mesma perspectiva de estudo da Teoria effectuation, além
de ser estudada no campo empírico, Cai et al. (2017) ainda analisaram a
abordagem sob a ótica de estudo da aprendizagem. Os autores confirmaram
o que já foi validado por Sarasvathy (2009), Chesbrough (2010), Chadler et
al. (2011), Arend et al. (2015), Chandler (2011), Pelogio e Rocha (2016),
ou seja, que a teoria tem efeito positivo sobre o novo empreendimento,
todavia Li et al. (2017) ainda destacaram que existe plena influência do
papel da aprendizagem organizacional na construção e na idealização do
modelo de negócio e que a effectuation tem relação com o comportamento
empreendedor. Além disso, a criação de modelos de negócios inovadores
tem relação com o crescimento da indústria, ou seja, o ambiente influencia
esse processo. Por fim, apontaram que o desempenho organizacional
também é um forte mediador para entender o processo de efetivação da
Teoria Effectuation.
Baseado no entendimento de que os empreendedores tomam decisões
a partir de duas formas: effectuation ou causation, cabe o questionamento
sobre como eles exploram o processo de tomada de decisão para inovação
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- uma vez que, para um empreendedor manter seu negócio e diferenciar-se
dos inúmeros concorrentes, eles precisam inovar, seja no desenvolvimento
do produto ou no serviço - não apenas no processo de tomada de decisão
para a inovação convencional, mas sim para a inovação de baixo custo, que
na literatura é conhecida como inovação frugal, que vem apresentando uma
nova realidade no mercado contemporâneo.

INOVAÇÃO FRUGAL
Inovar com baixo custo e gerar valor para uma organização, seja
ela privada ou pública, é a ideia que norteia o conceito de inovação frugal,
termo que teve sua origem e seus primeiros estudos na Índia (ZESCHKY;
WIDENMAYER; GASSMANN, 2011).
Na literatura, a teoria está centrada em três temas que vão ao
encontro da frugalidade na inovação, que são: inovação disruptiva, conceito
atribuído a Christense (1997), que mais tarde também foi nomeado como
inovação com recursos limitados (RAY; RAY, 2010); inovação de baixo custo
(WILLIAMS; VAN TRIEST, 2009; WILLIAMSON, 2010); e inovação frugal
(ECONOMIST, 2010), de acordo com Zeschky, Widenmayer e Gassmann
(2011). Entretanto, “todas essas teorias se relacionam com a mesma
definição de redesenhar e desenvolver produtos e processos a partir do zero
a um custo mínimo” (AGARWAL; BREM, 2012). Nesta tese, o termo que será
adotado para tratar inovação de baixo custo será inovação frugal.
A inovação frugal é o resultado de uma estratégia de valor que se baseia
na unidade de desenvolvimento de produtos de baixo custo para atender as
necessidades básicas dos consumidores com o menor custo possível. Assim,
para que as empresas desenvolvam produtos frugais, precisam focar no
recurso chave de toda organização: as pessoas. São elas que irão nortear a
inovação frugal na organização com base em três premissas: fabricação de
produtos de baixo custo, simples; materiais e design de baixo custo; e um
foco na funcionalidade básica e conjuntos de recursos mínimos (ZESCHKY;
WIDENMAYER; GASSMANN, 2011).
Bound e Thornton (2012) questionam o surgimento da inovação
frugal. Os autores apresentam que ela surge como qualquer conceito
voltado para inovação, ou seja, ela se baseia nas teorias que surgiram antes
dela, como pode ser observado no Quadro 2.
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Quadro 2 – Influências sobre o desenvolvimento de inovação frugal
1960 a 1980

De 1980 para 2000

2000s para 2010s

Movimentos

Tecnologia

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Sociais

Apropriada

Sustentável

liderado pelo setor

2010s em diante
Capitalismo Ético?

privado
A

- A transferência

- Crescimento da

- Sistema de

- Interdependente,

globalização

de tecnologia dos

distribuição de

inovação global

segmentado

da Ciência,

países

design de

cada vez mais em

globalmente inovação

tecnologia e

desenvolvidos

tecnologia e

rede, como

pelas multinacionais.

inovação

para países em

produção com a

multinacionais

Dois (ou mais) como

desenvolvimento

ascensão dos

explorar novos

fluxo de ideias

Tigres Asiáticos

locais para a I & D

- A internet

- Conectividade

- Plataformas digitais

barata

difundidas para
colaboração

Escolas de

Análise de

- Lean

- Inovação aberta

pensamento

Sistemas

Manufacturing

- Design thinking

de gestão

- Innovation Led-

- Engenharia

da inovação

User

Frugal

Emergente

Reconhecido - a

Para o centro de

riqueza na base da

gravidade

Mercados

Periférico

emergentes

- Inovação Frugal

pirâmide.

Fonte: Adaptado de Bound e Thornton (2012, p. 20).

Assim como Zeschky, Widenmayer e Gassmann (2011), Bound
e Thornton (2012) entendem que a inovação frugal está diretamente
ligada à capacidade de inovar com limitações de recursos. Além disso, os
autores ainda complementam que essas limitações de recursos, sejam
financeiras, de material ou institucional, podem ser transformadas em uma
vantagem institucional, pois por meio da minimização do uso de recursos
no desenvolvimento, na produção e na entrega, existe a possibilidade de
aproveitar e reinventar novas maneiras de fazer. Eles definem que a inovação
frugal é composta por quatro características que podem ser observadas na
Figura 2.
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Figura 2 - Característica da Inovação Frugal

1

Fazer as coisas melhor e não apenas as coisas
mais baratas.

2

A inovação frugal se estende aos serviços
não apenas a produtos.

3

A inovação frugal é sobre remodelação.

4

O baixo custo não significa baixa tecnologia: a
inovação frugal pode exigir, ou ser combinada
com a ciência e tecnologia de vanguarda.

INOVAÇÃO
FRUGAL

Fonte: Adaptada de Bound e Thornton (2012).

Um dos grandes diferenciais da inovação frugal está relacionado à
capacidade de inovar não apenas no desenvolvimento de novos produtos, mas
sim voltado para os serviços, no que se refere à especificidade ou à especialidade
em um determinado nicho de mercado (BOUND; THORNTON, 2012).
Diferente dos principais pensamentos da inovação frugal voltada
para o desenvolvimento de produtos de baixo custo, Gupta (2011) entende
que a inovação frugal é uma nova filosofia de gestão que busca interligar as
necessidades específicas do mercado e propor soluções diferentes daquelas
que predominam no mercado atual. Gupta e Wang (2009) entenderam que
a inovação frugal proporciona o desenvolvimento de produtos, processos,
serviços e modelos de negócios simples e ecológicos, com baixa entrada
de recursos, baixo custo e pouca intervenção ambiental. Neste contexto, a
inovação frugal é voltada à resolução criativa de problemas globais e locais
(BREM; WOLFRAM, 2014).
A inovação frugal concentra-se “no desenvolvimento, produção e
gerenciamento de recursos, economia de produtos e serviços [...] evitando
custos desnecessários” (BREM; WOLFRAM, 2014, p. 19).
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Um estudo realizado por Simula, Hossain e Halme (2015) apontou
que existe uma demanda não apenas para produtos inovadores no mercado,
mas também para negócios inovadores, modelos especialmente projetados
para atender os mercados desenvolvidos e não desenvolvidos.
Por outro lado, Weyrauch e Hersta� (2016) definiram três critérios que
fundamentam a inovação frugal, que são: dedução de custos substanciais,
a concentração em funcionalidades principais e o nível de desempenho
otimizado. Uma empresa só pode declarar que faz inovação frugal se a sua
inovação está alinhada com estes três critérios de identificação do que é ou
não inovação frugal. Assim, esses parâmetros ajudam a entender qual é a
diferença entre inovação frugal entre os outros tipos de inovação, uma vez
que eles têm implicações práticas para desenvolver inovação e no modo de
identificar as características específicas de fazer um novo produto ou serviço
frugal.
Gupta e Wang (2009), Zeschky, Widenmayer e Gassmann (2011),
Brem e Wolfram (2014) e Weyrauch e Hersta� (2016) entendem que a
inovação frugal deixou de ser um tema explorado apenas em países que
estão em desenvolvimento, e sim também em países desenvolvidos.
O trabalho realizado por Cunha et al. (2014) apontou que a
inovação frugal surge nas empresas para atender três linhas, clientes,
recursos e tempo. Já Brem e Wolfram (2014) afirmam que é voltada para
a sustentabilidade e é orientada para os mercados emergentes. Zeschky et
al. (2014) e Ostraszewska e Tylec (2015) entendem que a inovação frugal
é voltada para baixo custo e, diferentemente dos autores já citados, Soni
e Krishnan (2014) apresentam a inovação frugal como um estilo de vida,
um processo ou como uma nova forma de fazer produtos ou serviços. Além
disso, Basu et al. (2013) defenderam a ideia de que a inovação frugal é
diferente da inovação convencional, pois diferente da convencional, a frugal
é aplicável por ser voltada para funcionalidade do produto.
Kummar e Puraman (2012), Radjou e Prabhu (2014), Prahalad e
Mashelkar (2010) definiram em seus estudos algumas regras e princípios
voltados para a inovação frugal que são descritos no Quadro 3. Entretanto,
há divergências no entendimento destes princípios entre os autores. Kumar e
Puraman (2012) apontam seus argumentos para a construção dos princípios
mais voltados para o processo organizacional. Por outro lado, Radjou e
Prabhu (2014) e Prahalad e Mashelkar (2010) voltam seus esforços para o
comportamento dos indivíduos nas organizações.
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Lim, Han e Ito (2013) contribuíram para o entendimento aplicado de
como a inovação frugal auxilia no desenvolvimento econômico local. Assim
como Prahalad e Mashelkar (2010) e Immelt et al. (2009) identificaram que
a inovação frugal apresenta um processo diferente para a resolução de um
problema, com ênfase na aprendizagem organizacional. Por outro lado,
Horn e Bren (2013) analisaram os próximos campos de temas de gestão da
inovação e concluíram que a inovação frugal é um dos temas predominantes
quando está relacionado ao modelo de negócio, pois tem relação direta
com o posicionamento da organização na construção dos seus produtos e
serviços.
Mesmo com o aumento de interesse no fenômeno inovação frugal
e a busca por conceituar o termo (AGARWAL; BREM, 2012; BHATTI, 2012;
ECONOMIST, 2009; LE BAS, 2016; RAO, 2013; SONI, 2013; FISCHER et al.,
2016; TIWARI; KALOGERAKIS, 2016; KALOGERAKIS et al., 2016; WEYRAUCH;
HERSTATT, 2016; ZESCHKY et al., 2011), a literatura ainda está repleta de
estudos de casos sobre o tema (KUMAR; PURANAM, 2012; PRAHALAD;
KRISHNARAO; MASHELKAR, 2010; RADJOU; PRABHU; AHUJA, 2012). No
entanto, a literatura ainda é baseada em estudos de caso, já que não há
escala para medir a inovação frugal (ROSSETTO et. al., 2017).
Rosse�o et al. (2017) propuseram em seu trabalho uma proposição
inicial para medir a inovação frugal com base nos argumentos apresentados
por Tiwari et al. (2016) e nos atributos de sustentabilidade indicados por
Weyrauch e Hersta� (2016), assim os autores definiram as seguintes
dimensões para inovação frugal: a) redução de custos substancial (TIWARI;
FISCHER et al., 2016; TIWARI et al., 2016; WEYRAUCH; HERSTATT, 2016); b)
Concentração em principais funcionalidades e desempenho (TIWARI et al.,
2016; WEYRAUCH; HERSTATT, 2016); e c) Criação de um ecossistema frugal
(TIWARI; FISCHER et al., 2016; WEYRAUCH; HERSTATT, 2016).
Assim, Rosse�o et al. (2017) definiram, para dar embasamento
teórico na construção do modelo para medir inovação frugal, a definição
descrita por Tiwari e Fischer et al. (2016, p 17):
Frugal Inovação consiste em criar uma proposta de valor que
seja atraente para o público-alvo selecionado, incidindo sobre as
funcionalidades e desempenho da oferta essenciais, minimizando
o uso de recursos materiais, financeiros e organizacionais em toda
a cadeia de valor. Ele fornece uma redução substancial dos custos
de uso e/ou de propriedade enquanto atende ou mesmo exceder
os padrões de qualidade estabelecidos, sem perder de vista a
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busca pela criação de um ecossistema frugal.

Para Rosse�o et al. (2017) são estabelecidas três dimensões para
a inovação frugal, que são: a) concentração de principais funcionalidades
e desempenho, a qual busca medir a atratividade da proposta de valor
oferecida pela organização; b) redução de custos substancial, que está
direcionada para a redução de custos para inovar; e c) criar um ecossistema
frugal que visa à construção de um ambiente organizacional que promova a
inovação frugal.
Assim, acredita-se que a até o momento desta pesquisa o modelo
proposto por Rosse�o et al. (2017) seja o primeiro que visa medir inovação
frugal no campo empírico e que grande parte dos estudos voltados para
entender a inovação frugal ainda se concentra em estudos de casos de
Zeschky et al. (2011) e Rosse�o et al. (2017).

DISCURSÕES E CONCLUSÕES
Acredita-se que a relação entre eﬀectuation e inovação frugal está
estruturada em três eixos principais, que são: na evolução do mercado de
atuação do empreendedor, no desempenho organizacional e na forma da
utilização de recursos.
Para o empreendedor, no mercado estão as oportunidades de
negócio (ALVAREZ; BARNEY, 2007) e ele precisa acompanhar a evolução
contínua do mercado para aproveitar as oportunidades e gerar seus
negócios (SARASVATHY, 2001). Na inovação frugal, o mercado é o ponto
crucial da inovação. Nele são destacadas as ideias de construção e definição
do processo inovativo de uma organização e o empreendedor precisa ter
uma postura voltada para tomada de decisão para a inovação, pois os
produtos/serviços desenvolvidos são criados para atender uma demanda
que o mercado impõe (BOUND; THORNTON, 2012).
O empreendedor, para manter a sua capacidade de inovação
voltada para uma linha de tomada decisão eﬀectual, testa diferentes ideias
até encontrar um produto/serviço ideal para ser colocado no mercado.
Mesmo estando disposto a correr riscos controlados, o empreendedor
eﬀectual entende que essas oportunidades emergentes surgem e que suas
organizações precisam se adaptar para atender a demanda (CHANDLER et
al., 2011). É nessa perspectiva que a inovação frugal acontece, em que o
empreendedor adota uma filosofia de gestão que busca fazer uma conexão
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entre as necessidades específicas do mercado para propor soluções
diferentes ou mais acessíveis (GUPTA, 2011).
Na teoria effectuation e na inovação frugal, o mercado é um fator
chave que deve ser levado em consideração para a estruturação do modelo
de negócio. Nele são observadas novas demandas de produtos ou serviços
e até de negócios inovadores (SIMULA; HOSSAIN; HALME, 2015). Assim, o
mercado direciona a postura do empreendedor para a tomada de decisão e
para a inovação frugal.
O desempenho organizacional é outro fator que está ligado às duas
teorias emergentes. Na teoria effectuation, o desempenho e as capacidades
organizacionais devem ser levados em consideração para a tomada de
decisão em inovar os modelos de negócio (REYMEN et al., 2016), assim como
o conhecimento subjetivo dos indivíduos que compõem as organizações,
pois ele tem impacto no desempenho da inovação (JIRS; MAAMARI, 2017).
Ainda mais que os estudos sobre desempenho organizacionais, na sua
maioria, foram analisados na visão do indivíduo - quando relacionado à
teoria effectuation. Entretanto, é evidente, na literatura, que os processos
são gerenciados por todos em um ambiente organizacional, por isso, neste
ambiente, as tomadas de decisões são voltadas para gerar inovação (GUPTA;
CHILES; MCMULLEN, 2016; AREND et al., 2015; BEHM; PAVONCELLI, 2017;
BERENDS et al., 2014).
Na inovação frugal, o desempenho organizacional é o fator
impulsionador para este tipo de inovação. As organizações, para gerarem
produtos ou serviços frugais, focam nos indivíduos, pois são responsáveis
por trazer suas ideias e gerar a inovação no ambiente organizacional.
São esses indivíduos que observam a necessidade do mercado e geram
a inovação frugal, observando a capacidade organizacional para inovar
(ZESCHKY; WIDENMAYER; GASSMANN, 2011). Nesta capacidade para
inovar, o desempenho organizacional, na perspectiva da inovação
frugal, precisa estar voltado para a dedução de custos substanciais e
apresentar um direcionamento das funcionalidades principais e o nível de
desempenho otimizado (WEYRAUCH; HERSTATT, 2016). Acredita-se que
este direcionamento está ligado ao papel do empreendedor no processo de
tomada de decisão organizacional.
Além disso, uma das dimensões voltadas para a inovação frugal
é voltada para a concentração das funcionalidades e do desempenho
organizacional. Esta dimensão incorpora os itens que apresentam
atratividade da proposta de valor organizacional e nela são evidenciadas
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as funções centrais da oferta com o desempenho, preferencialmente para
superar os padrões de qualidade prescritos nos produtos oferecidos pela
organização ao mercado (ROSSETTO et al., 2017). Porém, a capacidade
do desempenho organizacional no processo de tomada de decisão deve
ser levada em consideração para a construção desta linha de pensamento
organizacional.
Os recursos organizacionais na teoria effectuation e na inovação frugal
são o eixo impulsionador para a tomada de decisão para inovar. Quando
uma organização está com poucos recursos, é quando o empreendedor
precisa tomar decisões estratégicas para a sobrevivência do negócio. Foi
observando a forma que os empreendedores tomam decisões baseadas
nos recursos existentes que nasceu a teoria effectuation (SARASVATHY,
2001). E são os recursos que dão base para o principal conceito da inovação
frugal. Para Zeschky, Widenmayer e Gassmann (2011) e Bound e Thornton
(2012), ela está diretamente ligada à capacidade de inovar com limitações
de recursos.
Na teoria effectuation, os empreendedores observam os recursos
para o desenvolvimento de produtos ou serviços e assim modelam a estrutura
do negócio (SARASVATHY, 2001). Nesta lógica, o processo de criação do
negócio e da tomada de decisão está relacionado aos recursos existentes.
Os empreendedores utilizam os recursos para interagir com todas as partes
interessadas (SULASSE; ANDREASSI, 2016). Na observação do mercado,
as decisões são tomadas pensando no mercado, mas o desenvolvimento
final da tomada de decisão está estritamente direcionado para os recursos
organizacionais (READ et al., 2011).
Ao observar os recursos para tomada de decisão (effectual), o
empreendedor testa diferentes ideias e hipóteses, pois nesta proposta os
investimentos feitos são baixos, o que possibilita a utilização dos recursos
para identificar novas oportunidades no mercado (SARASVATHY, 2001).
Na inovação frugal, os recursos são tratados como preciosos. A
teoria da inovação frugal surgiu em mercados com pouca disponibilidade de
recursos e para atender um nicho de mercado com menor poder aquisitivo.
Zeschky, Widenmayer e Gassmann (2011) definem que um dos critérios para o
nascimento da inovação frugal é a decisão de inovar com recursos mínimos. E
as tomadas de decisões dos empreendedores devem estar direcionadas para
a limitação de recursos, como financeiros, material ou institucional, pois nesta
forma de fazer negócios, existe a possibilidade de aproveitar e reinventar novas
formas de fazer, sendo criadas as inovações frugais (ZESCHKY; WIDENMAYER;
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GASSMANN, 2011; BOUND; THORNTON, 2012).
Gupta e Wang (2009) defendem a ideia de que dá para inovar de forma
frugal com o desenvolvimento de produtos, processos, serviços e modelos
de negócios simples e ecológicos, desde que os recursos sejam levados em
consideração no processo de tomada de decisão, porque uma das diretrizes
para a inovação frugal é evitar custos desnecessários (WOLFRAM, 2014).
Além disso, em uma das dimensões estabelecidas por Rosse�o et al. (2017)
para desenvolver a inovação frugal, o empreendedor precisa transferir esta
economia organizacional, conquistada a partir da tomada de decisão em
inovar de forma frugal para o consumidor final.
Como pesquisas futuras, sugere-se que este levantamento construído
a partir deste estudo seja testado empiricamente, com pesquisas utilizando
métodos mais conclusivos das ideias aqui levantadas.
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O EMPREENDEDORISMO SOCIAL – EM QUAL
SETOR VOCÊ SE ENCAIXA?
Adm. Raulino Pedro Gonçalves1

RESUMO
O empreendedorismo social é um fenômeno que já ocorre em
longa data. Muito antes de, assim ser denominado, já eram promovidas
iniciativas em prol de pessoas em vulnerabilidade social. Há pouco mais de
30 anos o fenômeno começou a ser discutido, organizado e virou tema de
pesquisa. Na busca pela organização, conceitos foram formulados, muitos
atores apareceram e formas diferentes de empreendimentos sociais foram
constituídas. Diferentes tipologias foram formuladas e novos setores
socioeconômicos foram propostos. Este artigo tem como objetivo trazer
ao debate os diferentes setores socioeconômicos existentes que acolhem
tais iniciativas. A proposição é trazer à luz o contexto atual e demonstrar
que há uma busca pela organização do fenômeno no que tange aos
setores socioeconômicos. A metodologia empregada, quanto aos objetivos
e aos fins, é de uma pesquisa descritiva. Quanto aos objetos e às fontes
investigadas, é uma pesquisa teórica. Em relação às estratégias e aos meios, a
pesquisa valeu-se de fonte de dados secundários, por meio de uma pesquisa
bibliográfica. E quanto à abordagem, é puramente qualitativa. O resultado
aponta, de certa maneira, para uma tentativa de organização e acomodação
nas diferentes formas de empreendimentos sociais com a criação de um
grande setor socioeconômico, proposto como um ecossistema.
Palavras-chave: Empreendedorismo Social; Setores socioeconômicos; Setor
2 ½; Quarto Setor.

