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[...] 

 

Como todas as coisas chegam a um fim, até mesmo esta história, 

houve um dia que finalmente avistaram a terra onde Bilbo nascera e 

fora criado, onde os contornos da paisagem e das árvores eram-lhe tão 

familiares quanto suas mãos e os dedos dos seus pés. Chegando a uma 

elevação, pôde ver na distância a Colina; parou de repente e disse: 

 

[...] 

 

Estradas sempre em frente vão 

Sob nuvens e estrelas a passar, 

Mas os pés que percorrem os caminhos 

Um dia para casa vão voltar. 

 

[...] 

 

Gandalf olhou para ele. – Meu querido Bilbo! – disse ele. – Há algo 

errado com você! Não é mais o hobbit que era. 

 

Trecho de “O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez” – J.R.R. Tolkien 



 

 

RESUMO 

 

Esta tese está organizada no formato de três capítulos independentes, na temática do 

empreendedorismo jovem, apresentados de forma resumida a seguir. 

•Capítulo 1: A juventude pobre é a maior vítima da violência e do desemprego no Brasil. As 

estatísticas mais recentes do Atlas da Violência revelam que o custo social da violência no 

país se aproxima de 5,9% do PIB. Além do triste custo de vidas e futuros perdidos, estamos 

diante de um problema de ordem social e econômica de dimensões maiores do que em 

qualquer outro país do mundo. Não bastasse o problema crônico da violência no Brasil, dados 

do IBGE apontam que o desemprego desencadeado pela atual crise econômica afeta 27,3% 

dos jovens brasileiros. Assim, este ensaio discute os desafios e perspectivas de para a 

juventude brasileira, em especial àquela em situação de pobreza ou vulnerabilidade social, 

analisando o empreendedorismo como emancipação numa visão alternativa de 

desenvolvimento, e apresenta cinco proposições sobre as funções da universidade em relação 

ao jovem e ao empreendedorismo nessa perspectiva emancipadora. 

•Capítulo 2: A universidade tem a nova missão de promover o empreendedorismo e 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região onde está inserida, fortalecendo 

o ecossistema empreendedor jovem local. Assim, o objetivo deste capítulo é entender como a 

universidade atua num ecossistema empreendedor jovem local. Para tanto, conduzimos um 

estudo de caso no Estado de Sergipe, que teve seu cenário de empreendedorismo jovem 

iniciado por volta de 2004, como iniciativa de duas universidades locais, e hoje conta com 

outros stakeholders e iniciativas de incentivo ao empreendedorismo jovem. Os resultados da 

pesquisa trazem os principais componentes do ecossistema empreendedor jovem local, bem 

como a análise das funções da universidade empreendedora: (1) suporte educacional; (2) 

suporte de negócios; e (3) suporte de parcerias. Como contribuição teórica, o capítulo avança 

na discussão sobre o papel da universidade num ecossistema de empreendedorismo local 

jovem. De forma prática, contribui com recomendações para convergir os diversos atores do 

ecossistema em prol do empreendedorismo jovem. 

•Capítulo 3: A reflexão sobre a eficácia da universidade como promotora do 

empreendedorismo levanta algumas questões. Se de lado existe o entendimento consolidado 

de que as universidades funcionam como pontes entre as empresas nascentes, o governo e a 

indústria, de outro ainda temos um conhecimento limitado acerca de como tal suporte 

institucional acontece na prática. Assim, este capítulo parte de uma análise dos modelos 

teóricos que guiam a pesquisa em spin-offs universitários, e propõe a perspectiva do 

entrepreneuring como alternativa para estudar o empreendedor jovem enquanto indivíduo, 

tendo o estudo de caso como método de pesquisa empírica. Foram identificados os principais 

elementos da (trans)formação dos indivíduos enquanto jovens empreendedores, a saber: (1) o 

empreendedor na perspectiva da prática; (2) a tecnologia na perspectiva da prática e; (3) a 

universidade na perspectiva da prática. Como contribuição teórica, o capítulo oferece novos 

insights sobre o processo de entrepreneuring envolvendo jovens. Como contribuições práticas 

e políticas, discute criticamente a atuação da universidade nesse processo, e apresenta 

propostas para uma universidade mais engajada. 

 

Palavras-chave: Universidade. Empreendedorismo. Jovem. Estudante. Entrepreneuring. 

Ecossistema Empreendedor. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is organized in a three independent chapters format, within the youth 

entrepreneurship theme, presented as follows. 

•Chapter 1: The young poor are the biggest victim of violence and unemployment in Brazil. 

The most recent statists from the document called Atlas da Violência [Violence Atlas] reveal 

that the social cost of violence in the country amounts to almost 5.9% of its GDP.  In addition 

to the sad cost of lives and lost futures, we are facing a problem of social and economic order 

far bigger than anywhere else in the world. If chronic violence alone was not enough of a 

problem, data from IBGE [Brazilian Institute of Geography and Statistics] show that the 

unemployment caused by the current economic crisis affects 27.3% of the Brazilian youth. 

That said, this essay discusses the challenges and perspectives from the Brazilian young 

people, particularly those living in poverty and social vulnerability, and analyses 

entrepreneurship as emancipation in an alternative view of development, by presenting five 

propositions on the functions of the university when it comes to the youth and the 

emancipation perspective. 

•Chapter 2: The university has a new mission related to promoting entrepreneurship and 

contributing to the socioeconomic development of its region, and strengthening the local 

youth entrepreneurship ecosystem. Thus, the aim of this chapter is to understand how the 

university functions within a local youth entrepreneurship ecosystem. To this end, we 

conducted a case study in the State of Sergipe, which had its youth entrepreneurship 

panorama started around 2004, by the initiative of two local universities, and today has other 

stakeholders and initiatives to promote youth entrepreneurship taking place. The results of 

this research point to the main components of the local youth entrepreneurship ecosystem, as 

well as the analysis of the entrepreneurial university functions: (1) educational support; (2) 

business support; and (3) partnerships support. As a theoretical contribution, this chapter 

advances on the discussion of the university’s role in a local youth entrepreneurship 

ecosystem. Practically, it contributes with recommendations aimed at converging the multiple 

actors in the ecosystem in favor of the youth entrepreneurship. 

•Chapter 3: Reflecting upon the efficacy of the university as a promoter of entrepreneurship 

raises some questions. If on one hand there is a consolidated understanding that universities 

function as bridges between nascent businesses, government, and industry, on the other we 

still have a limited knowledge on how such institutional support happens in practice. Thus, 

this chapter begins with an analysis of the theoretical models guiding the university spin-off 

research, and proposes the entrepreneuring perspective an alternative to study the young 

entrepreneur as an individual, adopting a case study approach as research method. We 

identified the main elements of the (trans)formation of the individuals as young entrepreneur, 

namely: (1) the entrepreneur in the perspective of the practice; (2) the technology in the 

perspective of the practice; and  (1) the university in the perspective of the practice. As a 

theoretical contribution, the chapter offers new insights into the process of entrepreneuring 

involving young people. As practical and policy contributions, we critically discuss the 

actions of the university in such process, and make proposals for a more engaged university.  

  

Keywords: University. Entrepreneurship. Youth. Student. Entrepreneuring. Entrepreneurial 

Ecosystem. 
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PRÓLOGO 

 

“[...] Não sei quanto tempo Bilbo continuou assim, odiando ter de ir 

em frente, sem se atrever a parar, avançando, avançando, até ficar 

mais que cansado. Era como correr todo o caminho até o dia seguinte 

e mais alguns dias.” 

 

Trecho de “O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez” – J.R.R. Tolkien 

 

 

Posso dizer que o meu processo de doutoramento teve início ainda no mestrado, como passo 

seguinte da viagem proposta por Saramago. Mas digo também que o desenrolar desse 

processo foi angustiante, por tantas razões pessoais que nem seria possível enumerar aqui. 

Assim como os jovens empreendedores que entrevistei, eu, que também sou jovem, passei por 

um processo de transformação que ainda não consegui entender totalmente. 

E, assim como Bilbo, eu também odiei ter que seguir em frente. E não por não querer, 

mas sim por ter medo do desconhecido, por não saber o que iria acontecer depois. Não 

obstante minhas boas notas nas disciplinas, as bolsas, as publicações, as participações em 

congressos, e o fato de ser aluno de doutorado da Fundação Getulio Vargas em São Paulo, eu 

me sentia um grande fracasso, um desastre como pesquisador. O medo do que estava por vir 

me cansou no meio do caminho, e eu me vi doente... 

O resultado destes quase cinco anos de doutoramento é um compilado de rabiscos, 

milhares de artigos em PDF baixados e outros tantos lidos, centenas de papéis amassados, 

notas no celular, gravações em áudio para mim mesmo, fichamentos realizados de tantas 

formas quanto é possível fichar uma referência, fragmentos de leituras, obras deixadas de 

lado, livros lidos pela metade, alguns gigabytes de backup. Mas é uma “bagunça organizada”, 

um tema a ser explorado que mudou várias vezes quanto às abordagens, mas jamais quanto ao 

que eu realmente queria estudar: Empreendedorismo Jovem. 

A opção pela tese em três artigos foi feita pela – falsa – sensação de liberdade que essa 

nova forma de escrever me traria. Digo falsa porque esse formato acabou sendo mais 

desafiador e trouxe mais elementos desconhecidos – e medo – para o processo do que uma 

tese monográfica tradicional. São inúmeras maneiras de se escrever uma tese nesse formato, 

mas nenhuma parece boa o bastante para um doutorando. Por isso eu escolhi o formato que 

mais se parecia comigo e com as minhas pretensões futuras como docente e pesquisador. 

O primeiro capítulo é um ensaio teórico que discute o empreendedorismo como 

emancipação e apresenta cinco funções da “universidade empreendedora” – e socialmente 
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engajada – em formato de proposições. Este capítulo já foi de tudo um pouco... Seria história 

de vida, ou livro, ou introdução de uma tese monográfica, ou o quarto capítulo de uma tese 

em quatro artigos!... Acabou ficando como a grande lição do doutorado para mim como 

pesquisador: Minha contribuição é pequena, mas espero que esteja de bom tamanho. 

O segundo capítulo apresenta o ecossistema empreendedor jovem do Estado de Sergipe. 

Como estudo de caso, se considerar a pesquisa de dissertação feita em 2013, é fruto de mais 

de 31 horas de entrevistas com jovens empreendedores, professores, coordenadores de cursos, 

gestores de incubadoras, gestores do parque tecnológico, e gestores de universidades. Seria o 

corpus dos domínios substantivo e metodológico se esta fosse uma tese monográfica, mas 

como não é, serve à função de tratar o empreendedorismo jovem pela perspectiva macro. 

O terceiro capítulo, por sua vez, traz a abordagem da estratégia como prática para 

discutir o empreendedorismo jovem através do entrepreneuring e do becoming, ou, como eu 

apresentava para os meus respondentes na construção do rapport: “Não existe uma receita de 

bolo para ser empreendedor, me conte aí um pouco da sua história!”. Funcionou, e com isso 

pôde ser possível compreender – com um estudo de casos múltiplos – como a prática diária 

constrói e resignifica as identidades dos jovens empreendedores, especialmente em nosso 

mundo hiperconectado. Se fosse uma tese monográfica eu teria explorado isso como parte do 

meu domínio teórico – e fatalmente substantivo e metodológico –, mas aqui serviu à função 

de analisar o empreendedorismo jovem pela perspectiva micro. 

A opção por uma abordagem qualitativa se deu tanto pela natureza do objeto de estudo 

quanto pela minha visão de mundo e pelo meu posicionamento enquanto pesquisador, um 

aspecto filosófico que amadureci ao longo desses quase cinco anos de doutoramento. 

Aos meus leitores, digo que o caminho trilhado valeu a pena. Há muito de mim 

enquanto pesquisador neste trabalho, não apenas porque eu escrevi, mas porque a temática e 

as formas de abordá-la são inquietações de muito tempo. Como uma universidade pode ser 

mais relevante para a sociedade? Como podemos contribuir para que a pesquisa tenha impacto 

social e que não seja papel empoeirado – ou bytes fragmentados – por aí? Quem são os 

gigantes em cujos ombros o jovem empreendedor se assenta? 

E diante dessas inquietações o meu argumento de tese é justamente este. Se há um 

jovem empreendendo em algum lugar, então existe uma pessoa ou grupo (o “gigante”, no 

sentido metafórico que peguei emprestado de Newton) que deu ou está dando suporte a ele. 

Pode ser um familiar, um professor, outro jovem empreendedor, um competidor, até mesmo 

um ídolo, um exemplo de pessoa, personagem real ou fictício. Tem sempre alguém... 
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Matando o Futuro: Juventude, Violência, e Empreendedorismo como 

Emancipação 

 

Resumo 

 

A juventude pobre é a maior vítima da violência e do desemprego no Brasil. As estatísticas 

mais recentes do Atlas da Violência revelam que o custo social da violência no país se 

aproxima de 5,9% do PIB. Além do triste custo de vidas e futuros perdidos, estamos diante de 

um problema de ordem social e econômica de dimensões maiores do que em qualquer outro 

país do mundo. Não bastasse o problema crônico da violência no Brasil, dados do IBGE 

apontam que o desemprego desencadeado pela atual crise econômica afeta 27,3% dos jovens 

brasileiros. Assim, este ensaio discute os desafios e perspectivas de para a juventude 

brasileira, em especial àquela em situação de pobreza ou vulnerabilidade social, analisando o 

empreendedorismo como emancipação numa visão alternativa de desenvolvimento, e 

apresenta cinco proposições sobre as funções da universidade em relação ao jovem e ao 

empreendedorismo nessa perspectiva emancipadora. 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo; Emancipação; Jovem; Pobreza; Violência. 

 
“Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os 

homens” – Pitágoras de Samos, Filósofo e Matemático Grego 

(c. 570 – c. 495 a.C.) 

 

1.1 Introdução 

 

Apesar de não vivermos uma guerra propriamente dita, os números mostram que no Brasil se 

mata mais do em qualquer outra parte do mundo. Segundo dados do Atlas da Violência, em 

2017 houve 65.602 homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 31,6 mortes para 

cada 100 mil habitantes e, para além do custo incalculável da perda de vidas humanas, 

desperdiça-se anualmente 5,9% do PIB brasileiro por causa da violência (Cerqueira et al., 

2019). A título de comparação, durante todo o ano de 2018 a Guerra na Síria, já arrefecida, 

matou aproximadamente 23.000 pessoas, e com a vitória das forças governamentais os dados 

parciais apontam uma forte queda no número de mortos (Syrian Observatory for Human 

Rights, 2018); em 2006, o ano mais sangrento para civis da Guerra do Iraque, 29.525 pessoas 

morreram no conflito armado (Iraq Body Count, 2019); e, na guerra contra o narcotráfico no 

México, foram 28.816 homicídios relacionados ao crime organizado em 2018 (Calderón, 

Heinle, Ferreira & Shirk, 2019). 
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Em termos absolutos, portanto, o Brasil é líder mundial em número de mortes violentas, 

ultrapassando até mesmo países em guerra ou aqueles cujo aparato estatal esteja em conflito 

declarado contra facções criminosas internas. 

Além disso, os dados do Atlas da Violência mostram que está em curso um processo de 

“interiorização” da violência no Brasil, e agora as cidades da Região Nordeste figuram entre 

as mais violentas do país, como resultado da intensificação da guerra entre facções criminosas 

que comandam a comercialização do tráfico de drogas. Da mesma forma, um olhar sobre as 

estatísticas mais recentes do relatório mostra que a vítima tem rosto, idade, cor de pele e 

classe social, de maneira que se fosse possível personificar as estatísticas num perfil provável 

para próxima vítima por morte com arma de fogo no Brasil, ela seria um jovem negro, do 

sexo masculino, pobre, envolvido com a criminalidade, e que vive em alguma cidade no 

interior do Nordeste do Brasil. Ainda segundo o relatório, com 35.783 jovens assassinados no 

Brasil em 2017 (taxa de 69,9 para cada 100 mil jovens), já é possível se falar de uma geração  

de jovens perdida, com impactos permanentes e graves na demografia da própria população 

brasileira. 

Diante da crise político-econômica que se avoluma, os jovens acabam sendo vítimas 

duas vezes. Primeiro por não terem oportunidades dignas de emprego, e depois por estarem 

mais sujeitos a serem cooptados pelo crime organizado. Sabemos que o jovem, 

particularmente, é a maior vítima da pobreza e da violência, e que esses são problemas que 

caminham lado a lado. No mundo de hoje, a superação da pobreza – e de suas consequências, 

como violência, criminalidade, fome, falta de acesso à saúde, água potável e saneamento 

básico – é um dos principais e mais complexos desafios de nossa sociedade (Eisenhardt, 

Graebner & Sonenshein, 2016; George, Howard-Grenville, Joshi & Tihanyi, 2016). Não por 

acaso, a superação da pobreza figura como o objetivo número 1 dentre os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável que a Organização das Nações Unidas pretende alcançar até 

2030 (George et al., 2016). 

Mas, no caso do Brasil, “Um Século de Favela” (Zaluar & Alvito, 1998) criou uma 

dualidade que feriu de morte o tecido social brasileiro em várias cidades, colocando de um 

lado a população branca e mais rica, e de outro lado a população pobre e negra, que vive em 

espaços urbanos precarizados, vítimas do descaso das políticas públicas e, nesses espaços 

onde falta Estado, preenchidas pela força do crime organizado quase como ente estatal. 

Embora haja uma tendência de culpar o pobre pela sua própria sorte, já está estabelecido 

no debate sobre economia desenvolvimentista e justiça social que as oportunidades não se 

colocam da mesma forma para todas as pessoas (Deaton, 2017; Sen, 2010; Stiglitz, 2016). E 
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no caso do Brasil isso é ainda pior, pois a pobreza e a miséria estão estampadas nas caras, nos 

corpos e nas mentes do povo, que passa a ver com naturalidade as desigualdades sociais – e as 

mazelas consequenciais, a exemplo da violência – existentes em nossa sociedade (Deaton, 

2017; Ribeiro, 2015; Souza, 2018). Nesse contexto, a educação e a mudança na percepção que 

temos sobre nós mesmos é uma das – ou talvez a principal – formas de mudança social 

(Deaton, 2017; Roche, 2015; Sen, 2010; Souza, 2018; Stiglitz, 2016). 

Assim, o objetivo deste ensaio teórico é analisar o empreendedorismo como 

emancipação e as funções da universidade empreendedora enquanto mecanismos de mudança 

social, em especial nas vidas nos jovens. Ambos os fenômenos são discutidos à luz da 

literatura existente, e derivadas cinco proposições sobre como deve ser a atuação da 

universidade empreendedora – e socialmente engajada – diante dos desafios existentes. 

Nas sessões seguintes o texto aborda os estudos sobre empreendedorismo e pobreza no 

campo teórico e o empreendedorismo como emancipação na prática; em seguida, discute a 

“nova missão” da universidade empreendedora, que agora incorpora o empreendedorismo – 

seja como criação de empresas de fato, ou como cultura ou ideal – às suas missões 

tradicionais de ensino, pesquisa e extensão, e sugere cinco proposições sobre as funções desse 

novo tipo de universidade; finalmente, apresenta considerações finais e sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

1.2. Empreendedorismo como Emancipação 

 

Do ponto de vista social, o empreendedorismo é destacado por causa da sua possibilidade 

emancipatória e como mecanismo de mobilidade social (Al‐Dajani, Carter, Shaw, & Marlow, 

2015; Baskaran & Mehta, 2016; Bruton, Ketchen & Ireland, 2013; Goss, Jones, Betta & 

Latham, 2011; Kapoor, 2007; Marti, Courpasson & Barbosa, 2013). No entanto, em que pese 

o reconhecimento de que o empreendedorismo seja um fator potencialmente contribuinte para 

se “quebrar o ciclo da pobreza”, a literatura em empreendedorismo tradicionalmente se 

distanciou dessas questões (Bruton et al., 2013). 

De fato, apesar de ser uma perspectiva provocante e atual, há poucos estudos dedicados 

ao empreendedorismo como emancipação de formal geral, e muito menos investigações 

empíricas dedicadas a estudar esse fenômeno (Jennings, Jennings & Sharifian, 2016). Assim, 

o empreendedorismo como emancipação é um domínio de pesquisa bastante rico e promissor 

do ponto de vista conceitual, principalmente porque a pesquisa pode oferecer conclusões 

práticas que de fato dêem à sociedade uma visão mais apurada sobre como o 
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empreendedorismo pode ajudar a resolver as questões de pobreza, contribuindo efetivamente 

para que se alcance justiça social e econômica em nossa sociedade (Baker & Welter, 2017; 

Bruton et al., 2013). Importante dizer, ainda, que a quarta edição do volume 59 do Academy 

of Management Journal foi toda dedicada à discussão sobre como e porque os pesquisadores 

que estudam administração devem produzir mais estudos com impacto social, especialmente 

no que se refere aos “Grandes Desafios” ou problemas globais que a academia pode – e deve 

– ajudar a solucionar (Eisenhardt et al., 2016; George et al., 2016). 

O empreendedorismo é um fenômeno fundamentalmente socioeconômico, e altamente 

dependente do contexto de onde se desenvolve (Al‐Dajani et al., 2015). Nesse sentido, os 

governos de países em desenvolvimento têm investido em políticas de empreendedorismo 

com potencial inclusivo, tendo como objetivo final a redução da pobreza e o desenvolvimento 

das regiões mais pobres (Al‐Dajani et al., 2015; George, McGahan & Prabhu, 2012). 

No campo teórico, um número considerável de pesquisas tem se dedicado a analisar o 

empreendedorismo social e na base da pirâmide, mas o foco desses estudos geralmente está 

nas pessoas pobres como um mercado consumidor em potencial (Por exemplo: Dey & 

Steyaert, 2016; George et al., 2012; George, Rao-Nicholson, Corbishley & Bansal, 2015; 

Hall, Matos, Sheehan & Silvestre, 2012; Kistruck, Beamish, Qureshi & Sutter, 2013; Prahalad 

& Mashelkar, 2010; Prahalad, 2005). Contudo, ainda são poucos os trabalhos dedicados a 

estudar como a pessoa que vive em um contexto de pobreza se torna um empreendedor 

(Bruton et al., 2013). Efetivamente, muito da pesquisa em empreendedorismo tem tido um 

foco muito grande na geração de riquezas e, como resultado, ainda se discute pouco sobre o 

potencial emancipador do empreendedorismo.  

A tese de que o empreendedorismo tem o potencial de contribuir como solução para 

problemas de ordem econômica e social, especialmente em contextos de pobreza e 

marginalização, parte da constatação de que a atividade empreendedora tem uma natureza 

essencialmente de mudança, de rompimento com o status quo e com as estruturas de poder 

vigentes (Al‐Dajani et al., 2015; Rindova, Barry & Ketchen, 2009). Assim, o 

empreendedorismo como emancipação advém da visão de que a atividade empreendedora 

permite que os pobres avancem em graus de autonomia, paulatinamente, de forma que o 

empreendedor busca se libertar de restrições intelectuais, psicológicas, econômicas, sociais, 

institucionais, ou culturais, e busca ainda se libertar das “estruturas convencionais de 

autoridade e geração de renda” (Al‐Dajani et al., 2015; Jennings et al., 2016; Rindova et al., 

2009). 
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De acordo com Rindova et al. (2009), existem três ações ou elementos principais que se 

relacionam aos esforços de mudança no empreendedorismo como emancipação, a saber: (1) a 

busca pela autonomia, ou por libertar-se daqueles que exercem poder sobre o indivíduo; (2) a 

autoria, ou a capacidade de criar um conjunto de relações e de regras que sirvam para reforçar 

a autonomia alcançada, de ser “autor de si mesmo”; e (3) o ato de fazer declarações, ou a 

ação discursiva de comunicar aos outros a intenção de realizar uma mudança, rompendo com 

a ordem vigente. A esses três elementos, Chandra (2017) adicional mais três novos: (1) a 

construção de uma empresa, como forma de criar e compartilhar recursos; (2) a ampliação 

das redes sociais, pela participação em qualquer tipo de atividade, inclusive as menos 

complexas, como forma de construir empatia entre as pessoas; e (3) a construção de relações 

harmoniosas. 

