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RESUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: empreendedorismo; estratégia; processo decisório; effectuation. 
 
 
 
 

Este trabalho estuda o processo decisório de empreendedores ao criar novos 
negócios sob incerteza e sem objetivos claros, a partir da noção de effectuation. 
 
Sendo uma abordagem nova no campo de estudo da estratégia e 
empreendedorismo, a abordagem effectual propõe que os empreendedores focam, 
no início de uma nova empresa, em quanto eles suportam perder e experimentam 
tantas estratégias distintas e combinações de recursos quanto possíveis, dados os 
recursos que já estão sob seu controle. O propósito, neste modelo, não é 
necessariamente maximizar os retornos financeiros potenciais, mas, sim, reduzir a 
incerteza de certas estratégias e combinações de recursos. Em effectuation, o 
empreendedor, por meio de ações, cria os resultados a partir destas combinações 
de recursos e da alavancagem sobre contingências à medida que reduzem as 
incertezas que o cerca. 
 
Com base, portanto, na teoria de effectuation, esta dissertação teve a ambição não 
de caracterizar o que seria um processo empreendedor, mas, sim, dar pistas 
alternativas de análise, bem como explorar as idéias inerentes à decisão de 
empreender sob incerteza e ambigüidade de objetivos. Assim, o objetivo desta 
dissertação foi o de examinar se, e em que extensão, empreendedores constroem 
empresas no mundo real usando effectuation. 
 
A pesquisa de campo foi realizada em uma organização (Buscapé), tendo como 
metodologia o estudo de caso e a narrativa no tratamento e apresentação dos 
dados obtidos por meio de oito entrevistas semi-estruturadas com fundadores, 
executivos, funcionários e parceiros da empresa. 
 
Como resultados, a análise do caso Buscapé parece indicar que, em vários 
momentos de sua história, os empreendedores tomaram decisões sem clareza de 
objetivos. Em especial, no momento da criação da empresa, os empreendedores 
buscavam minimizar perdas, aproveitando as surpresas que surgiam e explorando 
ao máximo os recursos que, então, controlavam. A despeito da inexistência de 
parâmetros de análise da indústria de internet e da incapacidade de se definirem 
objetivos precisos sobre um modelo de negócio, os empreendedores, naquele 
momento, decidiram continuar e, em última instância, criaram uma empresa. 
 
Em vista destas observações, a teoria de effectuation ajuda a explicar o processo 
decisório utilizado pelos empreendedores do Buscapé. Conforme indicam estudos 
anteriores, é possível afirmar que alguns empreendedores parecem tomar 
decisões de acordo com uma lógica comum, a lógica do controle effectual. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: entrepreneurship; strategy; decision process; effectuation.  
 
 
 
 
 

The present work studies the entrepreneurs’ decision process when creating new 
businesses under uncertainty and without clarity of goals based on the notion of 
effectuation. 
 
As a new approach in the study field of strategy and entrepreneurship, the effectual 
approach suggests that entrepreneurs, when starting a new firm, focus on how 
much they afford to loose and experience as many distinct strategies and resource 
combinations as possible, given resources already under control. The purpose, 
according to this model, is not necessarily to maximize potential financial returns, 
but to decrease uncertainties embedded in certain strategies and resource 
combinations. Under effectuation, the entrepreneur, through actions, creates 
results from these resource combinations and by leveraging on contingencies while 
surrounding uncertainties decrease. 
 
Thus, based on effectuation theory, this work had an ambition not to characterize 
what would be an entrepreneurial process, but to provide alternative analyses 
clues, as well as to exploit ideas related to the decision to venture under 
uncertainty and ambiguity of goals. Therefore, the goal of this work was to 
understand if, and to what extent, entrepreneurs start firms in the real world using 
effectuation. 
 
A field research was undertaken in one organization (Buscapé), using the case 
study  methodology and narrative in treating and presenting data obtained through 
eight semi-structured interviews with founders, executives, employees and 
business partners. 
 
The analysis of Buscapé case seems to show that in many occasions of its 
existence, entrepreneurs made decisions without clarity of goals. In particular, 
when creating the company, entrepreneurs sought to minimize losses by leveraging 
on surprises that appeared and fully exploiting resources under control. Despite the 
inexistence of parameters of analysis for the internet industry and inability to define 
clear goals for a business model, the entrepreneurs at that time decided to continue 
and, eventually, created a firm. 
 
Regarding these findings, the theory of effectuation helps to explain the decision 
process used by Buscapé entrepreneurs. As indicated in previous studies, it is 
possible to estate that some entrepreneurs seem to make decisions according to a 
common logic, the effectual control logic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A idéia de que a taxa de mortalidade entre as empresas é bastante alta parece ser 

consenso tanto entre praticantes quanto entre acadêmicos que estudam 

empreendedorismo e o surgimento de novas empresas (ALDRICH & MARTINEZ, 

2001; FICHMAN & LEVINTHAL, 1991; HANNAN & FREEMAN, 1984; LOW & 

MACMILLAN, 1988). 

 

Os dados confirmam tal idéia. Estatísticas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2004) claramente demonstram que a taxa de 

sucesso de novos negócios é baixa ao longo dos primeiros anos de existência de 

uma empresa. De acordo com a pesquisa, aproximadamente 50% das empresas 

encerram suas atividades com até dois anos de existência. Tal percentual aumenta 

para 56,4% em até três anos, chegando a 60% em até quatro anos. 

  

A mesma pesquisa também lista as tradicionais causas apontadas por 

empreendedores para o encerramento das atividades empresariais. Dentre as 

principais razões, encontram-se a falta de capital de giro, altos impostos, juros 

elevados, falta de clientes entre outras. Razões estas tipicamente consideradas 

“mazelas” do ambiente econômico brasileiro. 

 

Entretanto, pode-se considerar no mínimo intrigante o fato de que diversas 

pesquisas, de mesma natureza, em outros países (incluindo o grupo de países 

desenvolvidos) reportam dados muito semelhantes a respeito do fechamento de 

novos negócios (TIMMONS, 1999; PARSA, 1999). De acordo com Timmons (1999), 

em geral, 20% dos novos negócios quebram em um ano e 66% quebram em até seis 

anos. 

 

Contrariando, portanto, o senso comum propagado na mídia em geral e no discurso 

dos empresários, em particular, é possível, então, indagar: estariam os 

empreendedores brasileiros em uma situação extremamente adversa ao iniciar 

novos negócios comparativamente aos seus pares norte-americanos ou europeus? 
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Muitos estudos buscam comprovar esta hipótese (DORNELAS, 2001; GEM, 2005; 

RIMOLI et al., 2004). Assim, é profícua a quantidade de estudos sobre 

empreendedorismo que levantam questões como: quais são as reais causas de 

sucesso ou fracasso de novos empreendimentos? Quais são as características das 

empresas e empreendedores de sucesso? Ou ainda, Como deve ser o plano de 

negócios ou a análise competitiva ideal de um novo negócio de forma que se 

reduzam suas chances de fracasso? Enfim, conforme aponta a grande maioria das 

pesquisas e publicações em empreendedorismo no Brasil e no exterior, estas 

parecem ser as perguntas centrais que vêm sendo feitas neste campo de estudo. 

 

As respostas a estes questionamentos são, no entanto, pouco conclusivas. Afinal, 

também parece existir consenso entre acadêmicos e praticantes do 

empreendedorismo de que a busca pelo “santo graal” da imortalidade e 

desempenho da firma é essencialmente longa, se não, infinita (SARASVATHY, 

2004). Portanto, é virtualmente impossível chegar a um consenso definitivo a 

respeito da forma ideal ou padrão de se estabelecer um novo empreendimento, seja 

no Brasil, seja em outro país, mais ou menos desenvolvido. 

 

Como indica Sarasvathy (2004), é necessário que se reformulem as questões feitas 

no tocante à atividade empreendedora, após décadas de estudos inconclusivos e 

teoricamente pouco embasados. Tal opinião é compartilhada por inúmeros 

pesquisadores, que propõem uma aproximação das questões feitas no campo do 

empreendedorismo àquelas já testadas e desenvolvidas há décadas em outros 

campos do conhecimento. Isto permitirá que o empreendedorismo não apenas se 

consolide como campo teórico, mas principalmente comece a tratar de questões de 

fato relevantes ao surgimento de novos negócios. Questões que só podem ser 

equacionadas a partir de uma visão multifacetada, característica fundamental dos 

estudos em empreendedorismo (VENKATARAMAN, 1997; SHANE, 2000; SHANE & 

VENKATARAMAN, 2000; VENKATARAMAN & SARASVATHY, 2000; BUSENITZ et 

al., 2003). 
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Deste modo, parece pertinente deixar de dividir o mundo entre “empreendedores” e 

“não-empreendedores” (SARASVATHY, 2004), evitando-se buscar entender, a partir 

desta divisão, quais características são peculiares ao primeiro grupo, bem como de 

generalizar um conjunto de “leis universais” a respeito dos tipos ideais de 

empreendedores e do processo que seguiram na formação de novos negócios. 

 

Parece claro que tal divisão e a tradicional noção determinista inerente ao processo 

de formação de novos negócios - análise de oportunidades, avaliação de riscos, 

escolha estratégica e decisão (ANSOFF, 1965; PORTER, 1980) - pouco ajudam no 

avanço do entendimento sobre o que de fato é o fenômeno do empreendedorismo, 

como este fenômeno ocorre e como pode ser estimulado. 

 

Afinal, os ambientes e os mercados sobre os quais os empreendedores atuam são 

essencialmente incertos, não havendo possibilidade de se conhecer ex-ante a 

distribuição futura de eventos (KNIGHT, 1921). Portanto, a evolução de mercados e 

o comportamento de consumidores, a priori, não podem ser conhecidos e analisados 

até o momento em que são efetivamente criados. A destruição e criação de novos 

mercados (SCHUMPETER, 1934) parecem ser a essência do capitalismo em geral e 

do empreendedorismo, em particular. 

 

Ademais, é consenso entre pesquisadores que a noção clássica de racionalidade 

total dos indivíduos é, no mínimo, questionável (SIMON, 1959, 1966; KAHNEMAN & 

TVERSKY, 1979; KAHNEMAN; SLOVIC & TVERSKY, 1982). Sob incerteza, o 

processo de escolha e decisão dos agentes humanos é ambíguo, assim como os 

objetivos que eles estabelecem (MARCH, 1982). Portanto, a idéia de racionalidade 

limitada e de ambigüidade de objetivos parece caracterizar algumas das instâncias 

com as quais os empreendedores lidam no momento de empreender. 

 

Com isso, parece ser de especial interesse entender como os empreendedores 

decidem iniciar empresas e estruturar novos negócios sem uma definição clara de 

objetivos pré-estabelecidos e sem a capacidade de analisar todas as futuras 

variáveis ambientais que podem impactar estes negócios. 
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Neste sentido, Edmonson e Mcmanus (2005) argumentam que boas questões na 

pesquisa em administração devem buscar um equilíbrio entre a sua significância no 

mundo real e sua potencial contribuição para a Academia. Tais questões devem 

endereçar problemas organizacionais práticos, bem como gaps na literatura. Com 

isso, tal equilíbrio evita que as questões de pesquisa sejam meramente filosóficas ou 

esotéricas, ou simplesmente pragmáticas ou mundanas. Ademais, a questão de 

pesquisa deve ser aquela em que a resposta não é (totalmente) conhecida. 

 

Nesta linha, tentar entender como empreendedores iniciam novos negócios foi a 

principal motivação de análise deste trabalho, que tem a ambição não de 

caracterizar o que seria um processo empreendedor, mas sim, de explorar as idéias 

inerentes à decisão de empreender sob incerteza e ambigüidade de objetivos. Em 

termos formais, tem-se: 

 

Problema : Se alguns empreendedores começam novos negócios s em 

objetivos claros e sob incerteza, como eles decidem  avançar na empreitada e 

estabelecer novas empresas?  

 

Ainda pouco estudada, as explorações acerca desta questão podem nos dar pistas 

alternativas de análise a respeito do processo empreendedor, desenvolvendo muitas 

das hipóteses levantadas por escolas de estudo da estratégia empresarial que 

questionam a noção, largamente empregada, de causalidade e previsibilidade nas 

pesquisas sobre empreendedorismo (PRAHALAD & HAMEL, 1990; MINTZBERG, 

1994; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

 

Para tanto, este estudo buscou tratar o problema supracitado a partir da perspectiva 

de análise proposta por Sarasvathy (2001a, 2001b): a lógica de effectuation, que é a 

forma de tomar decisões a partir de escolhas dentre os efeitos que podem ser 

produzidos a partir de um dado conjunto de meios, eliminando, conseqüentemente, 

a premissa de objetivos pré-existentes. 

 



 14 

De acordo com esta teoria, que é melhor examinada no capítulo 2, o empreendedor 

não é independente do contexto em que suas decisões são tomadas. Ele é parte de 

um ambiente dinâmico, envolvendo múltiplas decisões, que são interdependentes e 

simultâneas. Neste sentido, diversos tomadores de decisão fazem parte do processo 

de refinamento das aspirações do empreendedor até que as mesmas se cristalizem 

em objetivos. 

 

Por esta lógica, os empreendedores focam em quanto eles suportam perder e 

experimentam tantas estratégias distintas e combinações de recursos quanto 

possíveis, dados os recursos que já estão sob seu controle. O objetivo, neste 

modelo, não é necessariamente maximizar os retornos financeiros potenciais, mas, 

sim, reduzir a incerteza de certas estratégias e combinações de recursos. Em 

effectuation, o empreendedor, por meio de ações, cria os resultados a partir destas 

combinações de recursos à medida que reduze as incertezas que o cerca. Nesta 

teoria, “as decisões sobre quais ações tomar existem em face dos valores futuros 

desconhecidos” (MARCH, 1982, p.75, tradução nossa). 

 
Neste sentido, o objetivo desta dissertação foi o de examinar se, e em que extensão, 

empreendedores constroem empresas no mundo real usando effectuation. A partir 

da abordagem de estudo de caso, o pesquisador buscou entender o uso da 

racionalidade effectual nos eventos de decisão que levaram à criação de uma 

empresa. 

 
Assim, formalmente, estabeleceram-se algumas questões que foram exploradas 

neste estudo: 
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Questão 1 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, tendem a i nvestir no novo 

negócio apenas aquilo que eles podem tolerar perder ? 

 

Questão 2 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, são orient ados a partir 

dos meios/recursos que já controlam, isto é, (i) qu em eles são, (ii) o que eles 

conhecem, (iii) quem eles conhecem? 

 

Questão 3 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, estão deli beradamente 

abertos às surpresas e buscam se alavancar e capita lizar a partir destas 

contingências? 

 

 

1.1. Descrição Sumária dos Capítulos 
 

Esta introdução (capítulo 1) visa apresentar os principais propósitos e razões do 

estudo, identificando o escopo do trabalho, seus objetivos, justificativas e o problema 

a ser pesquisado. 

 

O capitulo 2 refere-se à revisão bibliográfica relacionada ao tema da dissertação, de 

modo a formar uma estrutura teórica conceitual que serve de base para a pesquisa 

de campo. 

 

Este capítulo está subdivido em três seções. Na primeira, procura-se caracterizar o 

estudo do empreendedorismo, avaliando as contribuições e principalmente as 

limitações que as teorias correntes no campo oferecem. Na segunda, busca-se 

descrever e analisar a lógica do empreendedorismo pela teoria de effectuation, 

definindo as bases teóricas sobre a qual esta abordagem é estruturada. Finalmente, 

a seção três busca realizar uma discussão inicial acerca das contribuições que a 

idéia de effectuation pode trazer às abordagens tradicionais de estudo no campo do 

empreendedorismo e da estratégia empresarial. 
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O capitulo 3 procura descrever a metodologia a ser utilizada ao se proceder a 

pesquisa de campo, considerando-se o enfoque do estudo, o método de pesquisa 

escolhido, a empresa pesquisada e a coleta e análise de dados. 

 

No capítulo 4, descrevem-se os resultados obtidos na pesquisa de campo, 

procurando identificar na prática como se caracterizam alguns dos conceitos teóricos 

abordados no capitulo 2. 

 

Finalmente, o capitulo 5, relaciona as principais conclusões do estudo, apresentando 

também suas limitações e contribuições para trabalhos futuros no campo do 

Empreendedorismo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as principais referências teóricas que 

contribuem para a análise do problema proposto, descrito no capítulo introdutório, 

bem como levantar uma discussão, não exaustiva, a respeito de novas 

possibilidades teóricas no campo de estudo do empreendedorismo. 

 

Para tanto, este capítulo é subdividido em três partes. A primeira busca fazer uma 

revisão das principais correntes teóricas no campo de empreendedorismo, tanto no 

Brasil quanto no exterior. Tenta-se, com isso, comentar as principais teorias que 

explicam o fenômeno do surgimento de novas empresas, bem como apontar os 

limites conceituais e metodológicos apresentados por estas correntes. 

 

A segunda parte trata de analisar o fenômeno do empreendedorismo por meio da 

teoria de effectuation, explicando seus principais pilares conceituais, provendo 

exemplos e evidências do fenômeno, bem como as bases teóricas sobre as quais 

Sarasvathy (2001a, 2001b) e outros autores estruturam tal abordagem. 

 

Por fim, levanta-se, na última parte, o início de uma discussão epistemológica a 

respeito dos estudos no nascente campo do empreendedorismo, contrastando as 

correntes atuais de estudo com a proposta teórico-metodológica de effectuation, 

expondo, ao final, a presente discussão a respeito de novos caminhos sobre os 

quais os estudos na área de empreendedorismo poderiam seguir. 

 

 

2.1. O campo de estudo do Empreendedorismo 
 

O objetivo desta seção é apresentar de forma não exaustiva as principais correntes 

teóricas no campo de empreendedorismo e os objetivos até agora obtidos com os 

estudos neste campo. 

 

Sem um consenso teórico a respeito de seus principais conceitos, o campo de 

estudo do empreendedorismo se aproxima muito da pluralidade de escolas 
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(BUSENITZ et al., 2003) conceitos e idéias que estruturam o campo da Estratégia 

Empresarial (MINTZBERG ET AL., 2000; VASCONCELOS & CYRINO, 2000; 

VASCONCELOS, 2001; WHITTINGTON, 2002). 

 

A abordagem que se pretende trabalhar na revisão destes conceitos, no entanto, se 

aproximará daquela apresentada por Gartner (1989), no sentido de distinguir o 

campo de estudo de empreendedorismo em duas grandes abordagens – (i) a 

abordagem dos traços e características do empreendedor e da empresa e (ii) a 

abordagem comportamental e do processo empreendedor. 

  

Assim, esta seção está subdividida em três partes. Na primeira, explora-se a 

pluralidade acerca do conceito de empreendedorismo. Na segunda, apresenta-se a 

abordagem dos traços/características, sendo esta atualmente a principal corrente no 

campo de estudo do empreendedorismo. Por fim, apresenta-se a abordagem 

comportamental/processo empreendedor, sobre a qual o restante do capítulo se 

apoiará, a partir da idéia de effectuation. 

 
2.1.1. Afinal, o quê é empreendedorismo? 
 

Os conceitos “empreendedor” e “empreendedorismo” são essencialmente ambíguos 

e incertos. 

 

As tradicionais definições de empreendedor e empreendedorismo se encontram nos 

ensaios de Schumpeter (1934), que posiciona o empreendedor no cerne da 

evolução do capitalismo, destacando sua capacidade de inovação e transformação, 

bem como o vinculando à dinâmica do crescimento econômico. O 

empreendedorismo, portanto, é a mola-mestra do capitalismo, uma vez que promove 

a criação e destruição constante de empresas e novos negócios.  

 

No entanto, tal definição, apesar de amplamente comprovada e aceita, não é a única 

plausível, tampouco a mais completa, no sentido de abordar o caráter 

multiparadigmático do construto “empreendedorismo”. 
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Ao se avaliar as origens do conceito, conforme apontam Hisrich e Peters (2002), o 

termo “empreendedor” já era usado desde a idade média para descrever tanto um 

ator quanto uma pessoa que gerenciava grandes projetos de produção (construção 

de castelos, fortes etc.). Já no século XVII é feita a primeira associação do 

empreendedorismo à noção de risco, na medida em que o empreendedor era aquele 

que assumia certo grau de risco ao financiar contratos ou realizar serviços com o 

governo. Mas é no século XVIII e XIX, com os conceitos de Cantillon e Say, que o 

termo empreendedor passa a assumir um caráter mais próximo de empresário, 

diferenciando-o do capitalista e agregando-lhe a função primária de transformação 

de matérias-primas em produtos e serviços com valor econômico (FILLION, 1999; 

HISRICH & PETERS, 2002). 

 

Mas embora não exista um consenso absoluto sobre este conceito, a noção de que 

os empreendedores desempenham uma função social de identificar oportunidades, 

convertendo-as em valores econômicos é observada (CHURCHILL & MUZYKA, 

1996). Neste sentido, existe uma ampla gama de definições que associam a prática 

de empreender como o ato de criação de uma organização econômica inovadora (ou 

redes de organizações) para o propósito de obter lucratividade ou crescimento sob 

condições de risco e incerteza (KNIGHT, 1921; SCHUMPETER, 1934; HOSELITZ, 

1952; COLE, 1959; GARTNER, 1985; DOLLINGER,1995). 

 

Por sua vez, com uma concepção mais ampliada da ação empreendedora, 

Longenecker (1997) apresenta a noção de empreendedor como sendo aquele que 

inicia um negócio, o opera e desenvolve. Na direção contrária, Stevenson et al. 

(1985) ressaltam as diferenças existentes entre empreendedorismo e gestão. 

 

Na tentativa de organizar esta multiplicidade de conceitos, Fillion (1999) buscou 

sistematizar as linhas de pensamentos do empreendedorismo: 

 

• Visão dos Economistas : associação entre risco, inovação e lucro. O 

empreendedor é visto como uma pessoa que busca aproveitar novas 

oportunidades, vislumbrando o lucro e realizando ações diante de certos riscos. 
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Nesta linha, diversos economistas associaram o empreendedorismo à inovação, 

procurando esclarecer a influência do empreendedorismo no desenvolvimento 

econômico. 

• Visão dos Comportamentalistas : ligada aos trabalhos de David C. McClelland 

(1971), na tentativa de buscar explicações a respeito da ascensão e declínio das 

civilizações. Os comportamentalistas foram incentivados a traçar um perfil da 

personalidade do empreendedor, buscando encontrar relações entre a 

necessidade de realização e poder à noção de desenvolvimento social e 

econômico. 

• Escola dos traços de personalidade : derivada da visão comportamental, esta 

escola, amplamente disseminada, busca traçar características idiossincráticas 

dos empreendedores de modo a compor um tipo ideal de empreendedor e 

empresa. A ambição desta linha de pesquisa, em linhas gerais, é a de traçar um 

plano de orientação aos empreendedores, visando com isso maximizar suas 

chances de sucesso ao evitar certos comportamentos/traços e estimular outros. 

 

No entanto, apesar da nítida confusão acerca do termo “empreendedor” e 

“empreendedorismo” (FILLION, 1999), pode-se aceitar que o empreendedorismo 

consiste no fenômeno da geração de negócios em si, relacionado tanto com a 

criação de uma empresa, quanto com a expansão de alguma já existente, a exemplo 

do desenvolvimento de uma unidade de negócio no contexto da grande corporação 

(PAIVA & CORDEIRO, 2002, p.2). Na mesma linha, empreendedorismo poderia ser 

entendido como qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 

empreendimento ou a expansão de um empreendimento existente, por um individuo 

ou grupos de indivíduos e empresas (GEM, 2005). 

 

Por sua vez, no que tange às linhas de pesquisa em empreendedorismo, existe uma 

convergência para estudos na dimensão de traços/características do empreendedor, 

sendo esta, portanto, a orientação geral observada nos estudos sobre 

empreendedorismo (BUSENITZ ET AL., 2003; SHANE & VENKATARAMAN, 2000). 
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De um caráter mais descritivo e prescritivo, a pesquisa em empreendedorismo 

usualmente busca estabelecer regras gerais, condutas esperadas e traços de 

personalidade dos empreendedores de modo a classificar e extrapolar seus 

resultados. Via de regra, visa-se com isso a definição de alguns aspectos gerais que 

possam ser usados para descrever que fatores determinam o sucesso ou fracasso 

de novos negócios. Como é de se esperar, boa parte destes estudos são 

inconclusivos, quando não, contraditórios (GARTNER, 1989; SHANE & 

VENKATARAMAN, 2000). 

 

No Brasil, este cenário não diferente. A produção acadêmica brasileira parece estar 

alinhada à produção internacional, sendo que, no caso brasileiro, a produção, em 

geral, é embrionária e de pouca repercussão em outros campos de estudo (PAIVA & 

CORDEIRO, 2002). Tal situação implica tanto na falta de uma legitimidade da linha 

de estudo, quanto na falta de uma maior inserção em outros campos, permitindo 

uma diferenciação mais clara das contribuições únicas que o campo de 

empreendedorismo pode oferecer (BUSENITZ ET AL., 2003). 

 

O único fato que se pode afirmar é que o empreendedorismo é um campo de 

conhecimento em formação (SHANE & VENKATARAMAN, 2000), carecendo, ainda, 

da definição de muitos conceitos e, principalmente, maior coesão entre os estudos e 

abordagens, bem como aplicações sistemáticas de metodologias que extrapolem o 

caráter muitas vezes exploratório e, portanto, não generalizável estatisticamente, 

das pesquisas no campo. 

 

2.1.2. Empreendedorismo como Traços e Características: “Quem é o 

empreendedor?” 

 

Sendo talvez o ramo de pesquisa com maior tradição no campo de estudo do 

empreendedorismo, a tentativa de se identificarem as características únicas de 

empreendedores parece motivar grande parte dos acadêmicos e praticantes do 

assunto (GARTNER, 1989; SHANE & VENKATARAMAN, 2000; BUSENITZ ET AL., 

2003; ALVAREZ & BARNEY, 2005b). Entretanto, assim como a definição de 
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empreendedorismo, as tentativas de definição sobre “quem é o empreendedor” 

também são controversas e pouco frutíferas. 

 

Gartner (1989) em seu influente artigo “‘Who is an entrepreneur?’ is the wrong 

question” aponta em sua pesquisa pelo menos 32 definições distintas sobre quem é 

o empreendedor e quais são suas características. 

 

Na mesma linha, Fillion (1999) apresenta algumas das diferentes visões sobrem 

quem são os empreendedores (de acordo com a visão de especialistas de distintas 

áreas, quadro 2.1). 

 

Origem do pesquisador Visão sobre o Empreendedor 
Economia Inovadores, promovem o desenvolvimento econômico 
Comportamental Criativos, persistentes, líderes, tolerantes à ambigüidade 
Engenharia / Operações Bons distribuidores, coordenadores de recursos 
Finanças Capazes de calcular, medir e precificar riscos 
Administração Geral Organizados, desembaraçados, visionários.  

Marketing Identificam oportunidades, são diferenciados, possuem mentalidade 
orientada ao cliente 

Quadro 2.1 – Diferentes perspectivas sobre o empreendedor 
Fonte: Fillion (1999) 
 

Dornelas (2001) ainda destaca as seguintes qualidades como importantes para o 

empreendedor: capacidade de assumir riscos, identificação de oportunidades, 

organização de recursos, trabalho em equipe, segurança na tomada de decisão, 

liderança, dinamismo, independência, otimismo, intuição, busca de riqueza, 

capacidade de planejar, criação de valor para a sociedade, networking e visão de 

futuro. 

 

Na mesma direção, Timmons (1999) aponta alguns requisitos importantes que 

normalmente empreendedores possuem: comprometimento e determinação, 

liderança, busca constante por oportunidades, tolerância ao risco, à ambigüidade e à 

incerteza, criatividade e capacidade de adaptação e motivação para a excelência 

nas operações e atendimento ao cliente. 
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Finalmente, como resumem Vale et al. (2005, p.1), o empreendedor tem sido 

abordado de várias maneiras: como uma pessoa que assume riscos em condições 

de incerteza, como um inovador, como um fornecedor de capital financeiro, como 

alguém que decide, como um líder industrial, como um gestor ou executivo, como 

um dono de empresa, como alguém que inicia um negócio, como um contratante, 

como um elemento de arbitragem no mercado, como aquele que aloca recursos 

entre diferentes alternativas, como um intermediador de recursos, como um 

organizador e coordenador de ativos produtivos.   

 

Em suma, a definição ideal do empreendedor estaria muito mais próxima à do 

estereótipo de um super-herói das histórias em quadrinhos (portanto, perfeito e 

dotado de características únicas que os mortais não detêm) do que de um ser 

humano real, efetivamente ambíguo em seus objetivos e racionalmente limitado 

(KANHEMAN & TVERSKY, 1979; SIMON, 1959, 1966). 