INTRODUÇÃO
O fenômeno empreendedorismo social não é algo recente. Iniciativas
promovidas por pessoas que se preocuparam com soluções para atender
parcelas da sociedade em vulnerabilidade remonta há mais de um século.
1 Administrador. Professor de Empreendedorismo no Curso de Administração da Escola de
Negócios e no Curso de Educação Física da Escola de Ciências da Saúde. Coordenador
Administrativo e Financeiro na Bona Fides Ltda. E-mail: raulino.adm@univali.br
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Iniciativas como de Florence Nightingale, que nos anos 1854 organizou um
grupo de enfermeiras e partiu para Constantinopla para cuidar de soldados
ingleses feridos que estavam sendo deixados para trás sem cuidados
médicos, são consideradas um dos casos de empreendedorismo social
no livro Como mudar o mundo – empreendedores sociais e o poder das
novas ideias (BORNSTEIN, 2006). Em época mais recente, em Bangladesh,
na década de 1970, Muhammad Yunus aparece com uma iniciativa para
oferecer crédito à população de baixa renda, o que mais tarde viria a ser
chamado de microcrédito (YUNUS, 2008).
Outro exemplo é o da senhora Marli Sousa Gonçalves, minha mãe.
Preocupada por saber que na redondeza onde morava havia crianças de
pouca idade deixadas em casa sozinhas ou aos cuidados de irmãos um pouco
mais velho, em função de os pais terem que trabalhar para gerar renda
para a família, ela fundou a Creche Comunitária Criança Feliz, em 1984.
Alugou uma casa em frente à casa em que morava e arrecadava dinheiro na
comunidade para manter a creche. O que iniciou atendendo pouco mais de
meia dúzia de crianças em uma casa alugada em um conjunto habitacional,
cresceu, chegando a atender 120 crianças diariamente. Em 2014, a Dona
Marli foi homenageada pelo jubileu de pérola da entidade, pela iniciativa
que teve há 34 anos.
Bem mais recente é a iniciativa de Daiana Censi Leripio e de Alexandre
de Avila Leripio, que criaram a Startup Sumá, na cidade de Balneário Camboriú
- SC. O Sumá, apoiado na tecnologia da informação, é um marketplace que
tem como propósito conectar produtores rurais com consumidores de
produtos produzidos pela agricultura familiar. Iniciativa rascunhada em
2013, que passou por várias etapas de pré-incubação e incubação para
validação do modelo de negócio e desde 2016 está no mercado. Mas por
que o Sumá faz parte do empreendedorismo social? Porque a missão do
negócio criado é “empoderar agricultores familiares por meio do acesso a
mercados mais justos e prover alimentos frescos, saudáveis, rastreados e
produzidos localmente a compradores regulares”.
O que se pretende demonstrar com estes quatro exemplos é que
o empreendedorismo social é um fenômeno mundial, que ocorre nos
mais diferentes recantos deste planeta em longa data e em diferentes
formas. A reboque disto, veio a discussão sobre o fenômeno, que tem se
intensificado e se avolumou ao longo das últimas décadas. Tais discussões
buscam a compreensão do fenômeno, a formulação de conceitos sobre
o empreendedorismo social e novas proposições. Portanto, o debate e a
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compreensão do fenômeno são algo relativamente recente, aparecendo em
nossa história há pouco mais de 30 anos, mas as iniciativas não.
A discussão de lá para cá tem sido constante e muito conteúdo tem
sido produzido a respeito deste fenômeno. Paralelo às iniciativas promovidas
por pessoas que criavam organizações com fins sociais, as discussões sobre o
fenômeno tomaram conta da academia e de pesquisadores. Com os estudos
e as pesquisas acadêmicas realizadas, muitas obras foram produzidas
(artigos, dissertações, livros e teses), trazendo mais informações sobre
o tema. Como se trata de um fenômeno que está em construção, novos
modelos organizacionais acabam surgindo e nem tudo aparenta estar claro,
definido e compreendido.
A título de exemplo, um movimento recente é a questão do
enquadramento das entidades que promovem o empreendedorismo social
nos respectivos setores. Por força dos diferentes tipos de instituições que
congregam este movimento, percebe-se que três setores socioeconômicos,
aparentemente, não bastam. As diferentes formas de empreender
socialmente podem ser por meio de iniciativas públicas ou empresas
privadas, além das associações e até mesmo como uma iniciativa individual,
mas nem todas estas iniciativas se encaixam nos setores socioeconômicos
tradicionais (1º, 2º e 3º setor).
É sobre isto que este artigo se propõe a discutir. “Empreendedorismo
social – em qual setor você se encaixa?” tem como objetivo trazer ao debate
os diferentes setores socioeconômicos em cujos empreendimentos sociais
podem se enquadrar. Não é intenção enquadrar as diferentes formas de
entidades que promovem o empreendedorismo social nos respectivos
setores. A proposição é trazer à luz o contexto atual e oferecer subsídio
para melhor compreensão deste fenômeno, sob a perspectiva dos setores
socioeconômicos.

EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Para compreender o dilema “em qual setor você se encaixa?”, é
necessário conhecer o fenômeno “empreendedorismo social”. É importante
salientar que vários autores afirmam que é um conceito em construção.
Oliveira (2008, p. 83) diz que “atualmente, o empreendedorismo social se
apresenta com um conceito em desenvolvimento, mas com características
teóricas, metodológicas e estratégias próprias, [...]”. Percebeu-se que
há certa dificuldade em explicá-lo e, por vezes, na tentativa de explicar o
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empreendedorismo social (fenômeno), alguns autores remetem ao conceito
de empreendedor social (o ser humano que empreende). Talvez, isto já
demostre a dificuldade que algumas pessoas tiveram.
Não é por acaso que a palavra empreendedorismo termina com o
prefixo “ismo” (empreendedor + ismo), pois é um substantivo abstrato.
Segundo o Dicionário on-line Priberam (2018), ismo é “sufixo formador
de substantivos abstratos (ex.: alcoolismo, liberalismo)”. Portanto,
empreendedorismo caracteriza algo abstrato, intangível, por isto é associado
a um fenômeno ou a um movimento, e a palavra empreendedor tem relação
com o indivíduo, com uma pessoa e caracteriza algo concreto, tangível.
Diante desta provável dificuldade percebida para explicar o
fenômeno, cabe aqui trazer uma breve explanação sobre empreendedorismo
e sobre o empreendedor. Diferente do que o senso comum propaga, o
empreendedorismo não se caracteriza, apenas, por meio de atividade
empresarial, pois empreendedor, em alguma medida, todos nós
somos. Portanto, não há a necessidade de se ter uma empresa para ser
empreendedor. Segundo Oliveira (2018, apud Gonçalves 2018, p. 238), no
capítulo 2 do livro Entrepreneurs – pessoas essenciais que fazem acontecer,
o empreendedorismo é [...] “o processo ou produto da ação do indivíduo
Empreendedor”, e também que “o empreendedorismo é um processo e o
produto do comportamento humano” [..]. Complementa o autor, no mesmo
capítulo, que “[...] evidencia-se que o empreendedorismo é o processo e o
produto do comportamento empreendedor”.
Para Oliveira (2018) o termo empreendedor pode ser utilizado com
um substantivo, caracterizando um empresário; ou como um adjetivo,
caracterizando o comportamento empreendedor. Destaca o autor (op.
cit.) que, muito antes de os economistas terem se apropriado do termo
empreendedor e levando-o a ter a conotação de um agente empresarial
(substantivo), o termo empreendedor tinha a conotação de um adjetivo
que remete às “qualidades distintivas, comuns a indivíduos que agem de
uma maneira peculiar” (OLIVEIRA, 2018, p. 41). Razão pela qual empreender
é “resolver-se a praticar (algo laborioso e di�cil); tentar, delinear; pôr em
execução; realizar, fazer” (MICHAELIS, 2016 apud OLIVEIRA, 2018, p. 43).
Mesmo que brevemente apresentados os conceitos de
empreendedorismo e de empreendedor, acredita-se que seja suficiente para
compreensão do que são. Assim, não há como confundir empreendedor
social (o ser humano) com empreendedorismo social (o fenômeno) e usar o
conceito do sujeito para explicar o fenômeno.
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Cabe, agora, saber quem é o empreendedor social. Para Dees
(2001, p. 2, tradução nossa), deve-se compreender o fenômeno do
empreendedorismo social sobre a tradição de teoria e pesquisa sobre
o empreendedor. “Empreendedores sociais são uma espécie no gênero
empreendedor. São empreendedores com uma missão social. No entanto,
por causa desta missão, eles enfrentam alguns desafios distintivos e qualquer
definição deve refletir isso”. Ashoka (2010, apud BIGNETTI, (2011, p. 9-10,
grifo nosso) diz, “O termo empreendedorismo social foi cunhado no início
da década de oitenta por Bill Drayton, o criador da Ashoka Foundation, [...]
para caracterizar indivíduos com soluções inovadoras para os problemas
sociais mais relevantes da sociedade”. Perceba que nesta citação já há uma
tentativa de explicar o fenômeno (intangível), remetendo ao ser humano
(tangível).
E o empreendedorismo social, o que é? Segundo Dornelas,
Timmons e Spinelli (2010, p. 159), “[...] o empreendedorismo social é
uma coisa boa, mas, em estudos aprofundados, fica muito evidente que o
empreendedorismo social é um fenômeno complexo e di�cil de definir. Isso
leva a uma percepção dos limites nebulosos”. A complexidade, a dificuldade
de definição, bem como os limites nebulosos, podem ser creditados à
abrangência do fenômeno que é globalizado. Mesmo assim, percebe-se que
há pontos de convergência.
Para Dees (2001, tradução nossa), em função do termo
empreendedorismo social ter se popularizado nas últimas décadas, ele
acaba tendo significados diferentes e isto pode causar confusão. Alguns o
associam exclusivamente às organizações sem fins lucrativos que começam
com fins lucrativos ou empreendimentos voltados à geração de renda. Outros
usam o termo para descrever qualquer pessoa que inicia uma organização
sem fins lucrativos e, ainda, o associam a empresários que incorporam a
responsabilidade social em seus negócios.
Alves (2012, p. 13) diz que:
[...] existe uma linha de fronteira muito tênue que divide
os conceitos de empreendedorismo social, voluntariado,
caridade, sendo que por vezes estes conceitos se cruzam e
coexistem. Contudo existe algo comum a todos os conceitos: a
consciencialização da necessidade de solucionar ou minimizar um
problema social pela criação valor social.
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Tiscoski, Rosolen e Comini (2013, p. 3) concluem que:
[...] o conceito de empreendedorismo social está pautado
na criação de valor social e na introdução de inovações de
metodologia, serviços ou produtos, as quais gerariam uma
transformação social. A inserção da dimensão econômica e da
lógica de mercado abriu novas possibilidades para atuação das
organizações que até então contemplavam uma única dimensão
(social ou econômica).

Ao ser apresentado o tema empreendedorismo social, algo é bem
evidente. Há certa dificuldade ao se tentar explicá-lo, pois este fenômeno
pode ter significado diferente para as pessoas. Diferentes pessoas tentam
explicá-lo a seu modo e acabam dando respostas diferentes quando
são solicitadas a apresentar uma definição. Como um fenômeno global,
multifacetado, a dificuldade é inerente ao fenômeno. Apesar disto há uma
certeza comum, que é o bene�cio social. É o valor social oferecido pelas
diferentes entidades que promovem o empreendedorismo social que gera a
transformação social.
A tipologia de empreendimentos sociais
Ao tratar dos tipos de empreendimentos sociais, busca-se
demonstrar como os empreendimentos sociais mesclam diferentes formas
de atuação. Estas diversas formas de atuação resultam em vários formatos
organizacionais, como: associações, empresas ou negócios e modelos
híbridos. Defourny e Nyssens (2006, tradução nossa) afirmam que o conceito
de empreendimentos sociais é também utilizado para ressaltar o lado
inovador, assim como os riscos de certos tipos de projetos. Para os autores
(op. cit.), o conceito inclui um espectro que congrega uma ampla quantidade
de organizações, abrangendo negócios com fins lucrativos e organizações
sem fins lucrativos. Dees (2001, p. 1) afirma que:
[...] além de empreendimentos inovadores sem fins lucrativos,
o empreendedorismo social pode incluir empreendimentos
comerciais de propósito social, como bancos de desenvolvimento
comunitário com fins lucrativos e organizações híbridas que
misturam elementos sem fins lucrativos e com fins lucrativos,
como abrigos para pessoas sem-teto que começam treinando-os
e os emprega posteriormente.
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Dornelas, Timmons e Spinelli (2010, p. 161) dizem que:
Para agravar a confusão sobre o empreendedorismo social existe
uma ideia preconcebida de que todo o empreendedorismo
em curso nos setores sociais é reservado às organizações sem
fins lucrativos. [...]. Além disso, nem todas as organizações sem
fins lucrativos são empreendedoras. É por isso que o termo
“organizações sem fins lucrativos empreendedoras” é utilizado
[...]. (DORNELAS; TIMMONS; SPINELLI, 2010, p. 162).

Na tentativa de demonstrar a distinção entre os empreendimentos
com fins lucrativos, os negócios híbridos e os empreendimentos sem fins
lucrativos, Dornelas, Timmons e Spinelli (2010) apresentam a tipologia dos
empreendimentos proposta em 2008 por Neck, Brusch e Alien. A Figura 1
demonstra esta tipologia.
Figura 1 – Tipologia dos empreendimentos

Fonte: Neck, Brush e Alien (2008 Apud Dornelas; Timmons; Spinelli, 2010, p. 161).

Nesta proposição (Figura 1), os autores Neck, Brusch e Alien (2008)
cruzam as variáveis de impacto no mercado com a missão do empreendimento.
O cruzamento da missão do empreendimento com o principal impacto
gerado apresenta quatro diferentes tipos de empreendimentos. Explicam
Dornelas, Timmons e Spinelli (2010) que a área acinzentada da Figura 1
representa o território dos empreendimentos sociais. Afirmam, ainda,
que “a principal diferença entre o empreendedorismo tradicional e o
empreendedorismo social é a missão pretendida. Os empreendedores
sociais desenvolvem empreendimentos com a missão de resolver um
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problema social premente” (DORNELAS; TIMMONS; SPINELLI, 2010, p. 161).
Para os autores (op. cit., p. 164), “na verdade, provavelmente existem mais
modalidades híbridas de empreendimentos sociais e organizações sem fins
lucrativos empreendedoras combinadas”.
Para Elkington e Elkington (2008 apud Borges, 2008), os
empreendimentos da dimensão social são divididos em três grupos:
•

os empreendimentos totalmente sem fins lucrativos (que atuam
em mercados em que é praticamente impossível tornar-se
autossustentável);

•

os negócios híbridos (que funcionam com doações, mas são
capazes de gerar alguma receita); e

•

aqueles que colhem resultados financeiros e têm, em muitos
aspectos, funcionamento semelhante ao das empresas
tradicionais.

Durante a fase de pesquisa foram encontrados muitos termos que
remetem a formas diferentes de empreendimentos sociais. O Quadro 1
apresenta os diferentes termos encontrados.
Quadro 1 – Terminologias encontradas para os empreendimentos sociais
Idioma Português

Idioma Inglês

Empresa Social
Negócio Social
Negócio Inclusivo
Negócio de Impacto Social
Negócios na Base da Pirâmide
(ou Empresa BOP)
Negócio de Impacto

Social Enterprise
Social Business
Inclusive Business
Social Business Impact
Business of the Pyramid

Fonte: Elaborado pelo autor.

A lista apresentada no Quadro 1 não tem a pretensão de esgotar
os termos existentes, pois pode haver outros termos recém-criados ou
existentes em países com idiomas que não foram objetos da pesquisa. A lista
elaborada tem, apenas, o intuito de demonstrar a profusão de denominações
utilizadas para rotular os empreendimentos sociais.
A diversidade de nomenclaturas e conceitos ao redor do tema
pode ser explicada principalmente pela variedade de realidades
em que estes empreendimentos sociais se formam, dados os
contextos econômicos, sociais e políticos de cada região. Ademais,
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como o tema origina de diversos segmentos da sociedade, surgem
também concepções particulares ligadas à visão de cada setor
sobre o conceito. O fenômeno começou com a disseminação do
termo empreendedor social nos Estados Unidos e atividades de
geração de renda em organizações da sociedade civil, entretanto,
hoje apresenta maior complexidade e uma variedade de atores
envolvidos, como corporações, ONGs, governos, consumidores,
investidores, entre outros. (YOUNG, 2008 apud TISCOSKI,
ROSOLEN; COMINI, 2013, p. 2).

A necessidade de abordar sobre a tipologia dos empreendimentos
sociais, mesmo que brevemente, se dá em função de serem estes diferentes
tipos de empreendimentos que fazem parte dos setores socioeconômicos.
Os diferentes setores socioeconômicos
O ser humano é pródigo em conceber formas de explicar o que lhe
rodeia. Harari (2015, p. 33) diz que: “[...] nenhuma dessas coisas existe fora
das histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Não há
deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem
leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humano”. Em relação
aos setores de atuação dos empreendimentos sociais, não é diferente. Há
vários setores socioeconômicos. Primeiro, segundo e terceiro setores são os
tradicionais, mas, recentemente, dois novos setores apareceram. O Setor 2
½ e o Quarto Setor.
Quanto aos dois primeiros setores, Silva (2010, p. 69) diz que “o
Primeiro Setor está baseado fortemente na sua capacidade de estabelecer,
executar e fazer cumprir leis, pois leis nada mais são que acordos básicos
para a convivência em sociedade em diversas escalas”. E complementa o
autor (op. cit.) afirmando que “o Segundo Setor está baseado na produção
e no consumo de bens e serviços, necessários à satisfação de necessidades
individuais humanas”. Acredita-se que haja um senso comum do que é o
primeiro e o segundo setor e, sem mais delongas:
1º Setor – formado na esfera pública, congrega tudo o que está
diretamente ligado à instituição governamental. São instituições de interesse
público, mantidas pelo poder público (governos) e existem para servir o
público em geral.
2º Setor – formado por pessoas (entidades privadas) e congrega
instituições de interesse privado, mantidas pela iniciativa privada e possuem
interesses mercantis (visam ao lucro). Existem para suprir a sociedade com
bens (produtos e serviços).
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Quanto ao terceiro setor, Silva (2010, p. 69) diz que “o Terceiro Setor
organiza-se ao redor de causas. Uma organização ou rede de organizações do
Terceiro Setor comumente se forma ao redor de uma causa, que dinamiza a
sua atuação”. Para Alves (2004 apud SARAIVA, 2006, p. 24), “as entidades e
os movimentos do Terceiro Setor são privados por sua origem, mas públicos
por sua finalidade, e promovem a articulação entre a esfera pública e o
âmbito privado com uma nova forma de representação [...]”.
Apoiados em Pestoﬀ (1992), Laville (1994) e Evers (1995), Borzaga e
Defourny (2001, p. 4) afirmam que:
[...] outras teorias do terceiro setor também foram desenvolvidas
internacionalmente. Este é particularmente o caso da abordagem
tripolar que vê a economia em termos de três pólos, às vezes
representados por três tipos de agentes (empresa privada, estado
e famílias)2, às vezes de acordo com os princípios e métodos pelos
quais as trocas são regulamentadas (o mercado, a redistribuição
pública e a reciprocidade)3 e em outros casos de acordo com os
tipos de recursos envolvidos (comercial, não comercial ou não
monetário). Em tal perspectiva, o terceiro setor é visto como
um espaço intermediário no qual os diferentes pólos podem se
combinar.

Bornstein (2006, p. 19-20, grifo do autor) diz que:
[...] historicamente, essas organizações foram definidas
negativamente – como não-lucrativas ou não-governamentais.
Hoje, são vistas como integrando um novo “setor”, chamado de
diversas formas: “setor independente”, “setor não-lucrativo”,
“terceiro setor” ou, termo adotado neste livro, “setor cidadão”.

A busca pela “organização” das entidades nos respectivos setores
leva ao surgimento de novas proposições de setores. Um deles é o Setor 2
½ (dois e meio).
Para Bussacos (2010, grifo nosso):
Por que criar mais um setor? O setor 2,5 pode ser mais um setor
ou acabar com a necessidade de dividir a atuação da sociedade
em setores. [...] A incapacidade dos atuais três setores lidarem
com alguns desafios da sociedade acaba gerando mais um setor,
ou uma mistura do setor dois e três (conhecido como dois e meio).
No entanto, é importante que nos desprendamos da separação
por setores e comecemos a pensar no desenho de organizações
sob-medida [sic] para resolverem os desafios da sociedade atual.

2
EVERS, A. (1995), “Part of the Welfare Mix: The Third Sector as an Intermediate Area”, in
Voluntas, N°6/2 e PESTOFF, V. A, (1992), “Third Sector and Cooperative Services. An Alternative
to Privatization”, Journal of Consumer Policy, Vol 15.
3
LAVILLE, J.-L. (Ed.), (1994). L’économie solidaire, Desclée de Brouwer, Paris.
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Santana e Souza (2015, p. 9, grifo nosso), ao apresentarem o livro
intitulado ‘Empreendedorismo com foco em negócios sociais’, dizem que:
[...] este livro se destina a todos aqueles que querem conhecer
os Negócios Sociais, as Empresas Sociais, as Empresas Inclusivas
ou o Setor 2½, como também podem ser denominados estes
empreendimentos que buscam provocar um elevado impacto
social onde atuam, rompendo com barreiras invisíveis que criam
todo tipo de dificuldade para o ser humano se desenvolver, dar sua
contribuição ao ambiente em que vive e usufruir dos bene�cios do
desenvolvimento.
Fala-se também em “Setor 2,5”, uma referência ao que seria
uma união entre características do segundo setor, de empresas
privadas e marcado pelo foco em retorno financeiro, e do terceiro
setor, de organizações sem fins lucrativos e marcado pelo foco em
geração de impacto socioambiental. (ARANHA, 2015, p. 2, grifo
nosso).