Na prática, para se entender o empreendedorismo como emancipação é importante 

primeiro conhecer as especificidades do contexto onde o empreendedor vive, e depois – em 

função da heterogeneidade desse campo de estudo – abandonar as visões e formas simplistas, 

dicotômicas, e/ou excludentes de conceituar e estudar tal sujeito (Jennings et al., 2016; 

Welter, Baker, Audretsch & Gartner, 2017). Isso porque a pobreza, como problema maior, é 

essencialmente um processo histórico, e também dotado de características de cronicidade e de 

mecanismos causais que produzem e reproduzem a pobreza continuadamente, de forma que 

não existe uma solução normativa para a questão, e mesmo certas formas de inclusão podem 

agravar o problema ao invés de aliviá-lo (Fangen, 2010; Hickey & Du Toit, 2013). Em tal 

situação, o problema da cronicidade do desemprego, principalmente entre os mais jovens, se 

torna ainda mais dramático (Awogbenle & Iwuamadi, 2010; Eisenhardt et al., 2016; Gordon, 

2013; Jeffrey, 2010; Jennings, Shore, Strohminger & Allison, 2015; Marti et al., 2013). 

Hoje, várias regiões do mundo em desenvolvimento possuem como característica 

comum uma população crescente de jovens que, a depender da perspectiva, pode ser vista 

como uma “benção” ou “maldição”: se por um lado, tais jovens podem ser uma importante 

fonte de desenvolvimento econômico e social para as suas comunidades, por outro eles vivem 

em ambientes onde são vítimas da pobreza, das doenças e da criminalidade (Baskaran & 

Metha, 2016; Roche, 2015). Muitos países têm enfrentado situações de crescimento 

desproporcional da população jovem, e seus mercados de trabalho não conseguem comportar 

o grande número de jovens que se formam a cada ano, de maneira que nesses casos o 

“empreendedorismo forçado” pode servir como uma alternativa ao desemprego e suas 

consequências nefastas (DeJaeghere & Baxter, 2014; Kasim, Zulkharnain, Hashim, Ibrahim & 

Yusof, 2014; Kolade, 2018; Millman, Matlay & Liu, 2008; Nunzio, 2015). 
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Assim, as ações de promoção da cultura empreendedora entre os jovens têm em grande 

medida buscado empoderá-los com os conhecimentos, habilidades e recursos financeiros 

necessários para tocar um negócio próprio (DeJaeghere & Baxter, 2014; Ikebuaku & 

Dinbabo, 2018; Kolade, 2018). Contudo, sabe-se que essa abordagem não é capaz de 

isoladamente resolver a questão da pobreza, simplesmente porque em geral traz “soluções” 

que partem de cima para baixo – sem “ouvir as vozes que vêem de baixo” – e não 

considerando, por exemplo, as condições socioeconômicas e materiais específicas dos jovens 

ou mesmo o grande peso do fracasso nessa faixa etária (Bruton et al., 2013; DeJaeghere & 

Baxter, 2014; Nunzio, 2015). 

De fato, o próprio fenômeno do empreendedorismo, também, pode ser visto como uma 

“faca de dois gumes”, pois carrega consigo, ao mesmo tempo, forças emancipadoras e 

opressoras (Rindova et al., 2009; Verduijn, Dey, Tedmanson & Essers, 2014). No caso de 

pessoas que vivem em situação de pobreza, elas não podem individualmente, senão pelo 

coletivo, alcançar algum grau mínimo de autonomia, e essa coletividade ou coesão é muito 

difícil de ser conseguida em determinadas situações de opressão (Al‐Dajani et al., 2015; 

Kuttab, 2010). 

Ainda assim, a emancipação tende a ser – talvez erroneamente? – relacionada como 

sendo um “clamor” dos revolucionários, dos intelectuais e dos oprimidos, e esse sentimento 

desiludido advém da tentativa de enquadrar a emancipação numa perspectiva macro, como 

solução para os grandes desafios da sociedade, quando de fato é mais prudente estudá-la pela 

perspectiva micro, ou como solução para os desafios do dia a dia das pessoas (Huault, Perret 

& Spicer, 2012). Com efeito, embora a perspectiva da emancipação detenha uma visão de um 

futuro melhor, mais justo, mais igual, ela acaba sendo fundamentalmente utópica em sua 

forma pura, pois é impossível erradicar totalmente a opressão, de maneira que a “revolução” 

social que precisamos não é radical, mas acontece no nível local, nas atividades diárias das 

pessoas, onde a vida de milhões de seres humanos e o seu futuro se transformam quase que de 

forma imperceptível (Kapoor, 2007; Verduijn et al., 2014). 

E no caso do jovem pobre, este detém “a voz a ser ouvida”, quer dizer, as políticas de 

empreendedorismo voltadas para o jovem em contexto de pobreza devem ser capazes de 

captar os anseios dessa população, de entender seus contextos locais de uma forma não 

“estandardizada”, e de não apenas oferecê-los soluções, mas efetivamente tornar-los parte da 

elaboração de tais soluções (Nunzio, 2015). Mas no caso do empreendedor em regiões mais 

pobres, por exemplo, o contexto acaba por produzir problemas adicionais na já pesada 

equação burocrática e nas obrigações financeiras inerentes à manutenção de uma empresa. De 
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fato, existem três fatores críticos para o empreendedor que vive em contextos de pobreza: (1) 

este não apenas é vítima da falta de apoio institucional; (2) mas deve empreender mesmo com 

pouco ou nenhum acesso a recursos; e (c) num contexto de risco onde o fracasso talvez possa 

significar deixar de comer ou ter um teto para morar (Bruton et al., 2013). 

 

1.3. Desafios para o Futuro: Funções da Universidade Empreendedora 

 

Como se não bastasse a ferida no tecido social causada pela violência, o Brasil é também 

conhecido como um  dos países mais desiguais do mundo, e aqui a distância social entre ricos 

e pobres está estampada na cara do povo, que incorpora um habitus que aceita a precarização 

da vida como legítima, merecida ou até mesmo justa (Ribeiro, 2015; Souza, 2018). Esse ethos 

é preocupante, pois, como destaca Stiglitz (2016), a pior de todas as desigualdades é a 

desigualdade de oportunidades, que afeta o futuro de gerações inteiras e, de forma última, tem 

consequências desastrosas na economia e na produtividade de uma nação. 

Por isso, o investimento em educação tem sido apontado como a estratégia mais 

promissora para contribuir com o crescimento econômico de um país, especialmente no caso 

do investimento em educação tecnológica e superior e na formação e capacitação de recursos 

humanos, com benefícios que extrapolam a esfera político-econômica, potencialmente 

mudando a vida das pessoas para melhor e, portanto, reduzindo as desigualdades sociais e 

ajudando a “corrigir o legado da injustiça e exclusão” (Bloom, Canning, Chan & Luca, 2014; 

Keller, 2006; McMahon & Oketch, 2013; Roche, 2015, p. 579; Stiglitz, 2016). 

Nesse contexto, a universidade passa a ser cobrada pela sociedade, ganhando novas 

funções na condição de universidade empreendedora que, num processo de transformação 

institucional, agora deve ser capaz de produzir conhecimentos com impactos sociais e que 

possam ser explorados comercialmente (Audretsch, 2014; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013; 

Guerrero, Urbano, Fayolle, Klofsten & Mian, 2016; Ratten, 2017). Essa conjunção da 

educação com o empreendedorismo passa a ser – talvez ainda mais ideologicamente do que 

na prática – a aspiração de uma sociedade do conhecimento que busca diversos ideais: 

empoderamento das pessoas, prosperidade cultural, desenvolvimento econômico, 

sustentabilidade, mais democracia, e mais interação entre a ciência e os problemas sociais, 

num rearranjo institucional que pede o repensar do processo colaborativo entre universidade e 

sociedade (Audretsch, 2014; Carneiro, 2013; König, 2015; Lindh 2017). Diante dessa 

problemática, apresentamos cinco proposições relacionadas às funções da universidade 

empreendedora enquanto “modelo ideal” de instituição, que pode colaborar com a questão do 
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jovem em situação de pobreza e vulnerabilidade social através do empreendedorismo como 

emancipação. 

 

Proposição 1. A universidade deve ser encarada como política pública social, convergindo 

suas funções empreendedora e educacional em ações voltadas à redução da desigualdade 

social no nível micro 

 

Existe uma tendência equivocada de que as políticas públicas de empreendedorismo sejam 

pensadas e implementadas em perspectivas top-down – de cima para baixo – e copy-paste – 

copia e cola –, que tentam replicar o sucesso de algumas regiões como modelos ideais, mas 

acabam desconsiderando as especificidades de cada lugar (Arshed, Carter & Mason, 2014; 

Brown & Mason, 2017; Harrison & Leitch, 2010; Isenberg, 2010; Spiegel, 2017; Stephens, 

Partridge & Faggian, 2013). Uma boa estratégia de empreendedorismo deve ser focada em 

explorar as vantagens competitivas e identificar os gargalos de uma região (Acs, Autio & 

Szerb, 2014; Audretsch & Belitski, 2017). 

A universidade pensada como política pública social deve estar voltada ao nível micro, 

ou seja, em termos de relações entre indivíduos e atores sociais, que são a unidade de análise 

básica de um ecossistema de empreendedorismo (Arshed et al., 2014; Audretsch & Belitski, 

2017; Spiegel, 2017). A emancipação, entendida como uma afirmação de liberdade diante da 

desigualdade institucionalizada, pode ser mais facilmente observada no nível micro (Huault et 

al., 2012; Rindova et al., 2009). É nesse nível micro, também, que a emancipação pode ser 

melhor observada e onde a liberdade como prática e mudança social pode ser conquistada 

(Bruton et al., 2013; Dey & Steyaert, 2016; Sutter, Bruton & Chen, 2019). 

A universidade como instituição deve ser repensada quanto ao seu impacto, 

especialmente do ponto de vista regional, como produtora de conhecimento que seja 

socialmente e economicamente relevante (Audretsch 2014; Urbano & Guerrero, 2013; 

Watermeyer, 2014). Como tal, a universidade empreendedora pode conseguir alavancar o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma região pela sua capacidade de 

explorar o conhecimento como forma de gerar oportunidades e riqueza (Audretsch 2014; 

Etzkowitz, 2013; Guerrero et al., 2016; Ratten, 2017; Urbano & Guerrero, 2013). 

 

Proposição 2. A universidade deve ser geradora de riqueza, traduzida como formação de 

recursos humanos e criação de empresas por jovens empreendedores 
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A forma mais óbvia de gerar riqueza no ambiente universitário é pela missão principal da 

universidade, relacionada à formação e capacitação técnica de pessoas (Etzkowitz, 2013; 

Harkema & Schout, 2008; Lendel & Qian, 2017; Roessner, Bond, Okubo & Planting, 2013). 

Contudo, a universidade também pode ser capaz de utilizar o conhecimento – oriundo de 

pesquisas e demais atividades desenvolvidas em seus espaços de criação do conhecimento – 

com uma orientação de mercado, e trazer impactos sociais benefícios com a comercialização 

da ciência e do conhecimento (Audretsch, 2014; Etzkowitz, 2013; Fini, Rasmussen, Siegel & 

Wiklund, 2018; König, 2015). O resultado prático é a criação de empresas ainda dentro da 

universidade, que mais tarde se tornam independentes num processo conhecido como spin-off 

universitário (Clarysse & Moray, 2004; Mosey, Wright & Clarysse, 2012; Ndonzuau, Pirnay 

& Surlemont, 2002; Rasmussen, Mosey & Wright, 2014; Vohora, Wright & Lockett, 2004). 

Especificamente no caso dos jovens, o processo de spin-off estudantil ainda é pouco 

explorado na literatura (Åstebro, Bazzazian & Braguinsky, 2012; Bergmann, Hundt & 

Sternberg 2016; Bezerra, Borges & Andreassi, 2017; Wright, Siegel & Mustar, 2017). Mas 

tem havido um espaço cada vez maior para discussões que incluem o jovem empreendedor 

nesse cenário, e especialmente sobre ecossistemas locais de empreendedorismo e spillovers de 

conhecimento da universidade empreendedora (Audretsch, 2014; Hayter, 2016; Hayter, 

Lubynsky & Maroulis, 2017; Stephens et al., 2013; Wright et al. 2017). Aqui, novamente, a 

solução para os problemas locais parte do entendimento de que são as pessoas no nível mais 

básico, na cidade, no bairro, na comunidade, que melhor conhecem os seus próprios 

problemas e anseios (George et al., 2016; Hope, 2016; Osborne, Kearns & Yang, 2013). 

A criação de empresas por jovens representa ainda um novo desafio para a universidade, 

pois esta precisa ser capaz de integrar novas formas de construção de saberes aos seus 

currículos, numa “sociedade de aprendizagem” que busca novas formas de aprendizagem, 

com a educação baseada na experiência, a sustentabilidade e a educação transformativa 

(Carneiro, 2013; Etzkowitz, 2013; Hope, 2016; König, 2015; Sedlacek, 2013). 

 

Proposição 3. A universidade deve estar localmente inserida, de maneira que o currículo 

ofertado reflita as capacidades e especificidades locais, tanto em termos de mercado de 

trabalho para o jovem quanto ao ecossistema onde está inserida 

 

Para que a universidade desempenhe sua função empreendedora de maneira adequada, esta 

precisa estar localmente inserida, tendo papel ativo e de liderança no desenvolvimento 

socioeconômico de uma região, e contribuindo com o fortalecimento das capacidades dos 
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membros de seu ecossistema (Audretsch, 2014; Etzkowitz & Klofsten, 2005; Etzkowitz, 

2014; Link & Sarala, 2019; Youtie & Shapira, 2008). 

Pensar a universidade empreendedora enquanto espaço de interação de pessoas é 

também pensá-la como um lugar de produção e troca de conhecimento, um local onde se 

desenvolve uma cultura empreendedora (Etzkowitz, 2003; Hope, 2016; Guerrero et al., 2016; 

Jansen, Van de Zande, Brinkkemper, Stam & Varma, 2015; Osborne et al., 2013). 

Uma universidade localmente inserida terá seus currículos e cursos orientados e 

adaptados para o contexto local, para a interdisciplinaridade e para as necessidades de seus 

alunos, envolvendo-os como participantes ativos de sua própria educação, e adotando 

perspectivas de aprendizagem centrada no aluno e de educação para a vida (Bernstein & 

Carayannis, 2012; Harkema & Schout, 2008; Lee, 2014; Pfeffer & Fong, 2014; Siegel & 

Wright). Assim, a universidade empreendedora poderá ser capaz de alavancar consigo todo o 

ecossistema empreendedor local, oferecendo capital humano e suporte a uma cultura 

empreendedora, além de servir de base para a formação de uma rede de colaboradores locais 

(Belitski & Heron, 2017; Brown & Mason, 2017; Etzkowitz, 2014; Guerrero et al., 2016). 

 

Proposição 4. A universidade deve atuar como ponte entre stakeholders, mobilizando atores 

locais em prol de uma agenda comum para a juventude 

 

A capacidade que a universidade tem de atuar como ponte entre diversos stakeholders em prol 

de uma agenda comum recebeu inicialmente o nome de “hélice tripla”, por reunir elementos 

de governos, indústrias, e a própria universidade (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 

2003). Como um dos desenvolvimentos posteriores, passou a se falar num modelo de “hélice 

quádrupla”, que incluía a sociedade civil nesse framework (Carayannis & Campbell, 2009). 

A universidade deve ser capaz de atuar na ponte universidade-indústria-governo-

sociedade em prol de uma agenda comum para os seus alunos. Tal abordagem é mais 

importante ainda para a juventude, que se vê diante de um momento desafiador de transição 

tanto para a idade adulta quanto para o mercado de trabalho (Bailetti, 2011; Bezerra et al., 

2017; Hayter, Lubynsky & Maroulis, 2017). Atuar como ponte envolve também trazer para 

dentro do ambiente universitário esses atores, para que as questões pertinentes à juventude 

possam ser discutidas entre os diversos stakeholders do ecossistema, contribuindo para a 

redução da distância entre academia e mercado (Benneworth & Jongbloed, 2010; Campanella, 

Della Peruta, Bresciani & Dezi, 2017; Carayannis & Campbell, 2009; Ratten, 2017). 
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Desse modo, uma universidade empreendedora pode ser capaz de reunir no mesmo 

espaço, por exemplo, estudantes pouco experientes com ideias interessantes de negócios e 

empreendedores, mentores e investidores mais experientes dispostos a dar suporte intelectual 

ou financeiro a essas ideias (Bailetti, 2011; Etzkowitz, Mello & Almeida, 2005; Hayter et al., 

2017). Na sociedade do conhecimento, a universidade e seus estudantes podem ainda, em 

parceria com os governos e empresas locais, e especialmente em regiões mais pobres, propor 

soluções locais para os problemas locais, onde abordagens tradicionais de mercado são pouco 

viáveis (Bezerra et al., 2017; Cassity & Ang, 2016; Fini et al., 2018; Sutter et al., 2019; Zahra 

& Wright, 2011). 

 

Proposição 5. A universidade deve mobilizar ações para fora de seus muros, desenvolvendo 

atividades de inclusão social dos jovens nas áreas em seu entorno 

 

A universidade tradicional tem sido comparada a uma torre de marfim, por causa de sua 

tendência de se fechar para dentro de seus muros, se isolando da sociedade e se distanciando 

do mercado com o seu foco estritamente acadêmico (Etzkowitz, 2013, Etzkowitz, Webster, 

Gebhardt & Terra, 2000). E o debate sobre a ética e a efetividade de se comercializar o 

conhecimento científico tem sido polêmico, em face da multiplicidade de papéis que a 

universidade empreendedora precisa desempenhar (Etzkowitz, 2013; Goldstein, Bergman & 

Maier, 2013; Martin, 2012; Trencher, Yarime, McCormick, Doll & Kraines, 2013). 

Acontece que novo modelo de universidade empreendedora incorpora a obtenção de 

resultados econômicos – e sociais – como parte de sua missão institucional, para devolver à 

sociedade os altos investimentos que são feitos em educação, como forma de legitimar as 

atividades de comercialização do conhecimento (Audretsch, 2014; Bailetti, 2011; Etzkowitz, 

2003; Rasmussen & Borch, 2010). Por isso, a universidade deve ser capaz de pensar e 

mobilizar ações para fora de seus muros, desenvolvendo atividades – por exemplo, de 

extensão – que sejam capazes de transformar as áreas em seu entorno e, portanto, trazendo 

benefícios sociais diretos para a sua localidade (Audretsch, 2014; Bezerra et al., 2017). 

É por isso também que o impacto social do que se desenvolve dentro da universidade – 

especialmente no campo da administração – tem sido cada vez mais valorizado (Audretsch, 

2014; George et al., 2012; Guerrero et al., 2016; Ratten, 2017; Samuelson, 2006). Assim, a 

universidade empreendedora tem como desafio adicional não apenas desenvolver novos 

conhecimentos para pesquisas ou para negócios que tenham uma função social e impactem 
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positivamente o entorno da universidade, mas precisa também ser capaz de dar visibilidade às 

suas ações (Bailetti, 2011; Jansen et al., 2015; Stensaker & Benner, 2013). 

 

1.4. Considerações Finais 

 

Este ensaio teórico buscou analisar o empreendedorismo como emancipação e as funções da 

universidade empreendedora enquanto mecanismos de mudança social, especialmente no 

contexto do jovem em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Nessa perspectiva, 

verificou-se que o empreendedorismo como emancipação surge da característica 

fundamentalmente socioeconômica desse fenômeno, além de seu potencial inclusivo e de sua 

capacidade de ser um direcionador da mudança, que deve ocorrer fundamentalmente no nível 

micro. Mesmo assim, a pesquisa em empreendedorismo ainda trata das questões relacionadas 

à pobreza de forma tímida, de forma que há muito espaço para pesquisas que se debrucem 

sobre o estudo do empreendedorismo em contextos de pobreza. 

Já em relação às funções da universidade empreendedora enquanto instituição que pode 

contribuir para o empreendedorismo como emancipação, verificou-se a existência de cinco 

funções básicas, a saber: (1) política pública social no nível micro; (2) geração de riqueza; (3) 

inserção local; (4) ponte entre stakeholders; e (5) ações “extra-muros”. Cada uma dessas 

funções foi apresentada como proposição, a partir dos debates de perspectivas existentes na 

literatura sobre universidade e empreendedorismo jovem. 

Entendemos que há diversos desafios a serem superados em ambas as vertentes. No 

empreendedorismo como campo de estudos ainda há uma distância dos temas relacionados à 

pobreza, de forma que o empreendedorismo como meio de redução da pobreza ainda é um 

campo de estudos bastante fragmentado (Bruton et al., 2013; Sutter et al., 2019); no outro 

pólo, mas enfrentando questão similar, ainda são poucos os estudos que tratam do suporte 

institucional da universidade na criação de empresas por jovens na prática (Åstebro et al., 

2012; Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; Wright et al., 2017). 

Portanto, há diversas abordagens e caminhos para pesquisas futuras. Em primeiro lugar, 

pesquisas que se debrucem sobre fenômenos sociais e sobre Grandes Desafios – como a 

pobreza – têm muito a ganhar do ponto de vista do impacto adotando métodos indutivos, sem 

prejuízo ao rigor desses estudos (Eisenhardt et al., 2016). Em segundo lugar, o jovem em 

situação de pobreza e vulnerabilidade social e os mecanismos de transformação e mudança de 

vida – especialmente aqueles que acontecem no nível micro, no dia a dia das pessoas – podem 

ser importantes objetos de estudo. Finalmente, pesquisas que tenham as funções da 
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universidade empreendedora como objetos de estudo podem contribuir avançando as 

discussões na teoria, na prática, e na formulação de melhores políticas públicas de 

empreendedorismo. 
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2 

 

A Universidade e o Ecossistema Empreendedor Jovem Local1 

 

Resumo 

 

A universidade tem a nova missão de promover o empreendedorismo e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico da região onde está inserida, fortalecendo o ecossistema 

empreendedor jovem local. Assim, o objetivo deste capítulo é entender como a universidade 

atua num ecossistema empreendedor jovem local. Para tanto, conduzimos um estudo de caso 

no Estado de Sergipe, que teve seu cenário de empreendedorismo jovem iniciado por volta de 

2004, como iniciativa de duas universidades locais, e hoje conta com outros stakeholders e 

iniciativas de incentivo ao empreendedorismo jovem. Os resultados da pesquisa trazem os 

principais componentes do ecossistema empreendedor jovem local, bem como a análise das 

funções da universidade empreendedora: (1) suporte educacional; (2) suporte de negócios; e 

(3) suporte de parcerias. Como contribuição teórica, o capítulo avança na discussão sobre o 

papel da universidade num ecossistema de empreendedorismo local jovem. De forma prática, 

contribui com recomendações para convergir os diversos atores do ecossistema em prol do 

empreendedorismo jovem. 