 

Como se pode supor, dada a impossibilidade de consenso e teste das múltiplas 

definições, Gartner (1989) demonstra como são inconclusivas as pesquisas que 

tentam levantar traços e características neste modelo prescritivo. Talvez parte da 

falta de legitimidade do campo de estudo do empreendedorismo esteja justamente 

na tentativa de abordar questões e definições ambíguas que campos de estudo 

paralelos como o de estudos organizacionais, sociologia e psicologia buscam 

igualmente sem consenso há décadas. 

 

Com isso, parece plausível a discussão proposta por Sarasvathy (2004) no sentido 

de se evitar que os estudos do campo dividam o mundo entre “empreendedores” e 

“não-empreendedores”, uma vez que poucas evidências são observáveis nesta 

abordagem (GARTNER, 1989; SHANE & VENKATARAN, 2000; BUSENITZ ET AL., 

2003). Assim, é provavelmente na inter-relação de múltiplas teorias que deve residir 

a contribuição dos estudos de empreendedorismo na explicação do fenômeno de 

criação de novas empresas (SHANE & VENKATARAN, 2000; BUSENITZ ET AL., 

2003; SARASVATHY, 2004; ALVAREZ & BARNEY, 2005a, 2005b). 
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2.1.3. Empreendedorismo como Processo: “O que faz o empreendedor?” 

 

Usualmente, a discussão de como se inicia o processo empreendedor parte de 

premissas, muitas vezes ambíguas, a respeito do impulso que moveria um indivíduo 

a lançar-se em um projeto de construção de um novo negócio. Novos negócios são 

iniciados por necessidade? A partir da visualização de uma oportunidade? Por 

acaso? Sorte? 

 

Assim, normalmente, aceita-se a definição de “empreendedorismo por oportunidade” 

e “empreendedorismo por necessidade” (GEM, 2005), como fatores mutuamente 

excludentes, no qual o tipo de empreendimento que visa à exploração econômica de 

uma oportunidade é superior ou mais desejável àquele por necessidade. 

 

Neste sentido, vários estudos buscam entender quais circunstâncias favorecem o 

surgimento de novos negócios (quadro 2.2). 

 

Circunstância Delimitação 

Empreendedorismo nato 
Vocação desenvolvida em função do ambiente e autoridade familiar, 
tais como valores, habilidades e percepção de negócios 

Herança 
Continuação de um empreendimento recebido por herança. Essa 
circunstância pode impactar no encerramento da atividade 
empreendedora 

Limitações como 
empregado 

Frustração em relação à realização pessoal em algum momento da 
carreira, a pessoa decide partir para a atividade de empreender 

Formação técnica  Conhecimento e know-how sobre determinado produto ou serviço. O 
possuidor do conhecimento opta por iniciar seu próprio negócio 

Desemprego 
Uma modalidade de empreendimento arriscada podendo resultar em 
sucesso quando o empreendedor possui características para tal e em 
insucesso se ação não for bem planejada 

Aposentadoria Quando, em função da idade, as dificuldades de realocação no 
mercado de trabalho ocorrem. Opta-se por abrir um empreendimento 

Quadro 2.2 – Características que favorecem o surgimento de novos negócios 
Fonte: Elaborado a partir de Bernardi (2003) 

 

Novamente, tais definições, amplamente aceitas e disseminadas, carecem de 

comprovação empírica, incorrendo igualmente nas tentativas de tipificação das 

circunstâncias (a serem estimuladas ou evitadas) na formação do empreendedor. A 

partir desta visão, pode-se questionar: Até que ponto estes conceitos de fato ajudam 

a explicar o fenômeno de empreendedorismo? Quais são suas conseqüências? 
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Quais são suas possíveis generalizações? Existe uma real diferença entre 

empreendedorismo por necessidade e oportunidade? Se sim, as chances de 

sobrevivência para um tipo ou outro diferem? Os indivíduos envolvidos no processo 

empreendedor possuem características distintas? 

 

Em vista desta contextualização, diversos autores buscam conceituar o que seria o 

processo empreendedor (quadro 2.3). 

 

Autores Etapas do processo / Direcionadores do proc esso 

Stevenson et al. (1985) 

1. Orientação estratégica 
2. Comprometimento com a oportunidade 
3. Comprometimento com recursos 
4. Controle de recursos 
5. Estrutura gerencial 

Timmons (1999) 

1. Características do fundador 
2. Características da oportunidade 
3. Avaliação de gaps 
4. Recursos necessários 

Bhidé (2000) 

1. Condições iniciais do negócio 
2. Natureza do negócio 
3. Adaptação oportunística 
4. Garantia de controle sobre recursos 
5. Traços e habilidades do empreendedor 

Hisrich & Peters (2002) 

1. Identificação e avaliação de oportunidades 
2. Desenvolvimento do plano de negócios 
3. Determinação dos recursos necessários 
4. Gestão da empresa 

Quadro 2.3 – Diferentes visões sobre o processo empreendedor 
Fonte: o autor 

 

Apesar do potencial viés que tais caracterizações sobre o processo empreendedor 

possam engendrar, a tentativa de se entender o “como” ao invés do “quem” no caso 

do fenômeno de surgimento de novas empresas é uma contribuição no sentido de 

construir um campo de estudo distinto do empreendedorismo (GARTNER, 1989). 

 

No entanto, como é possível perceber a partir destas descrições, o processo 

empreendedor é usualmente desenhado como deliberado e, em grande parte, 

racional, no sentido em que há uma busca intencional por oportunidades, sua 

avaliação, mensuração e, por fim, a ação do empreendedor no intuito de criar a 

empresa. 

 



 26 

Assim, percebe-se uma convergência no campo de estudo do empreendedorismo 

para aquilo que Alvarez & Barney (2005b) especificaram como “Teoria da 

Descoberta”, em que a idéia de intencionalidade e ação é normalmente descrita a 

partir da elaboração sistemática de um plano de negócios, aquisição de recursos e 

execução deliberada do plano. 

 

Novas teorias, no entanto, apontam para a idéia de “criação” (ALVAREZ & BARNEY, 

2005b) em que são os processos cognitivos e a noção de emergência estratégica 

(MINTZBERG, 1978; MINTZBERG & WATERS, 1982) que melhor descrevem o 

modelo sob o qual empreendedores organizam recursos sob incerteza (KNIGHT, 

1921), delimitam objetivos sob ambigüidade (March, 1978; 1991) e finalmente agem 

(WEICK, 1979). Esta é a essência da noção de processo empreendedor proposta 

por Sarasvathy (2001a, 2001b) a ser descrita nas próximas seções e que se será o 

cerne da discussão de empreendedorismo nesta dissertação. 

 

 

2.2. Effectuation 
 

É bastante ampla e influente, na academia, a discussão a respeito dos modismos 

corporativos e das pressões de isomorfismo sobre as organizações, na tentativa de 

se esclarecer como ocorrem mudanças de formas organizacionais ao longo do 

tempo, qual impacto isto acarreta nos atores que as executam e vice-versa (MEYER 

& ROWAN, 1977; DIMAGGIO & POWELL, 1983; SCOTT, 1995; HANNAN & 

FREEMAN, 1984). 

 

A noção da institucionalização de algumas práticas gerenciais tais como a 

necessidade de planos estratégicos e a quantificação de cenários futuros, mesmo 

que feitas de forma cerimonial (MEYER & ROWAN, 1977), ajuda a entender alguns 

dos fenômenos por trás da visão clássica de causalidade e escolha racional dos 

agentes, em especial, dos empreendedores. O decoupling entre discurso e prática 

organizacional (MEYER & ROWAN, 1977) tem, ao menos em parte, raiz em alguns 

conceitos amplamente disseminados por escolas de negócio e consultorias, em que 
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a tomada de decisão é analisada como um processo racional, sendo, portanto, 

lógico e seqüencial. 

 

No entanto, como aponta Sarasvathy (2001a), a maior parte destas teorias 

pressupõe a existência de artefatos (ex: indústrias, mercados, firmas), a partir dos 

quais um agente racional realizará análises de causa-efeito, modelagens de 

cenários e, por fim, tomará uma decisão (calculada) dentre as múltiplas opções 

existentes. 

 

Conforme descrito na seção 2.1, esta parece ser a tônica presente não apenas em 

muitos dos trabalhos influentes no campo da estratégia e empreendedorismo, mas 

também na prática empresarial, em que a lógica da análise (PORTER, 1980) 

prepondera sobre a lógica da criação dos artefatos (SIMON, 1966). 

 

Mas se esta corrente parece ser prevalente neste campo de estudo, como explicar 

muitas das evidências a respeito dos limites da racionalidade dos indivíduos, 

tomadores de decisão, (SIMON, 1959, 1966; KAHNEMAN & TVERSKY, 1979; 

KAHNEMAN, SLOVIC, TVERSKY, 1982) e, ao mesmo tempo, prover respostas às 

seguintes questões? 

 

• Como nós tomamos decisões relativas a preço quando a firma ainda 
não existe (isto é, nenhuma função de receita ou custo é dada) ou, 
ainda mais interessante, quando o mercado para os produtos / serviços 
ainda não existe (isto é, não existe função de demanda)? 

• Como nós contratamos alguém para uma organização que ainda não 
existe? Como nós podemos nos candidatar para trabalhar em uma 
organização ainda em formação – uma organização cuja existência é 
em certo grau dependente da aquisição de empregados (ex: uma 
empresa conhecimento-intensiva, tal como uma empresa de 
software)?! 

• Como nós podemos avaliar financeiramente empresas em uma 
indústria que não existia cinco anos atrás e mal existe no presente (ex: 
empresas de internet)? Mais interessante ainda, como nós teríamos 
avaliado estas empresas cinco anos atrás, quando empresas de 
internet mal estavam surgindo? 

• No nível macro, como nós criamos economias capitalistas a partir de 
uma economia comunista? Ou, ainda mais interessante, com o quê 
uma economia pós-capitalista deveria parecer? (SARASVATHY, 
2001a, p.244, tradução nossa). 
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Como aponta Sarasvathy (2001a) cada uma destas questões envolve o problema de 

escolher determinados efeitos que podem ou não ser resultados de objetivos 

intencionais, pré-estabelecidos pelo agente-empreendedor. Portanto, a idéia clássica 

de predição e causalidade parece não apresentar o embasamento necessário para 

se entender o fenômeno de como novos artefatos são criados. 

 

Esta é a lógica em que se estrutura a idéia de effectuation. “Em termos gerais, pode-

se dizer que effectuation é o inverso de causalidade” (SARASVATHY, 2001b, p.D1, 

tradução nossa). Neste sentido, a racionalidade effectual não é meramente um 

desvio da racionalidade clássica causal, é, sim, um modo de racionalidade 

alternativo, baseado em uma lógica distinta da lógica causal (SARASVATHY, 

2001b). Deste modo, é importante que se faça uma avaliação crítica dos limites 

impostos pela lógica clássica (racional-causal). 

 

Em geral, os estudos clássicos no campo de estratégia e empreendedorismo provêm 

poucas pistas para a resolução de questões, como as expostas anteriormente, nas 

quais mercados e firmas não podem ser meramente dados pré-existentes, mas sim, 

passíveis de serem constantemente destruídos e criados (SCHUMPETER, 1934) por 

um agente (WEICK, 1979) dotado de racionalidade limitada (SIMON, 1959, 1966, 

KAHNEMAN & TVERSKY, 1979) e com ambigüidades de objetivos (MARCH, 1982). 

 

Assim, buscar-se-á, nesta seção, entender o fenômeno do empreendedorismo por 

meio da abordagem effectual a partir: (i) das diferenças conceituais entre 

causalidade e effectuation, (ii) das bases teóricas sobre as quais o modelo effectual 

foi construído, (iii) da forma como se operacionalizam os princípios teóricos do 

processo effectual e, por fim, (iv) dos limites do quê não é effectuation, evitando 

conflitos com demais teorias de decisão. 

 

2.2.1. Causalidade vs. Effectuation 

 

Como exposto anteriormente, a idéia de effectuation se opõe à lógica de 

causalidade clássica (causation). Definem-se a seguir as principais diferenças entre 
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ambos os modelos de decisão, seguidas de exemplos e evidências com o objetivo 

de tornar esta distinção mais clara. 

 

Definição: processos causais tomam um efeito particular como dado e 
focam na seleção entre meios para criar aquele efeito. Processos de 
effectuation tomam um conjunto de meios como dado e focam na seleção 
entre possíveis efeitos que podem ser criados com aquele conjunto de 
meios. (SARASVATHY, 2001a, p.245, tradução nossa) 
 

Conforme a visão clássica, o mercado é uma entidade pré-estabelecida e 

conhecível1. Portanto, de acordo com esta abordagem, para que um novo negócio 

se torne realidade, deve-se partir da definição e segmentação de mercados-alvo, 

seguidos do estabelecimento de planos de marketing e do posicionamento de um 

conjunto de produtos e serviços (KOTLER, 1991). Tradicionalmente conhecida como 

processo STP (do inglês, segmentation-targeting-positioning), esta abordagem “de 

cima para baixo” (figura 2.1, parte superior) é, desde meados dos anos 1960, a 

forma prevalente de análise de novos negócios, amplamente disseminada como 

prática em organizações e um dos pilares de sustentação das teorias e manuais de 

apoio aos novos negócios no Brasil e no mundo (DORNELAS, 2001). 

 

A visão effectual, por sua vez, inverte a relação de causa-efeito (figura 2.1, parte 

inferior). Sendo uma abordagem de construção de novos mercados “de baixo para 

cima”, o empreendedor, neste caso, parte da definição de um dos muitos mercados 

em que poderia trabalhar, optando por iniciar o negócio pautado por menos 

informações (visando previsibilidade), mas aproveitando as contingências e 

parcerias que forja por meio de experimentações de venda efetiva de seus produtos 

e serviços. Assim, o empreendedor effectual não deixa de buscar entender quais são 

as necessidades de seus clientes, mas, como parte da premissa de que o futuro, por 

definição, é incerto (KNIGHT, 1921), prefere construir um ambiente e um conjunto de 

relacionamentos que permitirão ao futuro almejado ser, de fato, muito mais próximo 

àquele inicialmente aspirado. 

                                            
1 Palavra de pouco uso que significa “que pode ser conhecido” (fonte: Dicionário da Língua 
Portuguesa on-line -  www.ditcom.com.br/dicionario.htm) 
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Figura 2.1 – Modelos de decisão causal e effectual 
Fonte: Adaptado de SARASVATHY et al. (2005) 

 
A diferença entre os dois modelos de decisão pode ser visualmente melhor 

compreendida a partir da adaptação de um exemplo hipotético trabalhado por 

Sarasvathy (2001a) e descrito a seguir: 

 

a) Processo Causal 

 

Tomando-se como base inicial de definição do negócio e seguindo o processo 

proposto por Kotler (1991) para segmentação e posicionamento de produtos em um 

mercado dado, pode-se imaginar a criação de um novo restaurante, “Brasil Express”. 
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O Brasil Express é um restaurante como uma nova proposta de mercado, digamos 

um restaurante de comida típica brasileira exclusivamente delivery. De acordo com o 

paradigma dos processos causais, o empreendedor deveria começar com o universo 

de todos os potenciais clientes de seu novo restaurante. Imagina-se que ele queira 

construir um restaurante na cidade de São Paulo, que será, portanto, o universo 

inicial ou “mercado” para o Brasil Express. Partindo da premissa de que é possível 

conhecer o percentual de pessoas na cidade de São Paulo que estariam dispostas a 

se tornar clientes do Brasil Express, o empreendedor pode começar o processo STP 

para definição de suas estratégias de marketing. 

 

Muitas variáveis relevantes de segmentação poderiam ser usadas: dados 

demográficos, áreas residenciais, estado civil, nível de renda, média de pedidos de 

entrega de comida, por exemplo. Baseado nestas informações, o empreendedor 

poderia enviar questionários para alguns bairros selecionados e organizar focus 

groups em, por exemplo, duas universidades paulistanas. Analisando as respostas 

dos questionários e dos focus groups, ele poderia chegar ao segmento-alvo – por 

exemplo, famílias de classe média alta que tenham o hábito de pedir comida pelo 

menos duas vezes por semana. Isto o ajudaria a determinar o cardápio, os preços, 

embalagens, horário de atendimento e outros detalhes operacionais. Ele poderia, 

então, desenhar campanhas de marketing e vendas para induzir seu segmento-alvo 

a experimentar os pratos do Brasil Express. Ele poderia também pedir comida de 

seus concorrentes e visitar outros restaurantes, visando avaliar novos produtos e 

novas formas de pesquisar seu mercado e, então, desenvolver alguns cenários 

futuros plausíveis para seu novo restaurante. 

 

De qualquer modo, o processo envolveria o dispêndio de muito tempo e um grande 

esforço analítico. Também iria requerer recursos (humanos e financeiros) para a 

realização das pesquisas e para a implementação das estratégias de marketing. 

Assim, por este paradigma, o empreendedor deveria proceder de forma “de cima 

para baixo”, partindo de uma visão ampla (universo, no caso, São Paulo) para uma 

específica (digamos, atender exclusivamente bairros de classe média alta, como o 
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Morumbi), otimizando, portanto, suas escolhas e focando em um mercado pré-

determinado com maior potencial de geração de resultados para o restaurante. 

 

b) Processo Effectual 

 

Ao invés de iniciar pelo processo descrito acima, pode-se imaginar o empreendedor 

iniciando seu restaurante a partir de uma lógica exatamente oposta. Assim, ao invés 

de assumir a existência de um mercado e investir dinheiro e outros recursos para 

desenhar o melhor restaurante delivery possível para um determinado mercado, ele 

poderia começar examinando o conjunto de meios idiossincráticos disponíveis para 

ele naquele momento. 

 

Assumindo que o empreendedor tenha recursos financeiros extremamente limitados, 

ele poderia pensar de forma criativa em como trazer para o mercado uma idéia, com 

o mínimo de recursos possível. Ele poderia fazer isto ao convencer um dono de 

restaurante já estabelecido que se torne seu parceiro estratégico ou fazendo uma 

pesquisa de mercado suficiente para convencer um investidor a financiar o início do 

restaurante. Outro método de effectuation seria o de convencer um restaurante de 

comida brasileira ou uma cadeia de comida delivery a deixá-lo vender seus pratos 

brasileiros por meio de seus canais de venda já estabelecidos. 

 

O negócio poderia começar, ainda, por meio de muitas outras formas. Ele poderia 

contatar alguns amigos ou familiares que trabalhem em regiões comerciais da 

cidade de São Paulo e lhes enviar alguns pratos de degustação para experimentar 

no almoço. Se eles gostarem da comida, podem começar a fazer pedidos de almoço 

delivery. Depois de algum tempo, no entanto, poderia estar difícil o desenvolvimento 

de uma base de clientes suficiente que justifique a montagem de uma estrutura para 

o Brasil Express. O empreendedor, então, poderia desistir do negócio de entrega de 

comida e poderia começar a escrever um livro, começar a dar aulas e, finalmente, 

iniciar um negócio no ramo de consultoria! 
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Dado exatamente o mesmo ponto inicial – mas com um conjunto diferente de 

contingências – o empreendedor poderia construir um negócio dentre muitos outros 

possíveis. Para avaliar algumas das possibilidades, pode-se considerar o seguinte: 

independente de quem primeiro comprar a comida do imaginário Brasil Express se 

torna, por definição, seu primeiro cliente-alvo. Ao continuamente ouvir seus clientes 

e construir uma rede de clientes e parceiros cada vez maior, o empreendedor pode 

identificar um perfil de segmento em que pode trabalhar. Dependendo do quê o 

primeiro cliente realmente estiver disposto a comprar, o empreendedor pode 

começar a definir seu mercado. Se o cliente estiver realmente interessado em 

comida, o empreendedor pode começar a ter como alvo todas as mulheres que 

trabalhem fora, em uma determinada região de São Paulo ou poderia pensar em 

restaurantes por quilo para este perfil de consumidora – uma rede de franquias 

“Brasil Express para mulheres”? 

 

Mas se o cliente estiver mais interessado na cultura por trás dos pratos típicos, suas 

histórias e modos de preparo, talvez o caminho seja abrir uma escola com cursos 

rápidos sobre comida brasileira – “Escola de Comidas Brasileiras”? Ou ainda, os 

clientes poderiam estar interessados em fazer roteiros turísticos para provar, no local 

de origem, os pratos – “Brasil Gastronomia Viagens e Turismo”? 

 

Em resumo, ao usar processos de effectuation para iniciar uma empresa, o 

empreendedor pode construir diferentes tipos de empresas em indústrias 

completamente distintas. Isto significa que a idéia original (ou conjunto de causas e 

meios) não implica em um único universo estratégico (ou efeito) sobre o qual a firma 

pode se estabelecer. Ao invés disso, o processo de effectuation permite ao 

empreendedor criar um ou mais efeitos possíveis, apesar de ter, inicialmente, 

objetivos não muito claros. O processo não apenas permite a realização efetiva de 

vários possíveis efeitos (ainda que apenas uma ou algumas poucas idéias sejam, de 

fato, implementadas), mas também permite ao empreendedor mudar seus objetivos, 

adaptando-nos e até mesmo construindo muitos deles ao longo do tempo, ao passo 
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que aproveita as inúmeras contingências que surgem em seu caminho2. Muitos 

negócios de sucesso e até mesmo grandes empresas parecem ter começado de 

forma similar ao exemplo descrito, sem qualquer intenção inicial por parte dos 

fundadores (SARASVATHY, 2001a). 

 

Esquematicamente, podemos resumir os princípios da lógica effectual a partir das 

figuras 2.2, 2.3 e 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Vale ressaltar que a idéia de contingência aqui abordada assume alguns dos pressupostos 
dinâmicos, muitas vezes polêmicos, levantados pela Teoria da Contingência Estrutural ou 
contingencialismo. Porém, na linha do que expressa Bertero (1999, p.136), este conceito é tratado 
nesta dissertação apenas na medida em que “a realidade administrativa não pode ser entendida ou 
abordada gerencialmente sem a contingencialização relativizadora”. 
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Características distintas: selecionar entre meios dados para atingir um objetivo pré-
determinado 

 
Figura 2.2 – Processo Causal 
Fonte: Adaptado de SARASVATHY et al. (2005) 
 
 
Características distintas: gerar novos meios para atingir objetivos pré-determinados 
 

 

Figura 2.3 – Processo Causal Criativo 
Fonte: Adaptado de SARASVATHY et al. (2005) 
 
 
Características distintas: imaginar novos fins possíveis, usando um dado conjunto de 
meios 

 
Figura 2.4 – Processo Effectual 
Fonte: Adaptado de SARASVATHY et al. (2005) 
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De forma geral, a idéia de effectuation se aproxima muito da discussão iniciada por 

March (1991) em que as organizações devem buscar um equilíbrio entre a invenção 

de novos produtos e serviços (exploration) e a maximização do uso de produtos e 

serviços já ofertados (exploitation). Uma associação direta destes conceitos ao 

conceito tratado nesta dissertação permite que se defina a lógica causal como 

“efeito-dependente”, em que a exploração do conhecimento previamente adquirido 

provê condições para o surgimento de um novo negócio. De forma alternativa, a 

lógica effectual pode ser definida como “ator-dependente”, em que é a partir da 

exploração de contingências que se forja o ambiente propício para o surgimento de 

novas empresas. As diferenças principais de ambas as lógicas podem ser resumidas 

no quadro 2.4. 

 
Categorias de 
diferenciação  Processos Causais Processos de Effectuation  

Dados Efeito é dado Apenas alguns meios e ferramentas 
são dados 

Critérios de seleção 
para a tomada de 
decisão 

Ajuda a escolher entre meios para 
alcançar o efeito dado 
 
Critério de seleção baseado em 
retornos esperados 
 
Efeito-dependente: escolha de 
meios é direcionada pelas 
características do efeito que o 
tomador de decisão quer criar e seu 
conhecimento de possíveis meios 

Ajuda a escolher entre possíveis 
efeitos que podem ser criados com 
meios dados 
 
Critério de seleção baseado em 
perdas toleráveis ou risco aceitável 
 
Ator-dependente: dados meios 
específicos, a escolha do efeito é 
direcionada pelas características do 
ator e suas habilidades de descobrir 
e usar contingências 
 

Competências 
empregadas 

Excelente em explorar 
conhecimento 

Excelente em explorar 
contingências 

Contexto de relevância 

Mais presente em natureza 
 
Mais útil em ambientes estáticos, 
lineares e independentes 

Mais presente em ações humanas 
 
Premissa explícita de ambientes 
dinâmicos, não-lineares e 
ecológicos 

Natureza do que não se 
pode conhecer 

Foco nos aspectos previsíveis de 
um futuro incerto 

Foco nos aspectos controláveis de 
um futuro não previsível 

Lógica central 
Na medida em que nós podemos 
predizer o futuro, nós podemos 
controlá-lo 

Na medida em que nós podemos 
controlar o futuro, nós não 
precisamos predizê-lo 

Resultados 
Participação de mercado em 
mercados existentes por meio de 
estratégias competitivas 

Novos mercados criados por meio 
de alianças e outras estratégias 
cooperativas 

Quadro 2.4 – Diferenças entre causalidade e effectuation 
Fonte: SARASVATHY (2002) 
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Com isso, pode-se estabelecer, em linhas gerais, algumas das principais 

contribuições da teoria de effectuation nos estudos de empreendedorismo 

(SARASVATHY, 2001a, 2001b; SARASVATHY ET AL., 2005): 

 

• A incerteza passa a ser encarada muito mais como um recurso e um processo 

(sobre a qual a tomada de decisão ocorrerá), do que como um estado constante 

de desvantagem; 

• Da mesma forma, a ambigüidade inicial de objetivos também é fator de 

criatividade e gerador de oportunidades na medida em que o empreendedor está 

mais aberto a aproveitar as contingências que lhe surgem no caminho; 

• A capacidade de ação (enactment) do empreendedor sobre o ambiente e as 

estruturas de seu entorno elimina uma das premissas básicas da lógica causal, a 

noção objetivista de mercados e a passividade do empreendedor frente ao 

ambiente e contingências; 

• Finalmente, sendo talvez esta a maior contribuição desta abordagem, a noção de 

controle sobre aquilo que pode ser feito com recursos atualmente disponíveis, ao 

invés da otimização de decisões sobre o que se esperaria ser feito, dado um 

conjunto de previsões. 

 

E é em função deste conjunto de características e contribuições que se torna 

relevante entendermos o porquê effectuation se baseia na lógica do controle e como 

esta lógica é operacionalizada na prática empreendedora. Tais análises são 

melhores descritas nas subseções 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente. 

 

2.2.2. Por que a teoria de effectuation é focada na lógica do controle: bases teóricas 

 

Como dito anteriormente, é consenso entre os teóricos da estratégia empresarial – 

em sua etapa inicial como campo de estudo, oriunda de tradições econômicas 

(microeconômicas, em especial) – a noção de mercado como uma entidade dada, 

pré-existente. No entanto, como ressalta Vasconcelos (2004, p.160): 
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Embora predominante no campo de estratégia empresarial, a abordagem 
objetivista da realidade social não é a única alternativa epistemológica e 
metodológica possível em ciências sociais. Abordagens interpretativas 
aplicadas à estratégia empresarial foram sugeridas por diversos autores, 
desde as décadas de 1960 e 1970. 

 

Assim, como apontam diversos autores, é bastante influente a noção de que existe 

uma relação imbricada (embedded) entre ambiente/estrutura social e os agentes que 

compõem esta sociedade e de que, portanto, a idéia de construção social da 

realidade é plausível, assim como a idéia de que cada indivíduo é dotado de uma 

capacidade de agência, que permite e restringe a própria possibilidade de mudança 

(BERGER & LUCKMANN, 1967; GIDDENS, 2003; SEWELL, 1992). 

 

Este preâmbulo é de fundamental importância para que se aceite a tradicional 

definição de empreendedor, como aquele que age em seu ambiente, alavanca-se a 

partir de contingências e, inevitavelmente, cria novas empresas e mercados 

(SCHUMPETER, 1934; SARASVATHY, 2001a, 2001b). Em suma, sob estas 

condições, pode-se aceitar a própria noção de controle sobre o futuro, conceito-

chave na teoria de effectuation. 

 

Com isso, podem-se analisar com maior clareza as influências de quatro autores 

(Knight, March, Weick e Mintzberg), em especial, na construção da teoria de 

effectuation e como estas influências se inter-relacionam com as noções de 

empreendedor-agente e ambientes socialmente construídos. Apresentam-se, deste 

modo, as bases da teoria de effectuation e algumas das justificativas pelas quais 

esta abordagem é orientada à lógica do controle ao invés da predição objetivista. 