Para Quintessa (2017, p. 4), “o Setor 2.5 é uma referência à união
entre características do segundo setor, de empresas privadas e marcado pelo
foco em gerar lucro, e do terceiro setor, de organizações sem fins lucrativos
e marcado pelo foco em gerar impacto socioambiental positivo”.
As citações apresentadas sobre o Setor 2½ não têm a pretensão de
defender a criação de mais um setor e nem a intenção de promovê-lo. Apenas
pretende demonstrar a tentativa de acomodar as novas instituições no
universo do empreendedorismo social. Considerando que esta necessidade
de acomodação é permanente, a proposição de novos setores permanece.
Recentemente surgiu uma nova classificação de organização
chamada “com fins benéficos”. Um crescente exército de voluntários e
empreendedores sociais interessados está participando de uma comunidade
chamada Fourth Sector Project [Projeto Quarto Setor]. O quarto setor
emerge de uma classificação histórica quase inalterada de empresas que
serviram no setor privado ou no público, mas não em ambos. Existem
entidades com fins lucrativos, organizações sociais sem fins lucrativos (não
governamentais) e governos. O Projeto Quarto Setor busca reconhecer
um novo modelo, o modelo com fins lucrativos, à medida que os setores
começam a se confundir. (DORNELAS; TIMMONS; SPINELLI, 2010, p. 164165).
A Figura 2 representa a área de atuação das organizações híbridas
referente à proposição do Projeto Quarto Setor.
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Figura 3 – Área de atuação do Quarto Setor

Fonte: Fourth Sector (2017).

O Quarto Setor apresenta em seu site4 vários conteúdos para
defender a proposta. Segundo os idealizadores, com o surgimento de
organizações híbridas, há a necessidade de um setor que possa representar
tais organizações.
Além da convergência, um segundo padrão significativo de
atividade organizacional tem ocorrido. As últimas décadas viram
uma proliferação de novos modelos organizacionais híbridos
[...] formados para enfrentar diversos desafios societais. Essas
organizações conscientemente misturam atributos e estratégias
de todos os setores e, portanto, resistem à fácil classificação
dentro dos limites dos três setores tradicionais. Mas eles
compartilham duas características comuns - busca de objetivos
sociais e ambientais e uso de métodos de negócios - que os
posicionam dentro da paisagem do emergente quarto setor.
(FOURTH SECTOR, 2017).

Em relação às características que uma organização com fins benéficos
deve possuir, são listadas:

4

•

Integram objetivos sociais e ambientais com abordagens de
negócios.

•

Incorporam recursos como governança inclusiva, relatórios
transparentes, compensação justa, responsabilidade ambiental,
serviço comunitário e contribuição dos lucros para o bem comum
(FOURTH SECTOR, 2017).

http://www.fourthsector.net/
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Segundo os idealizadores, “as características de um arquétipo de
uma corporação com fins benéficos são oferecidas como uma visão inicial
destinada a catalisar um maior diálogo” (FOURTH SECTOR, 2017). Sugerindo
que tais organizações poderiam ter uma série de atributos principais. O
Quadro 2 apresenta tais atributos.
Quadro 2 – Atributos das organizações do Quarto Setor
- Objetivo social: A corporação com ﬁns benéﬁcos tem um compromisso fundamental
com o propósito social incorporado em sua estrutura organizacional.
- Método comercial: A corporação com ﬁns benéﬁcos pode realizar qualquer atividade
comercial legal que seja consistente com o propósito social e as responsabilidades
das partes interessadas.
- Propriedade inclusiva: A corporação com ﬁns benéﬁcos distribui equitativamente
direitos de propriedade entre as partes interessadas, de acordo com suas
contribuições.
-Governança das partes interessadas: A corporação com ﬁns benéﬁcos
compartilha informações e controle entre os grupos interessados em como eles se
desenvolvem.
- Compensação justa: A corporação com ﬁns benéﬁcos compensa os empregados
e outras partes interessadas proporcionalmente às suas contribuições.
- Retornos razoáveis: A corporação com ﬁns benéﬁcos recompensa os investidores
sujeitos a limitações razoáveis que protegem a capacidade da organização para
alcançar sua missão.
- Responsabilidade social e ambiental: A corporação com ﬁns benéﬁcos
comprometeu-se a melhorar continuamente seu desempenho social e ambiental ao
longo de sua rede de partes interessadas.
- Transparência: A corporação com ﬁns benéﬁcos está comprometida com uma
avaliação e relatórios completos e precisos do seu desempenho e impacto social,
ambiental e ﬁnanceiro.
- Ativos protegidos: A corporação com ﬁns benéﬁcos pode fundir e adquirir
qualquer organização, desde que a entidade resultante seja também uma entidade
de propósito social. Em caso de dissolução, os ativos permanecem dedicados a ﬁns
sociais e não podem ser utilizados para o ganho privado de qualquer indivíduo além
dos limites razoáveis de compensação.
Fonte: Fourth Sector (2017).

Acredita-se que os atributos apresentados no Quadro 2 estão inseridos
nas mais diferentes tipologias de empreendimentos sociais mencionados no
Quadro 1. Este, portanto, poderia ser um modelo que congregaria mais de
um tipo de empreendimento social. Assim, percebe-se que a proposta de um
Quarto Setor pode congregar diversos tipos de empreendimentos sociais.
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Ao apresentar, anteriormente, o Quarto Setor, os dados foram
obtidos no site www.fourthsector.net, citado por Dornelas, Timmons e
Spinelli (2010) no livro Criação de novos negócios. Ao buscar, recentemente,
mais conteúdo sobre o Quarto Setor, deparou-se com o Fourth Sector Group,
hospedado em: www.fourthsector.org/, que se apresenta como:
[...] um grupo de especialistas com profundo conhecimento em
empreendedorismo, política, finanças, filantropia, gestão do
conhecimento, tecnologia, treinamento, construção de movimento
e direito, muitos dos quais participaram de importantes iniciativas
de desenvolvimento com fins benéficos nos últimos 25 anos.
(FOURTH SECTOR GROUP, 2019a).

A estrutura do site www.fourthsector.org/ é um pouco diferente
do www.fourthsector.net, ressaltando que ambos permanecem na World
Wide Web, e aparentam possuir conteúdo muito semelhante. Na seção de
notícias do www.fourthsector.net, há uma série de notícias com data entre
2002 até 2016. Na linha do tempo apresentada em: www.fourthsector.org/,
a data mais antiga remota a uma reunião por meio de teleconferência em
2014. Por fim, diante do que foi possível pesquisar, fica di�cil afirmar se
ambos são a mesma iniciativa e se pertencem ao mesmo grupo de pessoas.
Tentou-se contato com ambos pela opção que há nas respectivas páginas na
web, mas até a finalização deste artigo não houve retorno. Sobre o Fourth
Sector Group, há mais informações na análise dos resultados.

METODOLOGIA
A metodologia que foi empregada neste trabalho de pesquisa
considera quatro enquadramentos metodológicos. Assim, os métodos
empregados passam por definir a pesquisa quanto:
•

aos objetivos e aos fins;

•

aos objetos e às fontes investigadas;

•

às estratégias empregadas; e

•

à abordagem utilizada.

No que diz respeito aos objetivos e aos fins, trata-se de uma
pesquisa descritiva. Para Gil (2009, p. 42), “as pesquisas descritivas têm
como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis”. Completa Vergara (2007, p. 47) que a pesquisa descritiva não
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tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva
de base para tal explicação”. Quanto aos objetos e às fontes investigadas,
é uma pesquisa teórica. Segundo Univali (2011, p. 35), a pesquisa teórica é:
[...] também denominada pesquisa pura, básica ou fundamental,
tem por objeto a problemática teórica e/ou conceitual de um
determinado campo/área de conhecimento; dedica-se ao exame
de teorias e conceitos, com vistas à reconstrução de teorias,
estruturação de sistemas e modelos teóricos e geração de novas
hipóteses.

Em relação às estratégias e aos meios, a pesquisa valeu-se de fonte de
dados secundários, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Ma�ar (2001,
p. 48) diz que dados secundários “[...] são aqueles que já foram coletados,
tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão catalogados à
disposição dos interessados”. No que diz respeito à pesquisa bibliográfica,
Gil (2009, p. 44) afirma que “[...] é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Para
Vergara (2007, p. 48), “pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, redes
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”.
Quanto à abordagem, o método de pesquisa é qualitativo. Para
Roesch (1999), a pesquisa qualitativa precede aos testes de hipóteses e é
apropriada na fase exploratória da pesquisa. Para Univali (2011, p. 27), na
pesquisa qualitativa, “[...] a preferência do pesquisador recai em questões
ou perguntas de pesquisa, pois sua formulação expressa uma postura
investigativa aberta em busca de compreensão dos fenômenos sociais”.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Talvez ainda não esteja claro “em qual setor você se encaixa”. Sendo
assim, é o momento de sintetizar o que foi apresentado, na tentativa de
trazer alguma compreensão sobre o que foi exposto. Cabe salientar que
existe certo consenso quanto ao agente transformador e promotor das
mudanças sociais. Isto é, sobre o empreendedor social. Pode-se notar que os
conceitos, mesmo sendo sobre o mesmo objeto de estudo (o empreendedor
social), variam um pouco entre si e acabam se complementando e ajudam a
entender quem é o empreendedor social, a motivação de quem empreende
socialmente e as suas características. Estes sujeitos são líderes, visionários,
criativos, sensíveis às necessidades da população em vulnerabilidade social,
e acima de tudo, agentes de transformação social que criam soluções
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inovadoras. Apropriando-se do subtítulo do livro de Oliveira (2018): são
pessoas essenciais [ao empreendedorismo social] que fazem acontecer [as
mudanças sociais].
Quanto ao empreendedorismo social, Alves (2012, p. 13) diz que:
“existe uma linha de fronteira muito tênue que divide os conceitos de
empreendedorismo social, voluntariado, caridade, sendo que por vezes
estes conceitos se cruzam e coexistem”. Reforçando a tese da falta de
consenso entre os diferentes atores, Tiscoski, Rosolen e Comini (2013, p. 3),
dizem que:
[...] por ser recente a terminologia em empreendedorismo social,
alguns aspectos foram importados do ambiente corporativo e
têm sido o alvo de debates entre acadêmicos e profissionais. Estes
debates têm sido causados pela falta de um entendimento comum
de um novo conceito que tenta reunir dois tipos de atividades,
considerados, a priori, não conciliáveis: aqueles voltados para
realização de negócios e aqueles voltados para a redução impactos
negativos sociais e ambientais.

O fenômeno é algo abrangente, mas permite afirmar que o
empreendedorismo social é um movimento inovador que oferece soluções
sustentáveis, causando um impacto social positivo na sociedade, por meio de
diferentes modelos de empreendimentos, ao realizar atividades que criam
valor e mudanças sociais positivas e significativas, com vistas a atender às
necessidades sociais da população.
A terminologia citada no Quadro 1 usa as palavras empresa ou
negócio. Sendo assim, buscou-se definição para estes termos. Empresa é
uma “sociedade organizada para a exploração de indústria ou comércio;
com a finalidade de obter um rendimento monetário através da produção
de bens ou de serviços”; juridicamente, é uma “organização do capital e
do trabalho, empenhada em atividade econômica, uma firma” (MICHAELIS,
2019). Quanto ao termo negócio, Michaelis (2019) traz: “empreendimento
comercial, industrial ou financeiro” e “local onde ocorrem as atividades
relativas a tais empreendimentos; casa comercial, companhia, empresa,
loja”.
Observadas as definições anteriores e dada a conotação que há
com empreendimentos que constituem o segundo setor, não é admissível
que algum dos termos encontrados e usados para se referir às formas
de empreendimentos sociais listadas no Quadro 1, possa ser aplicado às
ONGs, portanto, as ONGs são consideradas como entidades não passíveis
de serem enquadradas em algum dos termos apresentados no Quadro 1
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– Terminologias encontradas para os empreendimentos sociais. AS ONGs,
juridicamente, são associações e fazem parte do Terceiro Setor.
Quanto à terminologia encontrada para designar os empreendimentos
sociais: empresas sociais, negócios sociais, negócios de impacto social,
negócios na base da pirâmide, negócios inclusivos, negócios de impacto e
negócios inclusivos e sociais, por exemplo, fica di�cil afirmar que alguma
delas possa fazer parte do 3° setor. A dificuldade se dá pelas razões já
elencadas anteriormente, quando foram apresentadas as definições de
empresa e de negócio e apoiado no conceito do 3º Setor.
Entre os empreendimentos denominados de empresas ou negócios,
existem modelos que há a aceitação da distribuição de lucro e em outros
não, isto é, os empreendimentos formados no modelo de sociedade
podem prever em seu estatuto se irão realizar a distribuição de lucro ou
se não haverá tal distribuição. Sendo assim, a qual setor pertencem estes
empreendimentos sociais? Setor 2 ½ ou ao Quarto Setor?
[...] é importante notar que, nas diferentes culturas nacionais,
são encontrados termos como: “setor da caridade”, “setor
independente”, “setor voluntário”, “organizações nãogovernamentais”, “economia social”, “filantropia” etc., o que
cria muitas dificuldades para pesquisas que visem a estabelecer
relações de semelhança entre os setores, em cada país.
(DIMAGGIO; ANHEIER, 1990; SALAMON; ANHEIER, 1992).

Conforme já citado, dada a diversidade de termos, Bornstein (2006)
chama de setor cidadão. Desta forma, o setor cidadão acolhe todas estas
iniciativas, que sejam empresas ou negócios e, quiçá, até as ONGs.
Em relação ao setor 2 ½, segundo o INEI (2019a), “o setor da economia
que interliga as atividades sociais e ambientais com a lucratividade, de
forma inclusiva, é chamado de 2.5”. Segundo INEI (2019), um dos critérios
apresentados para se definir as organizações que fazem parte do Setor 2.5
é a geração de lucro ao empreendedor, investidor/acionista. Ao mesmo
tempo que reconhece a geração de lucro ao empreendedor, investidor/
acionista, o INEI (2019b, grifo nosso) diz que seu propósito é “desenvolver
o empreendedorismo inovador em organizações da administração privada,
pública e do terceiro setor, de forma a alavancar sua competitividade no
âmbito nacional e internacional e sua capacidade de desenvolvimento
sustentável”. Não está claro se, no entendimento do INEI, todos os tipos
de empreendimentos sociais apoiados pelo INEI fazem parte do Setor 2
½. O INEI, ao incluir em seu propósito de atuação as entidades privadas,
públicas e do terceiro setor, deixa dúvida se só fazem parte do Setor 2 ½ as
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organizações com fins lucrativos ou todos os tipos de organizações. Inclusive
as do Terceiro Setor, o que seria controverso.
Bussacos (2010), ao argumentar sobre o setor 2 ½, acaba levantando a
questão sobre a necessidade, ou não, de se dividir a atuação da sociedade em
setores, mas sugere que o Setor 2 ½ poderia ser criado dada a incapacidade
do 1º, 2º e 3º setores lidarem com alguns desafios da sociedade, sugerindo
que o Setor 2 ½ pode ser uma mistura do segundo e do terceiro setor.
Apoiado em Santana e Souza (2015) e em Quintessa (2017), percebese que haveria empreendimentos sociais específicos que faria parte do
Setor 2 ½. A Quintessa tem uma posição semelhante à de Bussacos (2010),
sugerindo que o setor 2.5 é a união de características do segundo e do
terceiro setores. Santana e Souza (2015) são mais específicos, referindo-se
aos empreendimentos que provocam elevado impacto social.
Na tentativa de maior compreensão sobre o Setor 2 ½, buscaramse mais evidências junto ao Social Good Brasil. Segundo Ramos (2016),
“negócios sociais ou negócios de impacto crescem no Brasil e compõem
o setor 2,5, ficando entre o segundo setor (privado) e o terceiro setor
(ONGs)”. Bussacos (2016, apud RAMOS, 2016), diz que “nesse rol, estão os
empreendedores que querem fazer algo de bom pela sociedade, mas por
meio dos negócios e não de uma ONG”.
Até onde foi possível buscar informações, é duvidoso afirmar quais
são os tipos de empreendimentos sociais que fazem parte do Setor 2 ½.
As ONGs estariam exclusas deste setor por já terem um setor próprio, o
Terceiro Setor, mas o INEI não as exclui no seu processo de atendimento.
No evento que o autor desse artigo participou em 2016, promovido pela
Yunus Negócios Sociais Brasil, a expressão Setor 2 ½ foi amplamente
utilizada, dando pistas que os negócios sociais pertencem a este setor. Mas
os negócios sociais são sociedades com fins lucrativos que não revertem os
lucros/dividendos aos acionistas. Ao ser reconhecido como um setor que
congrega os empreendimentos que provocam impacto social, todos os
listados no Quadro 2 podem ser inclusos.
A Quintessa (2017) elaborou o Guia 2.5 e, ao apresentar os formatos
jurídicos das entidades mapeadas no Guia 2.5, a Quintessa (2017) lista:
empresa, associação, fundação, híbrido, empresa de economia mista,
sociedade em cotas de participação, órgão da administração pública, sem
personalidade jurídica e outros, permitindo supor que o Setor 2 ½ está mais
para um ecossistema de empreendedorismos social do que uma aglutinação
de uma ou outra forma de empreendimento social. Em síntese, ainda não
está claro quais entidades fazem parte do Setor 2 ½.
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Segundo os idealizadores do Projeto Quarto Setor, com o surgimento
de organizações híbridas há a necessidade de um setor que possa representar
tais organizações. Em relação aos atributos destacados pelo Fourth Sector
Project, um deles remete aos “retornos razoáveis: a corporação com fins
benéficos recompensa os investidores sujeitos a limitações razoáveis que
protegem a capacidade da organização de cumprir sua missão” (FOURTH
SECTOR, 2017).
Conforme já informado, ao buscar mais conteúdo sobre o Quarto
Setor, um novo site foi encontrado. Ambos os sites apresentam uma
estrutura do Quarto Setor que remete a uma variedade de organizações,
entidades e até filosofias e modelos de gestão. Para o Fourth Sector Group
(2019b), há uma convergência de movimentos que:
[...] deu origem a uma série de movimentos poderosos. Liderados
por pioneiros, inovadores e líderes de pensamento que desafiaram
o status quo - reimaginando finanças, leis, contabilidade, negócios
e filantropia; repensar a prestação de serviços de saúde, educação
e serviços sociais; reinventar produtos e indústrias, da agricultura
e energia ao vestuário e transporte; e não menos importante,
reconceber o papel das empresas na sociedade e o propósito
fundamental da economia. Esses movimentos simpáticos têm sido
fundamentais para moldar o quarto setor e pavimentar o caminho
para sua adoção e crescimento.

A lista de “movimentos simpáticos” apresentada em www.
fourthsector.net possui: Negócios Afirmativos; Corporações B; Negócios na
Base da Pirâmide; Finanças misturadas; Valor misturado; Marketing de causa;
Economia circular; Capitalismo Consciente; Cooperativas; Financiamento
do Desenvolvimento Comunitário; Responsabilidade social corporativa;
Inovação Social; Feira comercial; Investimento de Impacto; Negócios
Inclusivos; Kyosei; Capitalismo Natural; Nova economia; Valor compartilhado;
Negócio social; Empresa Social; Empreendedorismo Social; Economia Social/
Solidária; Empreendimentos sociais; Investimento Socialmente Responsável;
Responsabilidade dos Stakeholders; Sustentabilidade; Desenvolvimento
sustentável; Empresas Sustentáveis; Transparência; e Filantropia de risco
(FOURTH SECTOR, 2019). Percebe-se que a proposta apresentada pelo
Fourth Sector Group não se distancia muito do que é apresentado no site
www.fourthsector.net.
Esse quarto setor, que cresce rapidamente, combina as lógicas
institucionais dos três setores tradicionais e consiste em empresas
“com fins benéficos” que usam abordagens baseadas no mercado
e capital privado para resolver os problemas sociais e ambientais
mais urgentes do mundo - alavancando lucros em busca de
objetivos. (FOURTH SECTOR GROUP, 2019c).
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Se tomada a citação anterior, o Quarto Setor congregaria apenas
empresas com fins benéficos. Isto é, empresas que se propõem a resolver
problemas sociais. Diante disto, todos tipos citados no Quadro 2 fariam
parte deste setor e ONGs e outras instituições estariam exclusas.
Porém, não é isto que aparenta, pois em ambas as propostas a lista de
entidades apresentadas é grande. Pelo menos na perspectiva apresentada
por ambas propostas, é reconhecida a aglutinação de grande diversidade
de entidades para formar um ecossistema e, sendo um ecossistema, a
abrangência é algo natural. Se é ou não um ecossistema, aparenta haver
controvérsia, pois nas palavras de Dornelas, Timmons e Spinelli (2010, p.
165), “o Projeto Quarto Setor busca reconhecer um novo modelo, o modelo
com fins lucrativos, à medida que os setores começam a se confundir”. Assim,
a esperança de haver um setor específico para empresas e/ou negócios com
fins benéficos não pode ser confirmado e nem descartado. Só o tempo dirá
qual caminho o Quarto Setor conseguirá trilhar. Se será específico, destinado
às empresas e/ou negócios com fins benéficos ou se será um ecossistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo se propôs a trazer ao debate o movimento
denominado de empreendedorismo social, mais precisamente a questão
relacionada aos setores. Como pode ser visto, o empreendedorismo social
é multifacetado. Possui propostas que ainda não estão sedimentadas,
diversos tipos de empreendimentos, terminologias diversas e, além do
terceiro setor que é reconhecido internacionalmente, há novos setores.
Um deles, o Quarto Setor, possui um grupo de pessoas bem articuladas que
empreendem esforços para a sua solidificação e há também o Setor 2 ½,
que é citado e explicado por alguns atores que estão inseridos no fenômeno
empreendedorismo social. Por vezes, o discurso de que o empreendedorismo
social está em desenvolvimento aparenta ser usado para novas proposições
e apresentação de novas ideias e o que já existe é negligenciado. A intenção
aqui não foi esta.
Respostas definitivas não foram dadas, pois há certa dificuldade para
se determinar exatamente qual tipo e forma de empreendimento social
se encaixa em qual setor. Exceção às ONGs, que há muito tempo fazem
parte do 3º setor e, aparentemente, sob um olhar mais restrito, não seriam
absorvidas pelo Setor 2 ½ ou pelo Quarto Setor, recentemente criados.
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Numa perspectiva mais ampla, se considerada a visão de um
ecossistema, a questão é controversa, pois diferente dos primeiros 3 setores
socioeconômicos, as demais propostas aparentam não pretender atrair
uma ou outra forma ou tipo de empreendimento social. Sendo assim, a
questão central formulada e que é o subtítulo deste artigo: em qual setor
você se encaixa? parece ficar sem resposta, caso se procure “encaixar” os
empreendimentos que provocam impacto social em um setor específico, à
exceto as ONGs. Como consolo, dada a aparente abrangência do Setor 2 ½,
esta pode vir a ser sua primeira opção. Se tiver alguma dúvida quanto a isto,
com certeza, você pode optar pelo Quarto Setor, pois ele é uma proposta de
ecossistema para o empreendedorismo social e, como tal, não há nenhuma
dificuldade em se afirmar que se pertence a ele. Como ressalva, há a
necessidade de ver se existe consenso na aceitação deste setor ecossistema
por parte dos diferentes atores que ele se propõe a atrair.
O que foi apresentado até aqui demonstra que surgem novas ideias
e, consequentemente, novas expressões e definições à medida que novos
atores passam a se envolver com o empreendedorismo social. Há também
novas propostas para “organizar” as entidades, tais como os dois novos
setores. Além disto há correntes de pensamento divergentes e interesses
distintos. Isto só reforça a tese de que o fenômeno está em construção e
tomara que não vire uma Torre de Babel, em que as pessoas não se entendam
e não consigam avançar na construção.
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UMA GOTA NO OCEANO E UM MAR DE
POSSIBILIDADES: O CASO DA OCEAN DROP
Gustavo Behling1
Diulneia Granja Pereira2
Sidnei Vieira Marinho3

INTRODUÇÃO

O olhar distante se perdia no mar azul à sua frente. Lucas refletia
sobre tudo o que ele e os sócios passaram até aquele momento, em especial
no último ano, que trouxe consigo uma reformulação total no modelo de
negócios da Brastax, e que originou a Ocean Drop. Tão intensos quanto a
satisfação pelos resultados obtidos eram as dúvidas e os desafios que viriam
pela frente. Um ano após o evento de lançamento dos produtos, ocorrido
em fevereiro de 2016, a empresa havia conquistado uma importante parcela
do mercado e resultados de vendas além do esperado. Contudo, algumas
decisões ainda precisam ser tomadas: como aumentar a escalabilidade da
empresa sem reduzir a sua rentabilidade? Para isso, potencializar o sucesso
dos consumidores com o uso das microalgas é fundamental. Atualmente,
o percentual de recompra gira em torno de 15% das vendas totais. Como
elevar esse indicador? O oceano, fonte de toda a inspiração da Ocean Drop,
trazia consigo uma brisa revigorante e inspiradora. Era hora de voltar ao
trabalho.