 

Palavras-chave: Universidade, Empreendedorismo, Ecossistema Empreendedor, Parceiros 

Locais, Jovem, Estudante. 

 
“A vida é um desdobramento, e quanto mais viajamos mais 

podemos compreender a verdade. Entender as coisas que nos 

cercam é a melhor preparação para entender as coisas que estão 

além” – Hipátia de Alexandria, Filósofa, Matemática e 

Astrônoma Grega radicada no Egito (c. 350-370 – 415) 

 

2.1. Introdução 

 

A universidade, que tradicionalmente tinha como missões o ensino, a pesquisa e a extensão, 

tem hoje a missão adicional de contribuir para o desenvolvimento econômico da região onde 

está inserida, através dos mecanismos institucionais dos quais dispõe para dar suporte ao 

empreendedorismo (Audretsch, 2014; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013; Martin, 2012). 

Essa nova missão está relacionada com a cobrança cada vez maior da sociedade para 

que a universidade “faça por merecer” os altos investimentos públicos que recebe (Bailetti, 

2011; Benneworth & Jongbloed, 2010; Markman, Phan, Balkin & Gianiodis, 2005). 

 
1 A primeira parte da pesquisa empírica que inspirou este capítulo foi publicada como: Bezerra, É. D., Borges, 

C., & Andreassi, T. (2017). Universities, local partnerships and the promotion of youth entrepreneurship. 

International Review of Education, 63(5), 703-724. 
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Isso porque a universidade se transformou para acompanhar as transformações da 

“sociedade empreendedora” na qual vivemos, que demanda de forma crescente que o 

conhecimento gerado na universidade possa ter algum tipo de aplicação prática e comercial 

(Audretsch, 2014; Etzkowitz, 2013; Guerrero, Urbano, Fayolle, Klofsten & Mian, 2016). 

Nesse sentido, têm surgido trabalhos dedicados à compreensão do chamado 

“ecossistema empreendedor” do qual a universidade faz parte, e que voltam a sua atenção 

para a importância de se estudar o contexto e a região na qual a atividade empreendedora se 

desenvolve (Clarysse, Wright, Bruneel & Mahajan, 2014; Gerrero et al., 2016; Isenberg, 

2010; Spigel, 2017). 

Um ecossistema empreendedor pode ser conceituado como o conjunto de stakeholders 

que, num dado contexto geográfico ou espacial, se reúne formal ou informalmente para dar 

suporte ao empreendedorismo (Clarysse et al., 2014; Guerrero et al., 2016; Isenberg 2010; 

Morris, Shirokova & Tsukanova, 2017; Spigel, 2017). 

Apesar disso, apenas recentemente se passou a analisar a influência que o ecossistema 

empreendedor local exerce nas empresas criadas por jovens estudantes no ambiente 

universitário (Bergmann, Hundt & Sternberg, 2016; Bezerra, Borges & Andreassi, 2017; 

Hayter, 2016; Hayter, Lubynsky & Maroulis, 2017; Wright, Siegel & Mustar, 2017). Como 

consequência disso, ainda se sabe pouco sobre o papel da universidade dentro desse 

ecossistema, ou mesmo como este evolui ao longo do tempo (Wright et al. 2017). 

Isso posto, este capítulo busca responder à seguinte questão de pesquisa: Como a 

universidade atua no ecossistema empreendedor jovem local?. Parte de uma tentativa de 

dar continuidade a uma pesquisa já realizada num contexto local de suporte ao 

empreendedorismo jovem/estudantil, permitindo assim uma análise ampla do ecossistema 

empreendedor jovem do Estado de Sergipe. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiro discute a universidade e seu 

papel central enquanto promotora do empreendedorismo jovem, para então partir para uma 

discussão acerca da importância da universidade como elemento central de um ecossistema 

empreendedor; em seguida, apresenta os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa de campo. Então, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa e, 

finalmente, são apresentadas as implicações teóricas e práticas do estudo, bem como 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2.2. A Universidade como Promotora do Empreendedorismo Jovem 

 

Uma série de revoluções acadêmicas transformou a universidade ao longo dos séculos, 

tornando-a uma “universidade empreendedora” (Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013). Esta 

passou de uma instituição medieval, cuja missão era treinar a elite religiosa e aristocrática, 

para uma instituição moderna, cujo novo “contrato social” se relaciona à missão adicional de 

se produzir conhecimentos práticos úteis para a resolução de problemas e, de forma mais 

ampla, para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão localizadas (Audretsch, 

2014; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013; Martin, 2012; Siegel & Wright, 2015). 

Tais mudanças acompanham as demandas crescentes da sociedade atual, 

inexoravelmente relacionadas ao surgimento de novos modos de vida e de produção. Isso 

porque nossa sociedade exige que as universidades façam jus aos altos investimentos públicos 

feitos nessas instituições (Bailetti, 2011; Benneworth & Jongbloed, 2010; Markman et al., 

2005). Nesse sentido, a universidade com visão de futuro é aquela capaz de incorporar o 

ensino da inovação e do empreendedorismo ao seu currículo, além de reunir os mais diversos 

stakeholders num contexto institucional estimulante para a atração de novos investimentos, a 

criação de novos negócios e, consequentemente, a geração de valor econômico para a região 

onde se localiza (Audretsch, 2014; Bailetti, 2011; Harkema & Schout, 2008; Lundström & 

Stevenson, 2005; Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007).  

Assim, a “universidade empreendedora” é fruto de uma “sociedade empreendedora”, e 

resultado de uma verdadeira metamorfose institucional iniciada quando passamos de uma 

sociedade industrial para uma sociedade baseada no conhecimento (Audretsch, 2014; 

Etzkowitz, 2013). Nessa configuração, a universidade passa a desempenhar um papel duplo, 

pois, ao mesmo tempo em que mantém o seu núcleo e valores tradicionais, precisa incentivar 

e desenvolver a pesquisa aplicada que gere conhecimentos que possam ser explorados 

comercialmente (Audretsch, 2014; Guerrero et al., 2016). 

Pega nesse “fogo-cruzado” de mudanças rápidas e uma sociedade cada vez mais 

demandante, a universidade enquanto instituição – e, porque não, a própria ciência? – é 

chamada por essa sociedade empreendedora para atender aos anseios por formas mais 

práticas, colaborativas e sustentáveis de produzir conhecimentos (Audretsch, 2014; Carneiro, 

2013; König, 2015). Isso porque, nesse modelo de universidade, as formas tradicionais de 

ensino e pesquisa se transformam no sentido de abarcarem novas formas de aprendizagem e 

de relações entre indivíduos. Nesse novo paradigma, o ensino, a pesquisa, e extensão e o 
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empreendedorismo não são excludentes, mas se complementam (Audretsch, Lehmann & 

Wright, 2014; Etzkowitz, 2013). 

Desse modo, o novo papel institucional da universidade está principalmente relacionado 

à sua capacidade de ajudar os estudantes a desenvolverem um pensamento crítico, uma 

intenção, e uma “mentalidade empreendedora”, essenciais num mercado cada vez mais 

globalizado e desafiador. Por isso não se trata apenas de oferecer ao jovem estudante o 

conhecimento e as habilidades presentes no currículo escolar, mas prepará-lo para uma 

sociedade cada vez mais dinâmica onde a palavra de ordem é a mudança (Birdthistle, Costin 

& Hynes, 2016; Mueller, 2011; Ratten, 2017).  

Contudo, há muitas críticas a respeito da real eficácia dos cursos e programas de 

formação empreendedora, especialmente no que se refere à dificuldade de relacionar o que é 

aprendido em sala de aula com a realidade prática (Fretschner & Weber 2013; Lindh, 2017; 

Mueller 2011; Oosterbeek, Van Praag & Ijsselstein, 2010), ou à constatação de que, em que 

pese a prioridade dada ao investimento no empreendedorismo em todo o mundo, nem todas as 

universidades obtêm igual sucesso em sua promoção (Jansen, Van de Zande, Brinkkemper, 

Stam & Varma, 2015; Powers & McDougall, 2005). 

No caso do estudante empreendedor essa questão é ainda mais crítica, porque em 

comparação com outros empreendedores mais velhos o jovem tem pouco ou nenhum 

conhecimento de negócios, poucos parceiros, falta de capital e maiores dificuldades para 

conseguir financiamentos e, por isso mesmo, necessita mais ainda do suporte institucional da 

universidade como forma de superar tais dificuldades (Bailetti, 2011; Bezerra et al., 2017; 

Edelman, Manolova, Shirokova & Tsukanova, 2016; Hulsink & Koek, 2014). 

Além disso, no campo teórico, ainda são poucos os estudos dedicados a esclarecer o 

processo de criação de novas empresas por jovens e estudantes no ambiente da universidade, 

também conhecidas como spin-offs, ou os mecanismos institucionais de suporte a esse tipo de 

organização (Åstebro, Bazzazian & Braguinsky, 2012; Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 

2017; Hayter et al., 2016; Wright et al., 2017). No âmbito prático, de certa forma, há uma 

“miopia” dos decisores políticos, que por vezes não consideram nem as especificidades 

regionais nem a participação dos atores locais no processo de formulação das políticas de 

empreendedorismo, processo este que deveria ser fundamentalmente coletivo (Acs, Åstebro, 

Audretsch & Robinson, 2016; Arshed, Carter & Mason, 2014; Åstebro et al., 2012; Autio, 

Kenney, Mustar, Siegel & Wright, 2014; Brown, Mawson & Mason, 2017; Isenberg, 2010). 

Diante do exposto, argumentamos que tal cenário evidencia a necessidade de que o 

fenômeno do empreendedorismo jovem seja analisado sob a perspectiva da universidade e seu 
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ecossistema. Isso porque a universidade empreendedora – enquanto tipo ideal – não apenas se 

insere em seu contexto local, como também possui a capacidade de reunir as pessoas em torno 

de um “objetivo empreendedor” comum, num ambiente de suporte favorável, que pode ser 

estrategicamente vital para que o jovem possa alavancar suas competências (Etzkowitz, 2003; 

Bailetti, 2011; Guerrero et al., 2016; Ratten, 2017; Wright et al., 2017). Com efeito, há um 

chamamento cada vez maior para que a universidade supere sua característica de “torre de 

marfim” e atue mais proativamente além de seus “muros institucionais”, através do estímulo 

ao empreendedorismo estudantil (Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; Etzkowitz, 

2014; Guenther & Wagner, 2008; Jansen et al., 2015; Lam 2010). 

Etzkowitz (2013) aponta quatro proposições que caracterizam o tipo ideal de 

universidade empreendedora e como esta deve se relacionar nas diferentes esferas 

institucionais, a saber: (1) interação com indústria e governo; (2) independência em relação a 

outras instituições; (3) hibridização organizacional como forma de reduzir problemas 

relacionados a objetivos organizacionais conflitantes, a exemplo da criação de spin-offs; e (4) 

reciprocidade ou renovação contínua da universidade em face das mudanças na indústria e no 

governo. De tal modo que, por ser uma “incubadora natural de ideias”, a universidade 

empreendedora transita de uma organização pautada no treinamento de indivíduos para um 

novo tipo de organização que dá forma a organizações nascentes híbridas, ou seja, geradas no 

ambiente acadêmico, mas com orientação de mercado (Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013). 

Na prática, entretanto, as universidades são heterogêneas e é comum haver um 

descompasso entre os seus objetivos empreendedores – de dar suporte ao nascimento de novas 

empresas – e os recursos e capacidades necessárias para atingi-los, especialmente porque 

tanto universidades quanto empresas nascentes sofrem influências de seu contexto e 

características locais (Bergmann et al., 2016; Clarysse, Wright, Lockett, Van de Velde & 

Vohora, 2005; Hayter et al., 2017; Mustar et al., 2006; Rasmussen & Borch, 2010; Wright et 

al., 2017). Não por acaso, sugere-se a existência de três estágios de maturidade – não 

necessariamente lineares ou sequenciais – da universidade empreendedora, que são: (1) 

tornar-se institucionalmente independente, em especial no sentido financeiro; (2) passar a 

atuar ativamente na comercialização de sua propriedade intelectual; e (3) integrar-se 

regionalmente com a comunidade, mas também com a indústria e o governo, atuando como 

uma ponte capaz de reduzir a dicotomia academia-mercado (Etzkowitz, 2013; Ratten, 2017). 

Alguns dos mecanismos utilizados pelas universidades para facilitar a geração de 

spillovers de tecnologia e conhecimentos comercializáveis e, como resultado, para que 

possam avançar em seu grau de maturidade, são os technology transfer offices – também 
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conhecidos como “núcleos de inovação tecnológica”, no Brasil –, as incubadoras de empresas, 

e os parques tecnológicos (Audretsch, 2014; Phan, Siegel & Wright, 2005; Ratten, 2017). 

É esse conjunto de stakeholders do governo e do mercado que, em suma, forma a rede 

de parceiros das universidades e suas empresas nascentes, numa dinâmica relacional com 

papéis que por vezes se sobrepõem, tal como no modelo de hélice tripla (Carayannis & 

Campbell, 2009; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, Mello & Almeida, 2005). Desse modo, tal 

“ecossistema empreendedor” reúne a universidade como organização central – embora nem 

sempre no papel de condutora do processo –, e seus parceiros locais, num ambiente que 

oferece suporte tangível (infraestrutura física, acesso a recursos financeiros) e intangível 

(cultura, valores, crenças) favoráveis ao empreendedorismo (Autio et al., 2014, Bezerra et al., 

2017; Guerrero et al., 2016; Jansen et al., 2015; Ratten, 2017; Wright et al., 2017). 

 

2.3. A Universidade e o Ecossistema Empreendedor Local 

 

Como um dos desdobramentos do novo papel da universidade na sociedade atual, começou-se 

a teorizar a respeito da rede ou ecossistema do qual a universidade faz – ou deve fazer – parte. 

Tal ecossistema pode ser entendido como o conjunto de atores, sejam indivíduos, 

entidades, e órgãos governamentais que, formal ou informalmente, unem-se num dado 

contexto geográfico para desenvolver o ambiente empreendedor local e dar suporte coletivo à 

atividade empreendedora (Guerrero et al., 2016; Morris et al., 2017). Trata-se de um 

entendimento de que o contexto espacial ou geográfico exerce forte influência no 

empreendedorismo e na inovação de um país (Clarysse et al., 2014). 

Na lógica de pensamento das teorizações sobre ecossistemas empreendedores reúnem-

se as literaturas de clusters, sistemas de inovação, geografia econômica, e redes, numa 

abordagem dotada de conceitos e métodos distintos, mas que parte da mesma premissa de que 

a região onde uma empresa está inserida influencia diretamente a sua competitividade, pois 

tais ambientes possuem atributos materiais, sociais e culturais que se traduzem em benefícios 

e recursos necessários para os empreendedores (Spigel, 2015). 

É necessário dizer, portanto, que quando se fala da relevância da universidade e do 

contexto regional para o empreendedorismo, tal conceito está ainda relacionado com uma 

série de “proximidades” diferentes que, além da proximidade geográfica, podem ser também 

proximidades cognitivas, organizacionais, sociais e institucionais (Bergmann et al., 2016; 

Boschman, 2005). Talvez por isso, embora muitos governos vejam os ecossistemas de 

empreendedorismo literalmente como um “santo graal”, a formulação dessas políticas tem 
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sido pobre e desorientada, pois tentam simplesmente emular regiões de sucesso e copiar suas 

melhores práticas, sem prestarem atenção às características próprias da localidade que se 

busca desenvolver (Harrison & Leitch, 2010; Isenberg 2010; Spigel, 2015). 

Assim, dado que diferentes regiões possuem características e capacidades distintas, a 

formulação de programas de suporte ao empreendedorismo deve considerar as necessidades 

locais, sendo papel dos governos locais direcionarem estrategicamente as suas políticas dentro 

da visão de que a universidade é parte importante do sistema regional de empreendedorismo 

(Bergmann et al., 2016; Brown et al., 2017). E, mesmo quando se trata de uma política 

nacional de empreendedorismo, é igualmente importante entender que os países não possuem 

características homogêneas, e por isso o estudo desse sistema de empreendedorismo deve ser 

focado em regiões específicas (Ács, Autio & Szerb, 2014). Ou seja, uma política de suporte a 

um ecossistema de empreendedorismo não pode ser generalista, mas desenhada considerando 

especificamente o contexto onde será implementada (Clarysse et al., 2014).  

Dentre os principais fatores determinantes de um ecossistema empreendedor forte, 

Isenberg (2010) aponta a necessidade de uma cultura de suporte ao empreendedorismo, além 

do engajamento dos seus diversos stakeholders, organizados em grupos formais e informais, 

dentro de suas respectivas redes de suporte, a saber: líderes e pessoas-chave no governo, 

profissionais com experiência na área, instituições sem fins lucrativos, escolas e 

universidades. O princípio dessa abordagem é que esses elementos, em conjunto, dão um 

suporte que não seria possível se atuassem de forma isolada (Isenberg 2010). 

Num ecossistema empreendedor, o papel da universidade está relacionado às suas 

capacidades de oferecer: (a) capital humano; (b) suporte a uma cultura empreendedora; e (c) 

suporte a uma rede de interrelações e ligações entre empreendedores, investidores, 

incubadoras de empresas e demais atores (Guerrero et al., 2016). De fato, redes locais fortes, 

universidades atuantes em pesquisa e capital de investimento, mas principalmente a existência 

de um capital social e uma infraestrutura de serviços de suporte ao empreendedorismo, são os 

principais fatores e/ou atributos presentes em ecossistemas e/ou clusters de sucesso (Feldman, 

2001). Dessa forma, tais ecossistemas se tornam como “imãs” para outras empresas, pois 

quando uma região ou cluster de empreendedorismo se desenvolve, essa localidade não 

apenas gera mais empresas que outras, mas também atraem outros tipos de empresas 

interessadas em fazer uso da infraestrutura e dos recursos que ali podem ser acessados (Brown 

et al., 2017). 

O princípio das teorizações sobre ecossistemas de empreendedorismo é o de que a 

universidade pode desempenhar um papel de âncora no que se refere à produção de 
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conhecimento; contudo, ainda existe um abismo gigantesco entre o que seria um “ecossistema 

de conhecimento” e um “ecossistema de negócios” como subsistemas desse ecossistema 

maior de empreendedorismo (Clarysse et al., 2014). Na realidade, a dicotomia 

academia/mercado é resultante de uma cultura universitária tradicionalmente “distante” da 

ideia de se comercializar o conhecimento gerado no ambiente universitário, e um dos fatores 

críticos quando se trata de transformar uma ideia em um negócio (Bailetti, 2011; Etzkowitz, 

2003; Mustar et al., 2006; Ndonzuau, Pirnay & Surlemont, 2002; Rasmussen, 2011; 

Rasmussen, Mosey & Wright, 2011; Vohora, Wright & Lockett, 2004). 

Ainda, dentro da própria universidade, os indivíduos – cientistas, acadêmicos, 

professores –, seja por questões ideológicas ou simplesmente porque certas áreas do 

conhecimento têm graus maiores ou menores de potencial de comercialização, têm 

respondido de formas divergentes a esse novo panorama de “universidade empreendedora” 

(Kalar & Antoncic, 2015; Lam, 2010). Há também uma série de críticas a respeito da real 

efetividade da universidade como promotora do empreendedorismo, sob o argumento de que 

as divergências de objetivos do dueto universidade-indústria talvez sejam irreconciliáveis 

(Harrison & Leitch, 2010; Lacy, Glenna, Biscotti, Welsh & Clancy, 2014). 

Independentemente desses pontos de vista distintos, ainda sabemos pouco sobre o 

fenômeno do empreendedorismo e a relação entre indivíduos dentro dessa perspectiva 

sistêmica (Ács et al., 2014). Além disso, apesar da relevância das startups – ou spin-offs, se 

consideradas as empresas criadas dentro das universidades e/ou incubadoras a elas ligadas – 

ainda sabemos pouco sobre como o contexto determina e influencia essas empresas, e menos 

ainda quando se tratam daquelas criadas por estudantes, ou como deveria ser um ecossistema 

ideal para que estudantes pudessem criar empresas de sucesso, já que estes são muito mais 

propensos a desenvolver algum tipo de atividade empreendedora nesse ambiente acadêmico 

(Åstebro et al., 2012; Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; Siegel & Wright, 2015; 

Wright et al., 2017). 

Desse modo, existe uma necessidade de novas pesquisas que se dediquem a analisar o 

papel e como a universidade interage dentro de ecossistemas de empreendedorismo, 

especialmente no que se refere à composição e a estrutura de funcionamento dessas redes e, 

dada a natureza dinâmica de um ecossistema empreendedor universitário, é importante ainda 

esclarecer empiricamente como este evolui ao longo do tempo (Clarysse et al., 2014; 

Guerrero et al., 2016; Hayter, 2016; Siegel & Wright, 2015; Wright et al., 2017). 
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2.4. Procedimentos Metodológicos 

 

A proposta deste capítulo é dar continuidade a uma pesquisa realizada no primeiro semestre 

de 2013 no Estado de Sergipe2, cujos resultados foram apresentados em alguns congressos e 

publicados como artigo em periódico. Dessa forma, esta pesquisa foi conduzida como um 

estudo de caso longitudinal em retrospectiva (Bryman & Bell, 2014; Yin, 2004). 

A principal vantagem desse design de pesquisa é a possibilidade de se estudar a 

mudança ao longo do tempo e, frente às limitações de tempo e de recursos, conseguir 

enriquecer esta pesquisa ao incorporar o material anterior à mesma, num recorte mais amplo 

(Bryman & Bell, 2011; Flick, 2004; Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Assim, adotando 

essa perspectiva foi possível aproveitar os resultados anteriores do campo e, ao mesmo tempo, 

ampliar o escopo temporal do estudo já realizado, mapeando algumas mudanças no 

ecossistema empreendedor e no cenário de empreendedorismo jovem no Estado de Sergipe. 

Desta vez, contudo, os “casos” não foram mais as empresas criadas por jovens, e sim o 

ecossistema empreendedor jovem de Sergipe, que ao longo dos últimos 14 anos teve suas 

duas universidades (Universidade Federal de Sergipe e Universidade Tiradentes) como 

organizações fundamentais. 

No que diz respeito à natureza do estudo, pode-se classificá-lo como uma pesquisa 

indutiva, uma vez que não se foi a campo com hipóteses pré-definidas para serem testadas, 

mas buscaram-se significados que fizessem sentido tanto para os indivíduos quanto para a 

literatura existente, no processo posterior de “volta à literatura” (Bryman & Bell, 2014; 

Eisenhardt, 1989; Langley & Abdallah, 2011). 

Somando as 11 entrevistas na pesquisa anterior, de 2013, mais as 18 entrevistas nesta 

nova pesquisa, realizadas entre março e setembro de 2019, foram coletadas mais de 31 horas 

de informações sobre o ecossistema empreendedor jovem de Sergipe e, particularmente, sobre 

a atuação das universidades nesse ecossistema. Uma vez obtido o consentimento para 

participar do estudo, os participantes responderam a perguntas formuladas a partir de um 

roteiro de entrevista semiestruturado, apresentado em conjunto com um “Protocolo de Estudo 

de Caso” (Yin, 2004), bem como um “Protocolo de Entrevista” (Creswell, 2009) que serviram 

de guia para a pesquisa de campo. Esses documentos são apresentados nos Apêndices A2 e 

B2, respectivamente. 