 

2.2.2.1. Contribuições de Frank Knight: distribuições futuras de eventos não podem 

ser previstas, tampouco modeladas 

 

Talvez uma das perguntas mais intrigantes no tocante aos estudos no campo de 

empreendedorismo seja aquela que busca entender como, na ausência de 

mercados existentes para bens e serviços futuros, tais bens e serviços são criados 

(SHANE & VENKATARAMAN, 2000). Como dito anteriormente, é a destruição e 
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criação de novos mercados (SCHUMPETER, 1934) que parece ser a essência do 

capitalismo e, portanto, o “motor” da atividade empreendedora. 

 

Depreende-se deste fato, por sua vez, que é na noção de incerteza que reside o 

potencial econômico de exploração oriundo das contingências. Portanto, é a idéia 

central de assimetria de informação oriunda da incerteza dos indivíduos que viabiliza 

per se a noção de lucro. 

 

E é justamente, ao questionar a tradição econômica clássica, que Frank H. Knight 

provê um dos primeiros ensaios exploratórios ao redor da idéia de incerteza e lucro. 

Em seu trabalho seminal de 1921, Knight, menos conhecido na tradição de estudos 

do empreendedorismo, pode ser visto com um papel importante na formação do 

pensamento de autores como Schumpeter e outros economistas mais ligados à idéia 

da economia de informação (Hayek, Arrow, Akerlof dentre outros). 

 

Como nota Blaug (1996, p.444, tradução nossa), “a beleza do argumento de Knight 

estava em mostrar que a presença da verdadeira ‘incerteza’ sobre o futuro poderia 

permitir aos empreendedores a conquista de lucros positivos a despeito da 

competição perfeita, equilíbrio de longo prazo e exaustão produtiva”. 

 

Em Risco, Incerteza e Lucro (1921), Knight identifica o que seriam os três tipos 

existentes de incerteza: 

 

i. O primeiro (também conhecido como a noção de risco ) consiste em um futuro 

com distribuição conhecida, previsível e, portanto, quantificável; 

ii. O segundo (geralmente conhecido pelo termo incerteza ) trata de um futuro cuja 

distribuição é desconhecida, mas pode ser estimada a partir do estudo de 

eventos probabilísticos ao longo do tempo; 

iii. O terceiro, chamado por Knight de incerteza ‘verdadeira’ (também conhecido por 

incerteza knightiana ) consiste em um futuro cuja distribuição não é apenas 

desconhecida, mas, essencialmente, não pode ser conhecida. 
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O quadro 2.5 resume e exemplifica cada um dos três tipos. 

 

Tipo de Incerteza Risco Incerteza Incerteza Knighti ana 

A distribuição do futuro O futuro tem uma 
distribuição conhecida 

O futuro tem uma 
distribuição 
desconhecida 

O futuro não tem 
distribuição – não é 
conhecível 

Tipo de probabilidade A priori Estatística 
Instâncias 
inclassificáveis 

Exemplo 1 

Suponha um dado justo 
e balanceado com seis 
lados. Cada lado neste 
dado é um possível 
resultado de uma 
jogada. Cada resultado 
tem uma probabilidade 
conhecida (1/6) que é 
menor ou igual a um e 
maior que zero e a 
probabilidade de 
qualquer um destes 
resultados ocorrer tem 
soma igual a um. 

O número de lados do 
dado é conhecido e 
igual a seis, mas não se 
sabe se o dado é justo 
e balanceado. A 
probabilidade de 
ocorrência de um 
resultado não pode ser 
conhecida. 

O número de lados do 
dado não é conhecido 
(podendo ser dois, 
quatro, oito ou infinitos), 
assim como também é 
desconhecido o fato de 
o dado ser justo e 
balanceado. Nestas 
condições, o jogador do 
dado pode não saber 
com certeza se está de 
fato jogando dados ou 
algum outro jogo. 

Exemplo 2 

Uma urna contém 5 
bolas verdes e 5 bolas 
vermelhas.  Quem tirar 
uma bola vermelha 
recebe $ 50. 

Uma urna contém um 
número desconhecido 
de bolas. Quem tirar 
uma bola vermelha 
recebe $ 50. 

A urna pode ou não 
conter bola alguma – 
mesmo a existência da 
urna pode ser 
questionada. 

Resultados possíveis Conhecidos ou 
conhecíveis 

Conhecidos ou 
conhecíveis Desconhecidos 

Probabilidade 
dos resultados 

Conhecida ou 
conhecível Desconhecida Desconhecida 

Método de lidar com a 
incerteza Análise Estimação Effectuation 

Quadro 2.5 – Três tipos de incerteza e como lidar com elas 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sarasvathy & Kotha (2001) e Alvarez & Barney (2005b) 

 

A partir da exposição de Knight (1921), a saída plausível para contornar o problema 

da incerteza “verdadeira” parece estar na lógica effectual. Ao tomar o exemplo da 

urna (quadro 2.5), Sarasvathy (2001a, p.252, tradução nossa) aponta que o 

processo de effectuation parece sugerir a seguinte conjectura sobre a lógica do 

tomador de decisão: 

 

 

 

 

 



 41 

Eu não ligo para quais são as cores das bolas dentro da urna ou sua 
distribuição subjacente. Se eu estou jogando um jogo onde retirar uma bola 
vermelha gera um ganho de $50, eu irei adquirir bolas vermelhas e colocá-
las dentro da urna. Eu também vou procurar outras pessoas que tenham 
bolas vermelhas e induzi-las a colocar suas bolas dentro da urna e jogar o 
jogo com meus parceiros. À medida que o tempo passa, existirão tantas 
bolas vermelhas na distribuição que praticamente qualquer retirada resulta 
em uma bola vermelha. Além disso, se nem eu, nem meus parceiros temos 
bolas vermelhas, mas apenas bolas verdes, nós colocaremos o suficiente 
destas bolas na urna de modo que o jogo original se torne obsoleto e 
criamos um novo jogo onde bolas verdes vencem.  

 

Esta conjectura forma a base conceitual que possibilita a operacionalização do 

conceito de effectuation: (a) a idéia de perda tolerável, ao invés de retornos 

esperados, (b) alianças estratégicas e compromissos pré-acordados, ao invés de 

análises da concorrência e a (c) exploração de contingências, ao invés de 

conhecimentos pré-existentes. Estas condições serão melhor analisadas na seção 

2.2.3. 

 

Em vista desta exposição, pode-se afirmar que a ação empreendedora só é possível 

e ocorre a partir da incerteza inerente aos resultados futuros de qualquer novo 

negócio ou mercado. 

 

No entanto, a confusão entre os termos risco e incerteza (definidos muitas vezes 

como sinônimos) é ampla na literatura em estratégia e empreendedorismo (SHANE, 

2003; ALVAREZ & BARNEY, 2005a). Portanto, é fundamental que se diferenciem os 

conceitos de risco e incerteza, dado que é apenas sob o último que se viabiliza a 

decisão empreendedora (LOASBY, 2002). 

 

A idéia de incerteza pode ser definida nos termos de Knight (1921) expostos acima. 

O conceito de risco, por sua vez, é visto bem ao estilo da teoria clássica em 

finanças, na qual as assimetrias de informação devem sem reduzidas ou fáceis de 

serem superadas, de forma que os mercados de capitais possam operar 

eficientemente (FAMA, 1970). 

 

Neste sentido, evidências apontam para uma diferenciação clara entre os conceitos. 

De acordo com Tasic (2005), mercados de capitais – em especial os de crédito para 
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micro e pequenas empresas – atingem seus equilíbrios de forma ineficiente. Tais 

resultados, tanto confirmam a existência de assimetrias de informação na atividade 

empreendedora, quanto demonstram que os mercados de capitais ainda não sabem 

avaliar negócios sob condições de incerteza. 

 

Como apontam Alvarez & Barney (2005a, p.787-788, tradução nossa), “sob risco, 

bancos e firmas de venture capital parecem ser fontes razoáveis de capital. Sob 

incerteza, relacionamentos de confiança entre as partes para uma troca [...] parecem 

ser uma fonte mais importante de capital do que bancos e firmas de venture capital”.  

 

E parece ser, em parte, por causa deste tipo de impossibilidade de se precificar 

novas idéias e avaliar novos mercados que se encontra a raiz de alguns problemas 

no incentivo à iniciativa empreendedora (TASIC, 2005) e, paradoxalmente, à 

manutenção da utilização de técnicas preditivas de análise e planos de negócio em 

situações empreendedoras (ALVAREZ & BARNEY, 2005a). 

 

2.2.2.2. Contribuições de James G. March: A existência de ambigüidade de objetivos 

 

As idéias de March têm influenciado há décadas um corpo expressivo de teorias e 

evidências empíricas sobre como seres humanos se comportam, fazem decisões e 

interagem entre si e com o ambiente externo em organizações (SARASVATHY, 

2001a). 

 

Duas de suas idéias, no entanto, são fundamentais na construção de uma teoria de 

effectuation: 

 

i. O tradeoff entre exploration e exploitation no aprendizado organizacional e no 

processo de escolhas estratégicas (MARCH, 1991). 

ii. O questionamento a respeito da idéia de objetivos pré-existentes na tomada de 

decisão (MARCH, 1978, 1982; COHEN et al. 1972). 
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March (1991) enfatiza que a idéia de aprendizagem organizacional envolve 

essencialmente uma alocação de recursos escassos. No entanto, como a natureza 

destes recursos é distinta, também se faz necessária uma distinção dos processos 

de alocação. Assim, o autor testa o trade-off existente entre a alocação de recursos 

organizacionais em atividades visando à exploração de novas possibilidades e 

inovações (exploration) e atividades visando à melhoria de processos existentes 

(exploitation). 

Desse modo, March (1991) define: 

• Atividades de Exploration como: busca, variação, assunção de riscos, 

experimentação, jogo, flexibilidade, descoberta, inovação. 

• Atividades de Exploitation como: melhorias, escolha, produção, eficiência, 

seleção, implementação e execução. 

A partir desta definição de conceitos, o autor sugere a hipótese de que empresas 

que mantêm um equilíbrio apropriado entre atividades de exploration e atividades de 

exploitation tendem a ter maiores chances de sobreviver e prosperar. Ele se vale de 

uma argumentação ecológica (sobrevivência) para sustentar esta hipótese. 

 

A partir deste ponto, uma das principais questões colocadas, portanto, passa a ser a 

decisão pelo tipo de investimento: melhorias incrementais (em processos existentes 

e dominados) ou invenções de novas oportunidades? Contudo, como esta decisão 

envolve diversos níveis de análise (indivíduo, organização e sistema social), a 

definição do devido equilíbrio entre estas atividades torna-se particularmente 

complexa. 

 

Assim, partindo de uma visão ecológica, o autor argumenta que por meio de 

processos de variação e seleção, práticas organizacionais acabam refletindo, no 

longo prazo, o nível de equilíbrio que as organizações encontram neste trade-off. 
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Em função das diferentes naturezas em que se baseiam ambas as atividades, as 

iniciativas de exploration acabam sendo preteridas devido à incerteza inerente em 

novas descobertas e processos inovadores. Por sua vez, as atividades de 

exploitation, ou melhorias contínuas, acumulam maiores níveis de adoção, devido ao 

fato de que seus retornos são facilmente mensuráveis e relativamente seguros de 

serem atingidos (em contrapartida àqueles esperados nos processos inovadores). 

 

Em seguida, o autor avalia os processos de aprendizagem organizacional no sentido 

de estimular este equilíbrio. Claramente, este processo envolve escolhas de troca 

entre o curto e o longo prazo, entre o conhecimento individual e coletivo. 

 

Neste sentido, o primeiro ponto avaliado é a rapidez de aprendizado. Por meio de 

uma modelagem simplista (em um sistema fechado), o autor avalia que um bom mix 

entre indivíduos com taxas aceleradas de aprendizagem e taxas reduzidas de 

aprendizagem formam um ambiente propício para o surgimento de um equilíbrio 

entre as atividades de exploration e exploitation. Isto se deve ao fato de que a 

aprendizagem rápida faz com que os indivíduos aprendam rapidamente os códigos e 

práticas corporativas, estabelecendo-se, portanto, em um nível de acomodação 

muito cedo. Em contrapartida, indivíduos que demoram a incorporar estes códigos e 

normas representam na organização “o novo” e, portanto, ao questionar o status 

quo, criam ambiente para o surgimento de inovações. 

 

Da mesma forma, o nível de socialização dos indivíduos implica na criação deste 

ambiente, uma vez que indivíduos menos “socializados” tendem a continuamente 

representar o novo, na medida em que não aderem totalmente aos códigos 

corporativos. Assim, certo nível de heterogeneidade organizacional permite que haja 

um adequado mix entre “velhos” conhecimentos e “novos” conhecimentos, 

necessários para a efetivação de melhorias nos códigos. 
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Por fim, o autor coloca que é a partir de componentes de aprendizagem, análise, 

imitação, regeneração e mudança tecnológica que se fortalecem as vantagens 

competitivas de uma organização. E cada um destes componentes é adquirido ou 

desenvolvido a partir do adequado equilíbrio entre a realização de atividades de 

exploration e exploitation dentro da organização. 

 

Deste modo, pode-se verificar na argumentação de March a associação direta entre 

inovação e modelos alternativos de decisão que não estejam lastreados em análises 

causais, visando à redução do risco organizacional. Como March (1991) avalia, é a 

sua limitação em enfrentar ambientes caracterizados pela incerteza (verdadeira, nos 

termos knightianos) que impede a organização de inovar e empreender. 

 

Tal discussão é muito próxima àquela proposta por Christensen (1995, 1997), na 

qual empreendedores enfrentam um “dilema” na medida em que, ao ouvir seus 

clientes atuais, alocam boa parte dos recursos para desenvolver melhores produtos, 

dentre aqueles de seu portfolio presente de produtos. No entanto, o dilema emerge 

ao passo que outras empresas (em princípio, não concorrentes) desenvolvem 

produtos absolutamente inovadores, para mercados que ainda não existem, mas, 

inevitavelmente acabam substituindo antigas tecnologias e fadando ao fracasso as 

empresas que mantiveram a política de alocação de recursos em oportunidades cujo 

risco podia ser calculado, bem como os retornos, relativamente previstos. Inúmeros 

exemplos podem ser pensados: a substituição dos LPs pelos CDs (e agora, pelos 

MP3s), máquinas fotográficas com filme por máquinas digitais, dentre outros. 

 

 Em outra contribuição fundamental para o entendimento do processo de escolha de 

indivíduos, March (1982, p.75, tradução nossa) diretamente questiona a 

possibilidade de existência de clareza de objetivos, apontando para a necessidade 

de modelos alternativos de decisão que incorporem a ação presente em contraste a 

resultados incertos futuros: 
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Dizer que nós tomamos decisões agora em termos de objetivos que 
apenas serão conhecíveis depois não faz sentido – na medida em que nós 
aceitamos o quadro de referência básico da teoria da escolha e seus 
pressupostos de objetivos pré-existentes [...] nós deveríamos na verdade 
ser capazes de desenvolver melhores técnicas. Quaisquer que sejam estas 
técnicas, entretanto, elas certamente enfraquecerão a superestrutura de 
vieses erigida sobre propósito, consistência e racionalidade. Elas 
envolverão alguma forma de pensamento sobre ação agora como 
ocorrendo em termos de um conjunto de valores futuros desconhecidos. 

 

Em linha com esta argumentação, Cohen et al. (1972) propõem o que seria um 

modelo garbage can de decisão, sugerindo que nas organizações, problemas e 

soluções surgem, são armazenados e utilizados convenientemente.  

Assim, uma das maiores características do processo de garbage can é a existência 

de um descolamento parcial entre problemas e escolhas. Embora a tomada de 

decisão seja pensada como um processo de resolução de problemas, as evidências 

providas por Cohen et al. (1972) demonstram que isso não necessariamente é o que 

acontece. Neste sentido, problemas são trabalhados no contexto de algumas 

escolhas, mas as escolhas são feitas apenas quando mudam as combinações entre 

contingências, soluções e tomadores de decisão de forma a permitir que a ação 

ocorra. 

 

Este parece ser um dos principais argumentos apontados por Sarasvathy (2001a) e 

Sarasvathy et al. (2005) na defesa da operacionalização da lógica effectual a partir 

da capacidade dos empreendedores de se alavancarem sobre contingências ao 

longo do percurso. Tal argumentação, associada às idéias de racionalidade limitada 

(MARCH, 1978) contrapõe-se frontalmente aos pressupostos da abordagem das 

escolas de planejamento e posicionamento, baseadas em um processo deliberado 

de planejamento estratégico. Assim, formam-se as bases para uma análise do 

processo de elaboração de estratégias e suas implicações, tais como a estratégia 

emergente (a ser analisada posteriormente). 

 

 



 47 

2.2.2.3. Contribuições de Karl E. Weick: Enactment e a impossibilidade de 

descolamento entre tomador de decisão e ambiente. 

 

A idéia de que o tomador de decisão (agente) tem papel central no processo 

evolucionário das organizações pode ser considerada a principal contribuição de 

Weick (1979, 1995) para a construção de uma teoria de effectuation. Afinal, é a partir 

do enactment do empreendedor que as aspirações genéricas começam a se 

cristalizar em novos negócios, em um futuro. 

 

Com isso, fundamenta-se, em grande parte, a lógica do controle. É a ação 

empreendedora (enactment) que supera as incertezas existentes e cria um futuro, a 

despeito do ambiente e da estrutura de seu entorno. Nas palavras de Weick (1979, 

p.125, tradução nossa): “tomadores de decisão nas organizações intervêm entre o 

ambiente e seus efeitos dentro da organização, o que significa que os critérios de 

seleção tornam-se mais centrados no tomador de decisão do que no ambiente”. 

 

Mas, como aponta Sarasvathy (2001a), esta intervenção não é planejada de modo 

coerente ou prescrita de maneira determinista, da forma que muitas pesquisas em 

empreendedorismo e estratégia parecem enfatizar. Ao contrário, nesta teoria de 

enactment, Weick defende a idéia de um processo não-linear, que é fortemente 

pautado pelos pressupostos do modelo de effectuation, na medida em que o 

empreendedor opta pelo controle de alguns aspectos de um futuro imprevisível, ao 

invés de tentar prevê-los. 

 

Com isso, o autor estabelece alguns dos pressupostos utilizados pelas escolas 

cognitivas e de aprendizagem em estratégia ao demonstrar que a formulação da 

estratégia ocorre tanto como um processo mental quanto de aprendizagem. É neste 

sentido que Weick (1995) apresenta uma relação entre enactment e a questão da 

Construção de Sentido (sensemaking) dentro das organizações e como esta visão 

influencia uma maneira de se perceber a estratégia dentro das organizações. Para o 

autor, a estratégia seria “um palco para uma construção de sentido retrospectivo 

dentro da organização” (WEICK, 1995, p. 29, tradução nossa), onde os indivíduos 
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poderiam criar uma interpretação comum do ambiente onde estão e da sua atuação 

neste ambiente. 

 

Por este ângulo, a estratégia não apenas seria percebida posteriormente às ações, 

mas teria o papel de justificá-las, sem buscar uma definição prescritiva ou tentar se 

reconhecer um padrão de atuação. Weick, no entanto aponta para a necessidade de 

se ter um sentido de direção, de se achar que se está indo para algum lugar 

determinado, mesmo que não se esteja caminhando em direção alguma. O exemplo 

preferido utilizado por Weick (1995), para apresentar esta questão, é o caso de um 

batalhão húngaro que se perdeu em uma excursão nos Alpes, e que achou o 

caminho de volta após encontrar um mapa que eles acreditavam ser dos Alpes, mas 

que na verdade era um mapa dos Pirineus. 

 

Com isso, para Weick (1995), o importante é que se tenha algum tipo de mapa, não 

porque o mesmo apresente o caminho, mas, sim, porque faz a organização 

caminhar. Tal visão auxilia na construção da teoria de effectuation, na medida em 

que relaxa a hipótese de objetivos pré-determinados e racionalidade causal na 

efetivação de estratégias. Percebe-se, portanto, um alinhamento com as idéias 

propostas por March (1982) no que tange à ambigüidade de objetivos. 

 

Neste sentido, Gioia & Chittipeddi (1991), argumentam que existem duas etapas no 

processo de aprendizagem e cognição organizacional. Sendo que na primeira etapa 

subdividem-se quatro estágios neste processo: envisioning phase (idéia de visão e 

inicio da construção social da realidade), signaling phase (compartilhamento da 

visão), re-visioning phase (redefinição da visão a partir do feedback de subalternos), 

energizing phase (expansão da implementação da visão). Na segunda etapa, os 

autores compactaram cada fase dentro do conceito de sensemaking / sensegiving, 

dando uma visão geral da problemática de mudança no sentido de negociação 

constante e recursiva entre dirigentes e equipe (figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Processo sensemaking e sensegiving 
Fonte: Adaptado de Gioia & Chittipeddi (1991) 
 

É neste contexto que Weick propõe uma teoria, construída de certo modo sobre o 

argumento ecológico, de enactment – seleção – retenção. De acordo com esta idéia, 

o primeiro passo é agir (independentemente de objetivos claros), em seguida, deve-

se descobrir e selecionar aquilo que funciona, promovendo, com isso, um 

sensemaking do conjunto de ações empreendidas até o momento. Finalmente, o 

empreendedor deve reter e replicar os comportamentos e decisões que sugerem ser 

desejáveis. Novamente, esta idéia se alinha a um modelo effectual de decisão, pois 

tem como pressuposto a idéia de variação, dado que quanto mais ações o 

empreendedor realizar (enactment), maior será a gama de opções disponíveis sobre 

as quais poderá refletir (sensemaking) e, portanto, maiores serão suas chances de 

sucesso e sobrevivência sobre um ambiente incerto e não previsível. Forma-se, 

portanto, um ciclo contínuo de aprendizado, de caráter pragmático, essencial ao 

processo decisório effectual com uma contínua negociação com stakeholders e a 

convergência de objetivos e meios/recursos ao longo do tempo. 

 

2.2.2.4. Contribuições de Henry Mintzberg: Organizações que aprendem e a noção 

de estratégias emergentes 

 

Henry Mintzberg tem sido desde finais dos anos 1970 um dos maiores críticos à 

tradicional visão clássica de planejamento estratégico e racionalidade determinista 

Envisioning Signaling Re-visioning Energizing

Sensemaking Sensegiving Sensemaking Sensegiving

Cognição Ação Cognição Ação
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na gestão de empresas. Para o autor, faz-se necessário entender que planejamento 

estratégico não é pensamento estratégico ou formação de estratégias. Como fator 

central nesta confusão conceitual, Mintzberg argumenta que as estratégias mais 

bem sucedidas são visões, não planos (MINTZBERG, 1994). 

 

Mintzberg, sendo o mais profícuo autor daquela que viria a se consolidar como 

escola do aprendizado em estratégia reconhece os trabalhos fundamentais de 

Lindblom (1959), como precursor desta escola, e Quinn (1980), como precursor da 

idéia de lógica incremental na formação de estratégias. 

 

Lindblom (1959) aponta que o processo de construção de políticas públicas não é 

um processo “limpo”, claramente concebido, coordenado e planejado ou decidido 

pelos formuladores de políticas. O processo poderia ser comparado a uma pessoa 

que atravessa um campo cheio de lama e que vai se sujando, se desviando dos 

problemas, mas mesmo assim consegue atravessar o campo. Assim, o processo, 

conhecido como incrementalismo e denominado por Lindblom como muddling 

through não é o processo de traçar um objetivo e seguir um caminho, mas sim um 

processo de caminhar adaptando-se aos problemas, obstáculos e oportunidades do 

caminho. 

 

Conforme apontam Mintzberg et al. (2000), Quinn (1980) parte do ponto em que 

Lindblom (1959) termina, no sentido de estruturar uma lógica de incrementalismo e 

colocar a idéia de aprendizagem consciente como discussão central em estratégia. 

Quinn (1980) argumenta que, uma vez que a noção de planejamento estratégico 

formal parece não dar conta da implementação efetiva de estratégias, os tomadores 

de decisão devem buscar criar consciência e comprometimento organizacional, de 

forma incremental, de modo a permitir que estratégias emirjam e efetivamente se 

concretizem.  

 

E é com base nesta discussão, que Mintzberg (1978) traz a discussão sobre 

estratégias deliberadas e emergentes, estabelecendo três formas de se analisar 

estratégias: 
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1. Estratégias intencionais que são realizadas: estratégias deliberadas; 

2. Estratégias intencionais que não são realizadas: estratégias não realizadas; 

3. Estratégias realizadas que não foram intencionais ou que surgiram a partir da 

não realização de outro: estratégias emergentes 

 

Desse modo, o autor aponta que é incompleta uma definição de estratégia clássica, 

entendida como um plano explícito, desenvolvido conscientemente e, 

intencionalmente, criado antes das decisões a que se refere. O autor propõe a 

expansão do conceito para se considerar também estratégia como um padrão em 

um fluxo de decisões. Isto permite, segundo o autor considerar dois lados do 

processo de formação da estratégia, a idéia de estratégia intencionada e estratégia 

emergente.  A figura 2.6 esquematiza estas diferenças. 

 

 

Figura 2.6 – Tipos de Estratégia 
Fonte: Mintzberg (1978) 
 

É justamente ao criticar a idéia de estratégia intencional que as idéias de Mintzberg 

se tornam importantes na construção de uma teoria de effectuation. Embora a 

programação estratégica (planos formais) pode ser útil ao empreendedor em 

ambientes mais estáveis, alocações de recursos mais complexas ou de forma 

cerimonial (LANGLEY, 1988), a formação estratégica em empresas empreendedoras 
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se dá essencialmente via um processo de aprendizado, na qual as estratégias 

emergem a partir de um conjunto de ações realizadas ao longo do tempo 

(MINTZBERG & WATERS, 1982). 

 

Em resumo, as premissas desta escola de aprendizado que contribuem para a 

construção de um processo effectual, podem ser descritas como: 

 

1. A natureza complexa e imprevisível do ambiente da organização, 
muitas vezes associada à difusão de bases de conhecimento 
necessárias à estratégia, impede o controle deliberado: a formação 
de estratégia precisa, acima de tudo, ao assumir a forma de um 
processo de aprendizado ao longo do tempo, no qual, no limite, 
formulação e implementação tornam-se indistinguíveis. 

2. Embora o líder também deva aprender e, às vezes, poder ser o 
principal aprendiz, em geral é o sistema coletivo que aprende: na 
maior parte das organizações há muitos estrategistas em potencial. 

3. Este aprendizado procede de forma emergente, através do 
comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para que 
se possa compreender a ação [...] Isto significa que as estratégias 
podem surgir em todos os tipos de lugares estranhos e de maneira 
incomum [...] 

4. Assim, o papel da liderança passa a ser de não preconceber 
estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de 
aprendizado estratégico, pelo qual novas estratégias podem 
emergir [...] 

5. Dessa forma, as estratégias aparecem primeiro como padrões do 
passado; mais tarde, talvez, como planos para o futuro e, 
finalmente, como perspectivas para guiar o comportamento geral 
(MINTZBERG ET AL., 2000, p.156). 

 

2.2.2.5. Outras contribuições teóricas subjacentes à idéia de Effectuation: Redes 

Sociais e Agência 

 

Em adição às bases teóricas sobre as quais Sarasvathy (2001a, 2001b) constrói a 

idéia de effectuation, pode-se, brevemente3, comentar a influência de duas outras 

abordagens na formação do processo empreendedor: (a) a abordagem de redes 

sociais, em especial, aquela proposta por Ronald Burt (1992) e (b) a noção de 

agência, em particular, aquela descrita por William Sewell (1992).  

 

                                            
3 Não se pretende esgotar o tema proposto por estas teorias, tratando-se apenas de mencioná-las 
como suporte possível à teoria de effectuation. 
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A partir da proposição teórica de Burt (1992) sobre a relação existente entre pontes 

entre redes sociais, tríades e o papel do tertius, e com a continuação de seus 

trabalhos na identificação de uma ligação mais direta entre inovação e o fenômeno 

de redes (BURT, 2001, 2004), pode-se ressaltar o papel fundamental do 

empreendedor. 

 

Segundo esta visão, o empreendedor, é “uma pessoa que adiciona valor ao atuar 

como corretora de conexões entre outros” (BURT, 2001, p.210, tradução nossa). 

Com isso, Burt (2001) expande a noção de inovação ao incluir novos elementos 

como: 

 

• Criatividade e aprendizado (O quê deve ser feito?). 

• Implementação adaptativa (Quem deve ser envolvido?). 

• Resultados e recompensas (Quais benefícios?). 

 

Se assumirmos a hipótese de que uma inovação pode ser caracterizada a partir 

destes fatores, temos na corretagem entre buracos estruturais (BURT, 1992) e a 

criação de pontes entre grupos não redundantes bons elementos explicativos para o 

surgimento de inovações. 