ALGO COM ALGAS
Diferentemente da maioria dos estudantes de oceanografia, que
após o curso optam por permanecer na área acadêmica, trabalhar com
consultoria ou como funcionários de grandes empresas, Lucas e Murilo
tinham o sonho de empreender. O ano era 2012, e os amigos sabiam que
seu futuro profissional seria aplicar o conhecimento científico obtido no
curso para criar uma nova empresa. Antes mesmo de ter uma ideia de que
tipo de empresa criar, resolveram formar um time. Convidaram outros dois
1
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behing@univali.br.
2
Aluna do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da Escola de
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3
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colegas da faculdade que cursavam em Itajaí (SC), Juliana, que se destacava
nas disciplinas de química, fundamentais para a área, e Ariel, tido como o
nerd da turma e que poderia contribuir muito com seu vasto conhecimento.
Havia muita sinergia entre os membros e a equipe estava formada!
Mas que tipo de empresa abrir? Para atuar em que setor? A oceanograﬁa
é muito abrangente, envolvendo áreas como química, física, biologia e
geologia. De todas essas ciências, um leque enorme de oportunidades de
negócio diferentes pode surgir. A discussão chegou a um consenso: o novo
negócio deveria envolver microalgas. Dois motivos levaram a essa decisão:
um dos membros do grupo, Lucas, tinha uma experiência bastante signiﬁcativa
com microalgas, adquirida nos três anos de ensino médio, quando participou
de um programa de iniciação cientíﬁca. Neste período, Lucas desenvolveu
pesquisas e participou de diversos eventos cientíﬁcos na área.
Outra razão para optar pelas microalgas foram as diversas oportunidades
de negócio apresentadas pelos professores em duas disciplinas do curso
de oceanograﬁa (ﬁcologia e planctologia). Nessas aulas, os professores
provocavam os estudantes para o potencial de exploração das microalgas
que poderiam servir, dentre outras coisas para produzir biodiesel, fármacos,
pigmentos, tratamento de eﬂuentes e alimentação humana e animal.
Durante esse período de maturação da ideia, surgiu um grande incentivo
para o grupo: o Prêmio Santander de Empreendedorismo 2012. O prêmio é
destinado a alunos de graduação e pós-graduação e tem por objetivo apoiar e
reconhecer a criação e o desenvolvimento de projetos de estudantes com perﬁl
e postura empreendedora. Como os futuros sócios ainda estavam cursando a
graduação, ﬁcou decidido que os colegas participariam do prêmio submetendo
um plano de negócios. Mas havia ao menos dois grandes problemas pela
frente: trabalhar com algas, mas de que forma, especiﬁcamente? Segundo,
como um grupo de oceanógrafos desenvolveria um plano de negócios capaz
de vencer um concurso, sem o conhecimento técnico necessário para isso?
Após muita deliberação, a primeira dúvida foi sanada. O grupo
tinha uma ideia de negócio: tratar os efluentes de abatedouros de frango
utilizando microalgas para garantir o saneamento da água e reutilizá-la
no processo industrial em fins não nobres. Os estudantes pesquisaram
80

a respeito e descobriram que, para cada ave abatida, são utilizados 20
litros de água no processo produtivo. Toda essa água vira esgoto, repleto
de matéria orgânica, que precisa de tratamento antes de ser devolvida à
natureza. As algas têm uma enorme capacidade de tratar esses efluentes,
visto que a matéria orgânica é seu alimento. Ao final desse processo, a água
tratada retornaria para o processo produtivo e haveria ainda uma grande
quantidade de algas com alto poder nutritivo que poderia ser utilizada na
alimentação dos frangos, fechando um ciclo totalmente sustentável.
Para os membros da equipe, estava claro o potencial dessa
oportunidade. O fato de Santa Catarina ser o segundo maior produtor de
frangos do Brasil, abatendo mais de 800 mil aves por ano (FIESC, 2015) e
o Paraná, líder nacional ser um estado vizinho, embasava essa convicção.
Além disso, à época o país vivia uma enorme crise de escassez da água e a
eficiência no uso passou a ser preocupação de todos, principalmente das
empresas que utilizavam água em seus processos produtivos.
Resolvida a primeira dúvida, a empresa já tinha até nome: Brastax.
Faltava escrever o plano de negócios, o que com bastante empenho do grupo
para estudar a respeito, não consistiu em um obstáculo. Para surpresa dos
próprios estudantes, e agora futuros empreendedores, o plano de negócios
submetido ao prêmio foi sendo classificado fase a fase e ficou entre os cinco
finalistas, que deveriam apresentar um pitch na cidade de São Paulo. Além
de conquistar o primeiro lugar, o grupo foi recompensado com 50 mil reais.
Aquele era um momento importante para a empresa que sequer havia
nascido ainda. Dividir o prêmio entre os quatro membros do time ou investir
tudo na empresa? A segunda opção foi unânime.

O PERÍODO DE INCUBAÇÃO
Com a conquista do Prêmio Santander de Empreendedorismo, os
estudantes foram convidados a participar da incubadora tecnológica da
universidade em que estudavam, com o objetivo de implementar o plano
de negócios, criando uma empresa. O desafio foi aceito e a empresa iniciou
o seu período de incubação. Nesta fase, a empresa passou a funcionar
dentro da universidade, utilizando sua estrutura e recebendo apoio para o
desenvolvimento de pesquisas aprofundadas de mercado, planejamento de
um protótipo e criação do modelo de negócios.
Paralelamente a isso, cada um dos integrantes, já chegando ao final
da faculdade de oceanografia, direcionou seu trabalho de conclusão de
81

curso para desenvolver uma das partes do processo: como produzir a alga,
como tratar os resíduos do processo produtivo, e de que forma nutrir os
frangos com as microalgas. Muito estudo foi necessário para desenvolver a
tecnologia.
A aceitação da ideia por parte da mídia foi imediata. A empresa
começou a figurar em diversos veículos de repercussão nacional, como o
Pequenas Empresas & Grandes Negócios e a participar de prêmios na área
de sustentabilidade e de captação de recursos.
Como ganhadora do prêmio nacional de empreendedorismo
universitário, a Brastax foi convidada a participar de mais um concurso,
que reuniria os campeões do mesmo prêmio nos países integrantes da
Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB). A apresentação, realizada no
Panamá, também conquistou o 1º lugar e mais uma recompensa de 20 mil
euros, todos investidos na empresa. Outro aporte importante foi conseguido
mediante aprovação em edital do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), para projetos inovadores, na qual a empresa recebeu um
aporte de 500 mil reais para desenvolvimento da tecnologia necessária.

PIVOTA, PIVOTA E... PIVOTA
Com a tecnologia em desenvolvimento era hora de ir ao mercado
avaliar a aceitabilidade da oportunidade de negócio. Esse processo ocorreu
durante os anos de 2013 e 2014. Contra todos os prognósticos, o resultado
foi decepcionante. Os empresários ouviam a ideia, diziam ser extremamente
interessante, mas que não estavam dispostos a fazer o investimento
necessário para aplicá-la em seu processo produtivo. O grupo percebeu
que as indústrias davam pouca atenção ao problema do tratamento de
efluentes, que era visto unicamente como uma despesa obrigatória. Seria
necessária uma mudança de cultura e, na visão dos sócios da Brastax, a falta
de um especialista na área para argumentar de maneira mais eficiente com
os clientes pesou para a pouca aceitação da ideia.
Outro problema, foi a falta de um MVP Minimum Viable Product
(produto mínimo viável). O MVP é uma solução (produto/serviço) que um
segmento de clientes dá valor, ou seja, algo pelo qual estariam dispostos
a pagar, utilizando a menor quantidade de recursos e desenvolvido no
menor tempo possível. Nesse sentido, havia dúvidas sobre como a Brastax
geraria receita: uma alternativa seria a empresa construir toda a tecnologia
e vender a biomassa de alga para seus clientes. Ou os clientes pagariam
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pela tecnologia e a Brastax operaria o sistema. Porém, os sócios não tinham
clareza quanto à forma de operar. Além disso, não havia comprovação dos
resultados da nova tecnologia e se, de fato, proporcionaria os resultados
prometidos, visto que a Brastax não teve a oportunidade de testar o processo
em um abatedouro.
As primeiras decepções no mercado fizeram os sócios repensar
o modelo de negócios, pivotando algumas hipóteses. Visando reduzir o
investimento necessário, não seria viável utilizar uma alga de produção mais
rápida e barata no processo? Talvez fosse mais viável mercadologicamente
apenas tratar os efluentes sem utilizar as algas na alimentação das aves...
e se o mercado fosse aberto para outros tipos de produtores, como porco,
peixe, ração animal, visto que as algas serviriam para tratar qualquer resíduo
orgânico? Todas essas hipóteses levantadas foram testadas no mercado e se
mostraram ineficientes.
Apesar do esforço de rodar praticamente todo o estado visitando
possíveis clientes, todas as conversas que se iniciavam, de forma tímida
depois de muita insistência, esbarravam no fato de que os possíveis clientes
viam sentido na proposta, mas não estavam interessados em investimentos
que retornariam apenas no longo prazo.
Já haviam se passados dois anos da elaboração do plano de negócios
inicial e, desde então, os sócios da empresa retiraram valores irrisórios como
remuneração. O curso superior estava chegando ao fim e a pressão por
fazer com que a ideia de negócio se tornasse viável aumentava. Os recursos
estavam esgotando e algo urgente precisaria ser feito. Nesse momento,
a empresa recebeu o aporte financeiro de dois investidores anjo. Dois
estagiários da empresa, também estudantes universitários que acreditavam
na ideia, investiram suas economias na empresa, proporcionando um respiro
fundamental naquele momento.

UMA NOVA MISSÃO
O ano de 2015 foi o divisor de águas da Brastax. Com os recursos
esgotados, decisões importantes precisavam ser tomadas. Foi então que
surgiu a oportunidade de a empresa participar do programa Darwin Starter de
aceleração. Mais de 200 startups se inscreveram e a Brastax foi selecionada
para um período de seis meses de aceleração, na qual a aceleradora
investira 150 mil reais em recursos financeiros e outros 350 mil reais em
uma tool box, com diversas ferramentas de gestão. Além disso, a empresa
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seria acompanhada por um mentor e um padrinho e, em contrapartida, a
aceleradora receberia uma participação no capital social da Brastax.
Na primeira semana do processo de aceleração, a empresa “virou de
ponta cabeça”, como disse um dos sócios. Foi o momento de uma decisão
estratégica importante: aplicar todo o recurso da aceleradora, insistindo em
uma ideia que já havia sido testada e refutada pelo mercado? Ou pensar em
algo diferente?
Foi então que os sócios da empresa pensaram em direcionar a atuação
para o mercado de nutrição humana com microalgas. Diversas pesquisas de
mercado foram realizadas para compreender qual o tamanho desse mercado
no país e se existia demanda. A resposta era positiva. Cogitaram, então, a
hipótese de tornar a Brastax uma produtora de alga para comercialização
no mercado interno e externo. Esse novo modelo exigiria a construção de
uma fazenda e um investimento na ordem de 2 milhões de reais. Além
disso, o tempo de regulamentação poderia ser de 2 a 3 anos. A ideia acabou
descartada.
Outra oportunidade surgiu: que tal comprar o produto acabado,
aplicando um branding diferenciado e tornando-se a primeira empresa
brasileira especialista em nutrição com microalgas? Cada vez mais as
pessoas têm uma maior quantidade de tarefas para realizar e, por vezes, isso
acaba limitando a atenção dada a um aspecto fundamental para a saúde e
qualidade de vida: a alimentação. Este cenário de complexidade para cuidar
da saúde, especificamente tratando-se de alimentação, foi o grande motor
e direcionador para a mudança de atividade da Brastax.
As empresas estabelecidas nesse mercado ou não eram especialistas
em algas, como a Mundo Verde, que comercializa mais de 8 mil itens e as
algas compõem esse por�ólio; ou possuíam uma estratégia de marketing
muito fraca, com embalagens que mais se assemelham a medicamentos do
que a alimentos.
O martelo estava batido. Foi definida então uma nova missão: “Vamos
simplificar a alimentação das pessoas com as microalgas”. Microalgas são
alimentos 100% naturais, altamente concentrados em nutrientes, vitaminas,
antioxidantes e minerais, que, com uma pequena quantia diária, garantem
uma carga nutricional adequada. As pesquisas realizadas demonstraram
que dois produtos poderiam ser comercializados no Brasil por questões
de regulamentação: a Spirulina, que oferece nutrição prática, aumento de
energia, foco e equilíbrio mental, cuidado com o coração e evita excessos na
alimentação por meio da saciedade; e a Chlorella, que purifica o organismo,
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renova as células e os tecidos do corpo, fortalece o sistema imunológico,
regula o organismo e melhora a pele e os cabelos.
“Precisamos tirar a cara de remédio desses produtos, esses tubinhos
brancos parecem remédio, mas o que vendemos é alimento”, alertou um
dos sócios. Iniciou-se então o desenvolvimento de um propósito da empresa,
sua missão, visão e valores, muito diferentes das empresas estabelecidas
no mercado. E um novo nome: a Ocean Drop, que passou a ser o braço de
alimentação humana da Brastax.

A OCEAN DROP
O processo de branding da Ocean Drop foi concebido para atingir três
personas desenhadas com base em argumentos técnicos bem definidos.
Esse processo de segmentação foi uma das ferramentas proporcionadas
pela aceleração. Os três públicos da Ocean Drop são:
•

Pessoas com ro�na intensa, que buscam cuidar da alimentação
e se manterem energizadas e nutridas, mesmo diante de uma
rotina intensa de atividades.

•

Vegetarianos e veganos, que buscam nas microalgas a
complementação de nutrientes essenciais para o corpo.

•

Atletas proﬁssionais, que visam aumentar a sua performance e
se recuperarem de maneira 100% natural.

O processo de desenvolvimento dos produtos e de comunicação é
planejado para essas três personas específicas. Além disso, o DNA da empresa
está voltado ao desenvolvimento de uma cultura de respeito e integração
do homem ao meio ambiente. A Ocean Drop não pretende apenas atuar
como empresa ecologicamente sustentável, mas também empoderar os
seus consumidores a abraçar a causa da proteção natureza e, em especial,
dos oceanos.
A marca e os produtos (Figura 1) da Ocean Drop foram lançados
oficialmente no dia 18 de fevereiro de 2016 no evento Meetup Startup SC e
Demo Day Darwin Starter, realizado na Associação Catarinense das Empresas
de Tecnologia de Florianópolis-SC (ACATE) e passaram a ser vendidos
exclusivamente no canal e-commerce para consumidores finais (B2C).
Os produtos da Ocean Drop (Spirulina e Chlorella) são ecologicamente
corretos, suas embalagens recicláveis e com a menor utilização possível de
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plásticos. As embalagens possuem 240 cápsulas que duram dois meses (o
consumo é de quatro cápsulas diárias). Embora o custo-bene�cio para o
consumidor seja melhor do que o das marcas concorrentes, custo de compra
é maior, já que existem concorrentes com embalagens de 15 cápsulas. Mas
a Ocean Drop busca fugir da imagem milagrosa (e errônea) que alguns
consumidores fazem das microalgas. O tempo de dois meses, segundo a
assessoria recebida por nutricionistas, é necessário para o corpo se adaptar
ao produto e o cliente perceber os resultados.
A matéria-prima é importada, encapsulada e embalada por um
parceiro da empresa. Essa opção reduz a margem de lucro, já que a Ocean
Drop atua apenas na ponta da cadeia. Porém, essa opção foi considerada a
mais viável para reduzir o investimento e o tempo necessários para que a
empresa pudesse produzir suas próprias algas.
Percebendo a oportunidade de gerar negócios no canal B2B, a empresa
definiu a estratégia de estar presente nas melhores lojas de produtos naturais
do país. Para isso, em vez do modelo tradicional de vendedor externo, optou
pela adoção do insigth sales. Um pré-vendedor faz a qualificação das lojas,
por meio de critérios como o posicionamento da marca, presença nas mídias
sociais, dispor de canais de comunicação com os consumidores, entre outros.
Lojas que passam por esse filtro e tornam-se qualificadas são contatadas pelo
vendedor, que oferece os produtos da empresa e oferece treinamento on-line
sobre os produtos. A aceitação tem sido boa e, embora a margem nesse canal
seja muito inferior ao B2C, a maior parte das vendas acaba ocorrendo por
meio de recompra, não necessitando um investimento significativo. Atender o
canal B2B também é importante para a marca se fazer presente frente a seus
concorrentes nas gôndolas das lojas.

OS RESULTADOS DAS VENDAS
Um ano após o evento de lançamento dos produtos, a Ocean Drop
acumula números surpreendentes para uma startup. A empresa cresceu 40%
ao mês no primeiro ano de atuação, saindo do zero para um faturamento
de 600 mil reais. Mais de 3.200 consumidores adquiriram os produtos via
canal B2C e os produtos estão disponíveis em cerca de 100 lojas de produtos
naturais de todas as regiões do país.
Os resultados, segundo o sócio da empresa, são fruto de um trabalho
bem planejado no canal B2B e de investimentos pesados em publicidade no
B2C. A empresa busca estar bem posicionada em qualquer termo de busca
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no Google relacionado à Spirulina e à Chlorella. Além disso, utiliza as mídias
sociais, principalmente Facebook e Instagram, para divulgar informações
sobre os produtos. As influenciadoras digitais também exercem um papel
muito importante no aumento das vendas, divulgando os produtos nas redes
sociais. Todas as influenciadoras parceiras da Ocean Drop são qualificadas
no sentido de avaliar se sua imagem é sinérgica aos valores e ao público-alvo
da empresa.
Outra estratégia fundamental para o crescimento da empresa é
o marketing de conteúdo. Como não existem empresas especialistas em
alimentação com microalgas no Brasil e as pessoas não conhecem esses
produtos, a Ocean Drop entende que é fundamental gerar conteúdo próprio,
de qualidade e revisado por nutricionistas para promover um melhor
entendimento sobre as microalgas, tanto para os revendedores como para
os consumidores. Para isso, a empresa mantém um blog, com atualização
semanal, que apresenta tanto conteúdo de topo, instruindo as pessoas a
como se alimentar melhor fora de casa, como de base, com os bene�cios
específicos da Spirulina e da Chlorella.

AS DECISÕES PARA O FUTURO
Os excelentes resultados conquistados até aqui de forma alguma
acomodam os sócios da Ocean Drop, que sabem que diversas questões
requerem análise e decisões estratégicas para aumentar o volume de
vendas da empresa. O sucesso do cliente no processo de melhoria da sua
nutrição, na visão dos empresários, é fundamental para a continuidade do
crescimento da empresa. Como potencializar o sucesso dos consumidores
com o uso das microalgas?
Atualmente, o volume de recompra, em relação às vendas totais
da empresa, é de 15%. Estatísticas do e-commerce mostram que 20% de
recompra é um índice excelente. Como elevar esse indicador? Ambas são
decisões importantes para a empresa conseguir escalar dentro dos dois
canais, sem perder em rentabilidade.
Além disso, há a Brastax, que não morreu. Vale a pena investir
dinheiro, tempo e dedicação na ideia que originou todo o sonho? Quais
mudanças no modelo de negócios poderiam tornar a Brastax um negócio
viável?
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ANEXOS
Figura 1 – Os produtos da Ocean Drop

Fonte: Ocean Drop (2017).