 
2 Bezerra dos Santos, É. D. (2013). Os Spin-offs Estudantis, Suas Dificuldades e a Atuação da Universidade: 

Estudo de Múltiplos Casos no Estado de Sergipe (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Sergipe – 

UFS, São Cristóvão, SE, Brasil. Disponível em: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3000. 

http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3000
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A codificação e análise do estudo de caso ocorreram nas seguintes etapas: (1) os áudios 

foram transcritos automaticamente com o uso do Sonix, e já nesta etapa ocorreu a eliminação 

de quaisquer “ruídos”, quer dizer, diálogos que não tinham relação direta com a pesquisa 

foram deletadas das transcrições; (2) o material coletado foi codificado analiticamente tanto 

em notas de campo quanto em códigos/nós no NVivo, o que possibilitou a decomposição e 

análise do material; e (3) a partir dessa decomposição dos dados brutos foi elaborado um 

relatório de estudo de caso que compõe as sessões de resultados e discussão a seguir. 

 

2.5. Resultados 

 

2.5.1. Componentes do Ecossistema Empreendedor Jovem Local 

 

Com uma área territorial de 21,9 mil km², o Estado de Sergipe é o menor do Brasil; sua 

população estimada em 2,2 milhões de habitantes o coloca como o menos populoso da Região 

Nordeste, e tanto os dados educacionais (IDEB de 4,3) quanto de trabalho e renda (renda 

média domiciliar per capita de R$ 906,00) e uma taxa de desocupação de 15,3% (segundo 

trimestre de 2019) o tornam um estado vulnerável econômica e socialmente (IBGE, 2019). 

Além disso, um índice de competitividade de 35,4 no Ranking de Competitividade dos 

Estados coloca o Estado de Sergipe na 22ª posição entre as 27 unidades federativas do Brasil 

(Ranking de Competitividade dos Estados [RCE], 2019). 

Trata-se, portanto, de um estado com muitos desafios a serem superados, como a rigor 

também ocorre em outros lugares do Brasil. E as universidades têm desempenhado um 

importante papel no que diz respeito à formação do jovem estudante, à inserção desse jovem 

no mercado de trabalho, e à intervenção direta na comunidade através de ações de extensão. 

O cenário empreendedor jovem do Estado de Sergipe é embrionário. Na Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) e na Universidade Tiradentes (UNIT) alguns de seus principais 

spin-offs estudantis foram criados a partir do ano de 2004 em suas respectivas incubadoras de 

empresas. Após um período de forte investimento estatal em editais de subvenção econômica, 

esse modelo acabou por se esgotar na crise econômica, e hoje ambas as universidades têm 

atuado principalmente na educação empreendedora, do ponto de vista do estudante enquanto 

sujeito dotado de competências empreendedoras, no incentivo à criação de ideias para 

negócios, mas não tanto mais na criação de empresas propriamente ditas como um fim. 

No que diz respeito ao ecossistema empreendedor jovem local e seus componentes, a 

partir dos relatos de pessoas-chave relacionadas ao empreendedorismo jovem, que na ocasião 
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foram solicitadas que desenhassem uma representação gráfica de como imaginavam ser 

formado esse ecossistema, foi elaborada uma figura que agrega as visões de cada uma das 

pessoas entrevistadas. A Figura 2.1 apresenta o ecossistema empreendedor jovem local do 

Estado de Sergipe e os seus componentes ou atores, segundo os entrevistados. 

 

 
 

Figura 2.1. Ecossistema Empreendedor Jovem Local 

 

Nesse modelo conceitual, as linhas tracejadas representam a fluidez entre os 

componentes do ecossistema, e cada balão representa um componente ou ator do ecossistema, 

sem que a proximidade ou distância entre um componente represente necessariamente uma 

proximidade ou distância institucional entre os atores. De fato, todos estão ligados pelo 

conhecimento como componente maior do ecossistema, e o tracejado também representa a 

fluidez de conhecimento entre os componentes do modelo. 

Depois do conhecimento, a universidade seria, teoricamente, o elemento central do 

ecossistema. E, embora não haja uma concordância ou clareza na discussão a respeito do 

protagonismo da universidade porquanto seu papel institucional central – ou em outras 

palavras, obrigatório – na promoção do empreendedorismo jovem, os entrevistados 

reconheceram que houve momentos de maior ou menor protagonismo das universidades 

locais. Hoje, por exemplo, o cenário de incubação encontra-se de certa forma paralisado, 

especialmente em virtude da falta de recursos financeiros e do cancelamento de editais de 

fomento, mas, mesmo assim, as universidades buscam o seu protagonismo de outras formas. 

Por exemplo, no caso estudado, tanto a UFS quanto a UNIT passaram a investir 

esforços em seus respectivos centros de empreendedorismo e de inovação. Ambas as 
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instituições possuem núcleos de extensão que fazem uma ponte entre o aluno, o seu curso, e 

empresas locais para estágios e outras atividades que os estudantes exercem extraclasse, 

dentro das empresas que fazem parte do ecossistema local no componente mercado. 

Enquanto universidades – aspirantes a se tornarem – empreendedoras, pode-se dizer que 

se de um lado a UFS – por ser pública – tem uma missão mais social em suas ações, a UNIT 

tem como missão principal a empregabilidade de seus estudantes. Não obstante, ambas 

operam missões sociais muito importantes para a comunidade local, com clínicas, hospitais, e 

projetos que atendem gratuitamente a sociedade. E, para além dos benefícios sociais 

imediatos, a atuação dos estudantes na prestação desses serviços à comunidade é uma forma 

de prepará-los, ainda durante o curso de graduação, para a prática profissional. 

Já o principal parceiro destacado pelos entrevistados foi o Sistema S, particularmente o 

SEBRAE, pela sua atuação organizacional enquanto agente promotor do empreendedorismo 

local e por funcionar como uma espécie de intermediário entre a universidade e o mercado. E 

o SENAC pela sua atuação na educação profissional e técnica de jovens. A relação com o 

SEBRAE tem sido importante para ambas as universidades. No caso da UFS, o SEBRAE tem 

sido parceiro do Centro de Empreendedorismo, que começou a funcionar em abril de 2017 e 

graças ao apoio do SEBRAE e de suas metodologias conseguiu superar suas metas e capacitar 

1300 pessoas em 8 meses. No caso da UNIT, o SEBRAE é parceiro na capacitação de 

professores multiplicadores e tem participado como parceiro da Exponegócios, um evento que 

já está em sua 17ª edição e onde os cerca de 600 alunos da disciplina de Empreendedorismo 

apresentam ideias inovadoras desenvolvidas ao longo do semestre. 

Observou-se também que tem ocorrido uma mudança no perfil do estudante. Se antes 

esse aluno buscava uma graduação como passo intermediário para se conseguir um emprego 

público, a escassez de concursos públicos fez com que jovens empreendedores passassem a 

buscar as iniciativas empreendedoras das ações de extensão, nos núcleos e centros de 

empreendedorismo, e nas disciplinas ofertadas pelos professores. Um ponto a se destacar 

nessa relação universidade-aluno no ecossistema empreendedor jovem local é um forte 

componente de informalidade e pessoalidade no contato professor-aluno, de forma que a 

figura do professor acaba sendo mais de um professor-amigo ou de um mentor desse aluno. 

Por isso, as universidades têm passado pelo desafio de institucionalizar o aspecto humano 

dessas relações e mesmo de facilitar o contato entre o professor que desenvolve ações de 

empreendedorismo na universidade e o jovem empreendedor que deseja participar. 

Em paralelo, começou o surgimento de grupos informais como o Caju Valley – 

corruptela e junção das palavras “Aracaju” e “Silicon Valley” –, um movimento que funciona 
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digitalmente, nas redes sociais, e que realiza reuniões periódicas presenciais para se discutir 

aspectos relacionados ao empreendedorismo e à inovação em Sergipe. 

Outros componentes importantes são os agentes financeiros, afinal um jovem que quer 

empreender precisa de recursos financeiros para dar início a uma nova ideia de negócio. 

Contudo, o financiamento para empresas nascentes não é fácil, pois mesmo havendo crédito 

no mercado a captação desses recursos envolve garantias reais, que no caso do jovem 

empreendedor é mais um fator complicador. Com a queda no número de editais de fomento, 

outras iniciativas têm surgido, como crowd-funding, e investidores anjos. 

Por isso, o Estado – ou Governo, em seus diversos níveis – aparece como componente 

do ecossistema especialmente no que diz respeito à oferta de recursos financeiros através de 

editais de fomento, possibilitando a parceria entre agências de fomento e Fundações de 

Amparado à Pesquisa (FAPs), que por sua vez atuam em consonância com as Instituições 

Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), conforme estabelecidas pela Lei nº 13.243, 

de 11 de Janeiro De 2016. No caso do Estado de Sergipe, têm-se como principais 

componentes do ecossistema empreendedor local a Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC), que se destaca pelo Programa 

Centelha, que seleciona empreendimentos inovadores em parceria com o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), e com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O 

programa não tem o jovem como foco específico, mas busca desenvolver startups e 

disseminar a cultura empreendedora no Estado de Sergipe, investindo em torno de R$ 53 mil 

em 23 projetos ganhadores. A FAPITEC incentiva ainda, por meio de editais, programas de 

Iniciação Científica (PIBIC Jr.), e tem lançado editais de apoio às Olimpíadas de Ciências e à 

Popularização da Ciência, ambos tendo o jovem como público-alvo. 

Como principal ICT do Estado de Sergipe se destaca o Sergipe Parque Tecnológico 

(SergipeTec), que opera uma incubadora de empresas e o Centro de Pesquisa, Inovação e 

Difusão em Tecnologias de Sergipe (CeTS), do qual participam 15 pesquisadores doutores de 

diversos departamentos da UFS, desenvolvendo projetos em parceria com os seus alunos. 

Ironicamente, a UFS figurava de instituições fundadoras do parque tecnológico e é sua 

vizinha, mas hoje há certo distanciamento institucional da UFS em relação ao SergipeTec. O 

antigo Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE), fundado em 2000, foi fechado 

porque a universidade designava um professor como gestor da incubadora, mas não o retirava 

das outras atribuições, como sala de aula, o que tornava o duplo papel incompatível. 
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Isso reflete a dificuldade que essa universidade pública enquanto instituição de ensino, 

pesquisa, e extensão, ainda encontra para realizar sua nova missão de promover o 

empreendedorismo local, por causa da burocracia e da distância academia/mercado que 

normalmente existe na universidade pública brasileira. Já no caso da UNIT, por se tratar de 

uma instituição de natureza privada, o movimento empreendedor é mais incentivado e mais 

estruturado no sentido de oferecer uma disciplina de Empreendedorismo comum a todos os 

seus cursos, que culmina na apresentação de ideias de negócios por seus alunos num evento 

semestral. E, mais recentemente, em outubro de 2019, a UNIT inaugurou o Tiradentes 

Innovation Center, um lugar designado especificamente para trazer empresas, estudantes e 

empreendedores para dentro da universidade, e dessa maneira criar um espaço de 

aprendizagem focado na educação empreendedora e na integração dos componentes do 

ecossistema de empreendedorismo local. Trata-se do primeiro espaço desse tipo em Sergipe. 

 

2.5.2. Funções da Universidade Empreendedora 

 

Suporte Educacional 

 

A função de suporte educacional é a mais óbvia porque ela faz parte do ensino, a missão 

primordial da universidade. Hoje se percebe que as universidades têm desempenhado um 

papel muito mais relacionado com a formação do estudante enquanto indivíduo 

empreendedor, o que em si é um aspecto importante para o fortalecimento do ecossistema 

empreendedor jovem local. Uma sociedade com indivíduos empreendedores é uma sociedade 

que tem mais chances de prosperar, por isso em ambas as universidades estudadas o foco das 

ações educacionais voltadas ao empreendedorismo tem se relacionado com o 

desenvolvimento de competências empreendedoras e de autonomia do estudante. 

No Centro de Empreendedorismo da UFS há diversos casos de jovens de cursos não 

necessariamente voltados à gestão que têm demonstrado aptidões empreendedoras antes 

inesperadas, por isso o centro busca formar o estudante com uma visão de mundo mais ampla, 

para se pensar a atuação profissional desse aluno “fora da caixa”. São criados times 

multidisciplinares e foram adotadas metodologias que colocam os jovens como protagonistas, 

e inclusive um modelo de gestão horizontal onde todos têm igual poder decisório. 

Especialmente na disciplina de empreendedorismo da UNIT, tem se buscado a formação 

de grupos de estudos multidisciplinares, de forma que alunos de cursos que antes não se 

enxergavam como empreendedores passaram a notar que até mesmo os futuros médicos, 
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odontologistas, psicológicos e enfermeiros, por exemplo, irão atuar profissionalmente sendo 

pessoas empreendedoras em suas rotinas diárias. 

Esse tipo de abordagem educacional que coloca o estudante como sujeito ativo das 

atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula foge do modelo tradicional de ensino, 

mas é o modelo de ensino que a “universidade empreendedora” deve almejar, especialmente 

no que diz respeito à necessidade de se repensar os modelos tradicionais e aprimorá-los. 

 

Suporte de Negócios 

 

A função de suporte para negócios diz respeito propriamente à formação técnica necessária 

para o desenvolvimento e prototipagem de novas ideias. E, mais especificamente, está 

relacionada ao desenvolvimento de competências de gestão que permitam aos estudantes 

conseguir identificar, formalizar e avaliar o potencial mercadológico de uma ideia. 

Em ambos os casos estudados o que se percebeu foi que houve, ao longo do tempo, uma 

mudança no sentido de pensar o negócio ou o processo de geração de ideias como um meio e 

não um fim. Se antes o foco das universidades era as incubadoras de empresas a e criação de 

novas empresas, no momento atual tanto a UFS quanto a UNIT estão mais interessadas 

institucionalmente na formação de indivíduos empreendedores, mas que estes possam ser 

empreendedores mesmo não sendo donos de seus próprios negócios, dentro das empresas 

onde forem trabalhar no futuro. Essa perspectiva do intraempreendedorismo acaba sendo uma 

cobrança do próprio mercado, que busca aquele profissional que tenha iniciativa, e, portanto é 

mais uma estratégia que busca aumentar as chances de empregabilidade do jovem. 

Ainda assim, em ambas as universidades existem iniciativas para que os estudantes 

aprendam na prática como criar uma startup ou, em outras palavras, como transformar uma 

ideia em negócio. São oficinas e workshops, maratonas, hackathons, rodadas de negócios, e 

eventos realizados semestralmente ou anualmente, que colocam em contato estudantes e 

atores do mercado e demais componentes do ecossistema empreendedor local. 

No caso da UFS, estudantes de cursos como engenharia de alimentos e química têm 

produzido cervejas artesanais, embutidos, queijos, mel, mas a comercialização desses 

produtos encontra barreiras burocráticas e legais que impedem a comercialização dos 

mesmos. Como resposta, a universidade está desenvolvendo um projeto para criação de um 

empório onde esses produtos poderiam ser comercializados, e o dinheiro revertido para a 

solução de problemas de infraestrutura do campus universitário. Existem atualmente 31 

empresas juniores na UFS, e o Centro de Empreendedorismo tem buscado realizar rodadas de 
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negócios e firmar parcerias com empresas e prefeituras locais, mais uma vez, tendo como 

contrapartida social a resolução de problemas internos do próprio campus. Além disso, o 

Centro desenvolve programas de mentoria acadêmica e de negócios para estimular a formação 

de professores mentores, mudando a visão de muitos sobre o empreendedorismo. 

 

Suporte de Parcerias 

 

Já a função de universidade como ponte está relacionada ao modelo de hélice tripla 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003). A universidade, por sua capacidade de 

transitar entre governo e mercado consegue facilitar o contato entre o estudante e os outros 

componentes do ecossistema empreendedor jovem local, que de outra forma seria mais 

complicado devido à falta de credibilidade inerente à pouca experiência e à pouca idade dos 

jovens estudantes. 

O contato com o governo ocorre majoritariamente através dos editais de fomento, nos 

quais os estudantes participam com a mentoria e colaboração de professores orientadores. O 

exemplo mais recente é o Programa Centelha da FAPITEC, que vai selecionar e desenvolver 

ideias de negócios inovadoras. Também há, como mencionado no caso da UFS, a 

formalização de convênios entre suas empresas juniores e diversas prefeituras do Estado de 

Sergipe. Através dessas atividades há a previsão de um montante de R$ 500 mil distribuídos 

anualmente entre as empresas juniores da universidade. 

O contato com o mercado ocorre principalmente com a intermediação da universidade 

para realização de estágios de seus estudantes, que por vezes acabam sendo efetivados. A 

UFS conta com uma coordenação geral de estágios, ligada à Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), que conta com um banco de dados de mais de 19 mil alunos cadastrados na 

Plataforma de Estágios e aproximadamente 2500 instituições parceiras conveniadas. A UNIT 

possui o UNIT Carreiras, que realiza palestras e treinamentos em empreendedorismo e 

orientação de carreira, e num único evento em abril de 2019 conseguiu reunir empresas locais 

que apresentaram mais de 600 oportunidades de estágio para os seus estudantes. São 

iniciativas que garantem a empregabilidade do estudante, mas que do ponto de vista 

estratégico se tornam ainda mais importantes por aproximar universidades e mercado. 

O quadro 2.1 apresenta as evidências empíricas dessas funções de suporte da 

universidade no ecossistema empreendedor jovem local. 
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Quadro 2.1. Evidências Empíricas das Funções de Suporte da Universidade no Ecossistema 
Função Evidência Empírica 

Suporte 

Educacional 

“Naquela proposta dos quatro pilares para a educação do século 21 o 

empreendedorismo traz muito claramente para a realidade escolar o aprender a fazer o 

e aprender a conviver. Então isso enriquece muito a vida escolar, as relações, as 

possibilidades inclusive lúdicas que você tem para trabalhar em sala de aula. E Sergipe 

à época, conseguiu aprovar no Conselho Estadual de Educação uma matriz curricular 

contemplando a disciplina de empreendedorismo para o segundo e terceiro ano do 

Ensino Médio”. (Paulo do Eirado, SEBRAE). 

 

“Nós criamos uma disciplina de diagnóstico e consultoria. O que seria essa disciplina? 

Pensando nos dez semestres do curso de administração, é uma disciplina que seria vista 

no nono semestre, onde os alunos pagariam todos os conhecimentos que foram 

adquiridos ao longo do curso, Iriam até uma determinada empresa se dividiriam em 

grupos de trabalho para resolver os problemas daquela organização. E essa uma 

abordagem interessante porque mostra para as empresas que a universidade está aqui, e 

faz com os alunos entendam que quando você chega no contexto de uma organização 

os problemas são complexos, isso exige que você pense de uma forma fora da caixa 

mesmo, e vai fazer com que as diferentes equipes de trabalho se comuniquem também 

entre si” (Glessia Silva, UFS). 

Suporte de 

Negócios 

“[No Programa PP Júnior] a gente fez rodadas de negócios entre as empresas juniores e 

a Prefeitura de São Cristóvão, e agora a gente vai evoluir... Vão fazer rodadas com 

empresas privadas e com a própria UFS, para resolver os problemas da universidade, 

que seria a contrapartida. [Já o programa de mentores Empreender busca] o estímulo e 

a formação de professores e mentores na universidade, e esse projeto ainda tem o papel 

de levantar tudo o que existe na comunidade acadêmica no sentido de negócios, ideias, 

startups. E tudo isso vai ser subsídio para a criação do Programa de Criação de Startups 

da UFS”. (Prof. Augusto César, UFS). 

 

“[A gestão da universidade] sabe da importância que isso tem, da gente fomentar isso, 

de criar esse aluno que... Para você ter ideia, nós temos alunos de enfermagem [na 

disciplina e na Exponegócios]. Aí você pode dizer “poxa, enfermagem?”... [Mas] o 

aluno de enfermagem pode montar a clínica dele. E não somente ser empreendedor 

como também ser intraempreendedor, é o que sempre falamos aqui, [...] fazer com que 

esses meninos brilhem o olhar”. (Prof. Isabel Barreto, UNIT). 

 

“Nós realizamos capacitações com os professores para aplicar empreendedorismo 

dentro da sala de aula, então eles pegaram ferramentas de empreendedorismo para 

poderem fazer uma transformação nas suas aulas, de tal sorte que eles conseguissem 

estabelecer o elo. Porque nós vemos em países que desenvolvem empreendedorismo 

que os professores são exemplo para os estudantes e eles até trabalham juntos em 

empreendimentos, porque ele consegue transferir essa expertise que ele possui para o 

jovem, como uma experiência profissional” (Prof. José Walter, UNIT). 

Suporte de 

Parcerias 

“Como ponte existem os parceiros naturais, como o SEBRAE e o SENAI, e a gente 

está buscando outras que não são muito tradicionais, como o Google. A universidade 

se tornou a primeira universidade do mundo referência do Google... Essas empresas de 

tecnologia, essas grandes empresas são multinacionais e vieram de startup, eles 

entendem a importância que tem isso, e eles são investidores nesse mundo... Quando 

eles buscam fomentar regiões, que você pode dizer o seguinte, “mas Sergipe?”... É, 

Sergipe! Quem imaginava que Orlando, uma cidade pantanosa, ia se tornar a capital do 

entretenimento? Quem imaginava que a Nokia, que fabricava botas e machados para 

cortar árvores, se tornaria a maior fabricante de celulares do mundo? Sergipe também 

pode ter uma característica, por que não?” (Prof. Domingos Sávio, UNIT). 

 

“A universidade tem que dar o retorno à população... Por isso que a parte de extensão 

está sendo muito focada. Assim a gente tem que dar o retorno à população, a 

universidade tem que sair de seus muros, se colocar de uma maneira que ela não tenha 

que ser cobrada, mas [fazer uso dos recursos humanos] que dispõe para dar o retorno 

para a sociedade”. (Prof. Débora Eleonora, UFS). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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2.6. Discussão e Implicações 

 

Esta pesquisa trouxe uma série de insights sobre a composição de um ecossistema 

empreendedor jovem local, e também sobre como a universidade atua dentro desse 

ecossistema. As três funções de suporte identificadas foram: (1) educacional; (2) de negócios; 

e (3) de parcerias. 

De certa forma, a transformação de um modelo educacional tradicional para um modelo 

que coloca o estudante como sujeito ativo do processo de ensino aprendizagem coloca a 

universidade empreendedora como elemento central das novas demandas da sociedade 

(Audretsch, 2014; Guerrero et al., 2016; König, 2015). Universidades que estejam à frente 

desse processo de mudança – para uma sociedade empreendedora – são aquelas capazes de 

incorporar a promoção do empreendedorismo como parte de suas missões, trazendo impactos 

positivos principalmente para as cidades e regiões onde estão inseridas (Bailetti, 2011; 

Bezerra et al., 2017; Hope, 2016; Osborne, Kearns & Yang, 2013). 

No caso do jovem em transição para a idade adulta, a necessidade de suporte da 

universidade é ainda mais crítica porque este possui características que tornam o ato de 

empreender ainda mais difícil, a saber: (a) pouca idade; (b) pouca ou nenhuma experiência 

profissional e de mercado; (c) pouca experiência profissional; (d) falta de credibilidade diante 

do mercado; e (e) falta ou dificuldade de acesso a recursos financeiros (Bailetti, 2011; Bezerra 

et al., 2017; Borges & Filion, 2012; Hayter et al., 2017). 