 

Suportando esta hipótese, diversos estudos demonstram a prevalência de 

empreendedores de sucesso (donos de negócios sustentáveis, com bom 

desempenho financeiro) que possuem como principal recurso o capital social e que a 

partir dele (por meio de corretagens entre buracos estruturais) criam valor: 

 

Papéis de “ponte” são baseados no reconhecimento de discrepâncias de 
avaliação, o que requer uma vantagem na informação sobre ambos os 
lados da ponte. Porque isto requer uma rede de informações, os 
conectores comprometerão tempo, energia, viagens e sociabilidade para 
desenvolver suas redes pessoais. Para muitos empreendedores, seus 
recursos mais significantes são suas redes pessoais ramificadas. 
(STEWART, 1990, p.149, tradução nossa). 

 

 A capacidade de se interconectarem com grupos distintos e não-redundantes 

permite aos empreendedores agrupar informações aparentemente desconexas de 
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modo inovador. Mas como inovação não se resume à criatividade (no caso, 

agrupamento de informações), é a capacidade de alocar recursos para seu projeto 

novo (e, portanto, a capacidade e possibilidade de atrair investidores para cada 

empreitada) e obter lucros a partir dele que melhor define o conceito de inovação e 

explica sua relação imbricada com o fenômeno de redes.  Este argumento vai 

diretamente ao encontro dos princípios estabelecidos por Sarasvathy (2001a), em 

especial, àquele em que alianças e parcerias entre stakeholders têm papel central 

no processo de formação de novos negócios. No argumento de Burt (2001, p. 211-

212, tradução nossa): 

 

O capital social oferece uma vantagem em saber quem conectar para obter 
ajuda financeira, como conectar-se a eles, e quando [...] Redes ricas em 
buracos estruturais (a) provêm uma ampla base de referências para 
clientes, fornecedores, alianças e empregados para um projeto, (b) 
melhoram a avaliação sobre potenciais clientes, fornecedores, alianças, 
empregados, financiadores, e modelos organizacionais alternativos, e (c) 
aumentam a probabilidade de conhecer qual dos caminhos alternativos 
para vender o projeto será mais atraente para específicos clientes, 
fornecedores, ou outras fontes de apoio financeiro em potencial. Portanto, 
indivíduos ricos em capital social [...] possuem também maior probabilidade 
de lançar projetos que obterão vantagens sobre as oportunidades. E (d) os 
projetos que eles lançam possuem maior probabilidade de se tornarem 
realidade porque os empreendedores que estruturam redes possuem maior 
probabilidade de se anteciparem e se adaptarem aos problemas que 
inevitavelmente surgirão. Eles estão conscientes dos problemas antes, 
mais flexíveis em remodelar um projeto para adaptar-se às mudanças 
exógenas [...] e mais capazes de controlar as interpretações que outros 
dão ao projeto à medida que customizam soluções para os indivíduos 
específicos trazidos para o projeto.   

 

Parece, portanto, que é a partir do fenômeno de redes que se explica boa parte do 

fenômeno do surgimento de inovações, uma vez que empreendedores – que por 

definição, inovam (SCHUMPETER, 1934) – conseguem, por meio de redes, i) refinar 

a visão de o quê criar, ii) congregar investidores e demais stakeholders para seu 

empreendimento e iii) gerar resultado do seu negócio por meio da difusão de sua 

inovação.  

 

Outro argumento que parece complementar bem a idéia de effectuation, e está em 

linha com a proposta de enactment de Weick, é o de capacidade de agência dos 

indivíduos e sua inter-relação com os ambientes e estruturas que os cercam. 
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Sewell (1992), ao revisar as idéias de Giddens (2003) sobre agência e estrutura, 

constrói sobre a idéia de dualidade entre regras e recursos sua base teórica sobre a 

qual sustenta seu conceito sobre estruturas. Para Sewell (1992), é a partir da 

recursividade existente entre a capacidade de agência dos indivíduos e esquemas 

interpretativos destes indivíduos que as estruturas são formadas. Estas, portanto, 

não assumem caráter estático, mas sim “virtual”, o que as dota intrinsecamente de 

um viés dinâmico que incorpora a mudança e autotransformação como elementos 

formadores. A capacidade de agência, por sua vez, também deixa de ser pré-

determinada pela estrutura sobre a qual o agente atua e assume igualmente um 

papel dinâmico à medida que define e é definida concomitantemente por ela. 

 

Com isso, o autor busca moldar uma teoria de estrutura que (i) reconhece a agência 

de atores sociais, (ii) constrói a possibilidade de mudança dentro do conceito de 

estrutura e (iii) introduz a noção de intersubjetividade na tentativa de explicar a 

possibilidade de dualidade e dinâmica dentro do conceito de estrutura. 

 

Por fim, Sewell (1992) examina a idéia de agência, capacidade de exercer algum 

nível de controle sobre as relações sociais em que o ator está inserido o que implica 

na própria habilidade do ator de transformar a realidade social em certo grau. Sendo 

uma capacidade nata de todos os indivíduos, a capacidade de agência é 

desenvolvida e moldada diferentemente de acordo com os esquemas e recursos 

disponíveis ao agente no contexto em que este se insere. Assim, a noção de 

agência implica a própria existência de estruturas, com as quais os atores aprendem 

e, ao longo do tempo, as transforma, de forma dual e constante. 

 

Tal visão vai ao encontro daquela proposta por Berger & Luckmann (1967) no 

sentido de analisar os agentes a partir da premissa de que são eles os 

responsáveis, em parte, por moldar os ambientes que os cercam, construindo, assim 

uma realidade social que, em ultima instância, também molda suas visões e 

estratégias. 
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Esta discussão compõe a idéia de compreender de que forma crenças, esquemas 

interpretativos e os processos da dinâmica da cultura organizacional influenciam e 

interferem no processo de inovação e criação (AGUIAR, 2004). Tal abordagem é, 

portanto, aderente àquela proposta por Sarasvathy (2001a, 2001b), na medida em 

que o empreendedor tem a capacidade de controlar alguns aspectos do futuro e, 

portanto, pode construir um entorno favorável às suas aspirações. 

 

 

2.2.3. Como a teoria de effectuation operacionaliza a lógica do controle 

 

A partir da exposição inicial sobre o conceito de effectuation e da análise de suas 

fundamentações teóricas (na combinação dos pressupostos de Knight, March, Weick 

e Mintzberg), podem-se estabelecer, nesta seção, os princípios da abordagem 

effectual que operacionalizam a lógica do controle, central no modelo analisado. São 

eles: 

 

• Perda tolerável, ao invés de retornos esperados; 
• Alianças estratégicas e compromissos pré-acordados, ao invés de 

análises da concorrência; 
• Exploração de contingências, ao invés de conhecimentos pré-

existentes.  (SARASVATHY ET AL., 2005, p.8-9, tradução nossa). 
 

É com base nestes princípios que boa parte das hipóteses até agora testadas 

empiricamente foram formuladas e com base neles que as questões iniciais desta 

dissertação foram igualmente elaboradas. 

 

Em seu premiado artigo, Sarasvathy (2001b) avalia estes princípios em um estudo 

na qual, por meio de protocolos verbais, analisou 27 empreendedores experientes 

no sentido de testar a existência de uma racionalidade effectual em seus processos 

cognitivos para, então, delinear as fronteiras entre o uso de processos causais e de 

effectuation.  

 

De acordo com as hipóteses estabelecidas, o estudo – que avaliou o processo 

cognitivo dos empreendedores a partir da simulação de decisões para lançamento 

de um novo jogo – demonstra que 63% dos empreendedores utilizaram effectuation 
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em mais de 75% do tempo. 44% preferiram a lógica effectual em pelo menos 85% 

do tempo. Curiosamente, mesmo entre os quatro empreendedores que afirmaram ter 

usado uma lógica causal (pesquisas de mercado, por exemplo), não foi verificada a 

utilização do modelo "de cima para baixo" sugerido na figura 2.1. 

 

Outro estudo (SARASVATHY & KOTHA, 2001), valendo de uma metodologia de 

pesquisa distinta, também comprova a existência de um modelo effectual de decisão 

na nascente indústria de media streaming na Internet. A partir da tabulação dos 

acontecimentos ocorridos na empresa RealNetworks , os autores demonstram a 

existência dos três princípios na utilização da lógica do controle. 

 

Em termos teóricos, os princípios são explicados a seguir: 

 

2.2.3.1. Perda tolerável, ao invés de retornos esperados 

 

No caso da atividade empreendedora, toda a lógica que direciona os modelos 

causais de decisão foca na maximização de retornos potenciais para uma decisão a 

partir da seleção de estratégias ótimas (SARASVATHY & KOTHA, 2001). A idéia de 

effectuation pré-determina a quantidade tolerável de perda e estimula a 

experimentação do maior número de estratégias possíveis, dentro dos limites dados 

pelos meios que estão sob controle. Neste modelo, preferem-se opções que criam 

mais opções no futuro em relação à maximização de retornos no presente, o que 

indica uma clara preferência por exploration sobre exploitation (MARCH, 1991). O 

caso extremo desta hipótese é a estratégia de colocar uma idéia no mercado a partir 

de recursos nulos (SARASVATHY, 2001a). 

 

Com isso, a idéia que move este princípio é a de tornar a incerteza irrelevante na 

medida em que o empreendedor foca no controle de alguns aspectos dos cenários 

mais pessimistas, permitindo que os retornos emirjam como um resíduo do processo 

de aquisição de stakeholders (SARASVATHY ET AL., 2005). 
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Portanto, cada stakeholder engajado neste processo buscará investir apenas aquilo 

que ele pode tolerar perder, uma vez que não é claro nos estágios iniciais do 

processo effectual o quê a “torta” será, nem será possível determinar o valor real que 

cada “pedaço” terá. Assim, os stakeholders não podem efetivamente usar a lógica 

de retornos esperados como seu critério imediato para selecionar o investimento de 

recursos. Ao invés disso, cada um deve realizar uma análise pessoal sobre sua 

capacidade de viver, apesar da (eventual) perda daquilo que estão investindo na 

empresa. Tal premissa relaxa a necessidade de se predizer qual retorno será 

observado. Deste modo, o cálculo desta perda suportável depende exclusivamente 

da situação atual na qual o empreendedor se encontra, bem como de um julgamento 

subjetivo sobre aquilo que ele tolera. E isto está inteiramente sob seu controle 

(WILTBANK ET AL., 2006). 

 

2.2.3.2. Alianças estratégicas e compromissos pré-acordados, ao invés de análises 

da concorrência 

 

Por meio da lógica effectual, os empreendedores enfatizam o estabelecimento de 

parcerias estratégicas e comprometimentos pré-acordados com stakeholders como 

uma forma de reduzir e/ou eliminar incertezas, bem como criar barreiras de entrada 

(SARASVATHY & KOTHA, 2001). As estratégias são, portanto, cooperativas ao 

invés de competitivas. 

 

Com isso, busca-se destruir a incerteza por meio de acordos que dimensionam o 

futuro – o futuro que virá começa a se assemelhar muito aos contratos acordados ao 

longo do tempo. Por meio de comprometimentos pré-estabelecidos, os 

empreendedores focam em criar novos mercados de acordo com a imagem 

estabelecida em conjunto com seus parceiros, ao invés de tentarem adivinhar 

estruturas de mercados exógenos por meio de previsões e análises competitivas. 

Portanto, controle está diretamente relacionado às escolhas feitas por meio de uma 

rede crescente de relacionamentos com stakeholder. E esta rede, à medida que se 

desenvolve, cria o caminho da qual a trajetória de desenvolvimento da empresa e, 
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em muitos casos, até mesmo a estrutura do novo mercado irá depender 

(SARASVATHY ET AL., 2005). 

 

Especificamente, este argumento de redes é muito próximo à idéia proposta por Burt 

(2001) na tentativa de definir o próprio conceito de empreendedor – ao posicioná-lo 

com um papel central de corretor (broker) de informações e contatos nas redes. 

Segundo o autor, é por meio desta corretagem entre redes que emerge o valor da 

inovação e cria as condições para que, de fato, o futuro se desenvolva à 

semelhança das aspirações da rede de stakeholders envolvida. 

 

No entanto, para que esta rede se estabeleça, cada stakeholder deve previamente 

considerar quem ele é, o que ele sabe e quem ele conhece. Assim, os stakeholders, 

baseados nos seus meios/recursos, passam a imaginar possíveis ações e engajam 

outros stakeholders cujas estratégias são direcionadas por outros tipos de 

identidade, conhecimento e redes. Assim, quando novas e valiosas combinações 

são estabelecidas, os stakeholders comprometem aqueles meios que promoverão 

contribuições valiosas para o novo mundo que está sendo criado, facilitando, 

conseqüentemente, sua criação. Portanto, pode-se perceber que, inicialmente, cada 

interação dos stakeholders tem o potencial de mudar o formato do novo mercado ou 

artefato que está sendo criado à medida que mudam as dotações iniciais de seus 

meios/recursos (WILTBANK ET AL., 2006). 

 

2.2.3.3. Exploração de contingências, ao invés de conhecimentos pré-existentes. 

 

A idéia de alavancagem sobre as contingências que surgem ao longo do processo 

empreendedor é a lógica que orienta o modelo effectual, especialmente quando se 

trata de inovações radicais com mercados potenciais múltiplos (internet, por 

exemplo) ou mesmo desconhecidos. Ao contrário, portanto, da lógica causal, em que 

o conhecimento pré-existente de inovações para mercados conhecidos (uma cura do 

câncer, por exemplo) sugere a utilização de modelos objetivistas e preditivos, mais 

em linha com a idéia de fontes de vantagens competitivas (SARASVATHY & 

KOTHA, 2001). 
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Neste contexto, o tomador de decisão se alavanca a partir da incerteza ao tratar o 

surgimento de contingências como oportunidades e acaba por exercitar o controle 

da situação emergente. Sob o paradigma da effectuation, portanto, a relação entre 

planejamento, contingências e incerteza é radicalmente alterada vis-à-vis a 

concepção causal clássica. Uma vez que decisões tomadas desta forma 

normalmente começam com uma noção muito vaga de objetivos, os tomadores de 

decisão podem montar um plano de uma forma incremental, utilizando incerteza e 

informações contingentes como recursos para a construção de seus objetivos 

(LINDBLOM, 1959), ao invés de depender de objetivos pré-determinados como 

fatores essenciais na escolha e aquisição de recursos. Os tomadores de decisão, 

portanto, acumulam path dependencies4 e delas tiram vantagens na medida em que 

escolhem os efeitos. Assim, a incerteza é tomada como um recurso e um processo, 

ao invés de um estado contínuo de desvantagem (SARASVATHY ET AL., 2005). 

 

Dado, portanto, que sempre qualquer ambiente e situação estarão envoltos em 

incertezas (KNIGHT, 1921), todos os esforços preditivos que buscam evitar ou 

proteger contra contingências são inúteis. A lógica effectual busca, inversamente, se 

capitalizar sobre estes acontecimentos. Em outras palavras, as surpresas podem 

oferecer oportunidades inesperadas assim como problemas presentes não 

antecipados. A idéia inerente é a de que as contingências não apenas enfraquecem 

a capacidade dos meios atualmente sob controle em atingir o objetivo, elas também 

provêm oportunidades para se criar valor por estes meios na tentativa de se 

alcançarem novos objetivos. Portanto, stakeholders em processos effectual 

deliberadamente dão vazão às surpresas (WILTBANK ET AL., 2006). 

 

2.2.3.4. Integrando os princípios operacionais: o processo de effectuation 

 

O modelo dinâmico e interativo de effectuation (figura 2.7) delineia um processo 

específico de como as organizações podem criar o que fazer sob incerteza. O 
                                            
4 Idéia de que ações são empreendidas de forma seqüencial e, esta seqüência, de algum modo 
determina certa interdependência ou relação de causa-efeito que se acumula ao longo do tempo, 
determinando, portanto, que os resultados sejam dependentes do conjunto de ações realizadas antes 
de seu surgimento.  
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processo é orientado à ação, intersubjetivo e, sem usar modelos preditivos, 

transforma um meio organizacional/do empreendedor em novos conjuntos de 

meios/fins construídos. Assim, integram-se os princípios básicos do modelo effectual 

de decisão explicado anteriormente. 

 

 

Quem Eu sou
O que Eu sei

Quem Eu conheço

O que eu posso 
fazer?

Objetivos

Chamar pessoas 
que eu conheço

Comprometimento 
dos stakeholders

Novos meios

Novos 
objetivos

Ciclo de expansão dos recursos

Ciclo de conversão de limites sobre objetivos

 
 
Figura 2.7 – Processo Effectual – dinâmico e interativo 
Fonte: Wiltbank et al. (2006) 

 

Como demonstram Wiltbank et al. (2006), o processo effectual parte de três 

categorias básicas de meios (do empreendedor e dos stakeholders): identidade, 

conhecimento e redes sociais. Os empreendedores começam por quem eles são, o 

que eles conhecem e quem eles conhecem de forma a imaginar coisas que eles 

possam vir a realizar. Isto reflete uma ênfase em eventos futuros que eles podem 

controlar ao invés de prever. 

 

Em seguida, os empreendedores começam a divulgar seu projeto para outras 

pessoas de modo a obter inputs sobre como proceder com algumas das coisas que 

eles poderiam (possivelmente) fazer. As pessoas com quem eles conversam 

poderiam ser potenciais stakeholders, amigos e familiares ou pessoas aleatórias que 

eles conhecem ao longo do tempo. À medida que eles encontram pessoas que 

queiram participar nos esforços de construir algo (neste ponto, “algo” pode ser vago 
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ou concreto, mas está sempre aberto a mudanças), eles prosseguem no sentido de 

obter comprometimentos reais destes stakeholders potenciais. O que conta é a 

vontade dos stakeholders em se comprometer no processo de construção e não o 

alinhamento com alguma visão ou oportunidade pré-concebida. Cada pessoa que, 

de fato, aposta algo para entrar na empreitada contribui no refinamento da visão e 

da oportunidade, ao passo que ajuda a viabilizar e executar estratégias únicas para 

alcançá-las. 

 

Qualquer parte do compromisso do stakeholder se transforma, então, em um 

“retalho” de uma “colcha” cada vez maior, cujo padrão passa a fazer sentido apenas 

por meio de contínuas negociações e re-negociações de sua proposta para que 

novos stakeholders embarquem na empreitada. Em outras palavras, stakeholders 

comprometem recursos em troca de uma oportunidade de remodelar os objetivos do 

projeto, de influenciar qual futuro em última instância será criado. 

 

Finalmente, este processo de negociação e persuasão define dois ciclos na 

formação paralela de uma nova empresa e um novo mercado: (a) um ciclo 

expansivo que aumenta os meios disponíveis e (b) um conjunto convergente de 

restrições sobre os objetivos da crescente rede de stakeholders. 

 

Estas limitações ajudam a solidificar as estruturas do novo mercado da mesma 

forma que clarifica e re-ordena as preferências dos stakeholders neste mercado. Em 

algum ponto no processo, contudo, o ciclo convergente encerra o processo de 

aquisição de stakeholders. Passa a não existir mais espaço para negociações e re-

adaptações do formato daquilo que será criado e a path dependency termina. À 

medida que as estruturas do mercado começam a se tornar visíveis, pode ser 

importante que se re-avalie o equilíbrio entre predição e controle, como abordagem 

estratégica. 
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2.2.4. O quê não é effectuation 

 

Como forma de finalizar esta explanação teórica a respeito do conceito de 

effectuation e suas bases epistemológicas, parece plausível adotar um método 

dialético, ainda que breve, na tentativa de definir de forma mutuamente exclusiva o 

quê é effectuation na medida em que se demonstra o quê não é  effectuation, 

valendo-se essencialmente da discussão proposta por Sarasvathy et al. (2005). 

 

Para tanto, busca-se fazer um resumo (quadro 2.6) dos nove principais conceitos 

apontados por Sarasvathy et al. (2005) que diferenciam a idéia de effectuation das 

demais teorias, de forma a evitar sobreposições teóricas (e, portanto, confusões) e, 

com isso, ressaltar a posição única de integração teórica que o modelo proposto por 

Sarasvathy (2001a) propõe. 

 
 
Effectuation  não é... Effectuation ... 
1. Um conjunto de desvios heurísticos a partir da 
idéia de escolhas racionais 

É um paradigma alternativo que não se sobrepõe 
à idéia de escolhas racionais 

2. Uma substituição genérica para a idéia de 
racionalidade preditiva 

Existe em paralelo à idéia de racionalidade 
preditiva 

3. Irracional ou não-racional Ajuda, em conjunto com outras noções, a 
pluralizar a noção de racionalidade, e não negá-la 

4. Um processo aleatório 
É sistemático e desenvolvido, com princípios 
eminentemente assimiláveis e ensináveis, bem 
como prescrições práticas próprias 

5. Uma teoria em que “vale qualquer coisa” É uma teoria de criatividade restringida 

6. Uma visão baseada em recursos do processo 
decisório individual 

Não assume a pré-existência de recursos 
valiosos, questiona, sim, o que torna as coisas 
valiosas e como alguém pode adquiri-las e/ou 
criar valor nos recursos 

7. Apenas para empresas de pequeno, médio 
porte ou start-ups 

Pode ser aplicada tanto para grandes empresas 
quanto para economias em geral 

8. Restrita ao domínio do empreendedorismo Assim como a filosofia da escolha racional, ela 
pode unificar todas as ciências da ação humana 

9. Uma teoria independente 
Integra o trabalho e constrói sobre diversas 
teorias bem sedimentadas no campo da 
economia e gestão 

Quadro 2.6 – O quê não é effectuation vs. O quê é effectuation 
Fonte: o autor, elaborado a partir de Sarasvathy et al. (2005) 

 

A partir desta explanação, Sarasvathy et al. (2005) buscam delimitar as implicações 

geradas a partir desta definição dialética sobre effectuation: 
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• Ajuda a posicionar o conhecimento de empreendedorismo como campo de 

pesquisa válido e rico; 

• Elimina a importância da sorte e intuição das explicações do fenômeno do 

empreendedorismo; 

• Coloca a noção de empreendedorismo sob perspectiva na criação de rotinas e 

novos padrões sociais, em linha com a idéia de criação de novas instituições, 

dentre as quais o capitalismo se sobressai. 

 

Assim, os autores concluem, a partir do ponto de vista Kuhniano, com a idéia central 

de que effectuation não é uma outra forma de escolha racional, mas sim uma 

alternativa distinta a ela, criando, portanto, um grande desafio no sentido de se 

defender um novo paradigma: 

 

Mudanças de paradigma estão fundamentadas não tanto na 
invenção/descoberta de novos conhecimentos quanto em novas formas de 
olhar para as coisas que nós já achamos que conhecemos. Esta é a 
essência da cognição humana, de absorver novas informações em padrões 
familiares e bem entendidos […] nós temos tentado demonstrar por que 
effectuation não é uma outra forma de escolha racional, mas uma 
alternativa distinta e irreconciliável a ela. (SARASVATHY ET AL., 2005, 
p.30, tradução nossa). 

 

 

2.3. Breve discussão 
 

Vasconcelos & Ramirez (2000) propõe o exemplo de construção de duas estruturas 

a partir de blocos do tipo LEGO, na tentativa de explicar o processo decisório 

estratégico sob complexidade. Neste sentido, propõem (i) construir a torre mais alta, 

com um conjunto dado de blocos e (ii) construir o melhor brinquedo para crianças 

com o mesmo conjunto dado de blocos. 

 

Se no primeiro caso, a construção de uma torre mais alta envolveria apenas a 

aplicação de um algoritmo específico que delimitasse as possibilidades de 

construção a partir de um conjunto de blocos, no segundo, o desafio é 

completamente distinto. Como afirmam os autores, esta tarefa começa questionando 
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o próprio construto “brinquedo”, passando pela definição do quê é “bom”. Enfim, a 

solução está na superação de informações contraditórias e incompletas. 

 

Não é uma questão, em outras palavras, de encontrar o melhor algoritmo e 
otimizar recursos. Ao invés disso, trata-se de uma questão de 
comunicação, interpretação de desejos, clarificação de intenções e 
construção sobre a ambigüidade. Neste caso, as prioridades entre fins não 
são nem bem definidas nem dadas a priori. Soluções para tais problemas 
são inventadas ao invés de descobertas porque elas não são 
conseqüências lógicas do problema. Elas são criadas na interação entre o 
problema e os atores que trabalham sobre ele, freqüentemente mudando o 
sentido dos termos usados para descrevê-lo. (VASCONCELOS & 
RAMIREZ, 2000, p.2, tradução nossa) 

 

Esta discussão parece levantar, de fato, as questões relevantes acerca dos estudos 

em empreendedorismo e, portanto, acerca do processo decisório que os 

empreendedores levam a cabo no sentido de transformar idéias em artefatos reais 

(no caso, produtos e empresas). Isto porque existe ambigüidade e incerteza em 

todos os momentos (KNIGHT, 1921), o que leva os empreendedores a enfrentarem 

constantemente, nos termos de Vasconcelos & Ramirez (2000, p.10), alta 

complicação e alta complexidade e, portanto, surpresas (“I don’t know that I don’t 

know”5).  

 

Nesta acepção, Alvarez e Barney (2005b) afirmam que as teorias de ação 

empreendedora não são exceção às generalizações feitas sobre as premissas de 

teorias teleológicas da ação humana (i.e. premissas sobre a natureza dos objetivos 

humanos, sobre a natureza dos indivíduos, sobre a natureza do contexto de decisão 

no qual indivíduos atuam). Assim, teorias teleológicas a respeito da ação 

empreendedora devem adotar premissas quanto à natureza das oportunidades 

empreendedoras, a natureza dos empreendedores como indivíduos, a natureza do 

contexto do processo decisório sobre o qual os empreendedores operam. 

 

É a partir desta base de pressupostos que Alvarez e Barney (2005b) comparam o 

que denominam duas grandes vertentes do empreendedorismo: (i) a teoria da 

“Descoberta” e (ii) a teoria da “Criação”, na linha do que vem sendo levantado por 

Shane (2003) e Venkataraman (2003). 
                                            
5 Eu não conheço aquilo que não conheço 
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2.3.1. Teoria da Descoberta x Teoria da Criação 

 

Conforme observa Sarasvathy (2002), quase todas as teorias econômicas de 

empreendedorismo prevalentes são teorias da firma. Como visto em seções 

anteriores, estas teorias, ou tentam explicar empreendedorismo como a existência e 

sobrevivência de firmas ou como desempenho da firma. Tais explicações 

normalmente se apóiam em termos de forças de mercado, dinâmica da indústria ou 

ecologia populacional. Mesmo as teorias baseadas na psicologia do empreendedor 

tentam relacionar variáveis do empreendedor (atributos, comportamento, cognição 

etc.) à existência, sobrevivência e desempenho das firmas ao invés de focar nas 

realizações das aspirações individuais ou desempenho de objetivos dos 

empreendedores. Esta parece ser a essência da Teoria da Descoberta. 

 

Por outro lado, existem pelo menos três boas razões para se estudar 

empreendedorismo por meio de abordagens que vão além da teoria da firma: “[…] 

porque teorias da firma (a) tendem a não fazer distinção entre a firma e o 

empreendedor, (b) tendem a assumir homogeneidade de objetivos para o 

empreendedor; e, (c) tendem a confiar em premissas de oportunismo tanto no nível 

de análise individual quanto no da firma”. (SARASVATHY, 2002, p.4, tradução 

nossa).  

 

Assim, parece claro que “uma abordagem construtivista, reconhecendo o caráter 

humano da ação social e sua particularidade de ser orientada por valores, pode 

contribuir efetivamente para uma teoria estratégica relevante, que ao mesmo tempo 

alimente a prática e dela tire seus ensinamentos” (VASCONCELOS, 2004, p.176).  E 

esta parece ser justamente uma das maiores contribuições que a teoria de 

effectuation traz ao campo de estudos do empreendedorismo, promovendo uma 

ligação direta entre esta disciplina do conhecimento às novas correntes teóricas no 

campo da estratégia empresarial. Caracteriza-se, com isso, a Teoria da Criação. 

 

Em resumo, as premissas que definem ambas as teorias são descritas no quadro 

2.7. 
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Premissas Teoria da Descoberta Teoria da Criação 

Natureza das 
oportunidades 

Objetiva, existe independentemente 
dos indivíduos. 

Emerge como uma função do 
processo de busca por riqueza 
econômica. 

Natureza dos 
empreendedores 

Empreendedores são diferentes dos 
não-empreendedores. Dentre as 
diferenças críticas está o “estado de 
alerta”. 

Empreendedores podem ser iguais 
ou diferentes dos não-
empreendedores. Qualquer diferença 
reflete o efeito da busca e não a 
causa da busca. 

Natureza do 
processo decisório Arriscada. Ambígua ou incerta 

Quadro 2.7 – Premissas-chave das Teorias da Descoberta e Criação 
Fonte: Alvarez & Barney (2005b) 

 

Neste sentido, algumas diferenças podem ser observadas na visão do fenômeno do 

empreendedorismo a partir destas duas vertentes (quadro 2.8). 

 

Fenômeno Teoria da Descoberta Teoria da Criação 

Processo Decisório 

Empreendedores coletam 
informações sobre oportunidades a 
partir de focus groups, relatórios 
governamentais etc. 
 