Para mais informações sobre a empresa acesse:
•

Site: h�ps://oceandrop.com.br/

•

Blog: h�p://my.oceandrop.com.br

•

Facebook: h�ps://www.facebook.com/myoceandrop

•

Instagram: h�ps://www.instagram.com/oceandrop/

•

Youtube: h�ps://www.youtube.com/channel
UCIc7xzKea9394vWmVht1amA

•

Reportagem: h�p://revistapegn.globo.com/Startups/
noticia/2017/04/empreendedor-fatura-r-700-mil-com-vitaminafeita-com-microalgas.html
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NOTAS DE ENSINO
RESUMO
O presente caso de ensino sugere a necessidade de analisar
estrategicamente o modelo de negócios adotado pela Ocean Drop, de
forma que a empresa possa continuar aumentando a sua escalabilidade sem
afetar a rentabilidade. Provoca uma reflexão sobre a adequação do plano
de negócios em estágios iniciais da empresa e a utilização do modelo de
negócios Canvas como alternativa ao planejamento formal e sistemático.
Além disso, o caso oferece informações relevantes sobre a trajetória da
empresa, possibilitando a discussão de características de startups, vantagens
e desvantagens dos processos de incubação e aceleração. Por fim, é possível
analisar as deficiências no modelo de negócio da Brastax, empresa que
originou a Ocean Drop, as quais inviabilizaram a continuidade da operação.
Este caso pode ser utilizado em cursos de pós-graduação ou MBA’s, em
disciplinas de Empreendedorismo, Inovação ou Gestão Estratégica. As
situações relatadas neste caso são baseadas em uma história real e o nome
da empresa e dos personagens foram mantidos. As notas de ensino trazem
sugestões de questões a serem discutidas em sala de aula, além de uma
proposta de dinâmica para utilização do caso, que possibilita relacionar os
fatos com a literatura sobre construção e avaliação do modelo de negócio
Canvas, características de startups e processos de incubação e aceleração
de empresas.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Modelo de negócios. Caso de ensino.

OBJETIVOS EDUCACIONAIS
Com base no relato da trajetória da empresa apresentada no caso de
ensino, ele pode proporcionar os seguintes objetivos de aprendizagem:
a) Refletir sobre a utilidade do plano de negócios em estágios iniciais
de uma empresa inovadora;
b) Identificar características de startups, bem como vantagens e
desvantagens dos processos de incubação e aceleração;
c) Avaliar um modelo de negócios Canvas, sugerindo ações para o
aprimoramento do modelo.
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UTILIZAÇÃO RECOMENDADA
Sugere-se a aplicação deste caso em disciplinas de Empreendedorismo,
Inovação ou Gestão Estratégia de cursos de pós-graduação ou MBA’s para
abordagem dos seguintes temas: construção e análise do modelo de negócios
Canvas, discussão sobre a utilidade do plano de negócios tradicional em
estágios iniciais de uma empresa, características de uma startup e vantagens
e desvantagens dos processos de incubação e aceleração. Como questão
principal, o caso instiga a tomada de decisão necessária para a empresa
aumentar a sua escalabilidade sem perder em rentabilidade. A aplicação do
caso pode ser iniciada por meio de uma discussão para atender aos dois
primeiros objetivos educacionais, estimulando os alunos a refletirem e
dialogarem sobre a utilização do plano de negócios tradicional em empresas
inovadoras. Além disso, pode-se solicitar que os estudantes identifiquem
características da Brastax e da Ocean Drop comuns às startups, além de
analisar os pontos positivos e negativos dos processos de incubação e
aceleração pelos quais a empresa passou.
Após essa etapa inicial, os alunos podem ser divididos em grupos
com o intuito de elaborarem o modelo de negócio Canvas da Ocean Drop,
avaliando o modelo atual com base em critérios com os quais já tenham sido
familiarizados previamente (ver análise do caso e conexão com a literatura).
No tocante à questão-chave do caso, os grupos podem apontar quais
mudanças são necessárias para que a empresa aumente a sua escalabilidade,
sem perder em rentabilidade. Outra sugestão é que, ao final, seja fomentada
uma discussão sobre as falhas no modelo de negócio as quais inviabilizaram
a continuidade da Brastax e quais ajustes seriam necessários no modelo
caso os empreendedores desejem retomar as atividades da empresa.
O presente caso de ensino contém níveis de dificuldade, 3, 2 e 1,
conforme a escala de Leenders e Erskine (1989), em que 1 (apresentação)
representa um nível de complexidade fácil; 2 (conceitual), regular; e 3
(analítica), di�cil. A Figura 1 apresenta cada objetivo educacional associado
ao seu nível de complexidade, bem como uma estimativa do tempo sugerido
para cada etapa da aula de aplicação do caso.
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Figura 1: Sugestão de Plano de Aula e Classificação dos Objetivos em Níveis de Dificuldade
Etapa da aula
Nível de
Objetivo Educacional
Tempo
Complexidade
sugerido
Estimular os alunos a
reﬂetirem e dialogarem
sobre a utilização do plano
de negócios tradicional em
empresas inovadoras
Solicitar aos alunos que
identiﬁquem características
da Brastax e da Ocean Drop
comuns às startups

Identiﬁcar os pontos
positivos e negativos dos
processos de incubação e
aceleração pelos quais a
empresa passou
Dividir os alunos em
grupos para que elaborarem
o modelo de negócio
Canvas da Ocean Drop,
avaliando o modelo atual
Solicitar aos grupos que
apresentem quais mudanças
são necessárias para que
a empresa aumente a sua
escalabilidade, sem perder
em rentabilidade
Promover uma discussão
sobre as falhas no
modelo de negócio
que inviabilizaram a
continuidade da Brastax
e quais ajustes seriam
necessários no modelo,
caso os empreendedores
desejem retomar as
atividades da empresa

2 – Conceitual

1 – Apresentação

2 – Conceitual

2 – Conceitual

3 – Analítica

Reﬂetir sobre a
utilidade do plano de
negócios em estágios
iniciais de uma
empresa inovadora
Identiﬁcar
características
de startups bem
como vantagens e
desvantagens dos
processos de incubação
e aceleração
Identiﬁcar
características
de startups bem
como vantagens e
desvantagens dos
processos de incubação
e aceleração
Avaliar um modelo
de negócios Canvas,
sugerindo ações para
o aprimoramento do
modelo
Avaliar um modelo
de negócios Canvas,
sugerindo ações para
o aprimoramento do
modelo
Avaliar um modelo
de negócios Canvas,
sugerindo ações para
o aprimoramento do
modelo

3 – Analítica

Fonte: Elaborada com base em Leenders e Erskine (1989, p. 120).
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30
minutos

60
minutos

60
minutos

30
minutos

FONTES DE DADOS
Utilizaram-se fontes primárias de dados para a construção deste
caso de ensino, por meio de entrevista com Lucas Marder, um dos sócios da
empresa; e fontes secundárias, tais como: site da empresa, reportagens e
divulgações dos produtos em mídias sociais.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO
De maneira a fomentar a discussão do caso, sugerem-se algumas
questões:
1 – Quais características de uma startup podem ser identificadas nas
empresas Brastax e Ocean Drop?
2 – Como os processos de incubação e aceleração contribuíram para
a empresa? Ambos os processos trouxeram algum ponto negativo?
3 – Qual a relevância do plano de negócios elaborado para a Brastax?
É possível atender a todos os requisitos de um plano de negócios quando se
tem apenas uma ideia inovadora?
4 – Quais os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças
do modelo de negócios atual da Ocean Drop e quais decisões ou mudanças
precisam ser tomadas para que a Ocean Drop aumente a sua escalabilidade
sem afetar a rentabilidade?
5 – Que mudanças seriam necessárias no modelo de negócios da
Brastax caso os empreendedores decidissem retomar as atividades da
empresa?

92

ANÁLISE DO CASO E CONEXÃO COM A LITERATURA
Nessa seção, são apresentados os argumentos teóricos que
possibilitam a solução das questões propostas.

CARACTERÍSTICAS DE UMA STARTUP
O SEBRAE-MG (2014) define startup como uma empresa nova,
embrionária ou ainda em fase de constituição que conta com ideias
inovadoras e, por ainda estar implantando um novo modelo de negócios
no mercado, as condições de trabalho são de extrema incerteza. Todavia,
os custos iniciais são baixos e as startups são altamente escaláveis, gerando
uma expectativa de crescimento muito grande quando dão certo.
Startups são empresas nascentes que possuem na inovação
tecnológica disruptiva os fundamentos de sua estratégia competitiva. Têm
como principais características o caráter de organização temporária com
potencial de rápido crescimento, em busca de um modelo de negócios que
possa tornar-se repetível e escalável. Assumem uma posição indefinida de
mercado na busca por oportunidades em nichos específicos e de forma geral
carecem de legitimidade organizacional e legal, o que dificulta contratações
de funcionários, negociações com parceiros e fornecedores. Em geral,
os empreendedores envolvidos nesse tipo de empresa possuem pouca
experiência de mercado (DULLIUS; SCHAEFFER, 2016).
As características apontadas por Dullius e Schaeﬀer (2016) podem
ser identificadas em ambas as fases da empresa. A Brastax ainda era uma
empresa em fase de constituição, com organização temporária, carecendo
de legitimidade legal e atuando em condições de extrema incerteza, dada
a inovação disruptiva que propunha ao mercado. Embora investimentos
tenham sido realizados na empresa, o fato de operar junto a uma incubadora
tecnológica reduziu significativamente os custos iniciais.
Após a reformulação do modelo de negócios ocorrido com o
processo de aceleração que culminou com a criação da Ocean Drop, algumas
características apontadas por Dewes (2005) podem ser percebidas, como
a inovação contínua, o desenvolvimento de ideias diferentes, com uma
estrutura formada por poucos colaboradores. Embora o ambiente fosse
altamente incerto, a empresa apresentou grande potencial de geração de
valor em um curto espaço de tempo, saindo do zero para um faturamento
acima de 600 mil reais no primeiro ano de atuação (DEWES, 2005).
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Diferentemente de startups de tecnologia, em ambas as fases da empresa,
promover a escalabilidade é um desafio, visto que o aumento da demanda
gera uma elevação de custos de forma proporcional.

PROCESSOS DE INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE EMPRESAS
As incubadoras e aceleradoras de empresas exercem um papel
relevante no ecossistema empreendedor. Incubadora é o nome dado a
um espaço institucional (LALKAKA, 2003), que é concebido para apoiar o
desenvolvimento de novos empreendimentos e oferecer infraestrutura
para a expansão de projetos inovadores (ANPROTEC, 2003). O processo de
incubação tem como vantagens: identificar oportunidades de negócio; apoiar
as micro e pequenas empresas quanto ao desenvolvimento de políticas de
inovação; apoiar o desenvolvimento tecnológico; aumentar a diversificação
da economia regional; aumentar o emprego e o rendimento; e consolidar o
espírito associativo (LALKAKA, 2003).
Apesar das vantagens apresentadas, o processo de incubação
apresenta algumas limitações: é direcionado a um grupo de potenciais
“vencedores”; dependente de apoio do governo em termos de políticas,
infraestrutura e fundos; alcance limitado; dispendioso em termos de
fornecimento de apoio e local para trabalho; pode criar duplicação de
serviços; demanda equipes de gestão experientes; criação de dependência
por parte dos empreendedores; necessidade de uma boa estrutura de
negócio e bem localizada e demanda subsídios externos até tornar-se
autossustentável (LALKAKA, 2003).
A empresa retratada no caso passou por um período de incubação
de três anos, nos quais a infraestrutura e o apoio concedido contribuíram
significativamente para a sua sobrevivência. O relato do sócio entrevistado
demonstra que o processo de incubação foi importante para reduzir os
custos iniciais com instalações, além do suporte recebido da instituição de
ensino, que apoiou o desenvolvimento da tecnologia necessária. No entanto,
trouxe como limitação a alta dependência dos incubadores, o que por vezes
limitava as iniciativas dos próprios empreendedores.
Quanto às aceleradoras, não há na literatura uma definição precisa
do seu significado e o mesmo varia muito entre países e fundos setoriais
(MILLER; BOUND, 2011). Para Cohen (2013), as aceleradoras são um tipo novo
de organização, que visa ajudar empreendedores a definir e construir seus
negócios, com base em seus produtos e serviços e a identificar os segmentos
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de consumidores mais promissores. As aceleradoras possuem como principal
característica a duração limitada de tempo para o programa de aceleração
e visa que os empreendedores desenvolvam o seu empreendimento,
apresentando suas startups em um evento de encerramento do programa
para um grupo de investidores (COHEN, 2013). Apesar do crescimento das
aceleradoras, pouco se sabe sobre o valor e a eficácia dos seus programas, e
pesquisas descritivas sobre o tema são escassas (COHEN; HOCHBERG, 2013),
o que não permite ainda evidenciar suas vantagens e desvantagens, o que
pode ser evidenciado no caso. Contudo, o processo de aceleração permitiu
que a empresa em pouco tempo revisasse a sua estratégia de negócios,
contando com mentorias e apadrinhamentos essenciais na busca de um
modelo de negócios mais viável e rentável dentro das possibilidades e dos
recursos à disposição da empresa. Foram tanto o aporte financeiro como as
ferramentas proporcionadas no processo de aceleração que permitiram que
a Ocean Drop nascesse.

O MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS
Para Blank (2013), a forma tradicional de planejamento, com base no
plano de negócio, parte da premissa de que é possível responder à maioria
das interrogações de um empreendimento já de saída, antes de conseguir
capital e de colocar a ideia em prática. O autor defende, porém, que antes de
escrever um plano de negócios, empreendedores à frente de startups devem
preocupar-se em criar um modelo de negócios por meio da metodologia
Canvas. Esse método foi desenvolvido por Osterwalder e Pigneur (2011)
e consiste em um diagrama que permite representar, visualizar, avaliar e
alterar as decisões-chave de uma empresa.
Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e
captura de valor de uma organização (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).
Segundo os autores, o modelo de negócio Canvas é formado por nove
componentes:
•

Segmento de clientes: qual (ou quais) os segmentos de clientes
que a empresa busca servir;

•

Proposta de valor: de que maneira a empresa resolve os problemas
do(s) segmento(s) de clientes ou satisfaz as suas necessidades;

•

Canais: como a(s) proposta(s) de valor é(são) levada(s) aos clientes
em termos de canais de distribuição e comunicação;
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•

Relacionamento com os clientes: como a relação com o(s)
segmento(s) de clientes é estabelecida e mantida;

•

Fontes de receita: como as propostas oferecidas ao(s) segmento(s)
de clientes resultam em receita para a empresa;

•

Recursos principais: quais os ativos necessários para entregar a(s)
proposta(s) de valor aos clientes;

•

Atividades-chave: quais atividades são essenciais para a entrega
de valor ao(s) segmento(s) de clientes;

•

Parcerias principais: quais atividades são terceirizadas no
processo;

•

Estrutura de custos: quais custos envolvidos na operação do
modelo de negócios.

Para Osterwalder e Pigneur (2011), o diagrama do modelo de
negócios deve ser impresso em um quadro pôster, fixado na parede e a
partir de então os quadrantes vão sendo preenchidos com post-its, embora
diversas ferramentas online e colaborativas permitem a criação do quadro.
Essa primeira versão do Canvas, porém, é composta apenas por
hipóteses, que precisam ser comprovadas. Nenhum empreendedor está
totalmente ciente das necessidades reais dos clientes e, por mais que tenha
desenvolvido uma série de pesquisas, o que há inicialmente são apenas
possibilidades que precisam ser validadas (ou pivotadas) pelo mercado
(BLANK, 2013). Cada hipótese pivotada é revista no modelo de negócios,
que vai sendo ajustado conforme as iterações, ou idas e vindas do mercado.
Nessa lógica, a opinião do cliente deve ser ouvida desde cedo, sem
que se levem adiante as ideias até que se tenha clareza do que os clientes
querem. Esse processo é denominado desenvolvimento com clientes e tem
como resultado a criação de um Minimum Viable Product (Produto Mínimo
Viável), algo que se assemelha a um produto/serviço, que emprega o menor
número de recursos possível, mas que o cliente valoriza (BLANK, 2013).
Esse processo, normalmente, é resultado de várias iterações, tentativa e
erro, e protótipos testados junto a muitos clientes. Para Dimov (2011), a
oportunidade visualizada inicialmente vai evoluindo por meio de um ciclo
de ideias e ações cada vez que o empreendedor vai ao mercado e incorpora
o novo conhecimento proporcionado pela iteração, modificando o seu
modelo.

96

O caso demonstra como a falta da validação de uma ideia junto ao
mercado pode comprometer a sua eficácia. Sarasvathy (2001) propõe dois
diferentes modos para a exploração de uma oportunidade de negócio. O
primeiro deles, denominado causation, acontece quando o empreendedor
possui um objetivo em mente e age para implementar suas ideias numa
lógica causal. Nesta perspectiva, o empreendedor planeja o conjunto de
ações necessárias para chegar a um resultado final e a oportunidade surge
da análise de informações que o empreendedor tem acesso. No segundo
processo, denominado pela autora de effectuation, as oportunidades são
criadas por meio da interação do empreendedor com o ambiente. Não há
um objetivo final em mente, e sim um aproveitamento das contingências,
experiências e parcerias para desenvolver efeitos possíveis a partir dos meios
disponíveis. Na fase da Brastax, inicialmente, o que se percebe é um modelo
de exploração de oportunidades denominado por Sarasvathy (2001) como
causation. Os empreendedores tinham uma ideia em mente e elaboraram
um plano de negócios para criação de uma empresa para explorar essa
oportunidade. Porém, o contato com o mercado foi subestimado, de forma
que antes de planejar a empresa, os empreendedores poderiam, em uma
lógica de effectuation, ter interagido com o ambiente de forma mais efetiva.
O histórico da empresa demonstra como um plano de negócio pode
perder utilidade após poucos contatos com os clientes. O planejamento
meticuloso elaborado pelos empreendedores, ainda na fase da Brastax,
mesmo feito com esmero, reconhecido e premiado diversas vezes, mostrouse pouco ajustado às demandas do mercado. Testes de hipóteses nessa fase
inicial teriam demonstrado a necessidade de ajustes no modelo, afim de
encontrar um produto mínimo viável aceito pelo mercado. Para Blank (2013),
essa metodologia, chamada de “lean star up”, prioriza a experimentação em
detrimento do planejamento minucioso e tem tornado menos arriscado o
processo de abrir uma empresa.
Além do desenvolvimento de um Minimum Viable Product, outro
grande desafio à frente de uma startup, segundo Ries (2014), é torná-la mais
enxuta possível, economizando tempo e recursos, fazendo testes e ouvindo
o cliente desde muito cedo para realizar ajustes necessários no modelo
de negócios. Quanto maior for a velocidade e menores os custos de cada
iteração, maior as chances de sucesso da startup.
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AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS DA OCEAN DROP
A avaliação de um modelo de negócios deve levar em consideração
tanto a consistência entre os nove componentes como os detalhes de
cada um dos quadrantes. Uma maneira simples e eficiente para realizar
essa tarefa é combinando a clássica Análise SWOT (Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças) ao quadro do modelo de negócios. Para realizar
essa análise, deve-se fazer duas perguntas amplas: quais as principais forças
e fraquezas da empresa? E quais oportunidades a empresa tem a explorar
e quais ameaças enfrenta no ambiente de negócios? Essas questões devem
ser feitas a cada um dos nove quadrantes e ao modelo, fornecendo uma
boa base para discussões mais aprofundadas sobre a necessidade de
inovar no modelo de negócios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). No caso
da Ocean Drop, as principais forças do modelo de negócio estão em definir
claramente segmentos de clientes a serem atendidos e uma proposta de
valor adequada a cada um desses segmentos. Outro ponto forte são as
estratégias de comunicação da empresa com o público-alvo (relacionamento
com o cliente). Os principais pontos fracos do modelo estão no fato de a
empresa terceirizar toda a sua produção, o que reduz significativamente a
rentabilidade. Porém, dado o investimento necessário para que a empresa
produzisse a sua própria matéria-prima, esta foi a alternativa mais viável.
Embora os produtos da Ocean Drop apresentem melhor custo-bene�cio que
os concorrentes, a compra inicial acaba tornando-se mais onerosa pelo fato
de as embalagens serem suficientes para dois meses de consumo, enquanto
concorrentes possuem embalagens reduzidas. O índice de recompra
apresentado até o momento também é um ponto que precisa ser mais bem
trabalhado. A principal ameaça consiste na falta de percepção de resultados
por parte dos consumidores. A empresa necessita investir em ferramentas
que potencializem os resultados percebidos pelos usuários de Spirulina e
Chlorella. Em termos de oportunidades, a empresa possui possibilidades de
expandir suas vendas, aumentando as linhas de produtos, investindo em
novos canais e estimulando a recompra por parte dos clientes já cadastrados.
Além desse método de avaliação, Osterwalder e Pigneur (2011,
p. 217) apresentam um questionário que pode ser utilizado para avaliar
cada um dos componentes do modelo de negócios em termos de forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças. Embora não seja possível apresentálo neste documento em função da extensão, esse procedimento mais
sistemático pode ser empregado para análises mais consistentes de um
modelo de negócios. A partir de qualquer um destes dois métodos de
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avaliação, os estudantes terão o embasamento necessário para responder à
questão principal deste caso, que é: Como escalar a Ocean Drop sem perder
em rentabilidade?

AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS DA BRASTAX
A principal medida para viabilizar a atuação da Brastax consiste na
criação de um Minimum Viable Product desenvolvido por meio de iterações
com o mercado (BLANK, 2003). A empresa necessitaria deﬁnir claramente
quem é o seu segmento de clientes-alvo e qual proposta de valor oferecer a esse
segmento (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011), interagindo com o ambiente
de forma a coletar informações e reformular as suas estratégias, pivotando
as hipóteses que se mostrarem equivocadas (RIES, 2014). Com vistas a
validar o seu modelo de negócios, a empresa poderia realizar uma parceria
com algum de seus possíveis clientes para testar na prática a viabilidade da
solução proposta, tendo um protótipo para convencer o mercado da eﬁcácia
da tecnologia desenvolvida.
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PROJECT ORIENTED LEARNING: UM RELATO
SOBRE O USO DA METODOLOGIA ATIVA PARA O
PLANEJAMENTO DE PROJETOS EMPREENDEDORES
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RESUMO
O presente relato de experiência teve como premissa apresentar uma
das metodologias ativas utilizadas ao longo do Curso de Empreendedorismo
associado ao Projeto Empreenduca, realizado em parceria entre a
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e o SEBRAE/SC. Apresentou-se a
metodologia ativa utilizada para a condução dos módulos, a aprendizagem
baseada em projetos, em seguida descreveram-se as etapas de aplicação
do método que contemplam a criação e o desenvolvimento da ideia de
negócio por meio de uma ferramenta de planejamento de ideias e projetos.
Apresentou-se a ferramenta Business Model Generation -Canvas utilizada
durante o processo de planejamento e desenvolvimento dos projetos de
produtos elaborados pelos acadêmicos do curso em questão. A observação
aconteceu especificamente nos módulos 2 e 3, quando os acadêmicos
deveriam criar, desenvolver e verificar a aplicabilidade real de seus projetos.
Desta maneira foi possível relatar as implicações da utilização da atividade,
bem como a aplicabilidade dos projetos elaborados. Percebeu-se que
as propostas são mercadologicamente aplicáveis e que duas das cinco
propostas serão levadas para além da sala de aula.
Palavras chave: Relato de Experiência, Aprendizagem baseada em projeto;
Empreendedorismo.
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INTRODUÇÃO
Quando considerados os processos globais de ensino e aprendizagem,
vastamente utilizados no ensino superior, a atuação e a criação de novos
processos de interação no ambiente de sala de aula têm sido alvo de
constantes e pro�cuos debates acerca da importância da educação na
construção da realidade social de maneira estrita. No centro desta discussão,
e com papel fundamental de edificação da sociedade, estão as Instituições
de Ensino Superior (IES), cuja função social está intimamente associada à
formação de profissionais qualificados, à produção de conhecimentos e às
potencialidades investigativas diversas (D´ANTOLA, 1992).
Neste contexto, uma IES passa a ser um espaço em que os processos
de ensino e aprendizagem, associados à prática docente, são capazes de
produzir significativas mudanças de comportamentos, pessoais e sociais, de
todos os agentes envolvidos nesse processo, por meio de suas capacidades
de observar e absorver conhecimentos (FREIRE, 1996) e aplicá-los em sua
realidade. É neste contexto que as escolhas do professor encontram a di�cil
tarefa de traduzir uma gama de conhecimentos teóricos em verdadeiras
experiências de aprendizagem significativas, traduzindo sua prática em
uma atividade centrada principalmente no ato de ensinar e de aprender
(D´ANTOLA, 1992).
Em outras palavras, cabe ao docente a responsabilidade da escolha
de recursos que possam propiciar aos acadêmicos um ambiente de
aprendizagem e o desenvolvimento de competências, utilizando diferentes
estratégias como jogos, exercícios de fixação, estudos de caso, discussões
em grupo, debates, aulas expositivas, aprendizagem baseada em projetos,
dentre muitas outas, adequando a escolha de determinado recurso
pedagógico à natureza da disciplina e à realidade por sobre a qual ocorrerá
a formação, facilitando assim o compartilhamento de conhecimentos e a
troca de saberes (GLOECKLER, 2008; SONAGLIO; GODOI; SILVA, 2012; ALVER
et al., 2013).
Quando considerado o ensino do empreendedorismo, a formação
está fortemente voltada, dentre outros propósitos, para desenvolver as
competências de um tomador de decisões, capacitado para a criação e
para o desenvolvimento de soluções aplicáveis dentro e fora do campo da
gestão, ou seja, a formação de um agente ativo de mudanças sociais. Tal
característica pressupõe a utilização de estratégias de ensino que sejam
capazes de oferecer reais oportunidades para o desenvolvimento de
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determinadas competências direcionadas para o “saber refletir” e para o
“saber agir” (SILVA, 2007; OLIVEIRA, 2014; CORDEIRO; SILVA, 2012).
Este relato tem por objetivo apresentar uma das metodologias ativas
utilizadas ao longo do Curso de Empreendedorismo associado ao Projeto
Empreenduca, realizado em parceria entre a Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI) e o SEBRAE/SC. O curso aconteceu ao longo do ano de 2018 com
turmas nos Campi de Itajaí e Biguaçu.

CONCEITUAÇÃO DA ESTRATÉGIA
Quando analisados os processos de ensino e as situações de
aprendizagem de maneira generalista, por meio do trabalho docente e
sua capacidade de interlocução dos conteúdos teóricos com a realidade
vivenciada para além das paredes da sala de aula, é possível compreender
que o processo educativo pode ser considerado um processo de humanização
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).
Tal observação atenta aos processos de aprendizagem e pode ser
justificada pelo fato de que os indivíduos estão constantemente envolvidos
em processos de aprendizagem predominantemente ativa ao longo da
vida. Tais processos se dão pelo enfrentamento de desafios considerados
complexos em todos os horizontes da vida humana, proporcionando aos
indivíduos a capacidade de ampliar significativamente as percepções
relacionadas ao conhecimento (BACICH; MORAN, 2017).
É então tirando proveito de como regularmente as pessoas então
envolvidas com processos de aprendizagem, de maneira abstrata, que a
possibilidade da criação e da utilização de metodologias ativas apresenta
grande eficácia e receptividade no ambiente de sala de aula. Pode-se, então,
definir uma metodologia ativa como um conjunto de estratégias de ensino
focadas no acadêmico e na construção de seu processo de aprendizagem,
estando este sempre sendo o centro do processo, ou seja, o protagonista do
processo (BACICH; MORAN, 2017).
Em outras palavras, diferente do ensino tradicional (MIZUKAMI,
1986), quando da utilização de uma metodologia ativa (ABREU; MASETTO,
1990; ANASTASIOU; ALVES, 2007; MARION; MARION, 2006; PETRUCCI;
BATISTON, 2006; MITRE et al., 2008; GIL, 2010; BERBEL, 2011; BORDENAVE;
PEREIRA, 2011; BACICH; MORAN, 2017), o docente não está no centro do
processo como o detentor de todo o conhecimento, mas sim o discente,
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lhe possibilitando a construção de conhecimentos por meio de processos
reflexivo-críticos, aproximando a realidade da prática à subjetividade
interpretativa dos conhecimentos teóricos.
Este envolvimento por parte do acadêmico nesta proposta de
ensino supõe que docente e estudante são fundamentais para o êxito do
processo de aprendizagem, considerando o professor um guia no processo
de ensino aprendizagem. Há na teoria uma infinidade de técnicas que, se
bem equilibradas, podem ser vastamente utilizadas para a condução de
uma disciplina. Neste relato, especificamente, se utilizou a metodologia
ativa conhecida por aprendizagem baseada em projetos ou Project Oriented
Learning (MERGENDOLLER; MAXWELL; BELLISSIMO, 2007; DAVID, 2008;
BENDER, 2014; BACICH; MORAN, 2017).
Neste tipo de metodologia, os acadêmicos se envolvem com tarefas
construídas para a resolução de um determinado problema ou que busquem
desenvolver um projeto ligado a áreas de sua vida cotidiana, ou seja, neste
tipo de metodologia há a preocupação de que o indivíduo ou a equipe em
que ele está inserido entregue ao final do processo algum tipo de produto
que não precisa necessariamente ser um objeto concreto, podendo ser uma
ideia, uma campanha, uma teoria, ou mesmo um produto concreto (SÃO
PAULO, 2013).
O modelo de aprendizagem baseada em projetos também propicia
aos acadêmicos o desenvolvimento de competências múltiplas, pois tende
a direcionar os esforços para a visualização de situações interdisciplinares,
focadas na tomada de decisões, assim trabalhando também habilidades de
pensamento crítico e criativo por meio da criação de cenários diversos para
a realização de uma mesma tarefa (BACICH; MORAN, 2017).
É importante ressaltar que a utilização de uma metodologia ativa
relacionada ao desenvolvimento de projetos pode suscitar o uso de inúmeros
modelos de implementação da metodologia, uma vez que os projetos
variam entre projetos de curta, média e longa duração (podem ser projetos
realizados em uma ou duas semanas, ou situações mais complexas em que
os projetos são desenvolvidos em um semestre).
Desta maneira, o Quadro 1 tem a intenção de sistematizar os
principais modelos relacionados à aprendizagem baseada em projetos.
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Quadro 1 – modelos de aprendizagem baseada em projetos
MODELO

DESCRIÇÃO
O projeto é aplicado no âmbito de uma disciplina.

EXERCÍCIO
PROJETO

PROJETO

O projeto é desenvolvido de modo independente de
disciplinas, apresentando-se como uma atividade acadêmica
não articulada com nenhuma disciplina especíﬁca.

ABORDAGEM

O projeto se apresenta como uma atividade interdisciplinar,
apresentando um elo entre duas ou mais disciplinas.

COMPONENTE

PROJETO

CURRÍCULO
PROJETO

Neste caso não é possível identiﬁcar uma estrutura relacional
entre as disciplinas em que o projeto está sendo desenvolvido,
pois todas elas dissolvem seus conteúdos, passando a estar
a serviço do projeto e vice-versa.
Fonte: Adaptado de Bacich e Moran (2017).

Quando analisadas as informações contidas no Quadro 1, pode-se
verificar que a metodologia em todos os casos tende a colocar o acadêmico
como peça central do processo, independentemente de sua periodicidade.
Fato é que a adoção da metodologia de aprendizagem baseada em projetos,
uma metodologia ativa, centrada primordialmente no acadêmico, busca
criar possíveis formas de sensibilizar os estudantes à grande importância
do desenvolvimento de saberes globais, incitando sempre a reflexão
crítica acerca das teorias aplicadas. Para tanto, a escolha pelo modelo de
aprendizagem, seja ele aplicado somente ao ambiente de sala de aula ou
adotado como componente curricular, tem a tendência de criar situações
em que o engajamento estudantil seja consideravelmente maior.
Neste sentido, também é possível classificar os projetos de acordo
com sua função ou objetivo, sendo possível classificá-lo como um projeto
pedagógico, científico ou criativo. O Quadro 2 tem a intenção de explicitar
as características em cada um dos casos.
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Quadro 2 – Classiﬁcação dos projetos de acordo com sua função ou objetivo
TIPO

CARACTERÍSTICAS

PROJETO
CONSTRUTIVO

Sua ﬁnalidade é a de construir algo novo, criativo. O elemento
criatividade pode estar explícito no processo ou no resultado
do projeto.

PROJETO
INTEGRATIVO

O foco deste tipo de projeto está na pesquisa de uma questão
ou situação utilizando técnicas de pesquisa cientíﬁca.

PROJETO
EXPLICATIVO

Neste caso o foco está em responder à questão do tipo:
Como funciona? Para que serve? Como foi construído?
Fonte: Adaptado de Bacich e Moran (2017).

Como se pode perceber no Quadro 2, quando classificadas as
possibilidades de projeto de acordo com a função ou objetivo, facilita-se a
visualização do comentado anteriormente relacionando a sua aplicabilidade
e a sua função determinante, quando do foco ao desenvolvimento cognitivo,
alicerçada pela característica integrativa da metodologia, buscando explorar
uma determinada situação de aprendizagem desde seu planejamento até a
finalização por meio de atividades diversas contidas ao longo da aplicação
do projeto (BACICH; MORAN, 2017).
Em resumo, a aprendizagem baseada em projetos tende a envolver
a exploração profunda de temas, problemas e questão sem respostas
predefinidas, baseadas intencionalmente em situações reais com o objetivo
de proporcionar situações de aprendizagem construtivas, integrativas
e explicativas da realidade, proporcionando em última instância aos
acadêmicos a possibilidade de vislumbrar potenciais área de atuação
profissional (BLUMENFELD et al., 1991; MARX et al., 1997; HARADA; KIRIO;
YAMAMOTO, 2008).
Neste caso em específico, optou-se pela utilização da metodologia,
uma vez que o curso aqui explicitado tinha como objetivo o ensino do
empreendedorismo por meio da criação de ideias inovadoras e capazes de
solucionar problemas reais. No próximo tópico serão descritas as etapas do
processo.
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DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
O curso de empreendedorismo em que a metodologia de
aprendizagem baseada em projetos aconteceu é associado ao Projeto
Empreenduca, desenvolvido pela Universidade do Vale do Itajaí, em
parceria com o SEBRAE/SC, com o intuito de fomentar o ensino e a prática
do empreendedorismo nas comunidades em que a universidade tem foco
predominante de atuação. Para tanto, foram convidados alunos regulares e
egressos dos mais variados cursos da instituição para comporem turmas com
este propósito, e como resultado os mesmos apresentariam seus projetos
perante uma banca avaliadora, responsável por julgar a viabilidade de seus
projetos e possível receptividade de investidores em potencial.
O curso foi segmentado em 4 módulos específicos, com objetivo de
conscientizar sobre a importância do empreendedorismo como ferramenta
de desenvolvimento econômico e criação de oportunidades, mas também
como ferramenta fundamental para a resolução de determinados problemas
da sociedade. Focar-se-á nos módulos 2 e 3 ministrados pelos autores deste,
especificamente na turma do curso ministrado no campus da universidade
situado no município de Biguaçu, município da Grande Florianópolis. Cabe
aqui ressaltar que o módulo 1 do curso versa somente sobre os conceitos
introdutórios à disciplina de empreendedorismo e tem a intenção de
criar bases conceituais concretas para a aplicação da metodologia de
aprendizagem baseada em projeto.
Como característica predominante, o curso de empreendedorismo
tem como seu fundamento a aplicação da metodologia ativa de
aprendizagem baseada em projeto, em que os acadêmicos devem ao final
do curso apresentar em uma cerimônia formal o resultado do trabalho ao
longo dos módulos do curso.
Neste relato, especificamente, tratar-se-á dos módulos 2 e 3 do curso,
preocupados predominantemente em estimular a criação de uma proposta
de projeto, verificar sua aplicabilidade e receptividade junto ao potencial
público consumidor.
No próximo tópico, serão apresentadas as etapas pelas quais os
acadêmicos foram conduzidos e as percepções dos docentes acerca da
atividade.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS
Nesta primeira etapa, os acadêmicos foram divididos arbitrariamente
em 5 grupos de trabalho. Em primeiro momento, apresentaram-se aos
acadêmicos vídeos diversos selecionados demonstrando o impacto social
positivo de ideias e negócios inovadores e suas repercussões nas mais
diferentes esferas da sociedade.
Em segundo momento, foram provocados a pensar em situações
cotidianas em que percebessem problemas potenciais e cujas soluções
fossem objetos ou produtos disponibilizados para um determinado mercado
consumidor. Neste ponto da atividade, foi entregue pelo professor uma
caixa de materiais contendo elementos que permitissem aos alunos usarem
da criatividade para a construção de protótipos que seriam posteriormente
apresentados à classe como uma forma de discutir a utilidade e a
potencialidade dos produtos.
Foram disponibilizados palitos de madeira, cartolinas, elásticos,
tintas, canetas coloridas, cola, canudos de papel, barbante, pratos de papel,
dentre outros materiais que pudessem contribuir para o processo criativo.
Quando da finalização da atividade, os projetos foram apresentados e, por
meio de um brainstrorming, os acadêmicos tiveram a oportunidade de
analisar de maneira crítica suas produções e as dos colegas.
Na segunda etapa, foi proposto aos acadêmicos que desenvolvessem
um planejamento preliminar de todos os recursos necessários para que seus
produtos fossem efetivamente tangibilizados. Para tanto, buscou-se utilizar
uma versão simplificada da ferramenta Business Model Generation – Canvas
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). A ferramenta, em sua versão completa,
apresenta uma estrutura relativamente mais complexa, permitindo que o
desenvolvedor possa verificar elementos chave do negócio em questão, tais
como a segmentação de clientes e mesmo os elementos necessários para
obtenção de recursos humanos e financeiros para a viabilização da ideia. A
Figura 1 tem a intenção de demonstrar o modelo utilizado nesta etapa do
processo.
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Figura 1 – Business Model Generation – Canvas Simplificado

Fonte: adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010).

Depois de preenchida a figura, os acadêmicos tiveram novamente
a oportunidade de compartilhar seus achados com a turma e verificar
quais oportunidades deveriam ser reformuladas ou quais poderiam ser
perseguidas como efetivas ideias de negócio. A utilização de uma versão
simplificada do modelo neste momento se dá em virtude do processo
de desenvolvimento preliminar, como uma maneira de conhecer como
trabalhar a sistemática do modelo e propiciando uma visão relativamente
mais crítica da ideia trabalhada. Ou seja, de maneira simplificada os
acadêmicos tiveram a oportunidade, por meio das respostas às perguntas
sugeridas no modelo simplificado, de refletir sobre a obtenção de recursos e
o mercado consumidor dos projetos em desenvolvimento.
Tendo, então, sido trabalhada a criação de um produto,
desenvolvimento de um protótipo e, em seguida, a verificação dos elementos
básicos necessários para a realização efetiva do projeto a ser desenvolvido
nos módulos subsequentes.
Em terceiro momento, já munidos de seus protótipos e planejamento
preliminar do produto a ser desenvolvido, os acadêmicos foram questionados
com relação à problemática que seus produtos deveriam solucionar. Tal
momento se justifica quando da reflexão necessária relacionada ao projeto
quando do preenchimento do Business Model Generation – Canvas, e seu
direcionamento para a verificação da real proposta de valor oferecida pelo
produto ou serviço em desenvolvimento (DORNELAS et al., 2015).
A discussão acerca da proposta de valor relacionada ao produto
foi realizada nos pequenos grupos e, em seguida, ampliada para o grande
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grupo na tentativa alicerçar as ideias nas percepções de todos os indivíduos
envolvidos no processo de criação e de desenvolvimento de suas propostas
de produto. Quando questionados com relação à capacidade de seus
produtos efetivamente oferecerem uma resposta satisfatória para um
problema percebido na realidade, 2 das 5 equipes optaram por iniciarem
novamente seus processos, uma vez que tais produtos não condiziam com a
realidade sugerida para a realização da atividade proposta.
Tendo, então, todas as equipes novamente no mesmo ponto de
desenvolvimento, procedeu-se à formulação de pequenas apresentações,
na intenção de que todos pudessem auxiliar na construção e na elaboração
dos projetos em desenvolvimento. Para a construção da ideia de maneira
global, foi utilizada a ferramenta Business Model Generation – Canvas
integralmente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).
Após a construção da ideia de negócio, o processo de construção
colaborativa, embora não seja comum entre equipes trabalhando em
projetos diferentes, se fez necessária para a validação das ideias dentro de
um ambiente controlado de interação, a sala de aula, e serviu como uma
das etapas fundamentais para a compreensão, por parte dos acadêmicos, da
eficiência da metodologia de aprendizagem baseada em projeto (BACICH;
MORAN, 2017).
Uma vez tendo as propostas sido validadas em sala de aula, os alunos
foram a campo com a intenção de, por meio de um instrumento de pesquisa,
validar a aceitação de seus produtos por parte do mercado consumidor.
De maneira geral, pode-se perceber por parte dos acadêmicos um
engajamento relacionado ao desenvolvimento e ao planejamento de seus
projetos. Tal engajamento resultou em ideias plausíveis e verdadeiramente
aplicáveis, resultados estes verificados quando da apresentação dos
resultados das pesquisas por eles desenvolvidas com o público potencial.
Outro elemento significativo observado ao longo da aplicação da metodologia
foi a capacidade de criação de um verdadeiro espírito de equipe entre os
acadêmicos envolvidos em cada um dos cinco projetos desenvolvidos
simultaneamente, bem como um espírito de cooperação entre as equipes,
embora, em dada medida, fossem todos concorrentes entre si.
Tais características observadas vão ao encontro do explicitado na
teoria acerca da metodologia de aprendizagem baseada em projeto, cujas
funções é estimular o aprendizado por meio da cooperação e da colaboração
ao longo do desenvolvimento de projetos de curto, médio e longo prazos
(BACICH; MORAN, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relato teve por objetivo apresentar uma das metodologias
ativas utilizadas ao longo do Curso de Empreendedorismo associado ao
Projeto Empreenduca, realizado em parceria entre a Universidade do Vale
do Itajaí (UNIVALI) e o SEBRAE/SC.
Ao longo do curso, optou-se pela utilização da metodologia
de aprendizagem baseada em projetos, com o objetivo de integrar o
pensamento empreendedor à capacidade de obtenção de respostas a
problemas comumente enfrentados pela sociedade. Neste relato, explorouse a aplicação da metodologia para a criação e o desenvolvimento de um
produto que pudesse ser comercializado. Para tanto, foram desenvolvidas
ideias de produtos com a utilização da ferramenta de desenvolvimento de
negócio Business Model Gereneration – Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR,
2010).
Os produtos foram desenvolvidos e as ideias validadas com o potencial
público consumidor. Para os docentes envolvidos no processo, considerase a aplicação da metodologia enriquecedora e verdadeiramente criadora,
contudo, como toda metodologia ativa, estando o acadêmico no centro
do processo de aprendizagem, cabe ao docente a tarefa de sensibilização
dos alunos para que façam previamente as leituras necessárias para a
compreensão da metodologia ativa de ensino.
Com relação à qualidade e à validade das ideias constituídas ao longo
dos módulos 2 e 3 do Curso de Empreendedorismo do Campus Biguaçu,
pode-se dizer que todas as cinco propostas são mercadologicamente viáveis
e que duas das cinco equipes de trabalho pretendem perseguir seus modelos
de negócio fora da sala de aula.
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VAMOS FALAR DE INOVAÇÃO? UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA NO PROJETO EMPREENDUCA
Mileide Marlete Ferreira Leal Sabino1
Ayrton Santos de Queiroz2

RESUMO
Esse relato de experiência tem o objetivo de descrever como ocorreu
a aplicação do Módulo 2 no Curso de Extensão de Empreendedorismo e
Inovação ofertado pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI no campus
de Itajaí/SC, por meio do Projeto Empreenduca, uma parceria entre a UNIVALI
e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
o qual visa promover a educação empreendedora no âmbito da UNIVALI,
especificamente nos Campi de Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas e Biguaçu/
SC. O projeto tem como público-alvo alunos e egressos da Escola de Negócios
e a comunidade em geral. Esse módulo contou com um guia do professor
elaborado e disponibilizado pelo SEBRAE, sendo possível seguir um passo a
passo de cada atividade envolvida nos cincos encontros e teve como apoio
o ambiente virtual de aprendizagem denominado “Sophia” para a utilização
das metodologias ativas de Flipped Classroom. O intuito deste 2º módulo
era visitar diferentes aspectos do conceito de inovação, com o objetivo de
desenvolver as competências cognitiva (entendendo os diferentes tipos
de inovação e sua relação com o empreendedorismo), atitudinal (julgando
como importante o reconhecimento dos tipos de inovação e sua relação
com o empreendedorismo) e operacional (exercitando ferramentas para
desenvolvimento de modelo mental favorável ao empreendedorismo e à
inovação).
Palavras-Chave: Empreendedorismo. Inovação. Flipped Classroom.