De um lado, há estudos que sugerem que universidades localizadas fora de regiões de 

maior relevância econômica são afetadas negativamente pelo contexto regional, até mais do 

que o jovem empreendedor (Bergmann et al., 2016). De outro, existem casos de universidades 

que se desenvolvem satisfatoriamente mesmo estando fora de clusters tecnológicos já 

consolidados (Rasmussen & Borch, 2010). 

Em Sergipe, especificamente, pode-se dizer que o ecossistema empreendedor jovem 

ainda está em fase embrionária, que o estado está fora dos grandes centros econômicos do 

país, e que suas universidades ainda não atingiram o nível máximo de maturidade como 

“universidades empreendedoras”. Mas também se pode dizer que dada a fluidez do 

ecossistema e, a despeito de ser tentador, deve-se evitar trazer exemplos de fora para dentro 

do ecossistema com o objetivo de aprimorá-lo. Não por acaso, políticas de inovação e de 

empreendedorismo que tentam copiar boas práticas acabam falhando por não considerarem o 

contexto local (Etzkowitz, 2012; Howells, 2005; Isenberg, 2010; Tödtling & Trippl, 2005; 

Veugelers & Schweiger, 2016). 
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Quanto ao modelo teórico “mais apropriado” ao desenho conceitual aqui apresentado na 

análise do ecossistema empreendedor jovem de Sergipe, destaca-se que apesar das críticas 

quanto à sua aplicabilidade o ecossistema funciona num processo de metaempreendedorismo 

bastante similar aos modelos de hélice tripla ou de hélice quádrupla (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003; Carayannis & Campbell, 2009). A universidade transita 

entre governo, mercado e sociedade, e dentro desse modelo há a existência de organizações 

“híbridas”, que transitam de maneira similar e operam como importantes parceiros da 

universidade, como é o caso do SEBRAE. 

 

2.6.1. Implicações Teóricas 

 

Como implicação teórica principal, pode-se dizer que esta pesquisa avançou um pouco mais 

no entendimento do empreendedorismo jovem no contexto de um ecossistema local de 

empreendedorismo que ainda dá seus primeiros passos. Portanto, a identificação dos 

componentes do ecossistema e das funções de suporte da universidade são dois fatores de 

contribuição para o entendimento desses fenômenos. 

 Outra implicação teórica de se conhecer o desenvolvimento de um ecossistema tão 

novo e num estado “periférico” – no sentido de estar fora do eixo econômico mais forte do 

Brasil – é que o contexto e as especificidades locais não permitem a “importação” modelos 

que deram certo em outros locais. Existem aspectos educacionais, culturais, sociais e 

econômicos próprios de um ecossistema de empreendedorismo local que o tornam singular e, 

analiticamente, dificultam a comparação entre diferentes ecossistemas. 

Por isso, do ponto de vista teórico-metodológico, abordagens indutivas e de estudo de 

caso que possam explorar o fenômeno em sua singularidade e com mais profundidade 

parecem ser estratégias mais interessantes para desenvolver o corpus teórico da literatura 

sobre ecossistemas de empreendedorismo. 

 

2.6.2. Implicações Práticas 

 

Esta pesquisa conseguiu identificar algumas questões de natureza prática relacionadas à 

composição do ecossistema de empreendedorismo jovem local e à atuação da universidade. 

Primeiro, existe certo bloqueio ou resistência ao empreendedorismo na Universidade Federal 

de Sergipe, como se fosse algo ruim. Então um aspecto a ser trabalhado – principalmente 

junto ao corpo docente – é o esclarecimento da importância do empreendedorismo para a 
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sociedade e, particularmente, para os jovens estudantes. Vencida a barreira do preconceito, 

professores dessa universidade pública poderão rever suas atuações em sala de aula e 

desenvolver disciplinas mais engajadas com o fenômeno do empreendedorismo. 

Esse primeiro aspecto está diretamente relacionado com o segundo, que é a distância 

entre universidade e mercado. O modo de pensar acadêmico é diferente do modo de pensar do 

mercado, então se devem buscar novas formas de interação que possam permitir uma maior 

integração entre esses dois componentes importantes do ecossistema de empreendedorismo 

local, garantindo aos jovens tanto um ambiente de negócios mais favorável quanto um 

mercado de trabalho mais forte. 

Ainda no contexto dessa universidade pública, a burocracia tem sido prejudicial para as 

atividades de empreendedorismo jovem. Professores em regime de dedicação exclusiva não 

podem desenvolver atividades econômicas no mercado, e um produto desenvolvido por 

estudantes e professores ou pesquisadores de um departamento não podem ser 

comercializados. Tais barreiras inibem já na essência quaisquer tentativas de empreender, pois 

as restrições legais são amplamente conhecidas e fazem parte de um debate corrente no meio. 

Finalmente, uma implicação prática desta pesquisa é que no ecossistema de 

empreendedorismo estudado o modelo de incubação talvez tenha chegado a um momento de 

saturação no Estado de Sergipe. Algumas das empresas que dependiam essencialmente de 

recursos das agências de fomento para funcionar foram fechadas ou se enfraqueceram durante 

a crise econômica atual. Ambas a UFS e a UNIT têm investido com mais força em seus 

respectivos centros de empreendedorismo e de inovação, cujo foco está nas funções 

educacional e de negócios, mas não na incubação de empresas como um fim. 

 

2.7. Considerações Finais 

 

O objetivo do capítulo foi entender como a universidade atua no ecossistema empreendedor 

jovem local. Para tal foram identificados os principais componentes ou atores do ecossistema 

local, assim como sua integração com o jovem empreendedor. 

Identificou-se que existe uma expectativa de que a universidade tenha uma atuação no 

ecossistema como protagonista, mas que ela não deve ser a única e que não deve ser 

responsabilidade da universidade seu driver desse ecossistema, uma vez que existe uma série 

de outros atores que também podem atuar dando funcionalidade ao mesmo. 

Expandimos a discussão para as funções principais da universidade empreendedora 

dentro do ecossistema, a saber: (1) suporte educacional; (2) suporte de negócios; e (3) suporte 



55 

 

de parcerias. Em seguida, discutimos as implicações desse arranjo institucional tanto para o 

ecossistema quanto para o suporte ao jovem empreendedor. 

O capítulo avança teoricamente por estudar o jovem empreendedor, que em si já é um 

tema pouco explorado na literatura, e por estudar a atuação da universidade dentro do 

ecossistema empreendedor jovem local, assim como a composição do mesmo.   

Observamos que o ecossistema local tem se desenvolvido paulatinamente, e com novas 

iniciativas que têm se direcionado especificamente para a formação do jovem empreendedor 

enquanto pessoa, e para criação de competências empreendedorismo nos estudantes, que no 

futuro serão massa crítica e poderão ser potenciais empreendedores na localidade. Assim, hoje 

a atuação das universidades está mais voltada ao aspecto educacional da formação 

empreendedora, da formação de uma mentalidade empreendedora nos alunos, e na criação de 

ambientes físicos favoráveis ao empreendedorismo, mas ambas as universidades estão 

situadas nas fases mais embrionárias do que a literatura coloca como “universidade 

empreendedora”. 

Como sugestões para pesquisas futuras, indicamos a importância de se comparar 

ecossistemas locais de diferentes locais tem como outras técnicas de pesquisa que são 

complementares ao estudo de caso, como por exemplo, pesquisas documentais. 

Reconhecemos a dificuldade de se comparar ecossistemas de contextos locais diferentes, 

então o desafio adicional para os pesquisadores é pensar formas de comparar nem tanto os 

ecossistemas, mas as especificidades – história, cultura, sociedade, economia, educação – de 

cada lugar. Talvez se ganhe mais com o estudo de caso único do fenômeno em sua 

singularidade do que com a tentativa de generalização que engessa e dificulta a pesquisa em 

administração (Eisenhardt, Graebner & Sonenshein, 2016). 

Finalmente, esta pesquisa tem suas próprias limitações. Como estudo de caso único não 

foi possível fazer uma análise comparativa entre casos utilizando o mesmo instrumento de 

pesquisa. Ainda, fez um relato que é mais uma fotografia do que um filme do ecossistema, e 

dada a complexidade e dinamicidade do fenômeno novos atores entram e saem do 

ecossistema a todo momento. Por isso mesmo enfatizamos a fluidez no modelo conceitual 

que, obviamente, não se esgota naqueles componentes. Há outros atores importantes que por 

força da limitação de tempo não foram analisados como, por exemplo, as iniciativas de 

empreendedorismo no Ensino Médio. 
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Apêndice A2: Protocolo de Estudo de Caso 

 
Quadro 2.2. Protocolo de Estudo de Caso 

Etapa Atividades Descrição 

Seleção 

• Seleção do caso 

• Seleção dos respondentes 

• Agendamento das entrevistas 

• Termo de Consentimento 

•Critérios de Seleção: (1) Retornar aos respondentes 

dos casos anteriores; (2) buscar novos respondentes 

entre jovens empreendedores; (3) respondentes 

apontados como principais parceiros locais 

(SEBRAE, Fapitec, SergipeTec) pelos respondentes 

estudantes/universidade; (4) o cenário de 

empreendedorismo jovem em Sergipe e o suporte da 

universidade serão os casos amplos; (5) alcance de 

saturação teórica 

•Identificação do Campo: Estado de Sergipe, 

Universidade Federal de Sergipe e Universidade 

Tiradentes, com seus respectivos spin-offs estudantis 

e parceiros locais que deram/dão suporte às empresas 

criadas por estudantes, num recorte longitudinal com 

horizonte temporal de aproximadamente 14 anos 

Coleta 

• Coleção de material já produzido 

• Coleta de informações em website 

• Realização de entrevista 

• Anotações durante entrevista 

• Gravação da entrevista 

•Fontes de Evidências: Entrevistas anteriores e 

materiais produzidos a partir delas (dissertação de 

mestrado, artigos); novas entrevistas, websites, redes 

sociais, documentos impressos (folders, material de 

publicidade, relatórios) 

•Instrumento de Pesquisa: Roteiro semi-estruturado 

de entrevista, considerando as categorias, dimensões 

e elementos de análise do estudo 

•Duração da Entrevista: De 50 a 120 minutos 

Codificação 

• Transcrição da entrevista 

• Verificar se há questões pendentes 

• Ajuste nos instrumentos de pesquisa 

• Codificação do material 

•Utilização de Softwares: Para organizar melhor e 

lidar com o grande volume de informações, foram 

utilizados softwares de auxílio à pesquisa qualitativa, 

como Sonix e NVivo 

•Codificação: Os nós e sub-nós foram criados no 

NVivo considerando as categorias e os elementos de 

análise do estudo; se necessário, será feita também a 

codificação in vivo do material 

•Ajuste no Instrumento de Pesquisa: Sempre que 

foi necessário, o roteiro semi-estruturado de 

entrevista foi verificado e ajustado  

Análise 

• Análise do caso 

• Elaboração de ficha-síntese do caso 

• Validação do caso 

 

•Análise do Caso: O caso será analisado a partir dos 

elementos de análise que compõem esta pesquisa, 

considerando a relação do caso com a teoria 

•Ficha-Síntese: Será elaborado um quadro matricial 

que permita a visualização do material codificado 

numa única tela, denominado “ficha-síntese” 

Relatório 
• Elaboração de relatório individual 

• Elaboração de relatório comparativo 

•Relatório Individual: Deve conter informações 

sobre as unidades de análise, ou seja, empresas e 

universidades, mas também sobre o caso amplo do 

cenário empreendedor jovem no Estado de Sergipe 

•Relatório Comparativo: Deve conter a análise 

comparativa entre casos e, principalmente, ser capaz 

de identificar os principais atores, as falhas e 

soluções para o ecossistema empreendedor local 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Apêndice B2: Roteiro Semi-Estruturado de Entrevista 

 

Nome do Entrevistado: 

Nome da Empresa/Universidade/Parceiro Local: 

Data da Entrevista: ____/____/____. 

 

1. Pedir ao entrevistado que conte um pouco de sua história/trajetória de vida 

(Se caso antigo, mostrar resumo do caso e resgatar os principais acontecimentos dos 

últimos cinco anos; se caso novo, perguntar sobre o perfil do entrevistado, perfil da 

empresa, sobre a relação com a universidade, e sobre iniciativas informais locais; se 

universidade/parceiro local, buscar entender a visão geral da pessoa sobre o 

empreendedorismo jovem, sobre a cultura acadêmica e as barreiras no suporte ao 

empreendedorismo estudantil). 

 

2. Questionar o entrevistado sobre a atuação da universidade 

(Se caso antigo, perguntar sobre o estado atual da relação com a universidade, possíveis 

avanços e retrocessos nessa dinâmica relacional, e sobre os parceiros locais; se caso novo, 

questionar sobre as formas de apoio da universidade e os principais parceiros locais 

conseguidos a partir dessa ponte; se universidade/parceiro local, identificar os principais 

mecanismos de suporte institucional, além dos avanços e retrocessos em relação à atuação 

da universidade como ponte entre empresas criadas por jovens e parceiros locais).   

 

3. Tópicos de Elementos de Análise: 

 

» Estudante Empreendedor 

 

•Perfil do estudante/jovem empreendedor (características pessoais, educacionais, da 

empresa); 

•Atores-chave envolvidos com empreendedorismo jovem (pessoas dentro e fora da 

universidade que contribuíram de alguma forma no processo de criação da empresa); 

•Relação atual com a universidade (se próxima ou distante, se formal ou informal); 

•Parceiros formais e informais da empresa (principais parceiros locais da empresa). 

 

» Papel da Universidade 

 

•Mecanismos de suporte no subsistema de conhecimento (educação empreendedora, 

dentro e fora da sala de aula); 

•Mecanismos de suporte no subsistema de negócios (transição da ideia ao negócio); 

•Barreiras no suporte ao empreendedorismo estudantil (barreiras culturais, ideológicas, 

institucionais, regionais, etc); 

•Ponte universidade/governo/indústria (como a universidade atua nessa ponte?). 

 

» Ecossistema Empreendedor Jovem 

 

•Principais stakeholders da localidade (quem é quem nesse ecossistema?); 

•Evolução do ecossistema ao longo do tempo (mudanças ao longo do tempo); 

•Surgimento de iniciativas/grupos de suporte informais (quais os grupos informais de 

suporte ao empreendedorismo jovem/estudantil da localidade?); 

•Estrutura do ecossistema empreendedor jovem local (desenho da estrutura do 

ecossistema). 
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Apêndice C2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Fundação Getulio Vargas 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

Doutorado em Administração de Empresas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de um projeto de pesquisa de 

tese de doutorado. Depois de esclarecidas as informações a seguir e, caso tenha interesse em 

participar desta pesquisa na condição de entrevistado, por favor, assine no final deste 

documento, em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 

Título do Projeto de Tese: “Assentados Sobre os Ombros de Gigantes”: Juventude, 

Ecossistema de Empreendedorismo, e Entrepreneuring em Empresas Criadas por Jovens 

 

Identificação do Pesquisador: 

 

Pesquisador Responsável: Éder Danilo Bezerra dos Santos 

E-mail: ederdanilo@live.com 

Orientador Responsável: Prof. Dr. Tales Andreassi 

E-mail: tales.andreassi@fgv.br 

 

Você está sendo convidado(a) a conceder uma entrevista com duração média de sessenta 

minutos, que será gravada e posteriormente transcrita. Essa transcrição lhe será enviada para 

que eventuais erros sejam corrigidos e, após a isso, o registro em áudio será destruído, e a sua 

transcrição mantida em local seguro. O material poderá servir de base, integral ou 

parcialmente, para a produção de artigos científicos, mas não trará nenhuma informação que 

permita traçar a sua identidade, sem o seu consentimento. Você não deve, em caso algum, 

sentir-se obrigado(a) a participar. Sua participação deve ser totalmente voluntária. 

 

Consentimento a assinar: 

 

Tendo lido e compreendido este texto, e tendo a oportunidade de esclarecer os detalhes 

complementares sobre o estudo, eu consinto participar de uma entrevista dirigida por Éder 

Danilo Bezerra dos Santos. Reconheço que posso me recusar a responder uma ou mais 

questões se assim eu decidir. Fica ainda esclarecido que posso pedir para encerrar o encontro, 

o que anulará o meu consentimento e impedirá o pesquisador de utilizar as informações 

obtidas até tal momento. 

 

Autorizo divulgar o nome da organização e meu nome: 

 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Nome do participante: _______________________________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do participante: ___________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do pesquisador: ___________________________________ 
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3 

 

O Jovem Empreendedor na Perspectiva do Entrepreneuring345 

 

Resumo 

 

A reflexão sobre a eficácia da universidade como promotora do empreendedorismo levanta 

algumas questões. Se de lado existe o entendimento consolidado de que as universidades 

funcionam como pontes entre as empresas nascentes, o governo e a indústria, de outro ainda 

temos um conhecimento limitado acerca de como tal suporte institucional acontece na prática. 

Assim, este capítulo parte de uma análise dos modelos teóricos que guiam a pesquisa em spin-

offs universitários, e propõe a perspectiva do entrepreneuring como alternativa para estudar o 

empreendedor jovem enquanto indivíduo, tendo o estudo de caso como método de pesquisa 

empírica. Foram identificados os principais elementos da (trans)formação dos indivíduos 

enquanto jovens empreendedores, a saber: (1) o empreendedor na perspectiva da prática; (2) a 

tecnologia na perspectiva da prática e; (3) a universidade na perspectiva da prática. Como 

contribuição teórica, o capítulo oferece novos insights sobre o processo de entrepreneuring 

envolvendo jovens. Como contribuições práticas e políticas, discute criticamente a atuação da 

universidade nesse processo, e apresenta propostas para uma universidade mais engajada. 

 

Palavras-Chave: Universidade; Estudante; Empreendedorismo; Entrepreneuring; Prática. 

 

“A juventude é a embriaguez sem vinho” – Johann Wolfgang 

von Goethe, escritor, poeta e naturalista alemão (1749 - 1832). 
 

3.1. Introdução 

 

Desde o estabelecimento do spin-off como objeto de estudos, através de trabalhos seminais 

voltados à análise das empresas de base tecnológica que “nasciam” a partir de outras já 

existentes e, em especial, no contexto das universidades e centros de pesquisa (Cooper, 1971; 

Roberts, 1968), diversos modelos teóricos foram propostos para explicar o processo de 

criação dessas empresas (Clarysse & Moray, 2004; Clarysse, Wright, Lockett, Van de Velde 

& Vohora, 2005; Degroof & Roberts, 2004; Ferriani, Garnsey & Lorenzoni, 2012; Ndonzuau, 

 
3 Entende-se, na perspectiva prática, que o processo de se tornar empreendedor – entrepreneuring – é um 

fenômeno na prática social, que deve ser entendido pelo contexto das relações vivivas pelos sujeitos ou, como 

posto para os entrevistados, não existe uma “receita de bolo” ou modelo ou formato do que é ser ou se tornar um 

empreendedor, senão pelas perspectivas e visões de mundo dos mesmos. 
4 Uma versão deste capítulo foi apresentada sob o título “Rethinking the Life Cycle Paradigm in the University 

Spin-Off Research”, como resumo expandido na ICSB World Conference 2017, organizada pelo International 

Council for Small Business (ICSB), que aconteceu entre os dias 28 de Junho e 1 de Julho na cidade de Buenos 

Aires, Argentina. 
5 Uma versão deste capítulo, que deve parte dos casos como objeto de análise e estudou o processo de criação de 

spin-offs estudantis foi publicada como: Bezerra, É. D., Borges, C., & Andreassi, T. (2017). Universities, local 

partnerships and the promotion of youth entrepreneurship. International Review of Education, 63(5), 703-724. 
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Pirnay & Surlemont, 2002; Rasmussen, 2011; Rasmussen, Mosey & Wright, 2011; Roberts, 

1991; Roberts & Malone, 1996; Shane, 2004; Scheutz, 1986; Vohora, Wright & Lockett, 

2004). Esses modelos geralmente são divididos em estágios, numa lógica de ciclo de vida 

onde as novas empresas são geradas a partir de idéias de negócios, desenvolvem-se dentro do 

“útero” da organização-mãe – modelo incubador – e, uma vez que estejam fortes o suficiente, 

completam o processo de spin-off se tornando independentes da organização de origem. 

Tais modelos possuem ainda os seguintes atributos comuns: (1) eles são compostos de 

fases ou estágios de desenvolvimento; (2) caracterizados por atividades, recursos, 

competências, ou problemas a serem superados em cada fase; (3) mostrando a relação 

iterativa entre spin-off e organização-mãe; (4) geralmente – embora nem sempre – numa 

representação gráfica do processo de criação da empresa nascente; e (5) servindo ao propósito 

didático-teórico de descrever e ilustrar o processo de spin-off como um todo. Outros dois 

aspectos comuns são tanto sua lógica de pensamento processual inspirado nas ciências 

naturais, quanto o foco nos spin-offs acadêmicos ou corporativos como objeto de estudo, em 

vez dos spin-offs gerados por estudantes. 

Se por um lado existe o entendimento de que as universidades funcionam como pontes 

capazes de reunir empresas nascentes, governo e indústria num ambiente favorável ao 

empreendedorismo e à inovação (Bailetti, 2011; Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, Mello & 

Almeida, 2005; Harkema & Schout, 2008; Leydesdorff & Etzkowitz, 1998), por outro ainda 

temos conhecimento limitado sobre como tal suporte institucional acontece na prática – 

especialmente em relação às empresas criadas por estudantes. Isso porque a maior parte da 

pesquisa atual em spin-offs universitários tem tido um foco quase exclusivo nos spin-offs do 

tipo acadêmico – aqueles criados por professores e pesquisadores –, abrindo-se, portanto, uma 

lacuna que demanda novas pesquisas voltadas a entender melhor a criação de spin-off 

estudantis – aqueles criados por jovens estudantes (Åstebro, Bazzazian & Braguinsky, 2012; 

Bergmann, Hundt & Sternberg 2016; Bezerra, Borges & Andreassi, 2017; Wright, Siegel & 

Mustar, 2017). Importante dizer, alguns dos autores que têm voltado sua atenção para os spin-

offs acadêmicos são os mais relevantes em termos de impacto de suas publicações – ver 

estudo de Wallin (2012), sobre a estrutura bibliométrica da literatura em spin-offs 

universitários –, por isso seus trabalhos têm guiado a agenda de pesquisa nesse campo. 

Quando analisamos os pressupostos desses vários modelos de ciclo de vida voltados aos 

spin-offs acadêmicos ou corporativos, fica evidente a existência de um pensamento processual 

que tem como base a ideia de que uma empresa nascente passa por determinadas fases e/ou 

estágios de desenvolvimento. No entanto, as teorizações baseadas em ciclo de vida têm sido 



67 

 

criticadas por apresentarem o processo de empreendedorismo por uma lógica de trajetória 

linear e segmentação (Hjorth, Holt & Steyeart, 2015; Nayak, 2008; Verduyn, 2015), que por 

vezes não consegue capturar a essência não-linear da interação e agência humana no processo 

de mudança organizacional (Chia & MacKay, 2007; Langley, 2007; Langley & Abdallah, 

2011; Pettigrew, 1992; Tsoukas & Chia, 2002). E é aqui que a “estratégia como prática” – 

como uma forma de estudar as ações e práticas no nível micro, ou seja, descrevendo de 

maneira detalhada o que as pessoas fazem e de como tais práticas constroem a realidade 

organizacional – pode ser útil nos estudos que busquem adotar um “pensamento processual” 

(Chia & MacKay, 2007; Feldman & Orlikowski, 2011; Langley, 2007). 