Eles usam esta informação para 
calcular o valor presente das 
oportunidades a serem exploradas. 
 
Viés cognitivo e aprendizado iterativo 
possuem papel limitado. 

Empreendedores usam seus vieses e 
heurística e/ou aprendizado iterativo 
para tomar decisões sobre quais 
oportunidades perseguir. 
 
Focus groups, relatórios, e 
ferramentas de valor presente podem 
ser usadas para avaliação de uma 
oportunidade específica, mas não 
podem ser usadas para descrever o 
processo completo de busca. 

Plano de Negócio 

Premissas a respeito da natureza 
das oportunidades podem ser 
modificadas, mas raramente 
abandonadas. 
 
Várias mudanças significativas no 
plano de negócio sugerem uma 
habilidade frágil de planejamento (ex: 
inabilidade de coletar e analisar 
dados disponíveis).  

Premissas a respeito da natureza do 
negócio podem ser abandonadas 
várias vezes. 
 
Várias mudanças significativas no 
plano de negócio sugerem uma boa 
habilidade de planejamento (ex: 
flexibilidade, habilidade para 
aprender, criatividade). 

Financiamento 

Preferem-se fontes externas de 
capital incluindo bancos e firmas de 
venture capital. 
 
As fontes externas de capital 
investem em oportunidades que 
possam entender. 

Prefere-se autofinanciamento ou 
financiamento de pessoas próximas 
ao negócio. 
 
Estas fontes de capital investem nos 
empreendedores em quem confiam. 

Quadro 2.8 – Fenômeno Empreendedor: Descoberta x Criação 
Fonte: Alvarez & Barney (2005b) 
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Como se pode observar, grande parte dos estudos de empreendedorismo estão 

próximos à abordagem proposta na Teoria da Descoberta. Sendo assim, existe 

ainda um longo caminho a se percorrer no sentido de legitimação de uma Teoria da 

Criação em geral e da idéia de effectuation em particular. 

 

Na tradição da discussão que ocorre no campo da estratégia - em que inúmeras 

teorias tentam prover arcabouços teóricos distintos para explicar o fenômeno da 

escolha e decisão organizacional - a abordagem effectual também se posiciona 

como lógica alternativa de racionalidade sobre a visão clássica, sem, no entanto, 

buscar se firmar como teoria melhor ou definitiva para explicar o fenômeno do 

empreendedorismo. Neste sentido, esta discussão se aproxima daquela surgida no 

final dos anos 1970 a respeito da validade do planejamento estratégico em 

organizações. 

 

Assim, pode-se traçar um paralelo dos esforços empreendidos na formação de uma 

teoria de effectuation àqueles observados nos trabalhos de Quinn (1980), Mintzberg 

(1994) e Teece et al. (1997), em uma tentativa de estruturar um arcabouço teórico 

alternativo ao mainstream de estratégia, gerando uma nova vertente no campo. Foi a 

partir destes trabalhos que puderam ser observadas evidências e formulações 

teóricas que exploravam a idéia de capacidades dinâmicas, incrementalismo e 

estratégias emergentes. Não por acaso, estes conceitos são contribuições 

fundamentais à lógica effectual. 

 

A propósito desta discussão, faz-se necessária a união das pesquisas do campo da 

estratégia empresarial e do campo do empreendedorismo, na medida em que o 

empreendedorismo tem um papel importante na teoria de estratégia empresarial e a 

teoria de estratégia empresarial enriquece o entendimento do processo 

empreendedor (VENKATARAMAN & SARASVATHY, 2000). 

Dessa forma, as idéias de empreendedorismo e estratégia podem ser estudadas 

como dois lados da mesma moeda, a moeda da criação e captura de valor por 

empresas. 
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Um lado da moeda, chamado gestão estratégica, tem a ver com o 
atingimento de fins – obter fatias de mercado, lucro, e vantagem 
competitiva sustentada. O outro lado da moeda, chamado 
empreendedorismo, tem a ver com o atingimento de inícios – criar 
produtos, firmas, e mercados. Mas a clareza e complexidade com que um 
autor conecta inícios e fins é o que faz uma grande história. Nós 
acreditamos que a interessante história entre gestão estratégica e 
Empreendedorismo ainda não foi contada. (VENKATARAMAN & 
SARASVATHY, 2000, p.3, tradução nossa) 

 

Assim, como aponta Gartner (1985, p.697), a criação do novo negócio é um 

fenômeno multidimensional; cada variável descreve apenas uma de suas dimensões 

e não pode se considerada isoladamente. Os empreendedores e suas firmas variam 

amplamente; as ações que eles realizam ou não e os ambientes em que eles 

operam e aos quais eles respondem são igualmente diversificados – e todos esses 

elementos formam combinações complexas e específicas na criação de cada novo 

negócio. 

 

Neste sentido, a mente dos empreendedores parece funcionar bem com aquela que 

Vasconcelos (2001) chamou de “síndrome do ornitorrinco”, em que inconsistências, 

paradoxos, paradigmas múltiplos e modelos conflitantes são a regra do ambiente e 

do processo decisório sobre os quais os empreendedores operam. 

 

No caso do fenômeno empreendedor vale o lembrete de Vasconcelos (2001, p.13) 

de que a “prática está repleta de contingências e que as teorias são freqüentemente 

simplificadoras demais para dar conta de todas as complexidades, econômicas, 

técnicas e humanas da estratégia empresarial” e do empreendedorismo. 

 

Esta idéia vai bem ao encontro da proposta de effectuation no sentido não de propor 

a criação de uma meta-teoria sobre empreendedorismo, mas sim de compor de 

forma multifacetada as diversas contribuições que orientam a prática executiva em 

geral e dos empreendedores em particular. 

 

Assim, com esta discussão parece que se promove uma contribuição para o avanço 

na idéia dos estudos em empreendedorismo, uma vez que não se busca uma 

tipologia única na definição de conceitos como “empreendedorismo” ou 
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“empreendedor”. Pelo contrário, pauta-se na pluralidade conceitual a efetiva 

contribuição teórica que uma idéia como effectuation pode dar ao tratar o 

empreendedorismo como um processo comportamental-cognitivo. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Conforme apontam Sarasvathy e Kotha (2001), o processo empreendedor adotado 

por empresas na fase de sua estruturação e desenvolvimento pode ser único e, 

conseqüentemente, difícil de ser identificado e mensurado. Tal situação leva a 

questionamentos do tipo “Como os pesquisadores podem estudar um fenômeno 

único e, então, generalizar a partir de tais situações e circunstâncias?”. O desafio, 

portanto, é o de identificar tais processos e os princípios de racionalidade que são 

subjacentes aos mesmos na criação de novas empresas. 

 

Na linha do que sugerem Edmonson e Mcmanus (2005), este desafio é típico dos 

questionamentos oriundos de teorias nascentes, lidando tipicamente com novos 

construtos e poucas formas de mensuração. Portanto, sugerem os autores, métodos 

qualitativos de coleta de dados (entrevistas e observações) e análise (identificação 

de padrões) são mais apropriados nos esforços de estruturação de uma teoria 

sugestiva, abrindo espaço, com isso, para futuros trabalhos sobre a questão ou 

conjunto de questões estudadas. Neste sentido, Edmonson e Macmanus (2005) 

contrapõem este método de investigação (exclusivamente qualitativo) aos métodos 

híbridos (quali-quanti) ou puramente quantitativos nos esforços de se comprovarem 

respectivamente teorias intermediárias (ex: testes exploratórios) ou teorias maduras 

(ex: testes de hipóteses). 

 

Com isso, parece que o desafio proposto nesta dissertação, de se entender como 

alguns empreendedores decidem avançar na construção de novas empresas apesar 

da imprecisão de objetivos e sob incerteza, pode ser corretamente superado por um 

método qualitativo de pesquisa, em especial pela metodologia de estudos de caso. 

 

Afinal, conforme aponta Yin (2001), em geral, o estudo de caso é a estratégia 

preferida de pesquisa quando questões do tipo “como” ou “por que” são colocadas, 

quando o investigador possui pouco controle sobre eventos e quando o foco está em 

fenômenos contemporâneos que ocorrem em um contexto real. Este parece ser 

precisamente o caso de um estudo a respeito do processo empreendedor. 
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Yin (2001) ainda especifica três parâmetros em que os estudos de caso são 

particularmente apropriados, (i) existem mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados, (ii) estão disponíveis múltiplas fontes de evidencias de modo que se 

possa efetivar uma triangulação de dados e convergência de análises e (iii) existem 

estudos anteriores com proposições teóricas que possam guiar a coleta e análise 

dos dados. Estes três elementos-chave formam a base metodológica desta presente 

dissertação. 

 

Como forma de apresentar a metodologia a utilizada neste trabalho, o método de 

estudo de casos é apresentado em seguida. 

 

  

3.1. Principal abordagem metodológica adotada: estudo de caso 
 

De forma geral, os estudos de caso podem ser subdivididos em três tipos: 

exploratórios, descritivos ou causais (BERG, 2001). 

• Estudos de caso exploratórios: este tipo de estudo de caso pode ser visto como 

um prelúdio para um estudo social de maior alcance. No entanto, deve ser 

estruturado com base em quadros de referência desenhados previamente ao 

início da pesquisa. 

• Estudos de caso explanatórios: são usados para conduzir estudos de relação 

causal. A idéia é identificar padrões (pattern-matching) de modo que várias 

informações do mesmo caso e outros casos possam ser relacionadas sob uma 

proposição teórica. 

• Estudos de caso descritivos: este tipo de estudo demanda do pesquisador a 

apresentação de uma teoria descritiva de modo que se possa definir previamente 

com precisão a unidade de análise a ser investigada. 

 

Como apresentado no quadro 3.1, Yin (2001) descreve as diferentes estratégias de 

pesquisa a serem adotadas com base no tipo de questão que se pretende investigar. 
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No entanto, ainda de acordo com Yin (2001), existe uma concepção errada a 

respeito das classificações hierárquicas das diferentes estratégias de pesquisa. 

Deste modo, muitas vezes, estudos de casos são vistos como apropriados para uma 

fase exploratória de uma investigação, em que levantamentos e histórias foram 

apropriadas para a fase de descrição e que experimentos foram o único caminho 

escolhido para dar explicações ou para analisar relações causais. 

 

Estratégia Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos comportamentais 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos 

Experimento como, por que Sim Sim 

Levantamento quem, o que, 
quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de Arquivos quem, o que, onde, 
quantos, quanto Não Sim/não 

Pesquisa histórica como, por que Não Não 

Estudo de casos como, por que Não Sim 

Quadro 3.1 – Diferentes estratégias de pesquisa 

Fonte: YIN (2001, p.24). 

 

A esse respeito, o autor assinala ainda que a visão mais apropriada destas 

diferentes estratégias é a pluralística. Neste sentido, cada estratégia pode ser usada 

para todas as três propostas, isto é a exploratória, a descritiva e a causal ou 

explanatória. Portanto, a escolha de cada uma das estratégias acima indicadas 

dependerá, segundo Yin (2001), de três condições básicas: (i) o tipo de problema 

formulado na pesquisa; (ii) a extensão de controle que o investigador tem sobre o 

real comportamento dos eventos e (iii) o grau de focalização sobre eventos 

contemporâneos como oposto aos históricos. 

 

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso é preferido para examinar eventos 

contemporâneos, quando os componentes relevantes não podem ser manipulados. 
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Assim, o estudo de caso apóia-se em muitas técnicas comuns à história, 

adicionando duas fontes de evidencias que não são habitualmente incluídas no 

repertório da história: a observação direta e as entrevistas sistemáticas. 

 

É válido salientar, portanto, a importância da triangulação em estudos de caso 

(STAKE, 2000), em que métodos como entrevistas, observações e análise 

documental e de material são fontes valiosas de dados na formação de proposições 

(CORBETTA, 2003; GODOY, 1995a e 1995b). 

 

A estratégia de pesquisa de estudo de casos, quando comparada a outras 

estratégias de pesquisa (experimentos, histórias etc.) tem sido considerada menos 

adequada, talvez pela falta de rigor da pesquisa, dado que às vezes o investigador 

tem sido superficial e tem permitido que evidências equívocas ou pontos de vista 

errados influenciem a direção das descobertas, ou as conclusões são 

freqüentemente menos documentadas e direcionadas. Estas tendências podem 

também estar presentes nas outras estratégias. 

 

A esse respeito, Yin (2001, p.29) expõe que: 

 

Uma resposta muito breve é que os estudos de caso, da mesma forma que 
os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 
populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, como o 
experimento, não representa uma “amostragem”, e o objetivo do 
pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e 
não enumerar freqüências (generalização estatística). 

 

O estudo de caso tem a limitação de que os resultados obtidos não podem ser 

generalizados para o universo. Mas, por outro lado, aponta sugestões qualitativas a 

respeito do todo. Ao contrário do que comumente se pensa, qualquer que seja a 

estratégia de pesquisa utilizada, em qualquer tipo de estudo, poderão ser aplicados 

métodos quantitativos ou qualitativos. 
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Nesse sentido, Yin (2001) assinala que, de fato, o contraste entre a evidência 

quantitativa e qualitativa não distingue as várias estratégias de pesquisa. Deste 

modo, alguns experimentos buscam respostas categóricas e não numéricas, 

apoiadas em evidências qualitativas e não-quantitativas. 

 

O mesmo autor coloca que a utilização das várias estratégias de pesquisa não 

precisam ser mutuamente exclusivas, é necessário identificar algumas situações nas 

quais uma estratégia específica possui uma vantagem sobre outra. Por exemplo, 

para o estudo de caso, as questões formuladas do tipo “como” ou “por que”, para 

examinar fenômenos contemporâneos dentro do contexto da vida real, onde o 

investigador possui pouco conhecimento ou não tem controle sobre os eventos. 

 

Ainda, segundo Yin (2001) os estudos de caso têm um lugar importante na pesquisa 

de avaliação, onde podem ser citadas quatro aplicações diferentes: a primeira, e 

mais importante, é a que explica as ligações causais das intervenções na vida real 

que são muito complexas para estratégias experimentais ou de levantamentos. A 

segunda é a que descreve o contexto da vida real no qual as intervenções têm 

ocorrido. A terceira é a que, em uma avaliação, pode beneficiar uma descrição de 

um estudo de caso ilustrativo até um relato jornalístico da intervenção em si mesma. 

Finalmente, a que pode ser usada para explorar as situações nas quais a 

intervenção que está sendo avaliada não possui um conjunto de resultados único e 

claro. 

 

Contudo, esta estratégia apresenta entre suas vantagens mais relevantes, segundo 

Goode e Hatt (1972) as seguintes: 

 

• Permite a interação direta no campo entre o entrevistador e o entrevistado; 

• Tenta buscar o significado dos dados registrados de forma individual, para depois 

ser registrado em termos de classes de indivíduos; 
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• Tenta organizar os dados em termos de uma determinada unidade escolhida, 

evitando a análise isolada dos traços individuais; 

• Permite o descobrimento das estruturas organizacionais e dos processos 

dinâmicos que nelas ocorrem. 

 

Neste mesmo contexto, Yin (2001) acrescenta que a necessidade pelos estudos de 

caso surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos, ao permitir 

que se preservem as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

da vida real. Assim, são características dos estudos de caso: 

 

1. Fenômeno em seu contexto natural; 

2. Dados coletados de várias formas; 

3. Uma ou poucas entidades (grupos, pessoas ou organizações) examinadas; 

4. A complexidade das unidades é estudada intensivamente; 

5. Estudos de caso são mais adequados à exploração, classificação e estágio de 

desenvolvimento de hipóteses para o processo de construção do conhecimento; 

6. Nenhum controle ou manipulação do experimento está envolvido. 

7. O investigador não pode especificar a priori o conjunto de variáveis dependentes 

e independentes; 

8. Os resultados derivados dependem muito do poder de integração do 

investigador; 

9. Mudanças de escolha do lugar ou do método de coleta dos dados podem mudar 

na medida em que surgem novas hipóteses; 

10. São úteis em perguntas de pesquisa por que e como, porque lidam com ligações 

operacionais a serem seguidas durante um tempo mais que com a freqüência 

dos fatos ou sua incidência; 

11. O foco está em eventos contemporâneos. 
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Quanto à forma como os projetos de estudo de caso se apresentam, destacam-se 

duas: o estudo de caso único e os estudos de casos múltiplos. Adicionalmente, 

estes estudos de caso podem ser qualificados quanto à sua unidade de análise, 

holísticos (unidade única de análise) e incorporados (unidades múltiplas de análise) 

(YIN, 2001). 

1. Projeto de caso único 

• Possui fundamento lógico para caso decisivo, caso raro, caso 

representativo ou típico, caso revelador e caso longitudinal. 

2. Projeto de casos múltiplos 

• Consiste no projeto desejável, quando possível; 

• Os casos múltiplos devem ser considerados como experimentos múltiplos; 

• Não se aplica a lógica da amostragem, mas os casos são escolhidos por 

interesse teórico, numa lógica de replicação; 

• O número de casos deveria ser maior quanto mais incerteza houver em 

relação às implicações das condições externas; 

• Os resultados de eventuais unidades incorporadas são analisados dentro 

de cada caso. 

3. Projeto de caso incorporado 

• O mesmo caso envolve mais de uma unidade de análise; 

• Podem ser realizados levantamentos quantitativos nas unidades 

incorporadas; 

• Há o risco de focalizar as subunidades e não retornar a unidade maior de 

análise (caso). 

4. Projeto de caso holístico 

• É aplicado quando não é possível identificar subunidade lógica ou a 

natureza da teoria subjacente é holística; 

• Existe o risco de que a natureza do estudo se altere durante a sua 

realização. 
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Portanto, dada a consideração prévia da natureza do fenômeno, os objetivos e o 

objeto de estudo emergente do tema dentro das preocupações atuais no campo 

administrativo, entre outros fatores, e levando-se em consideração a importância das 

colocações acima expostas, optou-se pelo método do estudo de caso como o mais 

conveniente. 

 

 

3.2. Unidade de Análise e escolha das empresas pesquisadas 
 

Em linha com o estudo feito por Sarasvathy e Kotha (2001) a respeito da 

identificação do processo de effectuation em uma empresa de tecnologia, esta 

dissertação teve como principal unidade de análise os eventos de decisão ocorridos 

ao longo do processo de construção e desenvolvimento da empresa escolhida. 

 

Neste sentido, um dos pontos mais importantes da metodologia de estudo de caso é 

a que se aplica quando o pesquisador não consegue analisar o fenômeno sem 

considerar o seu contexto. Deste modo, os eventos de decisão foram analisados no 

contexto em que também se encontravam os empreendedores e a empresa. 

 

Portanto, a partir desta definição, optou-se pela escolha deliberada da empresa 

Buscapé para a realização do estudo de caso. A empresa foi escolhida porque: (1) 

de algum modo inova ao empregar novas tecnologias ou estruturar processos, (2) 

possui um histórico de alto desempenho, tendo sido iniciada literalmente do nada até 

atingir um faturamento similar aproximado de R$ 50 milhões no final de 2006 e (3) 

como um negócio empreendedor, o caso exemplifica o fenômeno de interesse – 

como empresas lidam com a verdadeira incerteza knightiana no desafio de se 

estabelecerem e se desenvolverem. 

 

3.2.1. Buscapé 

 

Criado no “boom” da internet, o Buscapé (buscape.com) se tornou, no início dos 

anos 2000, em um dos melhores e únicos exemplos bem-sucedidos de empresas da 
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internet brasileira. Tendo como missão ser um site de busca, comparação de 

produtos e pesquisa de preços, o Buscapé também se destaca como uma empresa 

inovadora do ponto de vista tecnológico e mercadológico, tendo sobrevivido ao 

estouro da “bolha” e às gigantes empresas de tecnologia do setor. 

 

Fundado em 1999 por quatro jovens universitários da cidade de São Paulo, o 

primeiro escritório da empresa tinha 10 metros quadrados e ficava sobre um bar. 

Sem verbas para aquisição de um software de banco de dados, os sócios 

desenvolveram uma solução própria, dando início às operações do primeiro site de 

comparação de preços da América Latina. 

 

Deste modo, operando por meio da tecnologia de spiders que capturam, armazenam 

e disponibilizam informações em tempo real de produtos, o Buscapé passou a 

auxiliar os consumidores na decisão de compra, oferecendo informações sobre 

produtos, lojas e preços. 

 

No início, o site comparava preços de 35 lojas e 30 mil produtos. Atualmente, a 

pesquisa envolve mais de 21 mil empresas, sendo 2 mil delas on-line, e mais de 8 

milhões de ofertas de produtos e serviços. O número médio de usuários por mês 

passou de 55 mil em 1999 para quase 9 milhões em 2005. E o total de funcionários 

passou dos quatro sócios iniciais para mais de 130 em 2005. 

 

Dado o caráter eminentemente dinâmico do mercado de internet em que se 

encontram, os sócios do Buscapé já começam a se preparar para a forte 

concorrência que enfrentarão ao longo dos próximos anos de multinacionais do setor 

que devem investir agressivamente no mercado brasileiro. Neste sentido, em 2006, 

a empresa passou a contar com um novo investidor (Great Hill Partners) que aportou 

recursos ao comprar a participação de antigos sócios capitalistas do site (Merryll 

Lynch, Unibanco e Brasil Warrant). Recentemente, a empresa se fundiu ao antigo 

concorrente Bondfaro, ampliando ainda mais sua carteira de produtos pesquisados e 

bases de cliente na tentativa de se manter competitivo e expandir seus negócios ao 

longo dos próximos anos. 
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Como aponta Yin (2001), o caso escolhido é “revelador” no sentido em que é único e 

provê uma boa oportunidade de se observar e analisar o fenômeno do processo 

empreendedor a partir de sua origem. À medida que os fatores que influenciam os 

processos organizacionais freqüentemente incluem a noção de path dependency 

que são acumuladas e historicamente condicionadas (SARASVATHY E KOTHA, 

2001), um desenho de pesquisa que busca ser generalizante analiticamente pode 

ser uma retrospectiva histórica no tempo. E este foi o desenho de pesquisa adotado 

nesta dissertação. Além disso, o desenho deve permitir que a multiplicidade de 

fatores que possam ter moldado o processo possa ser observada e analisada. O 

caso Buscapé parece ser adequado neste sentido.  

 

 

3.3. Coleta, tratamento e análise de dados 
 

Como visto anteriormente, uma das características básicas dos estudos de caso são 

as variadas formas de coletas de dados. O planejamento desta etapa da pesquisa 

está intimamente ligado à revisão bibliográfica por meio da escolha dos dados a 

serem coletados. Segundo Benbasat et al. (1987), verificou-se que, a partir de uma 

amostra de estudos de caso analisados, metade utilizavam múltiplos meios de coleta 

de dados e a outra metade apenas entrevistas. Quase todas as pesquisas, 

entretanto, utilizavam a entrevista como meio de obtenção de dados.  

 

Neste sentido, esta dissertação valeu-se de dados coletados a partir das seguintes 

fontes (de acordo com Yin, 2001): 

 

• Entrevistas: segundo Gil (1994) o emprego de entrevistas em profundidade 

confere flexibilidade à pesquisa, a partir do momento em que o pesquisador  tem 

a possibilidade de esclarecer as perguntas e de se adaptar as circunstâncias da 

entrevista. De todas as fontes de coleta de informação empregadas em pesquisa 

qualitativa à entrevista é a mais importante (Easterby-Smith et al., 1991). Uma 

entrevista não estruturada confere maior amplitude à pesquisa, dada a natureza 

qualitativa do estudo (Fontana & Frey, 2000). Foram realizadas oito entrevistas, 

incluindo sócios, executivos, funcionários e parceiros comerciais da empresa. O 
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roteiro de entrevistas utilizado nesta etapa é descrito em maiores detalhes na 

seção 3.3.1. 

• Documentação e arquivos: manuais conceituais, manuais de utilização, 

memorandos e relatórios mensais, trimestrais, anuais emitidos, etc. Publicações, 

revistas, jornais e, principalmente, a Internet serão usados como fontes 

importantes de levantamento de documentos e arquivos; 

• Observação direta: absorvendo e anotando detalhes, impressões e sutilezas do 

ambiente, bem como interagindo com os diversos stakeholders das organizações 

pesquisadas. 

 

3.3.1. Roteiro utilizado nas entrevistas de coleta de dados 

 

O roteiro de entrevistas abaixo foi estruturado a partir de uma adaptação de roteiros 

de entrevista para estudos de casos previamente utilizados por Robert Wiltbank 

(University of Washington), um dos principais pesquisadores sobre effectuation e 

ativo colaborador de Saras Sarasvathy (University of Virginia), principal referência no 

assunto na atualidade. 

 

Buscando apoio e legitimidade na formatação do estudo de caso, de modo a obter a 

maior aderência possível aos estudos atualmente conduzidos nos EUA e Europa, o 

pesquisador entrou em contato com Robert Wiltbank. O professor prontamente se 

ofereceu a colaborar com os esforços desta dissertação e proveu as bases para a 

formação do roteiro das entrevistas. 

 

Em linhas gerais, o roteiro visa a entender as questões iniciais (capitulo 1), no 

sentido de compreender em que extensão, empreendedores constroem empresas 

no mundo real usando effectuation.  
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Roteiro 

 

1. Como a empresa foi formada? Quais foram seus objetivos, eles eram 

específicos/claros ou amplos? 

 

A teoria de effectuation sugere que existam apenas (i) objetivos 

vagos no início e (ii) conexões específicas dos fundadores 

como meios/recursos em relação ao tipo de empresa formada 

(quem eu conheço, o que eu sei, e quem eu sou). 

 

2. Como eles selecionaram seus objetivos, mercados-alvo, produtos, serviços? O 

quê era atraente em relação a cada um e de onde eles tiraram a idéia? Que tipo 

de pesquisa de mercado foi feita (se é que foi feita)? 

 

A teoria de effectuation sugere que os empreendedores fazem 

muito poucas pesquisas de mercado e/ou predições a respeito 

do valor potencial das escolhas alternativas disponíveis em 

potencial. Objetivos são atraentes mais porque eles são 

“factíveis” do que em função de maximizarem os lucros. As 

idéias surgem largamente por meio de experiências pessoais, 

ao invés de esforços deliberados de busca. 

 

3. Em que medida eles concentram seus investimentos e o posicionamento da 

empresa para o sucesso em função das predições de mercado? 

 

4. Quando novos meios / recursos são apresentados, eles estavam dispostos a 

reconsiderar seus objetivos? 

 

5. Eles procuraram meios e recursos para validar seus objetivos pré-existentes? 

 

6. Eles trabalham com algum parceiro? Como estes relacionamentos iniciaram e 

por quê? Eles procuram outros parceiros ao mesmo tempo? 
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Effectuation sugere que pré-comprometimentos / acordos com 

parceiros desempenham um papel vital no desenvolvimento 

dos objetivos, especialmente no início. Ao invés de buscar pelo 

“melhor” parceiro, eles trabalhariam com parceiros que 

estivessem comprometidos com o processo. 

 

7. Que tipo de parceiros foram escolhidos? Algum deles era um potencial 

concorrente? Trabalhou-se com os parceiros de modo a promover/aperfeiçoar 

alguma mudança substancial no modelo de negócio? Ou os parceiros focaram na 

execução de objetivos pré-existentes? 

 

8. Os empreendedores trabalham de forma mais cooperativa ou competitiva? 

 

9. Como eles escolheram os locais de estabelecimento do negócio? 

 

10. Que surpresas surgiram ao longo de seus caminhos? Como eles lidaram com 

aquelas surpresas? 

 

Effectuation sugere que os empreendedores se alavancam com 

surpresas, transformando-as em novas oportunidades, ao invés 

de absorvê-las e evitá-las porque elas poderiam tirá-los dos 

esforços de construção do novo negócio. 

 

11. O que aconteceu quando um cliente veio até eles e queria algo que eles não 

ofereciam à época? 

 

12. Em que eles estão trabalhando agora ou em seguida, no futuro? Por que eles 

escolhem estas coisas? 

 

Ao longo do tempo, os próximos passos podem ser 

selecionados de uma forma mais causal. É possível rastrear o 
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desenvolvimento destes processos causais ou eles ainda estão 

trabalhando de forma effectual? 

 

13. Quando eles fazem decisões de investimento, como eles decidem quanto irão 

investir? 

 

Em suma, os procedimentos de coleta de dados foram múltiplos, em linha com 

aqueles adotados por Sarasvathy e Kotha (2001). Neste sentido, como apontam os 

autores, esperou-se que tal abordagem de coleta de dados permitisse ao 

pesquisador analisar o fenômeno do processo empreendedor a partir de múltiplos 

pontos de vista, bem como triangular fatos e inferências, dotando o estudo de maior 

confiabilidade e validade. 