1
2

Curso de Administração – Escola de Negócios UNIVALI. mileide.sabino@univali.br
Curso de Administração – Escola de Negócios UNIVALI. ayrtonsantos@univali.br

115

INTRODUÇÃO
“A inovação e o empreendedorismo no ambiente acadêmico estão
sendo estudados sob diversos estereótipos, tais como universidade inovadora,
universidade empreendedora, inovação acadêmica, empreendedorismo
acadêmico, inovação universitária e empreendedorismo universitário”
(SCHMITZ, 2017, p.1).
No que tange ao empreendedorismo, Fialho et al. (2006) entendem
como um processo de desenvolvimento de um negócio ou ainda de criação de
um novo empreendimento de sucesso. O ato de empreender, segundo esta
visão, está pautado na aplicação de recursos de forma criativa e inovadora.
Neste sentido, entende-se que os aspectos cognitivos do empreendedorismo
estão voltados à inovação, que de acordo com o entendimento de
Shumpeter (1985), o empreendedorismo remete à inovação, permitindo ao
sistema econômico reconstruir-se e assim progredir de forma contínua, algo
essencial para ao processo de desenvolvimento social e econômico do país.
No âmbito acadêmico, nota-se uma evolução das práticas voltadas
ao fomento do empreendedorismo. Para Meyers e Pruthi (2011), o
empreendedorismo acadêmico resulta na variedade de maneiras pelas quais
os acadêmicos vão além da produção de conhecimento potencialmente útil,
pensando em iniciativas para facilitar a comercialização desse conhecimento
ou tornar-se participantes na concepção de novos produtos comercializáveis,
exercendo o papel de liderança na garantia de comercialização bem-sucedida
dos produtos.
Há na literatura um foco mais teórico e tratado de forma separada
o empreendedorismo da inovação. Contudo, diversos autores fazem uma
intersecção entre empreendedorismo e inovação, discorrendo que se trata
de uma combinação, ou seja, a inovação é a essência do empreendedorismo,
um instrumento utilizado pelos empreendedores para transformar suas
ideias e oportunidades em negócios diferenciados, ou seja, ambos se
complementam (FILION,1991; DRUCKER, 2002; ZHAO, 2005; BREM, 2008).
Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa Experian (2018 citado
por LAPORTA, 2018), no primeiro semestre, o número de empresas criadas
foi o maior dos últimos 8 anos. A participação de microempreendedores
individuais no Brasil subiu para 81,8% das 1.262.935 de empresas criadas. Nos
seis primeiros meses do ano, o Brasil tinha 1.033.017 de MEIs formalizados.
No ranking por estados, apesar de São Paulo ter a maior representatividade,
28,8% do total, Santa Catarina teve um crescimento de 4,6%, totalizando
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58.498 novas empresas. Mas por que é tão importante que as universidades
fomentem o empreendedorismo? “A cultura da inovação é um fator muito
importante de estímulo ao empreendedorismo, além de influenciar a
melhora do desempenho dos empreendimentos dos alunos” (SEBRAE, 2014,
p. 22).
No que tange ao universo acadêmico, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria com a Endeavor, realizou
em 2016 a quarta edição da pesquisa Empreendedorismo nas Universidades
Brasileiras. O estudo entrevistou 2.230 alunos e 680 professores pertencentes
a mais de 70 instituições de ensino superior de todas as regiões do país. A
pesquisa demonstra claramente que a disciplina de empreendedorismo tem
uma função importantíssima para a cultura empreendedora da universidade,
ao instigar os alunos a considerarem o empreendedorismo como opção
de carreira. Em pesquisa realizada com quem já empreende, pediu-se uma
classificação dos maiores desafios enfrentados pelos alunos, os quais, segundo
eles, são: Acesso a crédito e/ou investimentos (22%); Gestão de pessoas (18%);
Gestão financeira (17%); e Inovação (17%).
Mostrar os desafios do empreendedorismo aos alunos é de suma
importância para que eles não apenas se sintam estimulados a empreender,
mas também estejam focados em se preparar para enfrentar esses desafios,
abrindo negócios sólidos e com alto potencial de crescimento. A maior
contribuição que a universidade pode dar não está em incentivar os alunos a
empreenderem, mas, sim, mostrar como abrir o próprio negócio, mitigando
os riscos inerentes (SEBRAE, 2014).
É neste contexto que surge o Projeto Empreenduca, uma parceria
entre a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e o SEBRAE, o qual
visa promover a educação empreendedora no âmbito da UNIVALI,
especificamente nos Campi de Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas e Biguaçu.
O projeto tem como público-alvo alunos e egressos da Escola de Negócios e
a comunidade. Há o envolvimento de cerca de cinco mil alunos da Escola de
Negócios por meio de iniciativas, como: gincana e disciplinas relacionadas
à gestão empresarial e empreendedorismo; cursos de extensão sobre
empreendedorismo e inovação; palestras com o tema “Empreendedorismo
em Dois Tempos”; Simpósio de Educação Empreendedora; publicação de
um livro com trabalhos do corpo discente e docente; entre outras.
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RELATANDO A EXPERIÊNCIA
O Curso de Extensão de Empreendedorismo e Inovação ofertado
pelo Projeto Empreenduca na Escola de Negócios da UNIVALI compõe o
Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE, que foi criado
para promover o desenvolvimento de competências empreendedoras e
a inserção sustentada no mundo do trabalho. O programa é um convênio
entre UNIVALI e SEBRAE, que está na sua segunda edição e é proveniente
da chamada pública SEBRAE/SC nº 02/2016 – Educação Empreendedora
em Instituições de Ensino Superior no Estado de Santa Catarina. Uma das
premissas do programa é que a construção de metodologias siga os princípios
dos Referenciais Educacionais do SEBRAE, os quais preconizam uma
educação voltada para o desenvolvimento do ser humano nas dimensões
cognitiva (saber aprender/conhecer), atitudinal (saber ser e conviver a partir
de valores culturais e também dos que transcendem tempo e espaço) e
operacional (saber fazer), propiciando a aquisição ou o desenvolvimento de
competências (SEBRAE, 2017).
Para o desenvolvimento do curso, utilizou-se das metodologias ativas3
com a utilização da estratégia de ensino de Sala de Aula Invertida4 (Flipped
Classroom), de forma que o aluno participasse ativamente na construção
dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas competências.
Esta metodologia proporcionou o estudo das temáticas propostas em
cada módulo do curso de forma simulada e interativa, por meio presencial
e virtual, potencializando importantes características que auxiliaram no
processo empreendedor.
O curso foi estruturado em quatro módulos, com 48 horas de
aplicação presencial e 32 horas de aplicação virtual, totalizando uma carga
horária de 80 horas. Foi entregue aos alunos, antes de iniciar o curso, uma
apostila utilizando a metodologia de ensino e aprendizagem do SEBRAE e
um guia aos professores que iriam ministrar os módulos. Nesta apostila
constava um passo a passo sobre as temáticas e didáticas que deveriam ser
seguidas como norte para o desenvolvimento de cada módulo. Ressalta-se
que este relato seguiu o guia do professor disponibilizado pelo SEBRAE, o
3
“Constituem em alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de
ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta,
investigação ou resolução de problemas” (BACICH; MORAN, 2018, p.27).
4
“A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as
instruções são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa
a ser o local para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como
resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, laboratórios, entre outros” (VALENTE,
2014, p.85).
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qual foi elaborado pelas autoras Silva e Gitahy (2016), em que foi possível
seguir todos os passos de cada atividade envolvida nos módulos.
Os módulos da disciplina foram organizados em encontros, e cada
módulo foi composto por cinco encontros, a saber:
Módulo 1 – este módulo tratou sobre o empreendedorismo por
meio do autoconhecimento e teve como objetivos desenvolver atitude
empreendedora; inspiração; motivação para empreender; e o processo
criativo.
Módulo 2 – trabalhou-se neste módulo especificamente o tema
de inovação, que teve como objetivo ensinar sobre inovação, descoberta
e invenção; conceito de empreendedorismo inovador; propensão ao
risco; tipos de empreendedorismo; descrição de problemas para facilitar a
proposição de soluções; histórias de empreendedorismo e protagonismo de
seus atores; desafios para empreender uma inovação; estratégias inovadoras
para empresas; tipos de inovação; ecossistema de inovação; conceito de
start-up; e, por fim, oportunidades para inovar.
Módulo 3 – neste módulo o foco foi nas ferramentas. Este encontro
tratou sobre a importância de se definir o problema e a solução abordados no
projeto empreendedor inovador criado pelos alunos no modulo 2; aplicação
prática da metodologia de design thinking para a criação e o refinamento
de personas; elaboração do quadro “job to be done” (trabalho a ser feito)
e “value proposition Canvas” (quadro da proposta de valor); sistematização
do processo de validação de hipóteses; criação do quadro de modelo de
negócios e, por fim, a diferença entre plano e modelo de negócio.
Módulo 4 – tratou-se neste módulo sobre a modelagem, ou seja,
trabalharam-se as diferentes fontes de receita para o negócio; aspectos
relativos à distribuição do seu modelo de negócio inovador; estruturação dos
custos e resumo de todo o modelo em seus itens principais. Este encontro
fecha o curso de uma forma mais competitiva e claramente consolidada
como uma disputa de projetos entre os estudantes, fechando com uma
apresentação dos projetos para uma banca avaliadora.
Na sequência serão narradas as atividades desenvolvidas em cada
encontro referente ao Módulo 2.
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PRIMEIRO ENCONTRO - ENTENDENDO INOVAÇÃO
Este encontro foi realizado na modalidade presencial, cujos objetivos
principais eram explicar sobre empreendedorismo inovador e propensão ao
risco. Ao chegar à sala de aula, os pesquisadores se apresentaram aos alunos
e estes se apresentaram relatando quais cursos já haviam realizado, qual a
área de estudo eles pertenciam, se já tinham algum empreendimento e o
que pretendiam com o curso. Após as apresentações, foi possível identificar
o perfil da turma, o que se torna importante para saber suas motivações para
o empreendedorismo. No que se refere ao perfil da turma, nesta predominou
o gênero feminino, com idade de 26 a 35 anos, em que em sua grande maioria
era formada no ensino superior ou ainda cursando o mesmo. Sobre a área
de estudo, havia alunos da área da comunicação, direito, comércio exterior,
engenharia civil, biologia, administração, design de interiores, relações
públicas, entre outros. Notava-se que a turma era um grupo interdisciplinar,
em que poucos já tinham seu próprio negócio e na maior parte estavam
com interesse em empreender. Quando indagados sobre quais eram a
motivações da opção em fazer o Curso de Empreendedorismo e Inovação,
prevaleceu a obtenção de conhecimento, seguido de interesse em saber
como abrir seu próprio empreendimento.
Na sequência, foi indagado à turma se haviam assistido os vídeos
agendados para o primeiro encontro deste módulo (Flipped Classroom).
Na ocasião, notou-se que poucos haviam assistido aos vídeos propostos.
Neste sentido, aproveitou-se para reforçar a importância da leitura prévia
dos materiais disponíveis para criarem a independência de estudo e
autorreflexão, desenvolvendo a autonomia, sendo esta uma característica
importante do comportamento empreendedor.
Prosseguiu-se com a aula, explicando aos alunos que o primeiro
módulo foi concebido para permitir que o estudante aprenda a combinar
os conceitos de empreendedorismo e inovação, enriquecendo seu
entendimento de como pode se tornar um empreendedor inovador. Os
alunos foram orientados para entender a diferença entre inovação, invenção
e descoberta.
Após ter explorado de várias formas didáticas a temática do primeiro
encontro, seguindo as etapas recomendadas na apostila de professores
disponibilizada pelo SEBRAE, seguiu-se para a aplicação do jogo de cartas
gênios x loucos, em que os principais objetivos deste jogo era apresentar
histórias que propiciassem a reflexão sobre a inovação e facilitar o
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reconhecimento dos conceitos de inovação. O jogo teve uma duração de
40 minutos, e a turma foi dividida em grupos de 6 pessoas. Cada grupo foi
separado em dois times, em que, usando cartas de referência, percorreram
de forma divertida diferentes exemplos de invenção, descoberta e inovação.
Cada carta trouxe na frente uma descrição da possível inovação, e no verso
uma explicação sobre o resultado real de sua aplicação. Cada time recebeu
um conjunto de cartas, em que se alternaram jogando suas cartas na mesa.
Para cada carta, o outro time deveria dizer uma entre as seguintes palavras:
Gênio, caso entendessem que esta era uma inovação. Se acertasse,
seu time ganhava 1 ponto; se errassem, perdiam 1 ponto; Louco, caso
entendessem que esta era uma invenção, uma descoberta ou uma
tremenda furada, e que não se concretizou como inovação por opção do
empreendedor, de decisão errada ou de falta de visão. Se acertasse, seu
time ganhava 1 ponto; se errassem, perdiam 1 ponto; Passo, para o caso
de não saberem diferenciar entre gênio ou louco. Neste caso, o time nem
ganhava nem perdia pontos.
O time que jogou a carta, pegava-a e lia a resposta em voz baixa para
o outro time, ficando a cargo do time decidir se o texto na frente da carta é
ou não uma mentira – ele pode ter sido criado simplesmente para confundir
o time. Portanto, eles deveriam pensar bem antes de dar a resposta. E, por
fim, finalizou-se a explicação do jogo, dizendo que, uma vez esgotadas as
cartas dos dois times, os pontos seriam contados e o time com mais pontos
ganhava a rodada. O time vencedor deveria avisar ao professor, e seria
colocado para jogar com um time de outro grupo, chegando aos finalistas
do jogo. Para um melhor controle, anotavam-se as pontuações de cada time
em cada rodada no quadro.
Esta atividade é uma forma de permitir que os alunos exercitem sua
suposição sobre os conceitos descritos até esse ponto. Houve diferenças de
interpretação dos alunos, que quiseram discutir sobre os pontos. Nesse caso,
afirmou-se que as explicações no verso das cartas são fatos historicamente
relatados e facilmente verificáveis com buscas na internet. O fechamento
deste jogo se deu por meio de uma conversa sobre a atividade, perguntando
se algum time ganhou todas as rodadas em que jogou, ou muitas delas. Se
a turma acha que isso aconteceu somente por sorte no sorteio das cartas,
ou se existe um fator diferente. Neste caso, salientou-se que é muito difícil
diferenciar possíveis inovações somente ouvindo uma descrição rápida.
Mesmo assim, é possível que um time com melhores conhecimentos gerais
ganhe mais pontos. Contudo, tal time pode simplesmente ter entendido
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bem os conceitos explicados no encontro, adivinhado a resposta correta
de forma intuitiva. A ideia do jogo é justamente essa: rapidamente e de
uma forma divertida, conhecer vários exemplos de inovação – ou não – na
história dos negócios.
Perguntou-se à turma quais foram as maiores surpresas na opinião
deles, ou seja, se houve cartas que esperavam ser uma coisa, mas o verso
mostrava algo totalmente diferente. Tentou-se tirar situações engraçadas
ou interessantes a partir do relato dos próprios alunos. Após alguns minutos,
explicou-se que chamar uma inovação de “loucura” é relativo.
Por muitos anos, muitas inovações foram consideradas loucuras
até funcionarem em todo o mundo – e um dia serão tão naturais
que nem lembraremos delas. Não é possível profetizar o futuro,
somente retratar o passado. Portanto, é sempre bom ter a mente
aberta quando alguém propõe uma inovação em potencial. E é
justamente nessa dificuldade de conceituar inovação que reside
um dos maiores desafios de inovar.” (SILVA; GITAHY, 2016, p.187).

Após o encerramento do jogo, fez-se com que os alunos entendessem
o risco de empreender e inovar, lançando uma pergunta cuja a reposta é
complexa: se uma inovação é tão positiva economicamente, do que vale
empreender sem propor uma inovação? As principais repostas foram
anotadas no quadro e depois se explorou cada uma delas, explicando que
negócios tradicionais podem ser menos inovadores, mas que formam a
malha de ofertas e demandas de produtos que movem o mundo. Utilizouse o exemplo de um padeiro daquelas padarias antigas, conhecido por todo
mundo no bairro, porque atende a região por mais de 20 anos. Ele não pode
ser considerado menos empreendedor: a padaria tem uma contribuição
necessária para uma comunidade, que pode não gerar bilhões em retorno
nem atingir tantas vidas quanto uma inovação de maior alcance, mas é
importante para o bom funcionamento de um pequeno pedaço do mundo.
Ele buscou um risco menor, mas fez seu negócio prosperar e deu certo.
Para complementar, perguntou-se o que cada estudante prefere:
buscar uma inovação que dê um grande retorno, ou empreender de forma
tradicional para arriscar menos, mas ter a garantia de um retorno, mesmo
que menor? A maioria das respostas dos alunos foi que empreenderiam de
forma tradicional, assumindo um risco menor, o que foi confirmado com
uma atividade de perfil de risco do brasileiro. Aproveitou-se que atualmente
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grande parte dos alunos possui um smartphone com câmera e conexão à
internet (via rede celular ou Wi-Fi), dividiu-se a turma em grupos e, munidos
somente de um smartphone, cada um dos grupos abordou três pessoas fora
da sala de aula e gravou um vídeo de até 1 minuto com as respostas destas
pessoas para a pesquisa por meio de uma entrevista, respondendo a seguinte
pergunta: O brasileiro médio gosta de ganhar menos e arriscar menos, ou
prefere arriscar mais para ganhar mais? Os vídeos foram postados no grupo
de WhatsApp da turma. Discutiu-se sobre o resultado das pesquisas, com o
qual se constatou que a grande maioria também arriscaria menos e optava
por um empreendimento tradicional.
Ao final deste encontro, foi solicitado que, para a próxima aula,
assistissem aos vídeos disponibilizados na plataforma Sophia, criando um
resumo com os tópicos mais interessantes e que levassem as dúvidas e os
comentários para discussão em sala de aula no próximo encontro presencial.

SEGUNDO ENCONTRO - BRINCANDO DE INOVAR
Este encontro foi realizado na modalidade virtual pela plataforma
de ensino e aprendizagem da UNIVALI, denominado “Sophia”. O intuito
deste encontro foi de trabalhar os tipos de empreendedorismo e a descrição
de problemas para facilitar a proposição de soluções. Foi postado na
plataforma aos alunos que muitos problemas ainda carecem de solução no
mundo, mas nem todas as soluções podem se tornar negócios interessantes.
Ao mesmo tempo, várias delas são soluções para problemas que afligem
diferentes grupos da sociedade. Justamente por isso, as pessoas com
maior potencial empreendedor, ou seja, que apresentem características e
comportamentos empreendedores, podem querer resolver estes problemas
mesmo que eles não visem ao lucro ou ao grande retorno financeiro. Na
ocasião, informou-se que existem diferentes tipos de empreendedorismo
que geram diferentes impactos e resultados para a sociedade. Eles podem
ser classificados em quatro tipos: Empreendedorismo social (visa resolver
um problema que melhora a vida das pessoas, mesmo que ele não se torne
um negócio ou gere retorno financeiro5); Empreendedorismo corporativo
(é exercido por profissionais que estão empregados em empresas já
existentes. Normalmente, eles propõem projetos para tratar problemas
ainda não resolvidos que podem melhorar o negócio dessa empresa, ou
abrir novas frentes de receita6); Empreendedorismo de negócios (ocorre
5
6

SILVA; GITAHY (2016).
SILVA; GITAHY (2016).
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quando um empreendedor abre uma empresa focada em gerar retorno
financeiro, explorando um produto ou serviço que pode ser tradicional ou
inovador7); e Empreendedorismo de negócios de impacto social (ocorre
quando um empreendedor consegue viabilizar um projeto tipicamente de
empreendedorismo social em formato de empresa – em outras palavras, ele
consegue gerar bene�cio econômico e social ao mesmo tempo8).
Para cada conceito de tipos de empreendedorismo, os alunos
deveriam listar em um fórum de discussão aberto, com título “Tipos de
empreendedorismo”, o máximo de empreendedores de cada tipologia
que conseguissem lembrar, ou que encontraram em pesquisas na
internet, socializando no fórum com o restante da turma os exemplos que
encontraram. Para cada tipo de empreendedorismo visto em sala, também
foi disponibilizado na plataforma um vídeo para ilustrar o conceito em forma
de exemplo de casos reais.
Para fechar este encontro, foi aberto outro fórum de discussão, o
qual tinha como título “Problemas e soluções”, cujo objetivo era estimular
a busca de soluções potencialmente inovadoras para problemas reais. Esta
atividade levantou questões e reflexões que foram importantes nas etapas
posteriores deste encontro. Foi explicado aos alunos que, para esta atividade,
eles deveriam pensar e escrever, em poucas palavras, um problema ainda
não resolvido que os incomodasse e afetasse várias pessoas. Este problema
deveria ser encontrado na comunidade, no ambiente familiar, escolar ou
profissional, portanto não deveria ser somente um problema para si mesmo,
mas para mais pessoas à sua volta.
Logo após as postagens, os alunos tiverem que discutir e escolher
em consenso um único problema encontrado e postado no fórum, seguindo
alguns critérios para a escolha, a saber: 1. o problema não poderia possuir
uma solução satisfatória, já implementada como um negócio; 2. esse
problema deveria atingir um número grande de pessoas e esse problema
deveria permitir uma solução com chances de se tornar um negócio; 3.
esse negócio deveria parecer trazer algum retorno financeiro, mesmo que
pequeno, e não só melhorar a vida das pessoas que impacta. Após decidirem
qual o problema de maior impacto seguindo os critérios preestabelecidos,
eles tinham um próximo desafio, no qual eles deveriam definir, de forma
individual, um negócio inovador que resolvesse o problema relatado.
Os alunos poderiam usar como base para esse negócio qualquer tipo
de empreendedorismo visto. Os alunos postaram no fórum os três
7
8

SILVA; GITAHY (2016).
SILVA; GITAHY (2016).
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itens mínimos para explicar seu negócio, a saber: o problema tratado, a
solução proposta e por que essa solução é uma inovação em potencial. Na
sequência, a turma teve que se organizar para escolher as três soluções mais
interessantes entre todos apresentados no fórum, seguindo alguns itens:
Qual problema parecia mais relevante? Qual solução parecia mais criativa?
Qual das opções demonstrava maior potencial de se tornar um negócio?
Qual das soluções demonstrava maior potencial de inovação? Na ocasião,
os alunos definiram o par de problema e solução escolhido e fizeram-se as
seguintes perguntas ao vencedor: Por que você escolheu esse problema?
Qual a importância dele? Como foi o processo para encontrar a solução?
Por que você entende que essa solução traz uma inovação potencial? De 0
a 10, quanto você entende que esse é um negócio viável? Perguntaram-se
à turma no fórum quais dos quatro tipos de empreendedorismo discutidos
anteriormente tinha sido aplicado na ideia vencedora e, neste caso, foi o
empreendedorismo de negócios de impacto social.
Por fim, para fechar este encontro, perguntou-se à turma no fórum
em qual dos quatro tipos de empreendedorismo há maior potencial de gerar
uma inovação, e a grande maioria respondeu que era o empreendedorismo
de negócios. Gerou muita discussão neste momento pelo fato de haver
opiniões divergentes, porém se pediu que guardassem essa discussão para
o próximo encontro, pois haveria uma convidada especial para relatar o
processo empreendedor, neste caso, pediu-se aos alunos que preparassem
perguntas para a convidada, tentando esclarecer mais sobre os assuntos
vistos neste encontro, mas sob a ótica de alguém experiente. Assim foi
finalizado esse encontro.