Dito isso, há ainda uma necessidade de abordagens mais inclusivas quando se trata de 

estudar spin-offs universitários; seja no sentido de explorar a dicotomia acadêmico-estudantil 

e buscar entender melhor este último, ou no que diz respeito à análise crítica do pensamento 

teórico guiado por teorias baseadas em ciclo de vida. Não queremos com isso menosprezar 

pesquisas e autores anteriores, mas sim construir um trabalho tendo como base tal 

“problematização” (Alvesson & Sandberg, 2011), de certa forma desafiando os pressupostos 

vigentes e trazendo um novo olhar para o estudo do spin-off estudantil. Portanto, o objetivo 

deste capítulo é entender como ocorre o processo de entrepreneuring em empresas 

criadas por jovens. 

O capítulo está organizado da seguinte maneira: primeiro, traz uma visão geral sobre os 

modelos teóricos baseados em ciclo de vida que formam o corpo teórico da literatura de spin-

offs universitários, discutindo as implicações desses modelos; em seguida, discute a 

importância de perspectivas mais imersivas, inspiradas na estratégia como prática, como 

forma de entender o jovem empreendedor como objeto de estudo. Então, apresenta os 

procedimentos metodológicos que guiaram a pesquisa de campo e, finalmente, os resultados e 

discussão e as considerações finais. 

 

3.2. O Paradigma de Ciclo de Vida nos Modelos de Spin-Off 

 

Pode-se dizer que o campo de estudos de spin-offs universitários foi inaugurado pelos 

trabalhos seminais de Roberts (1968), que estudou spin-offs no MIT, e Cooper (1971), que 

estudou spin-offs em Stanford. Era um momento onde surgiam também importantes trabalhos 

voltados ao estudo do processo de inovação tecnológica tendo o paradigma de ciclo de vida 

como elemento de análise, a exemplo do trabalho seminal de Utterback e Abernathy (1975); 
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bem como trabalhos voltados ao estudo das organizações pela lógica processual, a exemplo de 

Pettigrew (1979) e Mintzberg, Raisinghani e Theoret (1976). 

Não por acaso, o corpo teórico que se seguiu incorporou a lógica do ciclo de vida aos 

estudos de spin-offs (Garvin, 1983), já que a metáfora biológico-evolucionária se tornou um 

importante corolário para se entender o processo organizacional, especialmente em contextos 

de rápidas mudanças tecnológicas (Klepper & Sleeper, 2005; Nelson & Winter, 2002; 

Tsoukas, 1991). Essa concepção de modelos de ciclo de vida veio de três áreas de 

conhecimento, a saber: biologia, filosofia social e psicologia (O’Rand & Krecker, 1990). Tais 

modelos estão entre os mais comuns nas literaturas de gestão e ciências sociais, geralmente se 

concentrando em explicar o processo e os estágios de desenvolvimento e maturidade 

organizacional como uma sequência de eventos (O’Rand & Krecker, 1990; Pettigrew, 1992; 

Van de Ven, 1992; Van de Ven & Poole, 1995). Assim, como modelos teóricos, eles são de 

natureza prescritiva (Van de Ven, 1992, Van de Ven & Poole, 1995). 

Há também uma série de modelos teóricos de fases e/ou estágios voltados a explicar o 

processo de criação de spin-offs, de forma análoga à lógica dos ciclos de vida. Alguns desses 

modelos têm sua atenção voltada para a relação entre indivíduos, como receptores, e 

organização-mãe, como fonte de novos conhecimentos e tecnologias (Ferriani et al., 2012; 

Roberts, 1991; Shane, 2004; Scheutz, 1986; Rasmussen, 2011); outros modelos são focados 

no papel e influência que universidades e instituições de pesquisa exercem no processo de 

criação de spin-offs, portanto com um foco direcionado às políticas de suporte institucional 

(Clarysse et al., 2005; Degroof & Roberts, 2004; Ndonzuau et al., 2002; Roberts & Malone, 

1996);  e uma terceira linha de estudos que adota modelos de fases se volta para as 

dificuldades inerentes ao processo de criação de um spin-off universitário (Clarysse & Moray, 

2004; Vohora et al., 2004; Rasmussen et al., 2011). 

Em estudo bibliométrico que considerou todos os artigos publicados com o termo “spin-

off” em seus títulos entre 1957 e 2006, Wallin (2011) identificou os autores Ajay Vohora, 

Andy Lockett, Bart Clarysse, Bernard Surlemont, Edward Roberts, Fabrice Pirnay, Frédéric 

Ndonzuau, Jean-Jacques Degroof, Mike Wright, Nathalie Moray, e Scott Shane como estando 

entre os mais produtivos, mais citados, ou com artigos publicados nos periódicos de maior 

impacto. Nossa inferência é que, portanto, os modelos criados por esses autores têm 

influenciado muito da pesquisa atual e futura no campo de estudos de spin-offs universitários. 

Mais recentemente, alguns estudos têm destacado a necessidade de se conhecer melhor 

o processo empreendedor do jovem estudante que cria startups dentro da universidade – spin-

offs estudantis (Åstebro et al., 2012; Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; Wright et 
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al., 2017). Ou seja, temos de um lado o foco predominante no spin-off acadêmico – aquelas 

empresas criadas por professores e pesquisadores no ambiente da universidade – como objeto 

de estudo e, de outro, a premissa dos modelos de fases e/ou estágios como principal lente 

teórico-epistemológica para se estudar o processo de criação de spin-offs. 

O Quadro 3.1 apresenta as principais referências existentes na literatura que adotam a 

perspectiva de fases e/ou estágios para explicar o processo de criação de spin-offs. 

 

Quadro 3.1. Modelos e Fases do Processo de Spin-off 

Referência Fases do Processo de Spin-off 

Scheutz (1986) Inovação Crescimento Administração   

Roberts (1991) 

Fonte de 

Tecnologia 

Avançada 

Aplicável 

Ritmo de 

Aprendizagem 

Utilidade da 

Tecnologia 

Oportunidades 

de Uso 

Tecnológico 

Transferência 

da Tecnologia 

Roberts e Malone 

(1996) 
Tecnologia 

Licenciamento 

da 

Oportunidade 

Proposta de 

Negócio 
Financiamento 

Lançamento do 

Spin-Off 

Ndonzuau et al. 

(2002) 

Geração de 

Ideias 

Finalização do 

Projeto 

Lançamento do 

Spin-Off 
Fortalecimento  

Degroof e 

Roberts (2004) 
Originação 

Teste do 

Conceito 

Suporte de 

Lançamento 
  

Vohora et al. 

(2004) 
Pesquisa 

Enquadramento 

de 

Oportunidade 

Pré-

Organização 
Reorientação 

Retornos 

Sustentáveis 

Clarysse e Moray 

(2004) 
Ideia 

Pré-

Lançamento 
Lançamento 

Pós-

Lançamento 
 

Shane (2004) 

Uso de 

Pesquisa 

Financiada 

Criação e 

Divulgação da 

Invenção 

Decisão de 

Buscar 

Proteção 

Intelectual 

Divulgação da 

Tecnologia 

Decisão de 

Licenciamento 

Clarysse et al. 

(2005) 
Pesquisa 

Validação do 

Projeto 

Validação do 

Plano de 

Negócio 

Validação do 

Crescimento 
 

Rasmussen 

(2011) 
Pesquisa 

Enquadramento 

de 

Oportunidade 

Prova de 

Viabilidade 

Pós-

Lançamento 
 

Rasmussen et al. 

(2011) 

Refinamento 

de 

Oportunidade 

Alavancagem 

de Recursos 
Defesa da Ideia   

Ferriani et al. 

(2011) 
Impressão Revisão Crítica Reimpressão   

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das referências citadas (2019). 

 

Em que pese o reconhecimento por alguns desses autores a respeito de certas limitações, 

tal como as impressões de dependência, linearidade do processo, ou prescritividade que os 

modelos de fases e/ou estágios passam (Clarysse et al., 2005; Ndonzuau et al., 2002; 

Rasmussen et al., 2011; Vohora et al., 2004), o trabalho de Rasmussen (2011) é o único que 

se debruça – e busca responder, como objeto principal de seu estudo – às críticas que os 
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modelos baseados em fases e/ou estágios sofrem em virtude de suas premissas básicas. Por 

isso, Rasmussen (2011) tenta integrar ao seu modelo os tipos ideais de teorias de processo 

propostas por Van de Ven e Poole (1995): (a) ciclo de vida; (b) teleologia; (c) dialética; e (d) 

evolução. E, ao utilizar essas quatro famílias teóricas de maneira combinada, Rasmussen 

(2011) propõe um modelo de processo de criação de spin-offs universitários que considera, ao 

mesmo tempo: (1) o aspecto temporal do processo (ciclo de vida); (2) as ações do 

empreendedor (teleologia); (3) a transição de um ambiente acadêmico para um ambiente de 

negócios (dialética); e (4) os eventos imprevisíveis e as mudanças no ambiente (evolução). 

Dentre as principais limitações dos modelos de fases e/ou estágios, podem-se citar: a 

falta de explicações claras sobre como, quando e porque a empresa se move de uma fase para 

outra (Moroz & Hindle, 2012; Rasmussen, 2011; Van de Ven & Engleman, 2004); não 

levarem em conta aspectos como a agência humana e a mudança organizacional (Stubbart & 

Smalley, 1999; Tsoukas & Chia, 2002); não considerarem que é possível chegar ao objetivo 

por outros caminhos, ou mesmo por “sorte” ou acaso (Rasmussen, 2011; Van de Ven & 

Engleman, 2004); serem rígidos ou simplistas demais, passando uma ideia de linearidade e 

determinismo que não captura a essência dinâmica do processo e a natureza heterogênea das 

organizações (Hjorth et al., 2015; Nayak, 2008; Phelps, Adams & Bessant, 2007; Rasmussen, 

2011; Steyaert, 2007; Stubbart & Smalley, 1999 Tsoukas & Chia, 2002; Verduyn, 2015). 

Além disso, tais limitações são ainda mais significativas na pesquisa de 

empreendedorismo, e por isso mesmo demandam novos estudos que analisem o processo de 

maneira mais detalhada, pois a “trajetória linear” da teorização do processo empreendedor 

acaba dificultando a sua compreensão, dada a natureza complexa, não-linear, e aberta do 

empreendedorismo (Hjorth et al., 2015; Verduyn, 2015). Também, ver a mudança 

organizacional como algo que segue passos pré-determinados – como nos modelos de fases 

e/ou estágios – pode ser útil por razões analíticas, mas pode nos induzir ao erro de ver a 

mudança como um resultado final, em vez de vê-la como parte de um processo contínuo de 

mudança (Hernes, 2008). E, apesar das organizações serem análogas aos ecossistemas 

orgânicos em vários aspectos, a tentativa de se usar conceitos de ecologia na esfera econômica 

pode ser equivocada (Ayres, 2004). Então, o pensamento processual deve partir do 

“becoming”, sendo orientado para o estudo da organização como um sistema aberto, a partir 

do interesse pela compreensão das pessoas e da vida como algo diverso, em oposição à visão 

dominante de “coisificação” – ou reificação – dos fenômenos organizacionais a serem 

estudados processualmente (Hjorth, 2013; Hjorth et al., 2015; Steyaert, 2007; Tsoukas & 

Chia, 2002; Verduyn, 2015). 
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Filosoficamente falando, ao adotar tal perspectiva para entender a realidade 

organizacional, a teoria não funciona como uma forma de sintetizar o que já existe, mas sim 

nos fazer “pensar além” e criativamente, considerando o processo como um movimento 

dinâmico (Nayak, 2008). Do ponto de vista metodológico, a tendência de ver o mundo das 

ciências sociais como se fosse governado pelas mesmas regras do mundo das ciências naturais 

faz parte do nosso treinamento como pesquisadores no paradigma positivista (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2007). E é justamente essa visão “fragmentada” do empreendedorismo, 

profundamente enraizadas no paradigma positivista dominante, que não é totalmente capaz de 

englobar seus aspectos descontínuos e não-lineares (Anderson & Starnawska, 2008). 

Idealmente, então, a pesquisa sobre o processo estratégico deve ser focada em estudos 

em tempo real, como forma de capturar a dinâmica dos eventos à medida que esses se 

desenrolam (Van de Ven, 1992; Langley, 2007). Isso porque os processos sociais são “cheios 

de surpresas”, dada a complexidade dos seres humanos, que nem sempre seguem um 

pensamento racional e previsível mas, frequentemente, são influenciados pela lógica subjetiva 

das experiência de vida ou sistemas de crenças e valores (Pettigrew, 1992). 

É aqui que a estratégia como prática entra em cena, pela noção de que o processo de se 

tornar empreendedor – entrepreneuring – é um fenômeno da prática social, que deve ser 

adequadamente contextualizada e situada, com foco no que o indivíduo faz em seu dia a dia e 

nas redes de interrelações que emergem dessas práticas, constituindo a realidade social de 

forma mútua, e sem os dualismos – ou individualismo metodológico – de algumas formas de 

teorização tradicionais (Chia & MacKay, 2007; Feldman & Orlikowski, 2011; Johannisson, 

2011; Nonaka, Chia, Holt & Peltokorpi, 2014; Steyaert & Landström, 2011; Verduyn, 2015). 

 

3.3. Por uma Abordagem Prática na Pesquisa em Spin-Offs Universitários e Startups 

 

O processo de criação de um spin-off geralmente é teorizado considerando a relação – e as 

implicações da relação – entre seus três pilares: (1) o empreendedor ou grupo de 

empreendedores; (2) a tecnologia aprendida e/ou transferida; e (3) a organização-mãe como 

fonte de conhecimentos, suporte, e influência para a empresa nascente (Bailetti, 2011; Bezerra 

et al., 2017; Clarysse & Moray, 2004; Clarysse et al., 2005. Degroof & Roberts, 2004; 

Etzkowitz, 2003; Etzkowitz et al., 2005; Ferriani, Garnsey & Lorenzoni, 2012; Hayter, 2016; 

Mustar et al., 2006; Ndonzuau et al., 2002; Rasmussen, 2011; Rasmussen et al., 2011; 

Roberts, 1991; Roberts & Malone, 1996; Scheutz, 1986; Vohora et al., 2004). 
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Entendemos que a estratégia como prática seja uma abordagem interessante para a 

análise do processo de nascimento de uma empresa. Nessa perspectiva, considera-se o “fazer-

estratégia”, traduzido como as atividades diárias dos indivíduos; a relação destes com a 

coletividade e com o ambiente social-organizacional onde se inserem; e, também, a relação 

desses indivíduos com o conhecimento, as ferramentas, e os artefatos tecnológicos à sua volta, 

partindo da ideia de que a realidade é socialmente construída – e continuadamente 

reconstruída – nesse processo (Denis, Langley & Rouleau, 2007; Chia & MacKay, 2007; 

Feldman & Orlikowski, 2011; Jarzabkowski, 2004; Jarzabkowski & Kaplan, 2015; 

Orlikowski, 2007). Assim, tal abordagem considera três elementos comuns nas práticas: (1) as 

práticas são constituídas de um conjunto de conhecimentos; (2) as práticas possuem uma 

natureza socio-material; e (3) as práticas possuem uma natureza recursiva (Denis et al., 2007; 

Feldman & Orlikowski, 2011; Jarzabkowski & Kaplan, 2015; Langley & Abdallah, 2011; 

Orlikowski, 2007). 

 

3.3.1. O Empreendedor na Perspectiva da Prática 

 

Central no processo de spin-off universitário, o empreendedor é o indivíduo que busca fazer 

uso comercial de um conhecimento ou tecnologia aprendida na universidade e, especialmente 

através do suporte institucional desta, participa da rede de parcerias com outros agentes de 

suporte que a universidade proporciona (Aernoudt, 2004; Bailetti, 2011; Bergmann et al., 

2016; Etzkowitz, 2003; Rasmussen et al., 2011; Shane, 2004; Wright et al., 2017). 

Se, de um lado, parte da pesquisa em spin-offs e empreendedorismo tem tido um foco 

particular nas atividades desempenhadas pelos indivíduos no processo de criação de novas 

empresas (Bruyat & Julien, 2001; Clarysse et al., 2005; Gartner, 1985; Geldhof et al., 2014; 

Ndonzuau et al., 2002; Reynolds & Miller, 1992); na perspectiva prática, mais do que o “ser 

empreendedor”, o indivíduo é visto pela lógica transformadora do entrepreneuring e do 

becoming (Hjorth, 2013; Hjorth et al., 2015; Johannisson, 2011; Steyaert, 2007; Tsoukas & 

Chia, 2002), ou seja, o que se busca é compreender o processo pelo qual o indivíduo “se torna 

empreendedor”, considerando a natureza complexa, não-linear, e aberta desse fenômeno, 

como um fluxo contínuo de “ritmos” e experiências da vida cotidiana (Verduyn, 2015). 

Ao invés de se estudar a influência que uma entidade exerce sobre a outra, busca-se 

entender como elas se transformam mutuamente (Hernes, 2008). Assim, na ontologia do 

becoming, o processo de entrepreneuring é emergente, onde aspectos como criatividade e 
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experimentação contínua entram em cena como formas de lidar com os desafios, similar à 

forma como as crianças aprendem e descobrem o mundo à sua volta (Johannisson, 2010). 

Por isso, entende-se que mundo social – ou organizacional – emerge da prática diária ou 

recorrente das pessoas (Feldman & Orlikowski, 2011; Jarzabkowski, 2004; Whittington, 

2006). Nesse sentido, embora a estratégia como prática tenha também um foco nas atividades 

diárias no nível micro em seu contexto social amplo (Denis et al., 2007; Jarzabkowski, 

Balogun & Seidl, 2007; Langley, 2007; Langley & Abdallah, 2011), a tentativa deve ser de 

escapar do individualismo metodológico tradicional, que vê o indivíduo de forma atomística 

(Chia & MacKay, 2007; Nicolini, 2013; Steyaert, 2007). Pensando para além da distinção 

micro-macro, o que se busca ir além da análise das atividades dos indivíduos, direcionando o 

foco para a “consistência padronizada” que emerge das interações, através do hábito (Chia & 

MacKay, 2007; Johannisson, 2011). É também, e até certo ponto, uma tentativa de se 

humanizar o campo de pesquisas em estratégia e organizações, ao se trazer de volta a 

perspectiva do indivíduo como elemento de análise (Jarzabkowski & Spee, 2009). 

 

3.3.2. A Tecnologia na Perspectiva da Prática 

 

A tecnologia – ou o conhecimento tecnológico – é outro elemento fundamental no processo 

de spin-off. Por isso, muita da pesquisa dedicada ao estudo de spin-offs investiga as 

características e implicações da transferência de conhecimento/tecnologia da organização-mãe 

para a empresa nascente (Clarysse, Wright & Van de Velde, 2011; Ferriani et al., 2012; 

Ndonzuau et al., 2002; Pirnay et al., 2003; Rasmussen, 2011; Roberts, 1991). 

Entendemos que uma perspectiva prática pode ser útil na pesquisa do processo de spin-

off, principalmente pela forma a como a tecnologia é vista pela lente prática. Em primeiro 

lugar, porque os estudos em práticas rejeitam a noção clássica de que o conhecimento seja 

uma “coisa” que possa ser transferida (Orlikowski, 2000); em segundo lugar, a perspectiva 

prática considera que a materialidade da tecnologia, seja em seus aspectos visíveis ou menos 

visíveis, é parte constituinte da vida organizacional (Jarzabkowski & Kaplan, 2015; 

Jarzabkowski & Spee, 2009; Orlikowski, 2007); mas, principalmente, a terceira consideração 

– e talvez a mais importante – é que o material e o social estão ambos “amarrados” na vida 

cotidiana de uma forma inseparável, que pede a superação do dualismo humano-tecnológico 

(Dameron, Lê & LeBaron, 2015; Orlikowski, 2007; Feldman & Orlikowski, 2011). 

A perspectiva prática, de certa forma, oferece uma crítica à visão tecnocêntrica 

predominante. Isso porque a tendência à reificação da tecnologia incorre no erro de ignorar os 
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seus aspectos históricos, culturais e temporais (Orlikowski, 2007; Feldman & Orlikowski, 

2011). Na lente prática, entende-se que é pelo uso recorrente de um artefato tecnológico que 

as pessoas criam e recriam uma estrutura de uso da “tecnologia na prática”, ou seja, a 

tecnologia não deve ser vista como sendo fixa ou predeterminada, mas situada no tempo e no 

espaço sociocultural (Orlikowski, 2000; Feldman & Orlikowski, 2011). Assim, deve-se 

considerar também a maneira criativa como as pessoas selecionam e adaptam o seu uso 

conforme suas necessidades (Jarzabkowski & Kaplan, 2015). 

Mais do que se considerar objetos físicos e estruturas, a perspectiva prática considera 

simplesmente o que as pessoas fazem com a tecnologia e como tais artefatos não-humanos 

contribuem mutuamente para a produção de uma identidade e de uma realidade social 

(Feldman & Orlikowski, 2011; Nicolini, 2013; Orlikowski, 2000; Orlikowski, 2002), numa 

visão estruturalista da tecnologia na prática, pela qual a tecnologia é criada e modificada 

continuadamente através da ação humana, mas, também, institucionalizada graças à 

recursividade dessas práticas, tornando-se familiar e parte rotineira – “taken for granted” – na 

vida das pessoas (Feldman & Orlikowski, 2011; Orlikowski, 2000). 

 

3.3.3. A Universidade na Perspectiva da Prática 

 

Pertinentemente, os estudos em spin-offs universitários utilizam uma metáfora orgânico-

biológica para classificar a universidade como a “organização-mãe”, que tem como principais 

atribuições passar conhecimentos para a “empresa nascente” num ambiente protegido dos 

“perigos do mundo exterior”, através do processo de incubação (Bezerra et al., 2017; Clarysse 

et al., 2005; Ferriani et al., 2012; Wright et al., 2016). Dessa forma, a universidade e seu 

contexto local e cultural exercem forte influência no spin-off, que por sua vez “herda” 

diversas características de sua organização-mãe (Bergmann et al., 2016; Ferriani et al., 2012), 

por um processo de isomorfismo organizacional que pode ser coercitivo, mimético ou 

normativo (Jarzabkowski, 2004). 

Num contexto pluralístico como o da universidade, onde coexistem indivíduos cercados 

por uma estrutura de poder difusa num espaço de objetivos e valores diversos, a formulação 

estratégica pode ser problemática (Denis et al., 2007). Não por acaso, a tensão 

academia/mercado é vista, nos estudos dedicados aos spin-offs universitários, como uma 

barreira ao empreendedorismo (Åstebro et al., 2012; Pirnay et al., 2003; Rasmussen et al., 

2011). 
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Na perspectiva prática, novamente, a rejeição do dualismo indivíduo-institucional vê 

tais conceitos como mutuamente constitutivos, onde não caberia a separação entre agência e 

estrutura na análise de ambos (Chia & MacKay, 2007; Feldman & Orlikowski, 2011; Tsoukas 

& Chia, 2002). Assim, se de um lado a universidade é um local coletivo de criação de 

conhecimentos e novas ideias (Etzkowitz, 2003; Nonaka et al., 2014), por outro lado ela 

representa, principalmente, um espaço construído onde pessoas interagem entre si, e também 

com os artefatos e com esse ambiente material à sua volta, seja de forma cooperativa ou 

antagônica (Dameron et al., 2015; Jarzabkowski, Burke & Spee, 2015). 