 

Quanto ao processo de tratamento e análise dos dados, foi escolhido o método 

narrativo, na linha do que propõe Langley (1999), buscando criar uma história e criar 

sentido retrospectivo a partir de dados não processados. Este método de análise 

parece ser ainda mais válido quando um ou poucos casos são trabalhados e existe 

uma grande relevância em se entender o contexto no qual a organização foi 

construída (LANGLEY, 1999). 

 

Neste sentido, esta dissertação teve também o objetivo de apoiar, a partir de um 

processo interativo e associado com evidências empíricas, a criação de uma nova 

teoria, no caso, effectuation, nos moldes propostos por Eisenhardt (1989). A 

aplicação do processo apresentado por Eisenhardt (1989) é especialmente 

interessante nos casos em que se investigam novas áreas de pesquisa ou quando 

as teorias existentes parecem inadequadas. Este parece ser o caso desta 

dissertação. 

 

Assim, o objetivo desta dissertação foi o de examinar se, e em que extensão, 

empreendedores constroem empresas no mundo real usando effectuation. A partir 

de uma abordagem de estudos de caso, o pesquisador buscou entender o uso da 

racionalidade effectual nos eventos de decisão que levaram à criação do Buscapé. 



 85 

4. ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo busca descrever o estudo de caso proposto bem como analisá-lo em 

face à teoria de effectuation, utilizando a metodologia apresentada no capítulo três. 

  

De modo a sistematizar esta descrição, foram definidas duas instâncias de análise. 

Na primeira, busca-se descrever se e como  os empreendedores do Buscapé 

usaram effectuation ao longo da construção da empresa. Esta instância é 

estruturada por meio de quatro unidades de análise, bem como subunidades de 

apoio, apresentadas abaixo: 

 

1. Clareza de objetivos iniciais 

2. Tolerância às perdas e investimentos iniciais 

3. Controle de recursos 

a. Quem eles são 

b. Quem eles conhecem 

c. O quê eles conhecem 

4. Alavancagem sobre contingências 

 

Na segunda e última instância busca-se descrever como algumas forças 

institucionais (investidores, parceiros de maior porte, aumento da estrutura 

organizacional etc.) têm feito com que os empreendedores, gradualmente, deixem 

de utilizar uma racionalidade de effectuation e passem a valer-se de uma 

racionalidade causal, com menos improviso e mais formalidades. 

 

Deste modo, o pesquisador visa responder às questões propostas no capitulo um e, 

consequentemente, endereçar o problema de pesquisa proposto no mesmo capítulo. 

  

A seguir, o caso é apresentado de acordo com estas instâncias e unidades de 

análise. De forma a facilitar o entendimento do caso, também são apresentadas 

neste capítulo uma breve contextualização da indústria de internet e a descrição do 

histórico da empresa. 
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Por fim, vale ressaltar que, quando apropriado, citações diretas dos entrevistados 

(sócios, executivos, funcionários e parceiros comerciais) são apresentadas como 

subsídio analítico. 

 

 

4.1. Breve contextualização do ambiente: a internet pós-bolha 
 

Amplamente divulgada pela mídia e constantemente recordada por executivos de 

todos os setores, a “bolha” da internet foi talvez um dos períodos de maior 

especulação da história econômica recente. 

 

Apesar de ser uma tecnologia promissora, a internet parecia dar sinais nos anos 

2000 e 2001 de que, do ponto de vista comercial, a revolução tardaria um pouco 

mais. Em especial, o biênio 2000-2001 foi extremamente conturbado para a 

nascente indústria “ponto-com” tanto internacionalmente quanto no Brasil. Conforme 

demonstra a figura 4.1, é neste período que as empresas de internet atingem o pico 

de valorização de suas ações, com a conseqüente desvalorização massiva, 

conhecida como o “estouro da bolha”. Já no Brasil, este movimento de descrédito da 

internet se reflete no número de registros de domínios comerciais no período (Figura 

4.2), que ficam estagnados no exato período em que a NASDAQ entra em colapso. 

 

 
Figura 4.1 – Evolução do índice NASDAQ 
Fonte: Wikipedia (2006) 
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Figura 4.2 – Número de registros de domínios comerciais na internet brasileira 
Fonte: Registro.br (2006) 

 

Este período foi caracterizado por um forte ciclo de surgimento e desaparecimento 

das, então, chamadas “empresas de powerpoint”, em que muitos jovens (alguns 

recém-saídos dos bancos escolares) criavam planos de negócio pouco embasados 

em idéias de negócio factíveis. Sem uma adequação dos modelos de negócio à 

realidade, o resultado final é conhecido. Capitalistas de risco (fundos de venture 

capital e private equity) deixaram de investir e as empresas que não conseguiram 

controlar seus fluxos de caixa ao longo deste período faliram. 

 

Dentre as empresas sobreviventes, a empresa Amazon.com, fundada em 1995, 

pode ser considerada um destaque. Tendo praticamente criado a noção de comércio 

eletrônico aos consumidores (business-to-consumer ou B2C), a Amazon chamou a 

atenção de consumidores e investidores para um novo modelo de negócio, que se 

tornaria a base econômica da internet: a venda de produtos online. 

 

No Brasil, sites como Submarino e Americanas.com formavam os representantes 

locais desta nova indústria que se estruturava e ainda buscava legitimidade. Seus 

modelos de negócio, no entanto, se espelhavam naquele proposto pela 

Amazon.com no mercado americano. 
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Paralelamente ao crescimento do comércio eletrônico, dois fenômenos puderam ser 

observados. No primeiro, os empresários do setor começaram a notar que o modelo 

inicial de receita de muitos negócios, baseados exclusivamente em publicidade, não 

era factível. No segundo fenômeno, a internet passou a se consolidar como um 

canal importante de pesquisa e comparação de produtos e serviços. 

 

No mundo “pós bolha”, portanto, comércio eletrônico, geração de informação e 

modelos de receita baseados em fórmulas alternativas passariam a determinar as 

estratégias que as empresas de internet sobreviventes adotariam. 

 

 

4.2. Buscapé 
 

É no contexto pós-crise da indústria da internet, descrito acima, que surge o 

Buscapé, tornando-se uma das empresas exemplares da Internet brasileira. 

Conforme será descrito nas próximas seções, a empresa emerge em um cenário 

complexo, mas oferecendo um serviço que converge justamente os três aspectos 

que caracterizariam a internet a partir daquele período: organização de informações, 

modelo de receita não baseado em publicidade e alavancagem sobre o comércio 

eletrônico. 

 

4.2.1. Breve Histórico 

 

A história do Buscapé não apenas se confunde com a história do comércio 

eletrônico no Brasil, mas ajuda a defini-la, remontando a 1998, quando a utilização 

de navegadores (browsers) como Netscape ainda era pouco difundida. 

 

É neste ano de 1998 que três colegas do curso de engenharia da computação da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, aficionados por tecnologia, 

começam a delinear idéias que, anos mais tardes, resultariam no maior site de 

comparação de preços da América Latina. 
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Romero Rodrigues, Rodrigo Borges e Ronaldo Morita, então estudantes, desde 

muito cedo na faculdade sempre estiveram envolvidos com projetos de pesquisa 

relacionados a novas tecnologias. A internet, por se tratar de um tema novo e ter na 

Escola Politécnica  um dos primeiros centros de pesquisa sobre o assunto (LARC - 

Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores), foi um assunto pelo qual 

naturalmente Romero, Rodrigo e Ronaldo se interessaram. 

 

Portanto, já em 1998, quando ainda pouco se falava da internet e do comércio 

eletrônico no Brasil, os três estudantes proviam de um bom entendimento do 

assunto e das tecnologias envolvidas. 

 

Mas apesar do conhecimento técnico, foi a partir de uma dificuldade encontrada por 

um dos sócios à época que se lançou a luz sobre aquilo que se tornaria um negócio. 

Conforme relatam alguns entrevistados: 

 

“A partir de uma necessidade, veio a idéia. Estava procurando uma 
impressora e não achava nada sobre a impressora na internet.” 
 
 
“Ninguém oferecia um serviço que trouxesse informação sobre essa 
impressora, idependente de ser online ou offline. E a gente viu nisso uma 
oportunidade de criar um site especializado neste serviço.” 
 
 
“Não havia um site de comparação de produtos e preços na época. 
Quando procurava uma informação de um produto em sites como o 
altavista ou uol, encontrava apenas especificações técnicas [...] Não havia 
um site que ajudasse a responder questões típicas de uma decisão de 
compra”. 

 

Com a história da impressora em 1998, os três colegas começam a investigar, em 

profundidade, tecnologias e modelos de negócio que poderiam ser viáveis para 

formatar um serviço que disponibilizasse em um único site, informações sobre 

produtos e preços. 

 

Empolgados com o projeto, os três colegas, agora sócios na empreitada, 

começaram com uma idéia muito simples: coletar informações de produtos e preços 

de lojistas e disponibilizá-las em um único site. 
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Como a internet ainda era um canal totalmente desconhecido, esta primeira tentativa 

não trouxe resultados satisfatórios. Conforme ilustram os entrevistados: 

 

“Foram 60 ligações (para lojistas) que a gente fez e nenhum deu retorno.” 
 
 
“A primeira idéia era levantar preço com os lojistas e iríamos publicar na 
internet para comparar com os concorrentes [...] Não deu certo.” 

 

A idéia de que os lojistas teriam lado-a-lado seus produtos e preços comparados 

com os de seus concorrentes não parecia ter um apelo comercial interessante. 

Nenhum lojista se prontificou em disponibilizar listas de produtos e preços para 

serem divulgadas publicamente. Com isso, esta fase inicial se encerra, fazendo com 

que os sócios rapidamente percebam que o modelo de negócio não poderia seguir 

por este caminho. 

 

A partir desta dificuldade, os três sócios desistiram da idéia inicial e começaram a 

desenvolver uma tecnologia que automatizasse a busca e a organização de 

informações sobre produtos e preços na internet. 

 

Assim, de junho de 1998 a junho de 1999 desenvolvem a tecnologia apelidada de 

spider, conforme relatam. 

 

“Passamos quase um ano desenvolvendo a tecnologia spider e o site de 
busca” 
 
 
“A gente desenvolveu o programa de captura de preços, que permitiu o 
modelo do Buscapé”. 

 

Tecnicamente, o spider funciona como um robô eletrônico que acessa 

automaticamente os sites de comércio eletrônico dos lojistas cadastrados e identifica 

no site do lojista o quê é produto e o quê é preço. Após esta identificação, o spider 

então classifica e cataloga todos os produtos e preços encontrados em um único 

banco de dados do Buscapé. Uma vez armazenadas no banco de dados, as 

informações são publicadas no site do Buscapé e podem ser acessadas por 

qualquer internauta. 
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Sendo crucial no modelo de negócio do Buscapé, é esta tecnologia que permite a 

coleta e armazenamento sistêmicos de informações em sites de comércio eletrônico 

e as organiza de modo a permitir a comparação de preços pela internet. 

 

Com a tecnologia testada e totalmente funcional, em junho de 1999 lança-se 

oficialmente o site Buscapé, com a missão de ser um site de comparação de preços 

e produtos na internet. Junta-se ao time original neste momento, Mario Letelier, com 

o objetivo de ajudar a estruturar o plano de negócios e formatar os aspectos 

administrativos da empresa. Com perfil menos técnico, Mario, que é formado em 

Administração pela EAESP-FGV, torna-se sócio do Buscapé. 

 

Neste mesmo ano, a internet já é vista como o grande canal de marketing e 

comércio do futuro. É o período que seria conhecido como o “boom” da internet. 

Milhares de empresas em todo o mundo surgem com a intenção de gerar e atrair 

investimentos de milhões de dólares a partir de idéias simples, mas baseadas em 

conteúdo disponibilizado na internet. O Vale do Silício (nos EUA) não só se torna 

mundialmente conhecido, como gera “reproduções” em todo o planeta, sendo que o 

Brasil não foi exceção. 

 

Com a onda de investimentos de capitalistas de risco dedicados a investir milhões 

de reais nas nascentes “ponto-com”, o Buscapé se beneficia. De junho a dezembro 

de 1999, o Buscapé recebe sete ofertas de investimento. A gama de interessados no 

projeto dos quatro sócios foi desde bancos de investimento a investidores 

estratégicos (grandes portais da época). O clima de euforia é bem descrito por um 

dos entrevistados: 

 

“Empresas grandes e venture capital [...] vieram atrás da gente. Foi maior a 
demanda (por projetos de internet) que a oferta.” 

 

Ao final do processo, o Buscapé selecionou no início de 2000 a E-Platform como 

primeiro fundo investidor. Atuando como uma espécie de incubadora (ver quadro 4.1 

a seguir), o investimento da E-Platform não apenas proporcionou à empresa alguns 
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recursos básicos (escritório, assessoria de imprensa etc.), mas também foi crucial na 

condução das negociações para a primeira rodada de investimentos de maior porte. 

Como relatam alguns entrevistados: 

 

“O dinheiro que a E-Platform trouxe proporcionou recursos básicos.” 
 
 
“Estava em Nova York na frente do VP de Emerging Markets da Merril 
Lynch e tinha 22 anos. Neste sentido, o pessoal da E-Platform dava uma 
certa tranqüilidade para os caras [...] Isso foi ainda mais importante, em um 
momento crítico, em que a NASDAQ já estava derretida”. 

 

Essencialmente, a E-Platform apoiava o Buscapé em quatro atividades básicas: 

captação de recursos junto a grandes investidores, elaboração do plano de 

negócios, serviços gerais e dúvidas do dia-a-dia (legais, administrativas etc.). A E-

Platform, em geral, não opinava estrategicamente no negócio, permitindo que os 

sócios do Buscapé pudessem concentrar seus esforços da melhor forma possível, 

alavancando o espírito empreendedor em torno do projeto. 
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FAQ Resposta 
O que é? A E-Platform é a primeira empresa brasileira de Venture Capital focada 

somente em infra-estrutura da Internet e tecnologias emergentes. Nosso 
propósito é participar da criação de companhias de tecnologia, através de 
dois modos distintos: assistindo empreendedores talentosos no 
desenvolvimento de sues negócios, ou antecipando oportunidades no 
mercado latino-americano e criando soluções internamente. 

Como? Ao auxiliar empreendedores a criar as companhias vencedoras, a  
E-Platform não apenas contribui com o capital, mas também desempenha 
um papel extremamente ativo. Nós damos à nova empresa o acesso às 
pessoas, sejam elas parceiras, de staff, investidores ou consumidores, e 
ao conhecimento. 
 
Toda empresa da E-Platform tem o suporte de todos os sócios, um time 
poderoso, experiente, e bem relacionado. Além de nossas competências 
profissionais e rede de contatos, colocamos nossa atitude ética ao dispor 
das pessoas que os conceberam. Este é o nosso comprometimento junto 
aos empreendedores, e o que nos faz um dos melhores parceiros no 
mercado. 
 
Nosso modelo de negócio combina as características de uma empresa de 
venture capital, que provê capital inicial e acesso a investidores 
institucionais, com o suporte de consultoria de negócios, marketing, 
tecnologia e infra-estrutura para as operações da empresa incubada. 

Para quem? O modelo da E-Platform é uma boa opção para empreendedores que já 
tenham um protótipo em funcionamento, um plano de negócios inicial, 
espírito empreendedor e, que com alguma ajuda, possam 
significativamente fazer com que suas oportunidades de sucesso cresçam. 
 
Além desta atividade de desenvolvimento de negócios, a E-Platform auxilia 
empresas do chamado "mundo real" que desejam fazer a transição à nova 
economia de uma maneira inteligente. 
 
Nós ajudamos estas companhias a planejar e executar sua estratégia de e-
commerce da maneira mais eficiente, tanto em termos gerencias quanto 
tecnológicos. Ao trabalhar conosco, estas empresas fazem uso do mesmo 
suporte e estrutura que as companhias do nosso portfolio recebem. 

Quadro 4.1 – Descrição do modelo de negócio da E-Platform 
Fonte: Adaptado de E-Platform (2006) 

 

Com a entrada da E-Platform, foi realizado o primeiro road-show da empresa para 

vários potenciais investidores em Boston e Nova York. Várias ofertas de 

investimentos foram feitas, mas no final acabaram aceitando a proposta de 

investimentos feita pela Merrill Lynch e Unibanco. Conforme descrito na Gazeta 

Mercantil (2000): 
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 “A Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners, L.P. (MLGEMP), o 
Unibanco e a Brasil Warrant, holding da família Moreira Salles, adquiriram 
30% da empresa Buscapé.com, Inc.[...] "Receber o apoio de investidores 
do porte do Unibanco, Merrill Lynch e Brasil Warrant é um importante 
passo para a empresa, pois dá impulso ao seu crescimento e consolidação. 
Com este aporte vamos solidificar a liderança que já possuímos no Brasil e 
explorar novos mercados", afirma Romero Rodrigues, presidente do 
Buscapé. "O projeto é realmente inovador, e atraiu a MLGEMP pela sua 
tecnologia proprietária de ponta e pelo imenso valor agregado que traz 
para o consumidor", declara Guido Padovano, Managing Director para 
investimentos diretos na América Latina da MLGEMP. O Buscapé havia 
recebido seu primeiro aporte de capital da empresa de capital de risco E-
Platform Venture Partners em janeiro.” 

 

Com esta injeção de capital, a empresa passa a ter uma estrutura maior, com maior 

acesso a recursos (ex: servidores próprios) e um planejamento de mídia e marketing 

agressivo, visando agora não apenas crescer, mas também cumprir com as metas 

de rentabilidade definidas pelos novos sócios capitalistas. 

 

É neste mesmo período que ocorre a entrada do investimento que as bolsas de 

valores de todo o mundo se abalam com o que se tornou conhecido como “estouro 

da bolha”. Grande parte das empresas de internet da época faliu, gerando uma 

queda generalizada das ações de empresas afins em todo o mundo. 

 

Em função da descrença no modelo de receitas das empresas de internet naquele 

momento, o Buscapé teve que re-estruturar o modelo de negócios originalmente 

pensado. A empresa deixa de apostar no mercado publicitário (no modelo de clique 

por mil ou CPM, patrocínio de banners e espaços publicitários no site) e passa, 

então, a licenciar sua tecnologia de busca para grandes portais da internet brasileira 

à época, alterando significativamente o modelo de receitas. Já no final do ano 2000, 

as receitas de licenciamento de tecnologia passaram a praticamente 100% do total. 

 

No período que vai do final de 2000 ao início de 2003, a empresa consegue realizar 

seu break-even e, gradualmente, começa a voltar ao modelo de cobrança por lojas, 

porém em um novo modelo de receitas, conhecido como Custo por Clique (CPC) a 

ser melhor descrito na próxima seção. 
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De 2003 até 2006, o que se observou na empresa foi uma consolidação das 

estratégias iniciadas com o novo modelo de negócio e a expansão para América 

Latina. Com a saída dos investidores originais (Merril Lynch e Unibanco) no final de 

2005 e a entrada de um novo investidor estrangeiro de grande porte (Great Hill 

Partners), o Buscapé iniciou uma nova etapa de sua história, ainda por desenvolver. 

Etapa esta que já aponta para o caminho de expansão de suas atividades (aquisição 

do concorrente Bondfaro em 2006) e a expansão estruturada de suas operações 

para os principais mercados latino americanos. 

 

O quadro 4.2 sintetiza os principais eventos de decisão empreendidos pelo Buscapé 

ao longo de sua história. 

 

Data Evento 
1998 (junho) Fundação da empresa 
1998 - 1999 Desenvolvimento da tecnologia spider e do website 
1999 (junho) Lançamento do site 
1999 (novembro) Investimento E-Platform 
2000 (junho) Novos investimentos: Merril Lynch e Unibanco 
2002 (setembro) Break-even do negócio 
2003 (novembro) Expansão internacional (Argentina, Chile e México) 
2004 (abril) Inclusão de serviços e lojas físicas 
2005 (agosto) Novas mídias 
2005 (dezembro) Novo investimento: Great Hill Partners (EUA) 
2006 (junho) Aquisição e fusão com Bondfaro.com 
2006 + Expansão estratégica para América Latina 

Quadro 4.2 – Histórico de eventos Buscapé 
Fonte: Buscapé (2006a) 

 

4.2.2. Serviços: o que faz o Buscapé 

 

Essencialmente o Buscapé oferece um serviço de busca e comparação de preços de 

uma ampla gama de produtos e serviços que são vendidos pela internet (comércio 

eletrônico) ou lojas físicas (que cadastram produtos e serviços). Estas informações, 

inicialmente acessadas via internet, também podem ser acessadas por telefone e, 

mais recentemente, por canais tradicionais de mídia, como o jornal impresso. Grosso 

modo, pode-se dizer que o serviço oferecido pelo Buscapé é similar ao tradicional 

serviço de listas ou “páginas amarelas”, no período pré-internet. Um dos 

entrevistados descreve o serviço oferecido pela empresa: 
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“Vamos fazer um lugar em que só se encontra produto, porque o universo 
de informação dentro da internet é muito grande. Então a idéia era dar uma 
refinada, uma verticalizada nas buscas horizontais [...] O Buscapé é uma 
busca vertical, vai a fundo na busca de preços” 

 

Ou como descrito no próprio site da empresa (BUSCAPÉ, 2006b): 

 

“O que é o Buscapé? O Buscapé é o líder absoluto em buscas de produtos 
e serviços do Brasil e América Latina. O Buscapé não é uma loja, não 
vendemos nenhum tipo de oferta, apenas mostramos ao consumidor onde 
ele pode encontrar as ofertas que deseja, com o preço e formas de 
pagamento dentro das suas necessidades. O Buscapé conecta 
consumidores altamente qualificados às empresas que vendem. É a 
maneira mais fácil de mostrar suas ofertas para milhões de consumidores 
com real intenção de compra. 
Quais os nossos diferenciais? Maior site de busca de ofertas e serviços da 
América Latina, mídia segmentada em compra com dispersão mínima, 
Ponto de partida para milhões de potenciais compradores, mais de 34 
categorias incluindo informática, automóveis, pacotes turísticos, serviços, 
entre outras. 1º lugar de audiência de shoppings no Ibope. 15 milhões de 
consumidores por mês. Licenciamos tecnologia para os principais players 
do mercado Americanas, Magazine Luiza, Aol, Globo, Terra, Correios, 
Estadão entre outros. Top 3 em vendas entre os principais varejistas. 1ª 
prioridade em compras contra a 8ª em portais horizontais (Fonte:Folha 
Ibrands). Alcance Nacional Maior Penetração. Prêmio Ibest 2006 de Melhor 
Serviço ao Consumidor. Prêmio de melhor sistema Wap pela 
Motorola/Cellmania. Prêmio Valor Social/2002. Selo. Alerta de preço. 
Torpedo SMS Envie para Celular. Disque Buscapé. Mais de 21 mil 
empresas associadas.” 

 

Do ponto de vista dos lojistas associados, o Buscapé é um canal de marketing, que 

disponibiliza seus produtos e preços na internet e em todos os canais de acesso do 

Buscapé. Para viabilizar o cadastro destes produtos o Buscapé criou a Central de 

Negócios, que funciona como uma espécie de leilão online, em que varejistas 

definem o valor que pretendem investir para obter um melhor posicionamento nos 

resultados de busca (o modelo CPC, que será explicado na próxima seção). 

Conforme descreve a própria empresa (BUSCAPÉ, 2006b): 
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“Como funciona a Central de Negócios? Você cadastra sua empresa e 
obtém uma conta na Central de Negócios Buscapé. É a maneira mais 
transparente de acompanhar sua campanha, por lá você terá total acesso a 
cliques, dados da sua empresa, concorrentes, contrato, área de atuação e 
muito mais. Define o quanto você deseja investir para começar a vender. 
Suas ofertas serão capturadas e publicadas na Rede Buscapé, com as 
informações sobre sua empresa, políticas de preços, parcelamento e 
disponibilidade. Suas ofertas aparecem em centenas de milhares de 
buscas realizadas pelos nossos consumidores todos os dias. Você só paga 
quando o consumidor clicar em sua oferta e for direcionado para sua 
empresa. O valor do clique só é debitado de seu saldo quando o 
consumidor é levado até sua empresa. Com acesso a Central de Negócios 
Buscapé, você ajusta e define o custo por clique (CPC) a qualquer 
momento. Existe um valor de CPC mínimo, mas acima deste valor, você 
pode "flutuar" de acordo com suas necessidades. Quanto maior o valor do 
CPC melhor sua posição na página de respostas e conseqüentemente, 
mais vendas.” 

 

O quadro 4.3 sintetiza a gama de serviços ofertados pelo Buscapé para usuários 

(publico final que busca informações nos canais de acesso), lojistas (que divulgam 

preços e produtos) e demais parceiros e afiliados, que licenciam tecnologia de busca 

ou atuam junto ao Buscapé, disponibilizando em seus sites shoppings online e 

possibilidade de comparação de preços via tecnologia Buscapé. 

 

Cliente – Parceiros  Descrição do Serviço 

Usuários 

� Comparação de preços direcionada ao usuário: 
� Informativa, rápida e fácil de usar 
� Fonte confiável por meio da distinção clara entre informação e 

publicidade 
� Ajuda ao usuário em escolher “o quê” e “onde” comprar 

� Ferramentas de comunidade 

Lojistas 

� Investimento com alto ROI 
� Usuários altamente qualificados antes do lead 
� Filtro de fraudes e cliques repetidos 
� Modelo de comercialização baseado em leilão 
� Oportunidades para clientes de qualquer tamanho 

Associados e 
Afiliados 

� Monetização do tráfego existente 
� Agregação de valor ao usuário em função do serviço e conteúdo 
� Serviço de comparação de preços completo 
� Serviço inteligente de publicação de ofertas para maximizar resultado 
� Administração online 

Clientes de Médio 
Porte 

� Serviços e formatos inovadores para branding e aumento de vendas 
� Resultado efetivo 
� Audiência formada exclusivamente por consumidores na 

iminência de adquirir produtos e serviços 
� Relatório por fontes externas em tempo real 

Quadro 4.3 – Descrição dos serviços 
Fonte: Buscapé (2006a) 
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4.2.3. Modelo de Negócio: Custo Por Clique (CPC) 

 

Com a recuperação do mercado de publicidade na internet em 2003, o modelo de 

negócio do Buscapé gradativamente voltou para a idéia original, baseada em 

publicidade, reduzindo consideravelmente o percentual de receitas oriundas de 

licenciamentos de tecnologia. 

 

A partir deste período, a empresa migra do modelo de Custo por Mil (CPM) para um 

modelo de Custo por Clique (CPC), a ser explicado em seguida na figura 4.3 que 

descreve a equação da publicidade na internet. 

 

De acordo com o modelo CPM, o anunciante paga uma quantidade fixa para cada 

mil exibições de seu banner em um determinado site. Neste modelo, espera-se que 

haja uma taxa de click-through ou cliques nos banners, que convertam internautas 

em visitantes no site do anunciante. Em um exemplo numérico, para cada mil 

exibições de um banner, um anunciante poderia pagar R$60. Se 2% dos internautas 

clicarem neste banner, o site do anunciante terá 200 visitantes. 

 

No modelo CPC, o anunciante paga uma quantidade fixa pelos cliques de 

internautas que de fato visitam seu site, buscando produtos ou serviços. Neste caso, 

interessa a taxa de conversão destes cliques em compras. Em um exemplo 

numérico, para cada 200 visitantes, um anunciante poderia pagar R$60. Se 5% 

destes visitantes se convertem em clientes, o anunciante passará a ter 10 novos 

clientes oriundos de sua publicidade online. O custo de captação de cada cliente 

seria, portanto, de R$6, que deve ser compensado nas etapas seguintes do 

processo (etapas 3 e 4 da figura 4.3), de modo que haja lucro na operação. 
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Figura 4.3 – Equação da publicidade na internet 
Fonte: Autor 

 

No Buscapé, as lojas que fazem parte das listas de busca pagam um mínimo de R$ 

0,30 por clique associado ao seu produto em oferta. Esse valor aumenta à medida 

que a loja se posiciona melhor na lista ou queira incluir sua logomarca para assim 

ganhar um destaque maior em relação à concorrência. O sistema passa a funcionar, 

então, como um leilão pelo valor do clique. 

 

Este modelo, inovador à época em que foi implementado pelo Buscapé, teve grande 

resistência por parte dos clientes em seu princípio. Poucos entendiam seus 

benefícios, pois não havia modelos equivalentes para os lojistas compararem. Com 

isso, o Buscapé e outros portais à época passaram a buscar legitimar este modelo. 

Paralelamente, nos EUA já havia um movimento convergindo para este sistema (ex: 

Google e Overture). Esta percepção é relatada pelos entrevistados e indica a 

importância do novo modelo para o sucesso atual do Buscapé: 

 

“Modelo do clique é interessante, pois os dois lados conseguem medir. E o 
varejista paga pela demanda que ele quer gerar.” 
 