TERCEIRO ENCONTRO - INSPIRAÇÃO INOVADORA
Este encontro foi realizado de forma presencial, cujo propósito era
relatar aos alunos histórias de empreendedorismo e protagonismo de seus
atores e os desafios para empreender uma inovação. Esse encontro permitiu
um mergulho em profundidade na história de uma empreendedora do
mundo real e permitiu à turma que interagisse com ela para chegar às suas
próprias conclusões sobre a história narrada. Explicou-se à turma que este
encontro era dedicado a receber uma convidada e discutir com ela sobre
sua história empreendedora. Mesmo sendo permitidas perguntas pessoais,
foi importante manter em vista o principal tópico da discussão: como inovar
com o empreendedorismo.
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Trouxe-se como convidada para contar a sua história de
empreendedorismo a proprietária da Quiz Viagens. Ela possui uma
boa experiência empreendedora. Instruiu-se a convidada a trazer uma
apresentação contando sua relação com o empreendedorismo e a inovação,
mas que fosse possível realizá-la em até 60 minutos, mas durou a manhã
toda, pois os alunos tinham muitos questionamentos que foram fazendo no
decorrer do depoimento da convidada.
Mas quem era a convidada afinal? A convidada especial foi a Jodele
dos Santos, professora de Inglês/Português e Literatura, bacharelada em
Direito. Fez cursos de extensão nos Estados Unidos focados em linguística
e educação. Pós-graduada em Língua Inglesa e cultura Inglesa, fala inglês
fluentemente. Após 8 anos diante das escolas Quiz Idiomas, Jodele cursou
um MBA em Gestão de Pessoas e realizou um curso de Agenciamento
Turístico. Atualmente, é professora convidada responsável pela coordenação
e aulas de Língua Inglesa do curso de Línguas da ULBRA Torres e Diretora
Administrativa da Quiz Viagens. Paralelamente, hoje, operadora especialista
em preenchimento de formulários DS160 para visto americano, assistente
de viagem e guia de viagem.
Jodele relatou toda a sua trajetória empreendedora, desde suas
grandes dificuldades e superação até o momento atual, inovando com a
Quiz Viagens, no qual causou muita empatia aos alunos, que se identificaram
com a sua história de vida da mesma. Foi possível observar que a trajetória
não foi nada fácil, mas que valeu muito todo o sacri�cio e os percalços
passado. A mesma relatou que a Quiz Viagens tem a missão de “trabalhar
com amor e excelência na realização da Viagem dos Sonhos Disney,
proporcionando aos viajantes e aos velhos velejadores: segurança, alegria,
conforto e principalmente atenção aos menores de idade, trazendo grande
satisfação a todas as pessoas que visitam o passeio”. A convidada explicou
aos alunos que, com a Quiz Instituto de Idiomas, surgiu a Quiz Viagens. A
empresa de idiomas surgiu em junho de 2009, em Torres/RS, para ser uma
escola de inglês com metodologia acadêmica diferenciada e que tivesse o
olhar que viesse do coração ao observar o aluno em toda sua formação e
desenvolvimento do idioma. Possui como filosofia educacional “a educação
que passa pelo coração”, sua fundadora, durante 3 anos lecionou e dirigiu
o centro que, de 30 alunos iniciais, obteve mais de 150 alunos em duas
unidades. A partir desse momento, muitos pedidos eram realizados por
curiosidade ou por querer mesmo ir conhecer os Estados Unidos e desses
pedidos surgiu a Quiz Viagens. A Quiz Viagens é uma operadora de viagens
para a Disney. As agências de viagem vendem pacotes para que seus
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passageiros obtenham um serviço terceirizado. A operadora de viagem
concretiza a viagem, trabalha na formação de todo o acontecimento e está
muito mais próximo do passageiro. Desta forma, os operadores acabam
sendo focados, na maioria das vezes, em um só país ou um só destino. Assim,
como operadora de viagens, a Quiz já obteve, até 2017, 7 viagens para os
Estados Unidos, sendo 5 viagens para Orlando e Miami, na Flórida - para
visitar os parques da Disney - e 2 viagens para Nova Iorque, passando por
Washington, Newark, Jersey e Manhantan. Os passageiros acabam sendo
sempre pessoas indicadas por outras que já viajaram: nesse “boca a boca”,
já passaram pela empresa mais de 100 pessoas, que, com certeza, mais de
90% delas ficaram muito satisfeitas em viajar com a Quis Viagens. Jodele
relatou que eles possuem um “jeitinho” carinhoso e familiar de proceder
com as viagens, pois lidam com os clientes como membros da família.
Atualmente, a empresa conta com a plataforma on-line, que obtém muitos
contatos do Brasil e do exterior curiosos e interessados nos roteiros. A sede
�sica se encontra na Rua Universitária, complexo campus ULBRA Torres.
Ao final da palestra, foram feitas algumas perguntas aos alunos,
tais como: O que você faria no lugar deste empreendedor nesta situação?
Qual seria seu comportamento? Como você acha que ele se sentiu neste
momento? O que você teria feito diferente? Quais seriam as outras opções?
Caso você fosse o sócio do nosso convidado lá nos primeiros meses do
projeto, como defenderia o projeto para um investidor? Como explicaria o
problema e a solução adotada, e por que ela teria grande potencial inovador
no futuro?
Por fim, alguns alunos indicaram algumas das experiências
compartilhadas pela convidada, as quais acharam mais interessante e
explicaram o porquê. No término deste encerramento, agradeceu-se a
participação de todos e relembrou-se à turma de que todos devem consultar
e realizar as tarefas e assistir a todos os vídeos recomendados ao final deste
encontro; caso contrário, as atividades do encontro seguinte não seriam
bem aproveitadas.

QUARTO ENCONTRO - DISCUTINDO TENDÊNCIAS
Este encontro foi realizado na modalidade virtual pelo ambiente
virtual de ensino e aprendizagem Sophia, cujos objetivos eram de demonstrar
estratégias inovadoras para empresas, apresentar os tipos de inovação
e compreender o ecossistema de inovação. O intuito foi de incentivar os
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alunos a aplicarem seu aprendizado sobre inovação a situações e a exemplos
encontrados nas empresas. Foram aplicados estudos de caso, combinando
criatividade e conceitos de inovação aberta9. A turma foi dividida em grupos
no fórum e recebeu uma descrição de uma empresa e o problema que ela
enfrenta. A partir desses dados, deveriam sugerir, de forma resumida, uma
estratégia de inovação aberta que contemplasse os seguintes critérios:
Descrever, em um parágrafo, o problema específico escolhido pelo grupo
para formar o projeto de inovação aberta da empresa; Descrever, em
poucas linhas, os públicos a serem envolvidos no projeto, de forma a ficar
claro quem formará a força de trabalho no projeto de inovação aberta;
Descrever o bene�cio para o estudante dessa força de trabalho; e Descrever
o resultado final esperado pela empresa.
Todos tiveram que ler o caso, discutir e escrever sua estratégia no
fórum, e que poderiam ficar à vontade para consultar exemplos na internet
e em outros materiais. Distribui-se o estudo de caso de diferentes empresas
que continham no anexo da apostila do SEBRAE referente ao Modulo
2, sobre inovação aberta para os diferentes grupos. Após o término das
atividades, pediu-se a cada grupo que fosse explicada rapidamente sua
estratégia no fórum. Perguntou-se aos alunos qual dos grupos apresentou
a melhor estratégia e porquê. Estimulou-se a discussão e responderam-se
as eventuais dúvidas, incluindo a avaliação, se todos realmente utilizaram
técnicas de inovação aberta para a solução do estudo de caso.
Informou-se aos alunos no fórum que eles tinham um desafio e
tanto pela frente a partir daquele momento, pois cada grupo deveria trocar
a empresa com a qual trabalhou no primeiro estudo de caso pela empresa
diferente de outro grupo. Uma vez trocados os estudos de caso, os grupos
deveriam definir no mínimo duas inovações possíveis para essas empresas,
mas obedecendo às táticas e à classificação dos dez tipos de inovação vistos
nos vídeos passados antes do início desse encontro. Os alunos tinham que
ler o caso, discutir e escrever sua estratégia, e poderiam consultar exemplos
na internet e em outros materiais. A entrega do trabalho deveria: Descrever
cada um dos problemas específicos escolhidos pelo grupo para serem
melhorados; Descrever, em poucas linhas, a solução proposta para esse
item; e Classificar a inovação proposta de acordo com os tipos vistos.
Aguardou-se o término das postagens, pediu-se a cada grupo que
explicasse rapidamente sua estratégia e repetiu-se a mesma abordagem
9
Segundo Chesbrough (2003, p. 43), inovação aberta signiﬁca que “ideias de valor
podem se originar dentro ou fora da empresa e podem utilizar tantos caminhos internos quanto
externos para o mercado”.
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anterior. Ao final da discussão, comentou-se que esses dois estudos de
caso foram uma forma divertida e rápida de relembrar e fixar os conceitos
aprendidos. Para serem consideradas inovações, precisariam estar
implementadas e comprovadas. Mesmo assim, os métodos de inovação
aberta e as táticas dos dez tipos de inovação são aplicáveis na prática e
podem ser muito úteis no futuro profissional dos alunos.
Como próxima atividade do encontro, explicou-se que, como foi visto
no material prévio à aula e nos exercícios feitos em grupo, a inovação deve
ser encarada cada vez mais como um processo constante nas empresas.
Hoje, empresa que não inova perde competitividade e corre o risco de ser
ultrapassada rapidamente. Comentou-se que existe um exemplo direto
da inovação aberta já consolidado pelo mercado e usado há décadas, a
Tripla Hélice10. Explicou-se que, para o processo da Tripla Hélice funcionar
– e qualquer outro que envolva a criação de inovação por um agente e a
execução por outro –, necessita de cuidados específicos, e chamou-se de
transferência de tecnologia o processo cauteloso de repasse desses ativos.
Na ocasião, perguntou-se aos alunos se eles conheciam algum exemplo
de aplicação da Tripla Hélice na universidade em que eles estudam ou
estudaram, mas ninguém soube responder, postando no fórum que
desconheciam tal aplicação. Na ocasião, explicou-se à turma sobre o abismo
da inovação, o qual indica a di�cil travessia de uma inovação potencial
entre seu público experimental e o começo do mercado em massa. É nesse
ponto que grande parte das inovações potenciais morrem e, justamente por
isso, os Módulos 3 e 4 do curso seriam focados em trazer ferramentas e
experimentos para melhorar o potencial de sucesso de uma inovação, além
de ajudar a caracterizar quais seriam os tipos de públicos a serem atingidos
primeiro.
Para reforçar o aprendizado sobre esta temática, elaborou-se
um exercício em grupo sobre cada faixa da curva, em que a primeira área
da curva de adoção indica os pioneiros, uma parcela muito pequena dos
consumidores. Eles gostam de correr riscos e testar coisas novas, mesmo
que elas pareçam loucuras à primeira vista. Depois se explicou que há na
próxima faixa da curva os visionários, também chamados de early adopters,
que representam uma parcela um pouco maior de consumidores. Eles são
10
São projetos e inovações estabelecidos em conjunto por empresas, universidades e
poder público – é muito importante e passível de ﬁnanciamento subsidiado em diversas esferas.
Um exemplo simples (e bastante comum) são os editais de inovação que destinam verba federal
a inovações que melhorem a saúde de uma região carente do país. Para fazer uso deles,
uma empresa estabelece um projeto conjunto com a universidade e seleciona estudantes
e cientistas para comporem o time de pesquisa. Ao ﬁnal, a empresa comercializa a solução,
o governo amplia sua adoção e os acadêmicos conseguem utilizar seus conhecimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) aplicados (SILVA; GITAHY, 2016, p. 238).
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muito orientados a novas tecnologias, mas ainda assim seletivos. Por isso,
são excelentes fontes de informação sobre sua inovação ter ou não chances
futuras de sucesso. Há também, na próxima faixa, os pragmá�cos, ou late
adopters, que são uma parcela importante dos consumidores. Eles gostam
de avaliar antes se aquela inovação faz sentido na vida deles, para, então,
adotá-la. Há a próxima faixa da curva, os conservadores, também chamados
de late majority, que são outra fatia importante do mercado: eles acabam
adotando inovações porque muitos já o fizeram e porque elas fazem sentido
economicamente. E, por fim, para a última faixa da curva, explicou-se que
há os tradicionalistas, que são um grupo interessante: eles são avessos a
novas tecnologias, ou então não as adotam por não possuírem condições
econômicas para isso. Representam a fatia final do mercado consumidor de
uma inovação. Verificou-se se algum grupo queria compartilhar no fórum
uma inovação que achou muito interessante ou que deu trabalho para
entender em que faixa se encaixava e depois os alunos relataram quais as
principais ideias sobre inovação que aprenderam até o momento.
Ao final do encontro, pediu-se para os alunos baixarem o livro
“Explosão da Inovação” e que fizessem a leitura da página 100 a 134 fora da
sala de aula, para facilitar o entendimento da técnica aplicada no próximo
encontro.

QUINTO ENCONTRO - MEDINDO O POTENCIAL DA INOVAÇÃO
Neste último encontro, realizado de forma presencial, o intuito era de
apresentar os conceitos de uma startup e identificar as oportunidades para
inovar. Este encontro fechou o Módulo 2 com a proposta de consolidar o
aprendizado em duas direções: entender como buscar negócios inovadores
de alto desempenho e tentar avaliar diferentes ideias de negócio com
potencial inovador. Foram montados os grupos que permanecerão fixos e
trabalhando juntos até o fim do curso nos módulos restantes. Informou-se
que o texto sobre startups que constava nas atividades prévias ao encontro
foi a base deste encontro e que deveriam ter lido o que foi disponibilizado na
plataforma Sophia sobre a definição de startup. Sendo assim, seguindo o guia
do professor, mostrou-se aos alunos uma lista das principais características
de uma startup, a saber: a mecânica do negócio prevê a possibilidade de
ganhar escala sem impactar demais os custos e é de fácil repetição sem
encarecer demais cada nova venda; raramente uma startup propõe um
produto bem definido de início, porque normalmente ainda não conseguiu
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estabelecer o melhor encaixe entre o produto e seu cliente, por isso o risco
de dar errado é altíssimo; até que uma startup encontre seu Modelo de
Negócio escalável e repetível, ela é uma pequena empresa com risco muito
alto. Quando encontra, ela cresce muito rápido; o principal diferencial da
startup é a mentalidade de gestão: enquanto empresas tradicionais pensam
em se tornar sustentáveis e atingir o lucro rapidamente, startups tentam
matar ou morrer: crescer o máximo que puder e morrer o mais rápido que
puder. Para que continuar em um negócio que vai dar errado?
E por fim, propôs-se a última atividade prevista no guia do professor
elaborado pelo SEBRAE, que era a atividade principal deste encontro, a
atividade denominada “Mudando o mundo”, cujo objetivo era de incentivar
o estudante a propor inovações sobre as ideias dos colegas. Na ocasião,
organizou-se a turma em grupos de quatro a seis componentes. Trouxeramse para a utilização desta atividade vários blocos de montar, lego, caixas
de papelão, cartolinas coloridas, tintas, revistas, canetinhas, tesouras, colas,
barbantes, papel pardo, entre outros. Todo material disponível era para o
processo criativo da montagem do protótipo dos alunos, pois o importante
é que os alunos fossem capazes de construir algo sólido e tangível,
representando algum invento que irão descrever verbalmente. Explicou-se
à turma que cada grupo poderia utilizar o material disponibilizado e que
deveria ser usado para representar uma inovação que irá mudar o mundo,
ou seja, cada grupo deveria pensar em uma inovação ainda inexistente que
tem o potencial de mudar o mundo, e construir um protótipo visual usando
o recebido, conforme pode ser visualizado na Figura 1.
Figura 1 - Material para o processo criativo da montagem do protótipo dos alunos

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Ressaltou-se a expressão “mudar o mundo” e explicou-se aos
estudantes que a solução não pode ser para um problema corriqueiro,
mas algo que atinja bilhões de pessoas em todos os lugares. Neste sentido,
foram disponibilizados até 20 minutos para pensarem nas diferentes ideias
de inovação do grupo, decidir em consenso qual será a adotada, construir
o protótipo e trazer até aos professores. Além do protótipo, eles deveriam
estar prontos para defender a relevância do problema resolvido e o potencial
da inovação proposta. Após todos os estudantes entregarem os protótipos,
eles foram mostrados aos colegas por um representante à frente da sala.
No momento da apresentação, inverteu-se a atividade, pois enquanto os
alunos pensaram que irão defender seus próprios protótipos, pediu-se que
eles passassem o protótipo de seu grupo para o representante do outro
grupo que estava à direita deles e, então, a cada um dos representantes,
que explicasse à turma o que é o protótipo que estava em suas mãos, que
problema ele resolveria e por que é uma inovação que iria mudar o mundo,
conforme demonstrado na Figura 2.
Figura 2 – Parte das apresentações dos protótipos criados em sala pelos alunos

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Os alunos tiveram dificuldades para descrever a criação de outro
grupo. Logo após, retornaram, então, os protótipos para as mãos dos
representantes originais que os criaram, e se pediu que se mantivessem à
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frente da sala de aula. Explicou-se à turma que as sensações que muitos
tiveram são comuns às grandes inovações do mundo, pois quem vê a
inovação pela primeira vez, ainda no estágio inicial e somente prototipada,
tem dificuldades de entender o que aquilo faz ou resolve; é di�cil explicar
a utilidade de uma inovação sem entender muito bem o que ela faz; quem
ouve a explicação dessa inovação ainda desconhecida (ou seja, o público
consumidor) entende menos ainda. E se finalizou esta atividade solicitando
a cada um dos representantes corretos que explicasse à turma o que é o
protótipo que estava em suas mãos, que problema ele resolveria e por que
é uma inovação que iria mudar o mundo.
Na sequência, perguntou-se à turma se todos leram as páginas 100 a
134 do livro “Explosão da inovação” dos autores Márcio Abraham e Ricardo
Bonacorci, conforme recomendado nas atividades prévias à aula. O livro
sugere uma forma de avaliar uma inovação em potencial e compará-la com
outras opções por meio do modelo de diagnóstico de capacidade interna.
Após isso, o empreendedor pode decidir qual delas perseguir como negócio.
A sigla MACCS11 resume essa técnica proposta pelo livro, a qual se repassou
item a item sobre esta sigla, auxiliando os alunos a classificarem e priorizarem
as inovações potenciais. Por fim, encerrou-se este encontro apresentando o
material que deveria ser lido fora de sala de aula para o próximo módulo
dar continuidade ao projeto, parabenizando a todos por terem chegado até
esta etapa com um protótipo construído, podendo prosseguirem para os
próximos módulos.

CONCLUSÃO
Este relato de experiência apresentado se refere ao Módulo 2, que
tratava sobre o tema de inovação do Curso de Extensão de Empreendedorismo
e Inovação do Projeto Empreenduca. O caráter de inovação destaca-se na
exploração de protótipos inovadores criados pelos alunos integrantes do
curso, os quais deram prosseguimento em outros módulos, amadurecendo
a ideia inicial e verificando a viabilidade econômica e financeira dos projetos
e, consequentemente, seus impactos na sociedade.
Notou-se no decorrer da aplicação das atividades que muitos alunos
não realizavam as tarefas propostas na metodologia Flipped Classroom,
mesmo sendo cobrados em cada encontro pela leitura prévia dos materiais
11
Motivação: motivos internos para inovar; Autonomia: liberdade de ação;
Conhecimento: quanto se sabe sobre o produto e mercado; Capital: quanto se dispõe para
investir; Sistema: ﬂexibilidade para comando e controle ((SILVA; GITAHY, 2016, p. 263).
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disponibilizados, dentre eles, havia artigos, vídeos, cases, entre outros; que
eram essenciais para a continuidade dos encontros subsequentes.
Conforme a metodologia apresentada, foi possível conhecer
conceitos de empreendedorismo e inovação; entender os diferentes tipos de
inovação e sua relação com o empreendedorismo; identificar possibilidades
de desenvolvimento de práticas inovadoras; analisar tendências inovadoras
e sua aplicação no ambiente dos negócios; desenvolver a capacidade de
perceber oportunidades para propor práticas inovadoras; predispor-se a
adotar posturas autônomas e criativas frente a desafios no ambiente de
negócios; e aplicar os conhecimentos sobre empreendedorismo e inovação
adquiridos por meio de práticas inovadoras.
A união dos conceitos do empreendedorismo e da inovação viabilizou
a criação dos projetos apresentados pelos alunos no final dos encontros.
Com os resultados, pode-se destacar que o tema trabalhado aproximou
a teoria do empreendedorismo com a inovação, estimulando os alunos a
desenvolver sua capacidade empreendedora na busca de oportunidades,
reforçando a importância do empenho para o ensino-aprendizagem de
empreendedorismo dentro das universidades.
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