Portanto, tal espaço físico deve ser igualmente considerado como aspecto constituinte 

das práticas, pela influência que exerce nos indivíduos e nas organizações, seja por suas 

características tangíveis e materiais ou pelo seu arranjo social “invisível” (Dameron et al., 

2015; Jarzabkowski et al., 2015; Jarzabkowski & Spee, 2009; Orlikowski, 2007). 

 

3.4. Procedimentos Metodológicos 

 

A questão de pesquisa que norteia este trabalho deriva do objetivo inicial. Em síntese, a ideia 

foi utilizar a estratégia como prática para responder à seguinte questão de pesquisa: Como 

ocorre o processo de entrepreneuring em empresas criadas por jovens? 

Dada a natureza fundamentalmente qualitativa dessa questão de pesquisa, a estratégia 

do estudo de casos múltiplos se mostra como a mais adequada para respondê-la (Eisenhardt, 

1989; Flick, Von Kardoff & Steinke, 2004; Saunders et al., 2007; Stake, 2005; Yin, 2004). 

Isso porque o estudo de caso é útil quando o pesquisador busca entender o desenrolar de 

eventos e/ou processos a serem estudado em determinado contexto, sendo capaz de capturar a 

essência desse fenômeno em sua singularidade e de “contar uma estória” que faça sentido 

para o leitor interessado (Eisenhardt, 1989; Saunders et al., 2007; Stake, 2005; Yin, 2004); 

além disso, quando se faz a comparação entre casos é possível se chegar a padrões que 

permitam estabelecer uma lógica de replicação no estudo, muito embora o entendimento 

aprofundado do fenômeno, e não a generalização, seja o objetivo primordial do estudo de caso 

(Eisenhardt, 1989; Langley & Abdallah, 2011; Stake, 2005; Yin, 2004). 

Isso posto, é importante lembrar que a “virada prática” nos estudos em estratégia requer 

a observância dos seguintes aspectos teórico-epistemológicos: (a) o conhecimento está 

enraizado nas práticas; (b) as práticas são dotadas de uma natureza sócio-material; e (c) as 

práticas são recursivas (Langley & Abdallah, 2011). Desse modo, a pesquisa buscou misturar 

aspectos narrativos e interpretativos para que pudessse captar a riqueza dos processos que 



76 

 

foram estudados e descritos, especialmente por causa da natureza dinâmica das interações 

humanas que constituem o mundo social dos participantes do estudo, mas também para que o 

leitor pudesse ser capaz de tirar suas próprias conclusões a respeito dos casos de maneira 

independente (Langley, 2007; Langley & Abdallah, 2011; Saunders et al., 2007; Stake, 2005). 

Além disso, Yin (2004) propõe a elaboração do “Protocolo de Estudo de Caso” como 

uma forma de guiar o pesquisador nas diversas etapas que envolvem uma pesquisa dessa 

natureza. Por isso, foi um protocolo com as orientações gerais quanto à seleção de casos, 

coleta e análise de dados, além do relatório final dos casos (ver Apêndice A3). 

Para consecução da pesquisa de campo, foi feito o uso de um roteiro semi-estruturado 

de entrevista como instrumento principal de coleta de dados (ver Apêndice B3). Ainda, dado 

o reconhecimento de que a realidade é socialmente construída em contextos de símbolos, 

imagens, discursos e metáforas (Cunliffe, 2008; Cunliffe, 2011; Musolff, 2004; Saunders et 

al., 2007), além da tendência cada vez maior de que os estudos em administração façam uso 

de imagens, fotos e vídeos – ou seja, representações visuais da sociedade – como método e 

fontes de evidências (Bell & Davison, 2013; Denzin, 2004), inclusive em estudos voltados à 

análise de artefatos e das práticas (Dameron et al., 2015; Jarzabkowski & Kaplan, 2015), 

buscou-se a observação indireta através da análise de fotografias em redes sociais como 

estratégia complementar à coleta de dados in loco. 

Após transcrição automática dos áudios das entrevistas com o auxílio do Sonix, a 

codificação e análise dos casos foi feita com o auxílio do NVivo. Num segundo momento, os 

casos foram resumidos em fichas-síntese tal como nas matrizes propostas por Miles e 

Huberman (1994), o que permitiu a organização, compressão e exibição de uma grande 

quantidade de informações em página única. Finalmente, os casos foram redigidos 

individualmente e, em seguida, foi feita a comparação entre os casos e entre o contexto geral 

dos achados da pesquisa e a literatura existente. 

 

3.4.1. Visão Geral dos Casos 

 

Este tópico apresenta uma síntese dos casos estudados, levando em consideração os aspectos 

conceituais da estratégia como prática e o perfil das empresas criadas pelos jovens que 

participaram do estudo. O Quadro 3.2 apresenta os aspectos principais de cada um dos casos, 

especialmente no que diz respeito ao processo de entrepreneuring, à relação dos jovens com a 

tecnologia, e com a universidade. 
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3.4.1.1. Caso Lumen Games 

 

A Lumen Games é uma empresa que passou pelo processo de incubação na incubadora da 

Universidade Tiradentes (UNIT), e hoje representa um dos maiores casos de sucesso de 

incubação do Estado de Sergipe. É uma empresa que desenvolve jogos para plataformas 

móveis, e foi uma das parceiras no desenvolvimento do game Hempire, o maior jogo de 

cultivo de ervas – cannabis – do mundo. 

O seu modelo de negócio foi desde o início focado nas parcerias internacionais, assim a 

empresa já desenvolveu e tem desenvolvido jogos com estúdios parceiros de fora do Brasil. 

Por esse motivo, uma das principais barreiras para a empresa é a do idioma, além da 

incapacidade de reter os seus melhores talentos, que fatalmente acabam indo trabalhar em 

mercados mais robustos – e com salários mais atrativos. Tiago, fundador da Lumen Games, 

gostaria de ser capaz de oferecer salários mais atrativos para os seus colaboradores. 

A formação de Tiago como empreendedor ocorreu na prática diária da gestão da Lumen 

Games, pois na sua visão a universidade tinha um enfoque muito mais técnico do que de 

gestão. As principais feiras de jogos da Europa, Canadá e Estados Unidos são os lugares que 

ele busca para encontrar pessoas e firmar novas parcerias. Tratam-se de espaços onde todos 

acabam se conhecendo pelos jogos que produziram, e compartilham experiências. 

A tecnologia como artefato e como estrutura faz parte da essência da empresa, e os seus 

jogos enquanto representações gráficas são apontados pela equipe como os principais 

formadores de sua identidade. Já o espaço físico, nas palavras de Tiago, poderia “até pegar 

fogo”. Primeiro porque para eles o mais importante são as pessoas e a sintonia de trabalho que 

conseguiram adquirir juntas, e segundo porque todo o material produzido diariamente pela 

equipe é enviado em tempo real para um servidor nos Estados Unidos, e todas as suas rotinas 

e processos são automatizados por ferramentas de produtividade. 

Sua relação com a universidade é relativamente moderada, mas dentre os casos 

estudados a Lumen Games é a empresa que possui uma relação mais forte, seja porque a 

universidade é a fonte principal de recursos humanos para a empresa, ou porque o próprio 

Tiago – como caso de sucesso – participa de eventos da universidade. 

 

3.4.1.2. Caso 3E Engenharia 

 

Outra empresa que passou pelo processo de incubação, mas dessa vez na incubadora da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), a 3E Engenharia foi criada por estudantes de 
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Engenharia Elétrica para atender a uma demanda por serviços de eficiência energética em 

Sergipe. Seu foco desde o início tem sido instalação de equipamentos, geradores, e estudos de 

geração, mas se antes a empresa – por falta de credibilidade dos jovens – adotava contratos de 

risco onde oferecia o serviço gratuitamente e só receberia mediante a constatação do 

contratante de que o serviço tinha funcionado, hoje a 3E Engenharia se consolidou como a 

principal empresa de eficiência energética do Estado de Sergipe, e tem clientes fixos de 

setores com alto consumo de energia elétrica, como hotéis e grandes prédios públicos. 

Nas palavras de Rubens, hoje principal sócio e personificação da empresa, o “caminho 

das pedras” de sua formação como empreendedor foi trilhado ainda quando a empresa 

funcionou na incubadora – entre 2008 e 2009. Mas hoje os livros de sua biblioteca ainda são 

as principais fontes de novos conhecimentos para o mesmo. A empresa tem boa relação com 

os seus concorrentes, seja pela expertise adquirida ao longo dos anos ou pela multiplicidade 

de aplicações tecnológicas o campo da engenharia elétrica, há espaço para todos. 

A tecnologia desempenha um papel primordial no desenvolvimento das atividades da 

empresa, que depende de computadores e instrumentos até mesmo quando realiza trabalhos de 

manutenção nas subestações de energia no interior do estado. Mas no caso da 3E Engenharia, 

Rubens identifica mais os livros do que a tecnologia propriamente dita como principal 

componente da formação de sua identidade como empreendedor. 

A relação com a universidade pode ser considerada fraca e distante. Apesar de participar 

de atividades da empresa júnior quando convidado, Rubens considera que a universidade é 

distante do mercado, e que especialmente em cursos com engenharia não existe uma formação 

de uma visão gerencial no estudante, que chega despreparado ao mercado de trabalho. 

 

3.4.1.3. Caso FourPro Consult 

 

A FourPro Consult é uma empresa criada por estudantes da UFS, e que passou pelo processo 

de incubação entre 2009 e 2011. Inicialmente criada para desenvolver um projeto de software, 

logo os estudantes passaram a se dedicar exclusivamente à atividade de consultoria 

empresarial. E hoje, além da FourPro, outro conjunto de sócios administra dois dos principais 

escritórios virtuais e os primeiros espaços de coworking do Estado de Sergipe. 

Arthur, egresso do curso de Administração da UFS e ex-presidente da empresa júnior 

do curso, hoje participa ativamente como integrante do ecossistema empreendedor jovem 

local, em iniciativas informais como o Caju Valley, que reúne jovens empreendedores para 

discutir empreendedorismo e inovação no Estado de Sergipe, além de ter sido credenciado 
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pelo SEBRAE como prestador de serviços de consultoria. Trata-se, portanto, de uma empresa 

criada por jovens que hoje tem um papel central de suporte a outras empresas no mercado. 

A tecnologia faz parte dos processos diários da empresa, especialmente no que diz 

respeito à comunicação e a possibilidade de estar permanentemente conectado com 

colaboradores e clientes. Arthur aponta o smartphone como artefato tecnológico e cultural que 

ajuda a formar a identidade não só de suas empresas, mas de todas as outras, como uma 

espécie de rompimento de paradigma em relação às formas de se utilizar a Internet e se 

comunicar 10 anos atrás, quando não existiam tais ferramentas e facilidades. 

A relação institucional com a universidade tem melhorado, mas Arthur considera que 

exista talvez um aspecto ideológico que inibe o empreendedorismo no ambiente universitário, 

que a universidade é muito distante do mercado e, que em sua visão a inovação no Estado de 

Sergipe e em Aracaju está anos atrasada se comparada a outras grandes cidades da Região 

Nordeste como Salvador e Recife. Pontualmente, alguns professores o convidam para dar 

palestras na universidade, mas são ações que ocorrem de maneira informal e não rotineira. 

 

3.4.1.4. Caso EurekaMob 

 

A EurekaMob foi a terceira ou quarta empresa de Michell, outro jovem egresso da UNIT que 

já havia passado pelo processo de incubação anteriormente. Em todas as ocasiões, foram 

desenvolvidas idéias consideradas bastante inovadoras, e à época de sua criação o foco da 

EurekaMob foi o desenvolvimento de jogos lúdicos voltados à reabilitação, terapia e saúde 

para crianças com dificuldades motoras. 

A tecnologia como artefato e como estrutura fazia parte da rotina da empresa, que 

encerrou suas atividades em 2016 por motivos pessoais dos sócios. Na gestão, a utilização de 

métodos ágeis dotava a equipe de desenvolvedores de bastante autonomia, ao passo que o 

desenvolvimento dos games em realidade aumentada exigia novos conhecimentos da equipe. 

Destacava-se o processo de troca de conhecimento bastante intenso entre os colaboradores e 

estagiários, de forma que alguns deles buscavam essa empresa como opção de trabalho – 

mesmo ganhando menos nela – justamente para aprimorar os seus próprios conhecimentos. 

Perguntado sobre o artefato tecnológico que melhor representava a empresa, Michell 

destaca a mão humana como a marca da EurekaMob, em suas palavras, “porque a mão é a 

primeira coisa que toca a terra, e a palavra cultura vem de cultivar”, que em sua visão é a 

essência da inovação tecnológica. Nos jogos em realidade aumentada que desenvolviam, 

todos os movimentos podiam ser realizados apenas com o movimento das mãos. 
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A relação desse jovem empreendedor com a universidade é curiosa, pois em 2013 ele 

próprio passou para o “outro lado” e ingressou na carreira docente da UFS. Ainda assim, 

observa que tanto a universidade quanto o ambiente de inovação local são extremamente 

difíceis para o jovem que quer empreender, por questões de burocracia e de natureza 

ideológica. Atualmente, Michell desenvolve pesquisa de doutorado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo como foco jogos como forma de reabilitação e 

desenvolvimento neuromotor. 

 

3.4.1.5. Caso Wert Investimentos 

 

A Wert Investimentos é o principal escritório de assessoria em investimentos do Estado de 

Sergipe, e um agente autônomo de investimentos de uma das maiores corretoras de 

investimentos do Brasil. A empresa tem um quadro de seis sócios e aproximadamente 19 

colaboradores no escritório de Aracaju, além de outro escritório físico em Natal – RN, e dois 

coworkings, em Barreiras – BA e São Paulo – SP, respectivamente. 

Apesar de ter sido criada em 2016, Lucas, um dos fundadores, é um dos nomes de 

referência quando se trata de investimentos no Estado de Sergipe há mais de 10 anos. Ele já 

havia atuado na área de investimentos de um banco privado, mas desde muito jovem sua 

vontade era ser empreendedor. Graduando de Administração da UFS, ele aponta a sua mãe e a 

criação que recebeu dela como o principal motivo para ter esse ímpeto. Além de incentivadora 

moral, sua mãe vendeu o único apartamento que tinha e foi morar de aluguel para poder 

ajudar o filho a realizar o sonho de ser empreendedor. Hoje, a Wert Investimentos cuida de 

meio bilhão de Reais de investidores no Estado de Sergipe, e busca como passo seguinte a 

transformação em um banco. 

A tecnologia faz parte da rotina diária da empresa, tanto como estrutura quanto como 

artefato, uma vez que há no escritório diversos monitores espalhados para operar os ativos no 

mercado financeiro e na gestão de sua carteira de clientes. A tecnologia também ajudou a 

empresa a captar clientes e crescer, pois se antigamente o lançamento de um produto era 

divulgado para um cliente de cada vez, hoje eles conseguem disparar uma mensagem 

instantânea para mais de 500 clientes. 

Em relação à universidade, Lucas sente falta de uma aproximação com a prática. 

Reconhece que a pesquisa e a formação acadêmica são importantes, mas que deveria haver 

meios para pessoas com uma formação mais prática ingressassem na careira docente nas 

universidades públicas. 
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3.5. Resultados e Discussão 

 

Após a análise individual de cada caso, identificamos aspectos comuns a todos eles 

relacionados com as três dimensões ou elementos de análise: (1) o empreendedor na 

perspectiva prática; (2) a tecnologia na perspectiva prática; e (3) a universidade na perspectiva 

prática. O quadro 3.3 apresenta os aspectos identificados nesse processo de análise 

comparativa entre os casos. 

 

Quadro 3.3. Estratégia como Prática em Empresas Criadas por Jovens 

Elemento Aspecto Identificado 
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Empreendedor 

Autodidatismo x x x x x 

Advantage of Newness x x x x x 

Interação com a Região x   x x 

Vocação para Ensinar x x x x x 

Tecnologia 

Fontes de Conhecimento x x x x x 

Tecnologia como Artefato Cultural x  x x x 

Tecnologia como Identidade x x x x x 

Tecnologia como Estrutura  x x x x 

Universidade 

Spin-off Estudantil x x x   

Fonte de Pessoas x x x x x 

Relações Informais x x   x 

Distância da Universidade x x x x x 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

3.5.1. O Empreendedor na Perspectiva da Prática 

 

Na dimensão do empreendedor na perspectiva prática foram identificados os seguintes 

aspectos nos casos estudados: (a) autodidatismo; (b) advantage of newness; (c) interação com 

a região; e (d) vocação para ensinar. 

O autoditatismo e a vocação para ensinar foram dois aspectos identificados no 

comportamento de todos os jovens empreendedores entrevistados. Eles são muito abertos para 

ensinar o que eles aprenderam a outros jovens, dentro e fora de suas empresas, e 

desenvolveram formas de gestão que colocam o foco na aquisição independente de 

conhecimento como algo estratégico para eles. Assim, a leitura autodidata de relatórios 

técnicos, artigos científicos, materiais disponíveis na Internet, e até mesmo a troca de 
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conhecimento com seus pares são prática recorrentes no processo de entrepreneuring desses 

jovens. 

 
“Na minha área de games a hoje gente tem acesso a toda a série de vídeos da 

Game Developers Conference, a maior conferência de games, que acontece 

em São Francisco todo ano, e eu estava lá mês passado. Todo ano eu tenho 

uns quatro ou cinco eventos internacionais para participar, e a Game 

Developers Conference é a maior, lá você tem acho que 40 ou 50 palestras 

acontecendo ao mesmo tempo durante três, quatro dias. É cheio de conteúdo 

ali, e a gente hoje tem acesso ao GDC Vault, um site que tem todas as 

palestras digitalizadas, desde 2011 até hoje, e pelo menos na minha área os 

empreendedores são muito abertos”. (Tiago, Lumen Games). 
 

O mesmo é válido para a vocação para ensinar, já que alguns desses jovens também 

desempenham atividades paralelas de ensino fora de suas empresas, e participam ativamente 

de eventos para falar sobre suas próprias histórias de vida e sobre o becoming enquanto 

processo emergente do “tornar-se empreendedor”. 

O entrepreneuring se constitui num processo dinâmico que relaciona, além do 

conhecimento, a natureza sócio-material das práticas e sua característica de recursividade 

(Denis et al., 2007; Feldman & Orlikowski, 2011; Jarzabkowski & Kaplan, 2015; Langley & 

Abdallah, 2011; Orlikowski, 2007). Nos casos estudados, a superação de dificuldades 

inerentes ao processo de empreender, que é particularmente mais difícil para os jovens, tem 

feito parte da formação do ethos desses indivíduos. 

Além disso, seu processo de entrepreneuring interage com o contexto local e das 

características da região onde atuam, seja negativa ou positivamente. O lado negativo diz 

respeito ao panorama empreendedor local e seu ecossistema, que ainda percorre um processo 

embrionário, enquanto o lado positivo diz respeito ao que chamamos de advantage of 

newness, ou seja, o desenvolvimento dos negócios e a formação dos jovens enquanto 

empreendedores foram, para todos os casos estudados, influenciados pela vantagem 

competitiva advinda do fato de que suas empresas foram – e se mantêm – como as pioneiras 

em suas respectivas áreas de atuação no Estado de Sergipe. 

 

“Aqui em Aracaju eu sou referência, e de repente em São Paulo não seria, eu 

seria mais um, tá? Agora, tem muito mais oportunidade de palestra, de acesso 

ao conhecimento, num grande centro do que aqui. Mas qual é o nosso case 

que a gente procura seguir? Warren Buffet, que é o maior investidor do 

mundo. Ele não está em Nova York, ele está em Omaha. Hoje em dia a 

tecnologia... Eu vou ter um call com o BTG agora, já já. Mudou, a maneira 

de fazer negócio mudou, está certo? Agora, de fato [estar num grande centro] 

ajudaria mas também teria mais concorrência, então tudo vai ter um ônus e 

um bônus”. (Lucas, Wert Investimentos). 
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Essa “vantagem de ser novidade” representou para os casos estudados um obstáculo a 

menos no processo de entrepreneuring. Embora a literatura sobre empreendedorismo tenha 

relacionado tal constructo em contextos de internacionalização de empresas (Autio, Sapienza 

& Almeida, 2000; Cavusgil & Knight, 2015; McDougall & Oviatt, 2000; Zhou, Barnes & Lu, 

2010), o mesmo parece ocorrer nos casos estudados, que são empresas criadas por jovens no 

menor estado da Região Nordeste, e onde o ecossistema de empreendedorismo ainda não está 

consolidado. 

 

3.5.2. A Tecnologia na Perspectiva da Prática 

 

Na dimensão da tecnologia na perspectiva prática foram identificados os seguintes aspectos 

nos casos estudados: (a) fontes de conhecimento; (b) tecnologia como artefato cultural; (c) 

tecnologia como identidade; e (d) tecnologia como estrutura. 

Em que pese o fato de serem empresas que fazem uso extensivo de tecnologias em sua 

prática diária, o conhecimento – e a constante busca por mais conhecimento – se destaca para 

todos os casos como aspecto importante na formação desses jovens enquanto 

empreendedores, mas também no entendimento de si mesmos enquanto pessoas e sua 

importância para a sociedade. O conhecimento, portanto, se torna um elemento recorrente da 

vida desses jovens para além dos limites organizacionais. 

 

“São vários [símbolos], desde a estante de livros que eu tenho lá, até a 

organização do escritório, o espaço que eu tenho em casa... E tem a parte 

intangível, né? Um símbolo humano, de chegar e não desprezar, ser humilde. 

Chegar com uma solução, mas nunca chegar pisando, eu acho que esse é um 

ponto chave, ‘olha, eu tenho isso, se você quer melhoria a gente pode fazer’, 

como também deixamos a opção, cabe ao cliente decidir. E em 90% dos 

casos isso vem dado certo, até porque a nossa base de referência é extensa, e 

aquele cantinho lá com o meu escritório arrumado, com os livros, com a 

possibilidade de pegar referências, isso é o símbolo maior que a gente tem.”. 

(Rubens, 3E Engenharia). 
 

Ainda assim, a tecnologia enquanto artefato cultural, como identidade e como estrutura 

contribuiu para dar forma às empresas e, mais uma vez, para o processo de entrepreneuring 

desses jovens. Nesse sentido, um computador ou smartphone deixam de ser apenas 

ferramentas ou “coisas”, por exemplo, mas se tornam elementos formadores da identidade de 

empreendedores dos jovens, assim como de suas respectivas equipes como parte de uma 

empresa. 
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“Eu acho que hoje eu diria que é o celular, né? Porque ele representa tudo 

que você precisa: comunicação, informação, conexões, está tudo ali naquele 

aparelho. Antigamente, se você não tivesse um notebook, por exemplo, você 

não faria nada, você não navegava na internet, você não pesquisava, e hoje 

você pode, sem dúvida, se passar uma manhã inteira, um dia inteiro sem 

notebook, você lê, você se comunica com os seus funcionários, com os seus 

clientes, dá feedback. Tudo isso você consegue fazer num celular, então eu 

acho que o celular representa bem isso”. (Arthur, FourPro Consult). 
 