 
“O Buscapé implementou algumas coisas interessantes, como clique por 
categoria [...] isso democratiza o acesso e viabiliza um melhor 
posicionamento.” 
 
 
“Existe o grande pulo (do negócio) quando nasce o conceito do clique, do 
lead.” 
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4.3. Evidências de effectuation no caso Buscapé 
 

Nesta seção, buscam-se apresentar as evidências de que os empreendedores do 

Buscapé valeram-se em menor ou maior grau de processos decisórios alinhados à 

noção de effectuation. A seguir, os dados coletados em entrevistas são 

apresentados com base nas unidades de análise definidas. 

 

4.3.1. Clareza de objetivos iniciais 

 

Como visto anteriormente, a história de criação do Buscapé se confunde com a 

história do surgimento da Internet no Brasil. E, como aponta a teoria de effectuation 

apresentada no capitulo 2 (SARASVATHY, 2001a, 2001b; SARASVATHY ET AL., 

2005), observa-se uma ambigüidade inicial de objetivos, tanto do ponto de vista da 

criação da empresa, como da criação da nova indústria de internet. O comentário de 

um dos entrevistados fundadores a despeito da clareza de objetivos é seminal neste 

sentido: 

 

“Eu não vislumbrava aonde a gente ia chegar. Quanto de dinheiro iria gerar 
isso.” 

 

De fato, como relatam alguns entrevistados, não houve no início qualquer inspiração 

relativa ao modelo de negócio a ser adotado. Não houve adaptação de algum 

modelo estrangeiro. Isto ocorre inclusive em função de não haver uma definição 

muita clara do que era a própria indústria de internet. Não se sabia com precisão em 

que segmento de fato estavam atuando e, portanto, não era concebível a idéia de se 

fazer uma pesquisa de mercado. Em suma, tanto a empresa quanto a indústria 

estavam em gestação. 

 

 “A idéia não foi baseada em nenhum modelo adotado por um site 
americano. Foi pura e simplesmente um site criado com este foco.” 
 
 
“Acho que um dos fatores de sucesso do Buscapé não foi que a gente foi lá 
fora (exterior) buscar algo e adaptar. A gente criou algo inovador e depois 
descobriu que tinha gente fazendo coisa parecida lá fora [...] A gente teve 
um tempo de mercado muito forte.” 
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“A idéia desde seu início foi criar um negócio grande, não criar mais um. Na 
época, a gente morria de medo do UOL. Se eu tivesse hoje montando uma 
hamburgueria [...] não teria medo do McDonald’s ou Burger King. Teria que 
conviver com eles [...] No nosso caso, era uma indústria muito nova. Então 
a gente queria ser líder e a gente sempre quis ser a empresa que a gente é 
hoje.” 
 
 
“Pesquisa de mercado foi bem bom senso nosso. Até porque na época, 
pesquisa de internet não existia.” 
 
 
“Acho que tudo foi bastante trial and error.” 

 

Os sócios estavam focados no desenvolvimento de uma tecnologia e não no modelo 

de negócio e na empresa. Em geral, todos tinham um macro objetivo de ter uma 

empresa, mas a noção de como esta empresa geraria receitas e em quais mercados 

eles iriam atuar, ainda era algo vago. 

 

“Se é um serviço legal, vai ter gente acessando, vai ser uma ferramenta 
legal na internet, monetizar isso é uma questão de tempo [...] Nisso a gente 
começou a desenvolver o sistema. A gente não estava muito preocupado 
com o dinheiro na época.” 
 
 
“Objetivos do Buscapé eram bem específicos. Colocar no ar um site de 
comparação de preços era algo bem específico. Mas não sei se nosso 
maior objetivo era o de fazer um site de comparação de preços e busca na 
internet, mas, sim, ter uma empresa.” 
 
 
“Já tínhamos a vontade de se empenhar em uma coisa própria. Dá muito 
mais prazer [...] Pessoalmente, todos queriam ter uma empresa, faltava 
apenas uma idéia boa que funcionasse bem.” 

 

Interessante notar que apesar de os sócios afirmarem que os objetivos foram 

específicos (do ponto de vista de formação de um site que fornecesse comparação 

de preços), não existiam, de fato, objetivos claros no sentido de como começar a 

empresa. 

 

Mas apesar de não haver objetivos claros quanto ao modus operandi da nova 

empresa que estavam criando, os sócios traziam um conjunto de experiências que 

os permitia visualizar componentes básicos que deveriam estar presentes no novo 

negócio. 
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“A gente queria um negócio que tivesse barreiras de entrada (tecnologia foi 
o foco inicial), escala (dependesse de pouco capital de giro e ter a mesma 
estrutura para um volume maior de transações) e ter uma idéia inovadora 
(não queríamos que fosse mais uma software house).” 
 
 
“Uma das coisas que acho que ajudou a garantir nosso sucesso foi o fato 
de todos serem muito paranóicos [...] Concorrência, custos [...] A gente 
sempre estava se preocupando com tudo. Isto sempre esteve implícito nas 
ações, o que fez com que passássemos pelas crises muito bem.” 
 
 
“Já tínhamos tentando umas duas empresas antes (empresa de software, 
automação empresarial) que não deram muito certo.” 
 
 
“Aprendemos desde como tratar o cliente, como lidar com ele, como cobrar 
[...] e até entender que é mais difícil fazer as coisas do que parece.” 

 

Adicionalmente, nota-se a flexibilidade dos empreendedores dado o momento de 

imaturidade da indústria. Apesar de não existir clareza sobre objetivos, o foco em 

construir uma empresa neste cenário incerto posicionou o Buscapé de forma 

diferenciada neste mercado. 

 

“Na internet da época, os projetos eram muito oportunistas, de curto prazo 
[...] No caso do Buscapé, os quatro sócios sempre tinham uma visão de 
longo prazo [...] Isso deu a eles um diferencial.” 

 

No entanto, a visão do que poderia se tornar o negócio e o que, consequentemente, 

acabou se tornando foi algo que se cristalizou ao longo do tempo, em face do 

conjunto de surpresas e contingências com que a empresa lidou desde sua criação 

e em função da evolução da indústria de Internet. Diversos entrevistados analisam 

este processo de convergência de objetivos e evolução do modelo de negócio. 

 

“No começo a gente oferecia o serviço para o usuário final. Na época o 
modelo de cobrança das lojas não existia, porque esse é um modelo que 
demanda escala. Criar um volume e a partir disso, passar a cobrar das 
lojas, gerar tráfego no Buscapé e o Buscapé gerar tráfego nas lojas.” 
 
 
“O foco dos sócios sempre foi o site de comparação de preços [...] e dentro 
deste foco, o negócio foi ramificando para outras áreas [...] também para se 
adaptar à evolução da internet.” 
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“No início, eles tinham o foco bem claro de criar um site que facilitasse ao 
consumidor achar os melhores produto e condições de pagamento pela 
internet. Com o passar do tempo, eles estão caminhando para um objetivo 
um pouco mais amplo, que é o que eles chamam de convergência digital.” 
 
 
“Agora eles têm até as lojas offline, que era o objetivo inicial, mas na época 
em que eles começaram não existia nem maturidade no mercado para que 
isso fosse possível.” 
 
 
“Eles foram abrindo o leque e consolidando o modelo de negócio.” 
 
 
“Quando a gente lançou não tinha player algum. Demorou um ano para 
surgir o Bondfaro.” 

 

4.3.2. Tolerância às perdas e investimentos iniciais 

 

Desde o início do Buscapé, é patente o comprometimento dos sócios com o projeto. 

Ainda na faculdade, e obtendo como renda apenas algumas bolsas de estágio, os 

empreendedores nunca demonstraram preocupação ou aversão ao risco de perder o 

tempo e o dinheiro que estavam investindo na empresa em formação. A disposição 

em começar com muito pouco fica clara na descrição dos entrevistados. 

 

“Cada um colocava os seus R$ 100 para manter a hospedagem do site e 
cobrir alguns custos mais básicos.” 
 
“Até receber o dinheiro da E-Platform, a gente cobria as despesas com as 
bolsas que recebíamos do estágio.” 
 
“Eu sempre via os quatro sócios como gênios [...] além da idéia, é um 
pessoal que tem garra, tinham muita dedicação. Varavam noites e noites, 
dormindo no sofá, no chão [...] eu vejo como uma empresa de vencedores, 
mesmo [...] fizeram acontecer.” 

 

Neste sentido, os empreendedores são unânimes em afirmar que caso o negócio 

não tivesse obtido sucesso, ainda assim teriam acumulado um bom conjunto de 

experiências que os levaria a outras empreitadas no futuro. A noção de tolerância à 

perda também fica clara quando os sócios admitem que, por serem ainda muito 

jovens (média de idade de 21 anos), seus custos de oportunidade em montar um 

negócio naquele momento era baixo. Adicionalmente, todos contavam com um 

grande incentivo de pais e professores e isto lhes motivava ainda mais a começar 
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uma empresa naquele momento. A descrição de alguns entrevistados, neste sentido 

é exemplar. 

 

 “Costumo dizer que a ignorância é uma dádiva. Quando você ainda é 
jovem, não tem família, grandes compromisso financeiros, não tem muito a 
perder [...] Você não tem total conhecimento dos riscos [...] E se quebrar a 
cara, você ainda está na faculdade. Não tinha um downside [...] E se 
tivesse dado errado, pelo menos eu teria um monte de história para 
contar.” 
 
 
"Sei que vem uma briga grande pela frente, mas, por enquanto, estou 
apenas 'curtindo a viagem’." 

 

4.3.3. Controle de recursos 

 

Verifica-se no caso Buscapé que os empreendedores, desde o início do projeto, 

optaram por construir uma empresa a partir dos recursos e meios que possuíam ou 

que rapidamente poderiam acumular, sem que houvesse (ou fosse possível à época) 

entender com clareza quais seriam os retornos obtidos. A lógica do controle 

explorada na teoria de effectuation parece estar presente, à medida que se analisam 

os recursos básicos disponíveis no início da empresa (quem eles são, quem eles 

conhecem e o quê eles conhecem). 

 

4.3.3.1 Quem eles são 

 

A decisão de empreender parece ser um dos principais recursos que definem quem 

são os sócios do Buscapé. Desde muito cedo em suas vidas, todos os sócios 

demonstraram algum interesse em ser donos de um negócio, ser empresários. 

Efetivamente, antes da criação do Buscapé, e ainda durante a faculdade, dois deles 

chegaram a montar juntos uma software house, obtendo relativo sucesso. 

 

Neste sentido, é interessante notar que a vontade de ter uma empresa e se tornar 

um empreendedor ocorre antes da definição clara de uma idéia de negócio ou 

oportunidade a ser explorada. 
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“Independentemente do Buscapé, eu acho que teria montado algum 
negócio próprio por perfil.” 
 
 
“Minha decisão de empreender foi de moleque [...] Me lembro de pequeno 
conversando com meu pai buscando idéias de negócio, produtos. [...] 
Escolhi o curso na faculdade porque já vislumbrava a idéia de montar um 
negócio [...] E na faculdade sempre busquei isso.” 

 

Adicionalmente, o incentivo ao empreendedorismo (por parte de familiares e amigos) 

sempre foi marcante na vida dos sócios. Em especial, o sócio Romero Rodrigues 

relata a seguinte história a Oliveira (2006): 

 

“Em 1995, o filho, como todos os outros meninos do primeiro ano da 
faculdade, pediu ao pai um carro - já que tinha passado numa universidade 
pública que não cobraria mensalidades. A resposta ao pedido foi direta. 
"Meu pai disse que não compraria o carro, mas me daria um computador 
de última geração, que se fosse bem utilizado, poderia me dar o carro que 
eu quisesse. E assim foi.”” 

 

Ao longo da história do Buscapé, este espírito empreendedor parece ter sido um 

importante recurso, especialmente nos momentos em que foram necessárias 

decisões para que se alavancasse sobre as contingências e surpresas que surgiram 

ao longo de sua trajetória. 

 

Outro aspecto que parece caracterizar bem quem são os empreendedores é a 

complementaridade existente entre eles. Um conjunto de habilidades técnicas e 

emocionais complementares parece gerar um bom equilíbrio na relação entre os 

sócios e que acaba por definir o estilo de gestão na empresa, logo em seu início. 

 

“A gente tem uma complementaridade boa de gênios, de humores, de uma 
série de coisas diferentes. Acho que isso ajudou muito o projeto como um 
todo [...] um estava mais otimista, outro estava mais realista. Isto acabou 
dando um equilíbrio muito bom para o projeto.” 
 
 
“A complementação de habilidades entre os sócios, tornou o negócio muito 
mais harmônico [...] A formação acadêmica deles, aplicada à prática, 
também ajudou muito.” 
 
 
“Muitas pessoas perguntam, por que você acha que o Buscapé deu certo 
[...] Eu acho que foi o fato dos sócios conseguirem conversar. Isto foi 
fundamental.” 
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“Importante ter as discussões de negócio com os sócios. Não ter egos. Isso 
é um ponto importante para o sucesso do negócio. Todos queriam fazer a 
empresa dar certo” 
 
 
“Eu via, por exemplo, a dupla Romero (Buscapé) e Anibal (E-Platform) 
como unstopable [...] foram para Nova York captar investimentos [...] e 
conseguiram convencer que o Buscapé era e é um site de sucesso” 

 

Este estilo de gestão, baseado em um equilíbrio de competências dos sócios e forte 

espírito empreendedor definiu a cultura da empresa. Esta cultura ao longo da 

história da empresa se tornou um importante recurso que define não apenas quem 

são os sócios, mas a forma com que funcionários e stakeholders se comprometem 

com a organização. Inúmeros entrevistados descrevem esta percepção. 

 

“Existe um jeito Buscapé de ser (dos sócios, staff), que é legal [...] gera 
uma cumplicidade, uma intimidade.” 
 
 
“Os funcionários se apegam muito à empresa [...] eu acordo com vontade 
de vir trabalhar.” 
 
 
“Trabalhar no Buscapé tem sido uma experiência única [...] ao invés de ser 
um a mais no meio de milhões, aqui você é uma pessoa importante [...] a 
cultura é muito propícia a isso.” 
 
 
“O Buscapé teve essa preocupação de conseguir pessoas boas, conquistá-
las também, oferecendo um futuro para ser uma família mesmo. Não ser 
apenas aquele negócio de dono e empregado, mas sim uma família, para 
daí conseguir chegar onde estamos.” 

 

4.3.3.2. Quem eles conhecem 

 

Como descrito no capitulo 2, a noção de comprometimento entre parceiros e 

stakeholders com o projeto de construção de uma nova empresa parece ser um 

recurso presente na lógica effectual. Neste sentido, a utilização de redes de 

relacionamentos pessoais não apenas permite que os empreendedores se 

alavanquem a partir de recursos muito básicos (valendo-se dos recursos oriundos 

destas redes sociais), mas também restrinjam e cristalizem seus objetivos ao longo 

do tempo. 
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De acordo com esta noção de alavancagem sobre redes sociais, os sócios 

efetivamente utilizaram este recurso logo no início do projeto, conforme expõem os 

entrevistados. 

 

“Usamos muito network pessoal. Uma amiga ajudou no INPI, ela era 
estagiária em um escritório de registro de marcas. Outro amigo que estava 
em estágio em um escritório societário ajudou a abrir a empresa. Outro 
amigo que era jornalista [...] ajudou a criar o primeiro press-release [...] 
Eram favores pequenos, simples [...] Todos estavam dispostos a ajudar 
naquele momento de início [...] Na verdade, a gente conseguiu capitalizar 
amizades mesmo que a gente tinha de longa data” 
 
 
“Antes da E-Platform, a gente ia fazer um press-release, ligávamos para o 
amigo que era jornalista [...] fomos abrir a empresa, ligamos para o outro 
amigo que era advogado” 
 
 
“Os professores eram grandes conselheiros, trocavam idéias e ajudavam.” 
 
 
“O fato de estarmos juntos na faculdade ajudou. Desde sentar junto na 
biblioteca, numa sala de aula para se reunir. Conhecimento com as 
pessoas da faculdade (professores) e a própria iniciação científica ajudou 
muito.” 

 

Outro recurso também relacionado à idéia de alavancagem sobre as redes sociais é 

a hipótese presente na lógica effectual em que empreendedores, no início de seus 

projetos, tenderão a valer-se mais de estratégias cooperativas do que de estratégias 

competitivas (mais ligadas a uma lógica causal). Este cenário parece ter sido ainda 

mais relevante no caso do Buscapé, pois o mesmo estava inserido em uma indústria 

em formação. Todos na indústria se conheciam e, em certo grau, todos tinham 

pouca visibilidade dos retornos a serem obtidos com a Internet. Assim, a lógica de 

cooperação pareceu estar muito presente no começo das atividades da empresa. 

 

“Existia um sentimento de cooperação e colaboração no mercado de 
internet. Isto porque todos sofreram juntos, tiveram desafios em conjunto. 
Todos buscavam provar que a ferramenta funcionava [...] Isto parecia que 
era verdade no resto do mundo também. Havia um grande espírito de 
coletividade. Todo mundo estava construindo uma coisa nova. Era bacana, 
era ´hype´”. 
 
 
“Por uma questão de afinidade, o Buscapé sempre conseguiu concentrar 
todos os concorrentes (varejistas) [...] então acaba havendo um 
relacionamento próximo, de amizade. Há uma troca muito grande de 
informações [...] sobre o mercado, cenários.” 
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Esta realidade, associada ao próprio perfil do negócio do Buscapé, faz com que eles 

acabem concentrando os players do mercado em que atuam. Isto faz com que a 

empresa seja um ponto central de contatos e relacionamentos no mercado. Tal 

recurso permite que a empresa gere maior quantidade de relacionamentos e, 

consequentemente, mais negócios e uma melhor noção de seus objetivos. 

 

“(em função do forte relacionamento na indústria) [...] eles acabam tendo 
um termômetro muito bom de vendas na mão.” 

 

Neste sentido, a empresa sempre buscou estabelecer o maior número possível de 

parcerias desde o começo das operações. Consequentemente, há uma relação 

muito próxima entre parceiros e o Buscapé. Criam-se vínculos e a noção de 

comprometimento é mútua. 

 

“Cada varejista que apostou naquele momento no Buscapé e que aposta 
até hoje, contribui diretamente para o crescimento do negócio, com idéia, 
sugestões, melhorias. É uma relação muito intíma, muito próxima, muito 
direta [...] Sem os varejistas apostarem no canal e estarem desenvolvendo, 
mostrando as necessidades que eles têm, o Buscapé não existiria [...] sem 
esses inputs dos varejistas, eles estariam extremamente sozinhos.” 
 
 
“Uma das qualidades que eu acho do Buscapé e de seus fundadores é que 
a palavra parceria aqui não é prostituída, como virou no mercado [...] 
porque existe uma preocupação muito grande com formalização da 
parceria [...] numero dois, sempre se define o que o Buscapé pode oferecer 
(que a outra parte não tem) e o que a outra parte tem que o Buscapé pode 
receber.” 
 
 
“Sempre se buscam parcerias com atividades intercomplementares [...] os 
parceiros se engajam e, consequentemente, vão se cobrar resultados.” 

 

Como exemplo desta realidade (alavancagem sobre redes sociais e 

comprometimento com parceiros), logo no início das operações, o diretor de 

marketing de um grande varejista apostou na idéia e no futuro do Buscapé. Tal 

parceria foi fundamental, pois alavancou a imagem da empresa no mercado e 

proporcionou, ainda que em um período de crise pós-bolha da internet, que o 

Buscapé se projetasse. 
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“Após a bolha da internet, o Buscapé deu muito certo, conquistou mercado 
e consolidou sua marca [...] e isto fez com que os grandes parceiros se 
sentissem atraídos por nós.” 
 
 
“Os varejistas começaram a buscar o Buscapé a partir do momento em que 
a gente lançou o site e começou a aparecer na mídia [...] era vantagem 
para eles e para nós.” 

 

Estes relacionamentos são, portanto, cruciais no entendimento do sucesso do 

modelo de negócio. Os parceiros, estimulados pelo Buscapé, atuam diretamente no 

negócio da empresa na medida em que provêm feedback e sugestões, que são 

incorporadas e refinadas ao longo do tempo. 

 

E de modo a garantir que esta cultura de comprometimento não se dilua com o 

crescimento da organização, o Buscapé aloca recursos exclusivos para a gestão 

destes relacionamentos. Mantém-se, com isso, uma orientação constante ao 

fortalecimento de parcerias. 

 

“Outro fator importante é o comprometimento [...] vejo pelo atendimento 
que damos tanto às pequenas lojas quanto às grandes [...] o Buscapé não 
discrimina ninguém [...] isto faz com que os parceiros e clientes se sintam à 
vontade.” 
 
 
“O principal ponto do comprometimento é dar o feedback. Tem muita gente 
por aí que, ao fechar uma parceria, esquece [...] isso não acontece aqui, 
nós temos pessoas exclusivas para atender o parceiro.” 
 
 
“Até hoje a cultura de resolução de problemas permanece [...] quem atende 
o telefone, mesmo após o expediente, tem que encontrar uma forma de 
resolver o problema do cliente ou parceiro.” 

 

Por fim, é fundamental ressaltar na história do Buscapé o relacionamento dos sócios 

com os investidores no começo da empresa. O comprometimento dos investidores 

iniciais com o sucesso do negócio em seu primeiro estágio parece ser exemplar 

quando se avaliam as proposições teóricas propostas pela racionalidade “effectual”. 

Isto porque é patente a preocupação e o engajamento de todos com o projeto. 
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“Os sócios da E-Platform chegaram para mim e falaram: Eu tenho uma 
carreira no Chase, vou largar esta carreira, vou ficar sentado ao teu lado o 
dia inteiro e a gente vai fazer captação. O outro virou e falou, olha, eu estou 
virando partner da McKinsey daqui dois anos. Estou largando a McKinsey 
para ficar aqui. E mais dois empreendedores, que já tinham começado 
outros negócios também falaram, estamos largando tudo para ficar aqui o 
dia inteiro [...] O trade-off deles era grande, se o negócio não fosse para 
frente [...] Neste sentido, houve um fit natural” 
 
 
“Quando a gente mudou para cá (novo escritório, após o escritório inicial na 
incubadora), tava lá o cara do Chase, o cara da McKinsey, eu, todo mundo 
parafusando tomada, limpando cabo de rede [...] Você estava literalmente 
criando um negócio junto [...] Existia o commitment pela paixão por eles 
estarem também no negócio deles [...] Passava a ter uma simbiose, um 
não vivia sem o outro.” 
 
 
“Literalmente, passamos a ter mais empreendedores no barco.” 

 

A entrada da E-Platform no negócio não apenas trouxe mais know-how de gestão ao 

Buscapé, mas principalmente, trouxe novos relacionamentos. Esta rede social, à 

medida que se ampliava, trazia novos benefícios para a empresa (ex: primeira 

rodada de investimentos) que, em última instância, permitiram aos empreendedores 

cristalizar e expandir seus objetivos iniciais. 

 

4.3.3.3. O quê eles conhecem 

 

O capital intelectual acumulado pelo Buscapé desde seu início sempre foi alto. Do 

ponto de vista técnico, os três sócios formados em engenharia traziam um grande 

conhecimento de novas tecnologias e aplicações, bem como tinha acesso a 

mentores e laboratórios de ponta na Escola Politécnica da USP. Do ponto de vista 

gerencial, contaram com a experiência de gestão do sócio formado em 

administração e, posteriormente, com o capital intelectual oriundo da E-Platform. 

 

Com esta base de conhecimento inicial, o projeto Buscapé foi estruturado, sendo 

que as principais responsabilidades estavam divididas da seguinte forma: 

 

• Desenvolvimento técnico: três sócios engenheiros 

• Desenvolvimento do plano de negócios, burocracia e gestão: sócio administrador 

e E-Platform 
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É interessante notar o foco dos sócios em acumular conhecimentos complementares 

(gestão) ao know-how técnico que possuíam e/ou tinha acesso. Este foi o fator 

crucial na escolha do investidor, apesar da grande quantidade de ofertas que tinham 

à época. 

 

“Importante falar como a gente escolheu o investidor. A gente não escolheu 
nenhum estratégico, que poderia limitar nosso crescimento e a gente não 
pegou só dinheiro. Fomos atrás de um pessoal que traria know-how para a 
gente. Foi o caso da E-Platform.” 
 
“No final, optamos pelo smart money.” 
 
 
“Um dos sócios da E-Platform foi da McKinsey. Tinha uma excelente visão 
de business e nos ajudou muito a estruturar o business plan e focar no 
negócio logo no começo.” 

 

Com este equilíbrio entre conhecimento técnico e de gestão ainda no começo do 

projeto, os empreendedores sempre gozaram de um alto grau de profissionalização 

e responsabilidade na empresa. Talvez até em função da entrada de investidores 

capitalistas, a necessidade de existência de processos e transparência na gestão 

permitiu com que o Buscapé crescesse sobre uma base de gestão profissional, que 

tem permanecido. 

 

“Eles terem sido obrigados logo cedo a terem aspectos de governança 
muito claro [...] esta disciplina com a qual foram obrigados a conviver desde 
o início [...] foi algo muito importante. Isso foi essencial.” 

 

4.3.4. Alavancagem sobre contingências 

 

“A gente viu uma janela de oportunidade para lançar o site primeiro e 
ganhar mídia na imprensa já que a gente não tinha dinheiro para fazer 
mídia. Vou ganhar public relations, vou ganhar “buzz” na mídia. Melhor do 
que eu ficar aqui pensando em como dourar a pílula, alguém lança isso e a 
gente perde time to market.” 

 

O relato acima feito por um dos entrevistados em relação ao momento de 

lançamento do Buscapé é talvez a síntese da lógica que foi observada pelos 

empreendedores no início da empresa. Pouco planejamento e muita flexibilidade 

pareciam resumir a forma de trabalhar. A noção de tempo de mercado e 



 112 

alavancagem sobre as contingências então existentes acerca da indústria de internet 

criaram o ambiente ideal para a construção do Buscapé sob uma lógica mais 

próxima àquela proposta pela teoria de effectuation. 

 

Em seguida, são apresentados exemplos que demonstram como os 

empreendedores do Buscapé souberam transformar dificuldades ou surpresas que 

surgiram ao longo do caminho em oportunidades de negócio e consolidação dos 

objetivos estratégicos para a empresa.  

 

4.3.4.1. Surpresas iniciais 

 

Como apresentado em seções anteriores, os objetivos iniciais do Buscapé não eram 

claros e precisos. Todavia, o fato de possuírem objetivos genéricos dotou a empresa 

de uma flexibilidade em um período extremamente propício às empresas de internet. 

Conforme relata um dos entrevistados, a procura de investidores não era algo 

esperado. 

 

“E de repente veio aquela loucura de venture capital. E a gente não 
esperava” 

 

No entanto, como descrito anteriormente, a empresa soube aproveitar corretamente 

a onda de investimentos e, em última instância, conseguiu transformar a surpresa e 

inexperiência em bons resultados. 

 

“O Buscapé foi um case de sucesso comparado aos milhões de fracassos 
da internet.” 

 

Ainda no início das atividades, os empreendedores se depararam com um potencial 

desentendimento e a sociedade quase terminou. A inexperiência em lidar com o 

grande volume de trabalho e a cobrança dos sócios capitalistas contribui para esta 

situação. No entanto, ao invés de romperem a sociedade, os empreendedores 

decidiram conversar e acertar a forma de se entenderem. Promoveram, assim, uma 

re-estruturação organizacional, redefinindo papéis e responsabilidades dos sócios. E 
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isto, ao final do processo, não apenas fortaleceu a confiança e os laços que os unia, 

mas também representou um salto qualitativo na gestão da empresa. 

 

“Essa re-estruturação foi a melhor coisa que a gente já fez. Permitiu que 
cada sócio pudesse focar suas habilidades em funções em que iriam 
contribuir mais” 

 

4.3.4.2. Modelo de negócio inicial 

 

A orientação dos sócios no começo das operações sempre foi o desenvolvimento de 

tecnologias e de um serviço interessante ao usuário final. Não havia, conforme visto 

anteriormente, uma visão clara de como o site poderia ser monetizado. 

 

A idéia original de desenvolver um software, que seria disponibilizado às empresas e 

as mesmas cadastrariam seus produtos no site, tornando a lista de preços disponível 

não foi bem sucedida. Os lojistas não viam valor na proposição inicial do Buscapé, 

levando os sócios a desistirem deste modelo 

 

Neste momento, perceberam que modelo algum seria bem sucedido enquanto não 

houvesse um volume significativo de usuários no site, criando poder de barganha 

suficiente para que o Buscapé pudesse negociar com os lojistas. 

 

Foi a partir deste momento que os empreendedores se focaram no desenvolvimento 

da tecnologia spider que, em última instância, permitiu a criação do Buscapé como é 

atualmente. 

 

Paralelamente a este fato, o ambiente das empresas de internet começava a 

convergir para alguns modelos de negócio. No caso, a publicidade online. Na 

descrição de um dos entrevistados, é neste momento que os sócios começam a 

visualizar uma forma de monetizar o sistema que haviam criado. 

 

 “Parece que este mercado de publicidade na internet vai pegar” 
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A rápida percepção de que o modelo inicial (cadastro de lojistas) não seria viável e a 

flexibilidade para absorver novas idéias surgidas no mercado acerca da indústria de 

publicidade permitiu ao Buscapé estabelecer-se no mercado em um momento de 

incerteza. 

 

4.3.4.3. Estouro da bolha 

 

Logo após a entrada dos investidores, ocorreu o famigerado “estouro da bolha” da 

Internet. Este momento foi crítico para a empresa, uma vez que já havia uma 

organização profissional, com um planejamento agressivo de investimentos em 

marketing e estrutura. No entanto, os sócios foram cautelosos e mais uma vez 

souberam transformar a contingência em uma oportunidade de reflexão e 

organização, conforme apresenta um dos entrevistados. 

 

“Na hora em que a bolha explodiu a gente falou: espera, espera! Esquece 
este planejamento de marketing e vamos segurar as pontas agora. Porque 
agora é o momento da gente parar e pensar muito bem no que a gente vai 
gastar” 

 

Neste momento, os empresários notaram que o modelo de negócio original de 

muitas empresas de internet na época continha falhas. A noção de receitas fáceis 

oriundas exclusivamente de publicidade online passou a ser questionada, na medida 

em que os resultados de tráfego de acessos de internautas, crescimento do 

comércio eletrônico e expansão do volume de publicidade não se realizariam no 

curto prazo. 

 

Havia, no entanto, um consenso entre eles no sentido de que o modelo de 

publicidade seria bem sucedido no médio e longo prazo, mas naquele momento, tal 

modelo não era sustentável. Era necessário um modelo alternativo de geração de 

receitas para sustentar o negócio ou a empresa pereceria como muitas. 

 

Dentre os modelos alternativos imaginados, o licenciamento da tecnologia que 

haviam desenvolvido para o Buscapé parecia ser o mais natural e rentável. E 

efetivamente foi. A partir daquele momento, a empresa começou a licenciar sua 
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tecnologia spider para outros portais, obtendo sucesso e reconhecimento, o que 

permitiu inclusive a realização do break-even dos investimentos neste período. 

 

“Foi aí que a gente começou a licenciar nossa ferramenta. Foi aí que a 
gente licenciou para boa parte dos portais da internet, na qual boa parte, a 
área de shopping era do Buscapé [...] Até o final de 2002, este modelo de 
negócio representou quase 50% da receita. No começo de 2000 até 2002, 
foi caindo a representatividade, mas sempre foi o maior negócio”.  

 

Tendo um grande banco nacional como primeiro cliente sob este novo modelo, o 

Buscapé conseguiu se alavancar sobre um produto já desenvolvido, gerando 

receitas em um ambiente extremamente turbulento para as empresas de Internet. 

Esta capacidade de se adaptar rapidamente e aproveitar a oportunidade que surgiu 

pode ser considerada um dos fatores de sobrevivência da empresa na época e a 

base de construção do sucesso que viria posteriormente. 

 

4.3.4.4. Novo modelo de negócios: a volta da publicidade 

 

Em 2003, com o final da crise e início de reaquecimento dos mercados, a noção de 

receitas baseadas em publicidade na Internet passou a ser considerada. Entretanto, 

mudanças significativas eram observadas. 

 

“Após o estouro da bolha [...] houve uma migração muito grande da verba 
de marketing para trade marketing na indústria [...] deixou-se de lado um 
pouco a construção de marca, o apelo, para passar a auxiliar como o 
varejista vai vender, como auxiliar o consumidor a decidir na boca do 
caixa.” 
 
 
“Nesta época, a indústria entendeu que a internet representava um grande 
potencial de mercado.” 

 

Neste momento, o Buscapé se encontra com o posicionamento e proposta de valor 

ideais para a nova conjuntura do mercado. O retorno sobre o investimento de 

publicidade deveria ser o mais claro e preciso possível. Criou-se, com isso uma 

janela de oportunidade para o Buscapé se estabelecer como um dos melhores 

canais de venda da internet, na medida em que convergiam informações e 

comparação de preços, em um modelo que levaria os potenciais clientes 

diretamente à “boca do caixa”. Com isso, o Buscapé cria virtualmente um novo canal 
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de marketing, extremamente interessante para os varejistas que começavam 

novamente a apostar no mercado de publicidade online. 

 

“A indústria identificou neles um canal extremamente interessante de fazer 
branding e estar presente no momento mais importante, que é o momento 
de decisão de compra do consumidor.” 
 
 
“Turning point muito importante, quando o comércio eletrônico começa a 
pegar. As grandes lojas começam a entender a validade de um buscador. 
E naquele momento só tinha revenue share [...] Então o Buscapé começa 
com o modelo de revenue share [...] Então os grandes players começam a 
ver a validade do Buscapé.” 
 
 
“O Buscapé é um intermediário. E só existe intermediário em mercados que 
são ineficientes [...] E quando o mercado percebeu que nós poderíamos ser 
um facilitador de negócios para eles, a situação acabou revertendo. 
Deixamos de ser ameaça e passamos a ser parceiros.” 
 
 
“Eles (Buscapé) ficaram no nível de um grande anunciante. Você pode 
considerar o Buscapé como um dos grandes investimentos de mídia de e-
commerce.” 

 

A partir da percepção do valor que passaram a gerar neste novo mercado e, a 

conseqüente insatisfação dos anunciantes com o modelo CPM (por ser muito difícil 

mensurar seu real efeito sobre as vendas finais) fez com que os empreendedores 

gradualmente migrassem para o atual modelo de receitas baseado em custo por 

clique (CPC). 

 

Percebeu-se que este modelo faria mais sentido não apenas para o Buscapé, mas 

também geraria maior valor aos clientes. O retorno sobre o investimento do 

anunciante seria mais facilmente mensurável e existiria maior probabilidade de 

conversão do clique no site em vendas. Na visão de um dos entrevistados. 

 

“A gente pode então cobrar, não pela exibição de um banner, não pela 
exibição de uma loja. Vamos cobrar agora, pelo usuário que eu vou estar 
levando para ele [...] Foi aí que a gente começou a mudar o nosso modelo.” 

 

Com a adoção do novo modelo, os esforços para licenciar a tecnologia 

gradualmente reduziram. Em contrapartida, as lojas que já faziam parte do Buscapé 
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passaram a ser abordadas para que aderissem ao novo modelo de negócio 

proposto. 

 

Neste momento, a convergência de discurso na empresa e o alinhamento 

estratégico em torno deste modelo, ao final, provou-se bem sucedido.  

 

“Nós sempre preterimos receita, para garantir posicionamento estratégico.” 
 

Ao se provarem ágeis em perceber o momento positivo em torno do novo modelo, os 

empreendedores do Buscapé conseguiram dar um grande salto nos resultados da 

empresa. 

 

4.3.4.5. Outros modelos de negócio 

 

Ao longo da história do Buscapé, vários outros modelos de negócio surgiram, porém 

não foram bem-sucedidos. 

 

Por exemplo, em 2003, chegaram a lançar o Buscapé Retail Monitor (BRM), que 

consistia na venda de um relatório com informações de mercado (comportamento de 

compra), baseado no conjunto de dados que a empresa continha em função da 

característica do negócio. A proposta de valor para os lojistas se baseava na 

comparação detalhada de preços de concorrentes, evitando custos de contratação 

de pesquisadores em lojas físicas. 

 

O problema é que, neste segmento, havia grandes concorrentes (ex: ACNielsen). O 

Buscapé não conseguiu comprovar o valor do seu relatório comparado com a 

concorrência. Passaram, então, a disponibilizá-lo gratuitamente aos clientes da 

empresa, mais como um instrumento de relacionamento do que geração de receitas. 

 

Outro produto lançado foi o Catálogo de Produtos. A partir de uma necessidade 

interna de ter classificados e padronizados os produtos, o Buscapé passou a 

oferecer a classificação de produtos para os lojistas. Como muitas lojas tinham este 
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problema interno de classificação, os empreendedores perceberam a oportunidade 

de oferecer mais este serviço. 

 

O serviço, no entanto, passou a gerar maior responsabilidade sobre o catálogo de 

produtos dos clientes e uma necessidade de equipes maiores, deixando de ser 

economicamente rentável e sendo, consequentemente, descontinuado. 

 

De modo geral, a mensagem que é refletida nestes exemplos é a de que 

rapidamente os empreendedores e seus funcionários passaram a testar uma idéia e 

avaliá-la. Porém, caso esta idéia não se provasse interessante ou economicamente 

viável, sempre houve flexibilidade suficiente no Buscapé para que o serviço fosse 

descartado e a empresa mantivesse seu curso. 

 

 

4.4. Forças institucionais e a migração para uma racionalidade causal 
 

“Definitivamente, o Buscapé é uma empresa multinacional.” 
 
 
“A medida que a empresa cresce [...] mais formalidade é necessária [...] 
mais níveis corporativos [...] e a velocidade de crescimento é naturalmente 
menor, comparada àquela da fase mais empreendedora” 
 
 
“Como todo fundador, eles vão ter que encontrar seus nichos, onde vão ser 
mais úteis. Como coaches, membros do board. Alguns acho que até 
podem sair do dia-a-dia da operação [...] e tem uma renovação necessária 
de gás, de energia, de capacidade de trabalho que tem que vir de 
executivos [...] de média e alta gerência que foram contratados.” 

 

As afirmações de alguns dos entrevistados claramente indicam o futuro do Buscapé 

e a mudança da mentalidade que direcionou os empreendedores e a empresa ao 

longo de seus primeiros anos de existência. É nítida a migração de uma 

racionalidade effectual para uma racionalidade causal, em que estratégias 

competitivas e a existência de maior formalização está presente em uma estrutura 

organizacional mais complexa e menos flexível. 

 

O objetivo de análise desta instância não é o de criticar este movimento, mas 

apenas constatar como o Buscapé, ao crescer e consolidar uma visão de futuro 
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(com objetivos mais claros), passa tomar decisões sob uma lógica diferente da 

inicial, conforme indica a teoria de effectuation apresentada no capítulo 2. 

 

Alguns eventos de decisão recentes deixam claros estes movimentos: 

  

• Contratação de executivos seniores de mercado; 

• Mudança de investidores, obtendo investimentos de grande porte; 

• Expansão de objetivos, visando a entrada em mercados internacionais e a 

participação em mídias tradicionais; 

• Aquisição do maior concorrente nacional (Bondfaro); 

• Formalização de processos e da estrutura organizacional; 

• Definição anual de um planejamento estratégico e orçamentário; 

• Aquisição de softwares de gestão mais robustos (ERP); 

• Adoção de um discurso mais corporativo e institucional, menos atrelado à figura 

dos empreendedores; 

 

Dois destes eventos de decisão serão destacados, por sintetizarem as forças 

institucionais que permitem ao Buscapé adotar uma lógica causal e representarem o 

futuro da empresa. No primeiro, mudança de investidores, percebe-se a maior 

pressão por uma formalização e rigor nos procedimentos de gestão. No segundo, 

expansão de objetivos, nota-se uma definição de estratégias que não mais se valem 

dos princípios básicos propostos pela teoria de effectuation, mas sim de um conjunto 

estruturado de planejamentos e recursos, visando o crescimento organizacional. 

 

4.4.1. Investidores novos, vida nova 

 

Como todo investimento de capital de risco, os recursos são temporários e, portanto, 

devem ser rentabilizados em um período de tempo, sendo, depois liquidados. Este 

foi o caso do Buscapé. Após a primeira rodada de investimentos da Merril Lynch e 

Unibanco, no final de 2005, os investidores realizaram seus objetivos iniciais e 

saíram do negócio. 
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“Os investidores iniciais do negócio saíram muito felizes, com um alto 
retorno do investimento” 

 

Com esta transição, os empreendedores do Buscapé se depararam com algumas 

alternativas estratégicas, dentre elas, a saída de todos da sociedade. Talvez o 

espírito empreendedor de todos e a crença no sucesso do negócio fez com que não 

apenas todos mantivessem suas posições societárias, mas também fossem buscar 

uma nova rodada de investimentos, visando a injeção de capital necessária para que 

o Buscapé seja competitivo em um novo patamar. 

 

“Houve um grande divisor de águas com a troca de investidores [...] Isso 
exigiu que os sócios se preparassem para abandonar o primeiro barquinho 
que estava indo bem, para ir para o segundo.” 

 

Deste modo, um dos principais fatores que motivou os sócios a buscar é a 

possibilidade real de concorrência externa no médio prazo. Concorrentes de grande 

porte como Google e Yahoo devem, em algum momento, ingressar no mercado 

brasileiro com suas ferramentas de busca, alterando o panorama competitivo da 

indústria e demandando um maior nível de investimentos e estratégias de proteção 

de mercado. Deste modo, a empresa vem passando desde o final de 2005 por um 

reposicionamento estratégico e expandindo significativamente seus objetivos. 

 

“No final de 2005 tivemos a troca de investidores (saiu o Unibanco e a 
Merril Lynch e entrou o Great Hill [...] Houve com isso um reposicionamento 
estratégico [...] Aumentaram os objetivos [...] Exemplos desses novos 
objetivos são a fusão (com o Bondfaro) e a expansão internacional” 

 

Neste novo cenário, aumentam as possibilidades da empresa abrir capital em bolsa 

e/ou associar-se a um grande, com maior valorização das ações. 

 

“O caminho é satisfazer os investidores [...] talvez um IPO.” 
 

Fica nítida, portanto, a busca corporativa por delinear uma visão de futuro e, não 

mais, controlar os recursos disponíveis, como no início. Gradativamente, a empresa 

passa a adotar um modus operandi de grandes organizações, valendo-se mais da 

lógica de causalidade. 
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4.4.2. Expansão para mercados internacionais e mídias tradicionais 

 

Em linha com as exigências de expansão e busca de rentabilidade exigida pelos 

novos investidores, o Buscapé, desde o final de 2005, tem empreendido uma série 

de ações visando a consolidação de sua posição no mercado brasileiro. 

 

A primeira e, talvez, mais notória, foi a aquisição de seu maior concorrente 

(Bondfaro) em meados de 2006, em um tipo de operação ainda raro no mercado 

brasileiro de Internet. 

 

Adicionalmente, a empresa tem buscado uma consolidação de sua posição em toda 

a América Latina, replicando em outros países o modelo comprovado no Brasil. Os 

objetivos com este movimento estratégico são claros: criar barreiras à entrada de 

grandes concorrentes globais, desenvolver um mercado ainda inexplorado e 

valorizar as ações da empresa. 

 

“Se os investidores mundiais olharem para uma empresa que tem uma 
operação líder no Brasil, mas que não está no resto da América Latina, 
está capengando, não tem o mesmo valor. Então um mais um (Brasil mais 
América Latina) pode ser muito mais do que dois.” 
 
 
“A idéia com essa expansão para a América Latina é ocupar espaço. 
Levantar barreiras à entrada dos grandes (Google e Kelkoo).” 
 
 
“Estão super antenados com o que está acontecendo no mercado. Eles 
foram visionários ao lançar o Buscapé no Brasil e agora estão tentando 
repetir este acerto com outras frentes.” 

 

Por fim, os sócios esperam que em um futuro não muito distante, a empresa deixe 

de ser vista apenas como um site da internet. Buscar-se-á desvincular a imagem do 

Buscapé da internet e, com isso, expandir os canais de acesso ao serviço de 

comparação de preços. 

 

“A idéia é mostrar ao usuário, que o Buscapé não está apenas na internet. 
A visão é a de posicionar o Buscapé como um serviço que o usuário pode 
ter acesso a partir de qualquer canal que lhe esteja disponível, como SMS, 
telefone, jornal impresso, TV.” 
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“Estamos acostumando os clientes do Buscapé a novos modelos, criando 
um novo mercado (novas mídias).” 
 
 
"O objetivo é recompactar o conteúdo que a Buscapé oferece na Internet 
em outras mídias" 
 
 
“Com esta nova estratégia multicanal, o Buscapé esta tentando cercar o 
consumidor de todas as formas e o mercado também, expandindo o 
conceito além da web.” 

 

Em geral, com todos estes movimentos descritos acima, nota-se no Buscapé a 

mudança do discurso, que passa a ser mais corporativo e institucional. Conforme 

indica a teoria de effectuation, à medida que a organização cresce, a adoção de uma 

racionalidade causal parece estar presente. 

 

“A gente acredita em uma estratégia multicanal. Queremos expandir para 
estes outros canais também. Estar com o cliente no momento da decisão 
de compra, seja dentro ou fora da internet.” 
 
 
"A decisão estratégica de expandir a disseminação do core business por 
meio de outras mídias como o Jornal Buscapé Tech representa a chegada 
ao Brasil de um modelo de sucesso comprovado no exterior" 
 
 
“As vezes uma idéia nova, uma funcionalidade nova que não havíamos 
pensado acaba ajudando bem [...] Neste exemplo da fusão em que 
estamos agora acontecia isso. Eram duas empresas no mesmo negócio, 
mas com culturas diferentes [...] A gente quer aproveitar esse processo 
para enriquecer o conhecimento de todos e obter sinergias.” 
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo desta dissertação foi o de examinar se, e em que extensão, 

empreendedores constroem empresas no mundo real usando effectuation. A partir 

de uma abordagem de estudo de caso, o pesquisador buscou entender o uso da 

racionalidade effectual nos eventos de decisão que levaram à criação do Buscapé. 

 

Como apresentado no capítulo 2, de acordo com esta teoria, o empreendedor não é 

independente do contexto em que suas decisões são tomadas. Ele é parte de um 

ambiente dinâmico, envolvendo múltiplas decisões, que são interdependentes e 

simultâneas. Neste sentido, diversos tomadores de decisão fazem parte do processo 

de refinamento das aspirações do empreendedor até que as mesmas se cristalizem 

em objetivos. 

 

Por esta lógica, os empreendedores focam em quanto eles suportam perder e 

experimentam tantas estratégias distintas e combinações de recursos quanto 

possíveis, dados os recursos que já estão sob seu controle. O objetivo, neste 

modelo, não é necessariamente maximizar os retornos financeiros potenciais, mas, 

sim, reduzir a incerteza de certas estratégias e combinações de recursos. Em 

effectuation, o empreendedor, por meio de ações, cria os resultados a partir destas 

combinações de recursos à medida que reduz as incertezas que o cerca. 

 

Com base, portanto, na teoria de effectuation, esta dissertação teve a ambição não 

de caracterizar o que seria um processo empreendedor, mas, sim, dar pistas 

alternativas de análise, bem como explorar as idéias inerentes à decisão de 

empreender sob incerteza e ambigüidade de objetivos. Em termos formais, buscou-

se endereçar o seguinte problema de pesquisa: 

 

Problema : Se alguns empreendedores começam novos negócios s em 

objetivos claros e sob incerteza, como eles decidem  avançar na empreitada e 

estabelecer novas empresas?  
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De modo a direcionar os esforços desta pesquisa, foram definidas algumas questões 

baseadas nos princípios centrais da abordagem effectual que operacionalizam a 

lógica do controle: (i) Perda tolerável, ao invés de retornos esperados; (ii) Alianças 

estratégicas e compromissos pré-acordados, ao invés de análises da concorrência; 

(iii) Exploração de contingências, ao invés de conhecimentos pré-existentes 

(SARASVATHY ET AL., 2005). 

 

Questão 1 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, tendem a i nvestir no novo 

negócio apenas aquilo que eles podem tolerar perder ? 

 

Questão 2 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, são orient ados a partir 

dos meios/recursos que já controlam, isto é (i) que m eles são, (ii) o que eles 

conhecem, (iii) quem eles conhecem? 

 

Questão 3 : Empreendedores, ao iniciar um negócio, estão deli beradamente 

abertos às surpresas e buscam se alavancar e capita lizar a partir destas 

contingências? 

 

Em linhas gerais, foram destacados e discutidos aspectos sobre como a empresa 

pesquisada lidou com uma série de incertezas, muitas das quais poderiam ser 

qualificadas como incertezas “verdadeiras”, nos termos de Knight (1921). 

 

Como observado no capítulo 4, a análise do caso Buscapé parece indicar que, em 

vários momentos de sua história, os empreendedores tomaram decisões sem 

clareza de objetivos. Em especial, no momento da criação da empresa, os 

empreendedores buscavam minimizar perdas, aproveitando as surpresas que 

surgiam e explorando ao máximo os recursos que, então, controlavam. A despeito 

da inexistência de parâmetros de análise da indústria de internet e da incapacidade 

de se definirem objetivos precisos sobre um modelo de negócio, os 

empreendedores, naquele momento, decidiram continuar e, em última instância, 

criaram uma empresa. 
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Em vista destas observações, a teoria de effectuation ajuda a explicar o processo 

decisório utilizado pelos empreendedores do Buscapé. Conforme indicam estudos 

anteriores (SARASVATHY, 2001a, 2001b), é possível afirmar que alguns 

empreendedores parecem tomar decisões de acordo com uma lógica comum, a 

lógica do controle effectual. 

 

 

5.1. Possíveis contribuições à teoria de effectuation 
 

Como implicações deste caso no que se refere à criação de novas empresas e 

mercados, foram examinados os eventos de decisão empreendidos pelo Buscapé a 

partir de quatro unidades de análise: 

 

1. Clareza de objetivos iniciais 

2. Tolerância às perdas e investimentos iniciais 

3. Controle de recursos 

4. Alavancagem sobre contingências 

 

A apresentação dos dados coletados em entrevistas e outras múltiplas fontes, de 

acordo com estas unidades, não apenas demonstram que os empreendedores do 

Buscapé utilizaram a lógica effectual no início da empresa, mas também apresentam 

como eles usaram os princípios específicos e a lógica geral de effectuation. 

 

Contrastando os dados descritos no capítulo 4 com a teoria de effectuation 

apresentada no capítulo 2, efetivamente pôde-se observar neste estudo: 

 

• A incerteza sempre foi encarada pelos empreendedores como um recurso a ser 

explorado e um processo sobre o qual a tomada de decisão ocorria. Como 

ilustram diversos exemplos, a incerteza não é percebida como desvantagem ao 

longo do processo de construção da empresa. 

 

• A ambigüidade e falta de clareza inicial de objetivos foi usualmente fator de 

criatividade e geradora de oportunidades na medida em que os empreendedores 
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estiveram mais abertos a aproveitar as contingências que lhe surgiram ao longo 

do caminho. Isto fica evidente, em especial, com a entrada de investidores 

capitalistas e as mudanças no modelo de negócio. 

 

• Como demonstram as adaptações no modelo de negócio ao longo da história da 

empresa, os objetivos realizados pelos empreendedores foram sempre atraentes 

mais porque eram “factíveis” do que em função de um cálculo preciso que 

maximizasse lucros. As idéias foram surgindo por meio de experiências com 

clientes e parceiros e não a partir de esforços deliberados de busca. Exemplo 

desta realidade é o fato dos empreendedores não terem realizado pesquisas de 

mercado ou planejamentos elaborados no início do projeto.  

 

• Os empreendedores sempre preferiram trabalhar com os parceiros que 

estivessem de fato comprometidos e envolvidos com o processo de criação do 

Buscapé ao invés de buscar o “melhor” parceiro. Esta estratégia não apenas 

dotou a empresa de mais recursos com os quais trabalhar, mas também permitiu 

aos sócios entender melhor seus objetivos e cristalizar uma visão de mercado ao 

longo do tempo. 

 

• Em vários momentos, os empreendedores demonstraram uma grande 

capacidade de ação (enactment) sobre o mercado e o ambiente em seu entorno, 

eliminando uma das premissas básicas da lógica causal, a noção objetivista de 

mercados e a passividade do empreendedor frente ao ambiente e as 

contingências. 

 

• É nítida a opção dos empreendedores desde o começo em obter o máximo 

controle sobre aquilo que podia ser feito a partir dos recursos de que dispunham 

ao invés de elaborar previsões de mercado, perdendo consequentemente tempo 

de mercado. 

 

• Por fim, é interessante notar que à medida que a organização aumenta e ganha 

complexidade, com a entrada de novos investidores e a formalização de 
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processos, a racionalidade causal é mais presente no processo decisório. 

Gradualmente, a teoria de effectuation deixa de ser um bom modelo explicativo 

para a forma de atuar dos empreendedores. 

 

Como síntese do que foi observado na empresa, as descrições de dois entrevistados 

a respeito dos fatores de sucesso do Buscapé ilustram bem a adequação da lógica 

effectual ao início do negócio. Estão presentes elementos como comprometimento, 

alavancagem sobre contingências e o controle de recursos. 

 

“Acho que o sucesso deles tem muito a ver com a trilogia. Donos 
envolvidos na operação [...] Estágio remunerado na faculdade, comparando 
a teoria com a realidade que estavam vivenciando [...] E a conseqüente 
capacidade de agilidade de mudança de curso [...] Acho que esta foi a 
trilogia de sucesso das ponto-com que sobreviveram e que conseguiram se 
virar muito rápido com mudanças e desafios de mercado” 
 
 
“Existiram vários pontos para o sucesso do Buscapé. Saber trabalhar com 
os sócios e tentar enxergar que todo mundo está buscando o crescimento 
[...] buscar melhoria constante do que está fazendo, melhorando processos 
internos. Tem a questão da sorte, mas que vale ditado, quanto mais 
trabalho, mais sorte tenho. Relacionamentos, no sentido de abrir novas 
oportunidades para ter maior presença no mercado. Por fim, ter escolhido o 
melhor investidor à época, que trouxe conhecimento para o negócio.” 

 

Deste modo, espera-se que os resultados deste estudo possam ser considerados 

relevantes, dado o fato desta análise ter sido realizada com base em estudos 

prévios, envolvendo experimentos de campo e evidências históricas (SARASVATHY, 

2001a). 

 

Sarasvathy (2001b) demonstrou que empreendedores experientes consistentemente 

preferem adotar uma racionalidade effectual em contrapartida às abordagens 

causais na criação de empresas e mercados. Portanto, este estudo busca não 

apenas ser um teste da teoria de effectuation, mas também intenciona prover um 

teste adicional de confiabilidade para os estudos realizados anteriormente sobre o 

tema. 
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5.2. Limitações do estudo 
 

É importante reconhecer que este trabalho apresentou uma visão geral sobre os 

aspectos do processo decisório que une os temas de estratégia e 

empreendedorismo. Sendo temas tão amplos e complexos, é inevitável a existência 

de limitações em trabalhos que tenham a ambição de investigá-los. Neste sentido, 

este trabalho não é uma exceção. 

 

Em linhas gerais, este estudo teve limitações no foco e no método. No que tange às 

limitações de foco, a ambição de explorar como empreendedores decidem avançar 

sob incerteza e constituir novas empresas já embute uma complexidade que impede 

o aprofundamento analítico, que pode e deve ser realizado em futuros estudos. 

Decorrentes, em parte, do foco, recursos e tempo disponíveis, as limitações do 

método escolhido não permitem que se possam realizar generalizações estatísticas 

a partir deste estudo. Neste sentido, métodos quantitativos de pesquisa e a 

realização de estudos com múltiplos casos poderão esclarecer novos aspectos da 

teoria de effectuation. 

 

 

5.3. Sugestões de estudos futuros 
 

Como discutido no capítulo 2, o tema “empreendedorismo” é suficientemente amplo 

e impreciso em sua definição. Demanda, portanto, uma visão multiparadigmática do 

fenômeno, de modo que novas idéias e reflexões permitam aos pesquisadores 

compor um quadro mais preciso da atividade empreendedora. 

 

Não obstante, esta pesquisa perpassou diversos temas e proposições que podem 

ser pontos de partida interessantes para a ampliação do entendimento do fenômeno 

do empreendedorismo em geral e da teoria de effectuation, em particular. Abaixo, 

algumas possibilidades de estudos futuros são apresentadas: 

 

• Existiria maior probabilidade de que pioneiros ou primeiros entrantes bem 

sucedidos em uma nova indústria tenham utilizado uma racionalidade effectual? 
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• Empresas bem sucedidas, nos início de suas operações, teriam maior foco na 

formação de alianças e parcerias do que preocupação em estabelecer 

estratégias competitivas, baseadas em pesquisa de mercado, análises 

competitivas e práticas de gestão mais formais? 

 

• Quando tomam decisões relativas à organização, empreendedores que se valem 

da lógica effectual seriam mais propensos a construir culturas organizacionais 

mais participativas ao invés de hierarquizadas? Neste sentido, estes 

empreendedores seriam menos adequados a gerir organizações maiores, com 

procedimentos mais formais? 

 

• Empreendedores que seguem a lógica proposta por effectuation estariam mais 

sujeitos a erros, mas, em contrapartida, estariam mais preparados para gerenciar 

os fracassos e com isso criar empresas mais bem sucedidas no longo prazo? 
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