Num processo de naturalização e incorporação do artefato tecnológico à prática diária 

dessas empresas, a tecnologia se torna presente de tal modo que aos seus olhos parece 

“invisível”. Mas não apenas isso, pois a tecnologia se engloba de tal forma à estrutura e às 

rotinas e processos das empresas que deixa de haver uma fronteira clara na interação humano-

tecnológica. A tecnologia se torna essência, e fundamentalmente uma grande facilitadora do 

negócio. 

A literatura sobre estratégia como prática tem prestado atenção a esse aspecto, pois no 

contexto da prática diária a tecnologia se torna “amarrada” à vida organizacional de tal 

maneira que deixa de existir a dualidade humano-tecnológica, e a tecnologia deixa de ser vista 

como mera “coisa” para ser vista como artefato cultura que, pelo uso rotineiro e recursivo, 

adapta-se e ajuda a formar a identidade organizacional e dos indivíduos empreendedores 

(Dameron, Lê & LeBaron, 2015; Orlikowski, 2007; Feldman & Orlikowski, 2011;  

Jarzabkowski & Kaplan, 2015; Jarzabkowski & Spee, 2009). 

 

3.5.3. A Universidade na Perspectiva da Prática 

 

Na dimensão da universidade na perspectiva prática foram identificados os seguintes aspectos 

nos casos estudados: (a) spin-off estudantil; (b) fonte de pessoas; (c) relações informais; e (d) 

distância da universidade. 

A relação com a universidade é uma dualidade. Parte das empresas estudadas foram 

originalmente spin-offs estudantis, empresas criadas dentro da universidade e que passaram 

por um processo de incubação. No entanto, o momento de independência vem acompanhado 

de um distanciamento que os jovens julgam como prejudicial para suas próprias empresas. 

Esse distanciamento parece ser reflexo, especialmente no caso da universidade pública 

brasileira, de uma visão negativa que se tem em relação ao empreendedorismo. 

 

“Ele [o estudante] não está vivendo a realidade atual, de que gente vive num 

mundo capitalista, brutal, e independente de sua posição política você vai ter 

que se adequar ali, porque você não vai criar uma contracultura. Então eu 

acho que na universidade quem pensa em gerar inovação está sendo podado, 
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deprimido. Quem pensa em gerar riqueza, ter empresa, todo mundo pensa 

que é de direita... Os discursos políticos estão muito extremados! [...] Muita 

gente já me chamou de [palavrão] porque não sabe a minha realidade, 

entendeu? Quando você gera riqueza você está gerando proposta de valor 

para as pessoas, você que está fazendo um benefício social. Você gera 

emprego você gera inovação, você trás algum tipo de bem estar social. E eu 

acho que é justo, é honesto as pessoas pensarem em trazer isso, porque se a 

pessoa sai da universidade não se sentiu cobrado a fazer isso, a sociedade vai 

cobrar dele, porque a resposta que a sociedade espera da universidade é essa. 

Então se ele não é articulado a fazer isso, então... O que eu vejo é que o aluno 

está num mundo utópico dentro da universidade, e quando ele vai para o 

mercado ele vai ter que se readequar, e quando ele não tem força para isso ele 

procura outros cursos”. (Michell, EurekaMob). 
 

A universidade passa então a ser primariamente uma fonte de recursos humanos 

qualificados, de novos colaboradores para as empresas, ao passo que, na ausência de uma 

relação institucional forte, mantêm-se relações informais – de amizade – com pessoas-chave 

dentro da universidade, como professores. 

A universidade é vista como uma instituição distante da realidade do mercado e distante 

das empresas, mas também como uma instituição que continua a formar jovens sem uma 

“visão empreendedora”. 

Tal constatação adquire contornos críticos, uma vez que a universidade é – ou deveria 

ser – uma das principais parceiras das empresas nascentes no que diz respeito à aquisição de 

recursos e desenvolvimento de capacidades (Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; 

Clarysse et al., 2005; Hayter et al., 2017; Mustar et al., 2006; Rasmussen & Borch, 2010; 

Wright et al., 2017). 

 

3.6. Considerações Finais 

 

O objetivo do capítulo foi entender como ocorre o processo de entrepreneuring em empresas 

criadas por jovens, tendo a estratégia como prática como lente teórica. Assim, através de um 

estudo de casos múltiplos foi identificada uma série de aspectos inerente à formação de jovens 

enquanto empreendedores, dentro de três categorias principais, a saber: (1) o empreendedor 

na perspectiva prática; (2) a tecnologia na perspectiva prática; e (3) a universidade na 

perspectiva prática. 

O entrepreneuring – ou “tornar-se empreendedor” – dos jovens empreendedores esteve 

e ainda está – porque é um processo contínuo e recursivo – relacionado à forma como estes se 

relacionam com o conhecimento e a tecnologia e, em seus respectivos contextos, mudam e 

são mudados por tais elementos na prática diária em suas empresas. Assim, na ontologia do 
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becoming esses jovens passam a integrar aspectos do empreendedorismo às suas vidas “fora 

da empresa”, e se percebem empreendedores à medida que o grau de responsabilidades 

aumenta, numa espécie de “rito de passagem”. 

Como contribuição teórica o capítulo avança na perspectiva da estratégia como prática e 

constata que o processo de entrepreneuring é tão dinâmico quanto possível, pois não existe 

um modelo do que é ser empreendedor e, especialmente no caso de jovens – seja pela pouca 

idade ou pela pouca experiência – estes vão aprendendo a se tornarem gestores e 

empreendedores no dia a dia de suas empresas. Contribui ainda identificando aspectos de cada 

uma das dimensões das práticas pertinentes as empresas criadas por jovens empreendedores, 

desde o autodidatismo e a vocação para ensinar até a relação atual com a universidade. 

Como implicações práticas e políticas, temos que a universidade ainda se mantém 

distante desses jovens e de seu processo de entrepreneuring, que não acaba quando eles são 

graduados. A universidade deveria se aproximar das empresas que compõem o ecossistema 

empreendedor local, e mais especialmente das empresas criadas por seus egressos, e toda a 

sociedade tem a ganhar com essa aproximação. 

Como sugestões para pesquisas futuras destacam-se que a utilização da estratégia como 

prática pode ser uma abordagem promissora para estudar o empreendedorismo jovem, 

especialmente em virtude da dinâmica do fenômeno; enfatiza-se, portanto, que métodos de 

pesquisa de natureza mais indutiva têm maior potencial de extrair informações significativas 

desse objeto de estudo, e nos parece que quanto mais indutivo for o método, melhor será a 

captura da essência do entrepreneuring e do becoming do jovem empreendedor. Assim, por 

exemplo, pesquisas que mesclem etnografia e observação direta no ambiente dessas empresas 

podem ser desafiadoras, mas trarão resultados mais ricos. 

Isso posto, esta pesquisa teve suas próprias limitações. A começar pelo método do 

estudo de casos múltiplos que, ao contrário de abordagens mais “extremas” no continuum 

indutivo, não é capaz de gerar insights se não pelos relatos dos próprios entrevistados e pelo 

material complementar consultado. Embora haja um movimento crescente no campo da 

Administração defendendo o uso de abordagens indutivas nas pesquisas (Eisenhardt, 

Graebner & Sonenshein, 2016), outra limitação do estudo de caso é que este oferece uma 

generalização analítica, mas não uma generalização estatística, portanto os achados desta 

pesquisa estão situados e delimitados pelo contexto local e temporal que foi estudado, não 

sendo possível extrapolar nossos resultados para outras empresas, ecossistemas ou 

universidades. 
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Apêndice A3: Protocolo de Estudo de Caso 

 
Quadro 3.4. Protocolo de Estudo de Caso 

Etapa Atividades Descrição 

Seleção 

• Seleção do caso 

• Seleção dos respondentes 

• Agendamento das entrevistas 

• Termo de Consentimento 

•Critérios de Seleção: (1) Jovens empreendedores 

que tenham criado empresas; (2) cada empresa foi 

um caso; (3) alcance de saturação teórica; (4) de 

forma complementar, foram entrevistados os 

responsáveis por parques tecnológicos e/ou 

incubadoras de empresas e universidades; (4) quando 

possível, foram entrevistadas pessoas de agências de 

fomento e demais órgãos de suporte ao empreendedor 

•Identificação do Campo: Estado de Sergipe, que 

tem um histórico recente de incubação, aceleração, 

espaços de coworking, e demais atores e/ou startups 

Coleta 

• Coleta de informações em website 

• Realização de entrevista 

• Anotações durante entrevista 

• Gravação da entrevista 

• Observação indireta 

•Fontes de Evidências: entrevistas, websites, redes 

sociais, documentos impressos (folders, material de 

publicidade, relatórios), observação 

•Instrumento de Pesquisa: Roteiro semi-estruturado 

de entrevista, considerando as categorias, dimensões 

e elementos de análise do estudo 

•Duração da Entrevista: De 50 a 120 minutos 

•Protocolo de Observação: Elaborar relatos sobre: 

(a) o espaço físico; (b) o espaço social (pessoas); (c) 

as tecnologias utilizadas; (d) a interação humano-

tecnológica; e (e) os símbolos e artefatos 

Codificação 

• Transcrição da entrevista 

• Verificar se há questões pendentes 

• Ajuste nos instrumentos de pesquisa 

• Codificação do material 

•Utilização de Softwares: Para organizar melhor e 

lidar com o grande volume de informações, serão 

utilizados softwares de auxílio à pesquisa qualitativa, 

como Sonix e NVivo 

•Codificação: Os nós e sub-nós serão criados no 

NVivo considerando as categorias, dimensões e 

elementos de análise do estudo; se necessário, será 

feita também a codificação in vivo do material, caso 

novos elementos e categorias emirjam  do campo 

•Ajuste nos Instrumentos de Pesquisa: Se 

necessário, verificar e ajustar o roteiro semi-

estruturado de entrevista e o protocolo de observação 

Análise 

• Análise do caso 

• Elaboração de ficha-síntese do caso 

• Validação do caso 

 

•Análise do Caso: O caso foi analisado a partir dos 

elementos de análise que compõem esta pesquisa, 

considerando a relação do caso com a teoria 

•Ficha-Síntese: Foi elaborado um quadro matricial 

que permita a visualização do material codificado 

numa única tela, denominado “ficha-síntese” 

Relatório 
• Elaboração de relatório individual 

• Elaboração de relatório comparativo 

•Relatório Individual: Deve conter informações 

sobre o caso, e ser escrito da forma mais sintética 

possível, considerando a limitação de espaço da 

revista/journal onde será eventualmente publicado 

•Relatório Comparativo: Deve conter a análise 

comparativa entre casos e, especialmente, em relação 

à literatura e teorias existentes no campo de estudos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Apêndice B3: Roteiro Semi-Estruturado de Entrevista 

 

Nome do Entrevistado: 

Nome da Empresa/Universidade: 

Data da Entrevista: ____/____/____. 

 

1. Pedir que o entrevistado conte um pouco de sua história/trajetória de vida 

(Se estudante empreendedor, perguntar sobre como/quando/porque se tornou empreendedor, 

background familiar, relação com universidade; se profissional de organização de suporte, 

perguntar sobre atuação da pessoa no suporte às startups criadas por jovens) 

 

2. Questionar o entrevistado sobre a atuação da empresa/universidade/organização de suporte 

(Se empresa de jovem, perguntar sobre a história da empresa, produtos/serviços, mercado; 

se universidade/incubadora/outra organização de suporte, perguntar sobre visão geral a 

respeito do empreendedorismo estudantil e sobre os mecanismos de suporte da 

organização – adequação, incentivos, barreiras, o que pode melhorar). 

 

3. Tópicos de Elementos de Análise: 

 

» Empreendedor 

 

•Antecedentes/trajetória do jovem empreendedor (perfil do jovem que empreende); 

•O jovem empreendedor e criação do conhecimento (tipo e fonte de conhecimento; 

práticas relacionadas à aquisição, assimilação e uso de conhecimentos na empresa); 

•Competências do jovem empreendedor (capacidades inovativa, tecnológica, 

empreendedora, aprendizagem, desenvolvimento de produto, marketing, etc); 

•Atores-chave envolvidos no processo de criação da empresa (núcleo familiar, 

universidade, incubadora). 

 

» Tecnologia 

 

•Papel da universidade e educação empreendedora (cursos, eventos, visitas técnicas, 

empresa júnior, estágios, e demais mecanismos de ensino-aprendizagem); 

•Aprendizagem tecnológica e processo empreendedor (tipo, fonte, aplicação da 

tecnologia na empresa); 

•Interação humano-tecnológica na empresa (relação do jovem com a tecnologia e a 

influência da tecnologia no conteúdo – o quê? – e processo – como? –estratégico da 

empresa estudantil); 

•Influência de símbolos e artefatos (símbolos e artefatos que ajudam a construir a 

identidade da empresa e a identidade do jovem como empreendedor). 
 

» Universidade 

 

•Análise temporal da “vida da empresa” (da ideia ao momento atual da empresa); 

•Espaço físico da universidade e/ou incubadora (infraestrutura, acesso); 

•Influência institucional exercida estudantes (incentivos, barreiras, isomorfismo); 

•Relação entre a empresa e a universidade/incubadora (aproximação, distanciamento, 

conflitos, cultura). 
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Apêndice C3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Fundação Getulio Vargas 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

Doutorado em Administração de Empresas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de um projeto de pesquisa de 

tese de doutorado. Depois de esclarecidas as informações a seguir e, caso tenha interesse em 

participar desta pesquisa na condição de entrevistado, por favor, assine no final deste 

documento, em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 

Título do Projeto de Tese: “Assentados Sobre os Ombros de Gigantes”: Juventude, 

Ecossistema de Empreendedorismo, e Entrepreneuring em Empresas Criadas por Jovens 

 

Identificação do Pesquisador: 

 

Pesquisador Responsável: Éder Danilo Bezerra dos Santos 

E-mail: ederdanilo@live.com 

Orientador Responsável: Prof. Dr. Tales Andreassi 

E-mail: tales.andreassi@fgv.br 

 

Você está sendo convidado(a) a conceder uma entrevista com duração média de sessenta 

minutos, que será gravada e posteriormente transcrita. Essa transcrição lhe será enviada para 

que eventuais erros sejam corrigidos e, após a isso, o registro em áudio será destruído, e a sua 

transcrição mantida em local seguro. O material poderá servir de base, integral ou 

parcialmente, para a produção de artigos científicos, mas não trará nenhuma informação que 

permita traçar a sua identidade, sem o seu consentimento. Você não deve, em caso algum, 

sentir-se obrigado(a) a participar. Sua participação deve ser totalmente voluntária. 

 

Consentimento a assinar: 

 

Tendo lido e compreendido este texto, e tendo a oportunidade de esclarecer os detalhes 

complementares sobre o estudo, eu consinto participar de uma entrevista dirigida por Éder 

Danilo Bezerra dos Santos. Reconheço que posso me recusar a responder uma ou mais 

questões se assim eu decidir. Fica ainda esclarecido que posso pedir para encerrar o encontro, 

o que anulará o meu consentimento e impedirá o pesquisador de utilizar as informações 

obtidas até tal momento. 

 

Autorizo divulgar o nome da organização e meu nome: 

 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Nome do participante: _______________________________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do participante: ___________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do pesquisador: ___________________________________ 
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EPÍLOGO 

 

As águias desceram rápidas para o topo da rocha, uma a uma, e 

apearam seus passageiros. 

– Boa viagem! – gritaram elas –, por onde quer que viajem antes que 

seus ninhos os recebam no fim do caminho! – É a coisa educada que 

se deve dizer entre as águias. 

– Que o vento sob suas asas possa levá-las para onde o sol navega e a 

lua caminha – respondeu Gandalf, que sabia a resposta correta. 

 

Trecho de “O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez” – J.R.R. Tolkien 

 

 

E...? O que a frase de Isaac Newton sobre anões e gigantes tem a ver com empreendedorismo 

jovem? Em primeiro lugar, exprime como se constrói o conhecimento científico – portanto 

universitário ou “escolástico”, se é que escolhi a palavra adequada –, tijolo após tijolo, e 

assevera que quem viu além, se o fez, foi por estar assentado sobre os ombros de gigantes. Em 

segundo lugar, e isso obviamente não tira o mérito do jovem empreendedor, existe a figura de 

uma pessoa – “gigante” – que dá suporte a esse jovem empreendedor ainda inexperiente. 

A questão que busco tratar a todo o momento na minha tese se aproxima, do ponto de 

vista prático, da necessidade de ser repensar a universidade e o empreendedorismo jovem. A 

“universidade empreendedora” – como tipo ideal, e também personificada na figura do 

professor – precisa ser capaz de se comunicar melhor com seus alunos. 

Quero dizer, existe uma resposta correta, existe uma maneira “mais certa” – ou talvez 

“menos errada” – de se ensinar empreendedorismo. Não é possível codificar e 

institucionalizar a coisa educada a se dizer, a resposta correta, a pessoalidade e a 

informalidade que permeiam as relações do jovem empreendedor com os diversos atores e 

stakeholders do ecossistema empreendedor local. Mas é possível repensar a forma de ensino. 

O Capítulo 1 da tese apresenta cinco proposições relacionadas às funções da 

universidade empreendedora enquanto instituição que pode ajudar a promover o 

empreendedorismo como emancipação e, de forma última, contribuir para a solução dos 

problemas sociais das localidades mais pobres do Brasil. A discussão dessas cinco funções 

básicas, a saber: (1) política pública social no nível micro; (2) geração de riqueza; (3) inserção 

local; (4) ponte entre stakeholders; e (5) ações “extra-muros” nos leva à conclusão de que é 

preciso repensar principalmente a universidade pública no que diz respeito à sua importância 

socioeconômica. E, consequentemente, leva a um chamamento para que pesquisadores em 

administração pensem e utilizem as funções da universidade empreendedora como objetos de 

estudo, especialmente naqueles voltados às questões sociais. 
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O Capítulo 2 expande a discussão ao tratar da universidade em seu nível macro, 

enquanto componente atuante num ecossistema de empreendedorismo jovem local. Nesse 

contexto, as funções da universidade empreendedora (suporte educacional, suporte de 

negócios, e suporte de parcerias) são essenciais para o fomento do empreendedorismo jovem 

numa localidade, e colocam a universidade, se não como driver do ecossistema, como uma 

instituição central para a criação de um ambiente de criação e compartilhamento de 

conhecimentos e, portanto, favorável ao empreendedorismo. Nessa perspectiva, as duas 

universidades locais estudadas, UFS e UNIT, desenvolvem iniciativas tangíveis – espaços 

físicos dedicados ao empreendedorismo jovem – e intangíveis – mudanças de paradigma no 

que diz respeito às grades curriculares, à capacitação docente para o empreendedorismo e, 

especialmente no caso da universidade pública, suscita mudanças no que dizem respeito à 

burocracia e a questões ideológicas que ainda permeiam a visão do empreendedorismo – ou 

mais especificamente a comercialização do conhecimento – como algo ruim. 

O Capítulo 3, por sua vez, oferece uma perspectiva micro, ao analisar o processo de 

entrepreneuring – quer dizer, o “tornar-se empreendedor” – de jovens empreendedores que 

criaram empresas no Estado de Sergipe. Partindo da estratégia como prática como lente 

teórica, discute-se a ontologia do becoming, um pensamento não-linear do processo de se 

tornar empreendedor, que nos casos estudados demonstrou relacionar as características 

inerentes à prática – conhecimento, socio-materialidade e recursividade – como formadoras 

das identidades dos jovens enquanto empreendedores. A tecnologia, não como coisa, mas 

como artefato cultural, transforma e é transformada por esses jovens, de maneira que o 

conhecimento e as formas que esses jovens buscam para obtê-lo fazem parte da prática diária 

de suas respectivas empresas. A universidade, conforme observado, ainda permanece distante 

– ou não tão próxima o suficiente – do dia a dia dessas empresas, o que nos leva novamente a 

apontar a necessidade de se repensar a sua atuação. 

A universidade empreendedora pede uma aprendizagem baseada na experiência prática, 

centrada no aluno, no “aprender a aprender”, na educação para a vida. Formar 

empreendedores no senso estrito não deve ser um fim, pois o desafio é repensar uma série de 

competências que não podem ser ensinadas da forma tradicional, senão por formas menos 

convencionais e mais criativas no relacionamento professor-aluno. O aluno-indivíduo capaz 

de pensar criticamente e avaliar seu lugar no mundo provavelmente será uma pessoa com 

perspectivas de emancipação promissoras, seja ele um “empreendedor” ou um “trabalhador”. 

A universidade também precisa se reinventar “derrubando” os seus muros. A sociedade 

atual demanda uma universidade mais engajada – e esse engajamento é a essência da 
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universidade empreendedora. Universidades públicas e privadas dentro do mesmo 

ecossistema se complementam, mas desempenham papéis distintos e têm desafios igualmente 

distintos. A universidade pública precisa se desburocratizar e se desvencilhar de uma visão 

idelógico-pragmática do empreendedorismo como sendo algo ruim, portanto sendo capaz de 

orientar ações de empreendedorismo que resolvam problemas das comunidades em seu 

entorno, e também sendo capaz de motivar seu corpo docente a ser mais atuante nessas ações; 

a universidade privada precisa trazer para dentro de seu ambiente – seja com ações de 

extensão, eventos ou atividades similares – mais stakeholders locais, inclusive investidores, 

empreendedores mais experientes, mentores, empresas, de forma a continuar garantindo – 

além do incentivo à atividade empreendedora – a sustentabilidade de sua missão de 

empregabilidade. 

A resposta correta para as demandas da sociedade em relação à universidade se traduz, 

portanto, em mais engajamento. Querer mais engajamento não significa que o engajamento 

atual seja pouco, afinal se faz o que se pode. Mas o que a sociedade anseia é por mais, e um 

pouco mais, e um pouco mais... Mais engajamento, paulatinamente, significa uma forma de 

pensar a universidade cada vez mais engajada em seu dia a dia e, consequentemente, pensar 

que a melhor forma de avançar é aquela na perspectiva micro, da universidade, por que não 

dizer, conquistando sua própria emancipação enquanto universidade empreendedora através 

da prática diária. É a mesma ideia do tijolo após tijolo versus revolução. 

Finalmente, e mais uma vez me colocando como personagem desta narrativa, posso 

dizer que a jornada valeu a pena. Os vôos foram muitos e foram longos, mas o resultado final 

em termos de aprendizagem para a vida é imensurável. Hoje eu me sinto um pouco jovem 

empreendedor também, pois numa perspectiva de sensemaking eu também interpreto o meu 

processo de doutoramento como um processo de entrepreneuring. 

A coisa educada que se deve dizer é que me tornar um doutor vai além do diploma 

como artefato, do grau acadêmico como status, ou do conhecimento a mim conferido, pois, 

numa perspectiva personalíssima, significa deixar de ter aquele medo que falei lá no começo. 

Reconheço em mim um pesquisador que sabe fazer pesquisa de qualidade, com início, 

meio e fim, dentro dos rigores éticos e metodológicos cobrados na pesquisa acadêmica e, 

sobretudo, que não pensa o resultado da pesquisa apenas como um paper a ser publicado. 

Desejo que minhas pesquisas futuras possam refletir esta minha autoavaliação, que as 

pesquisas que eu venha a desenvolver ou orientar tenham principalmente uma função social, 

que possa contribuir um pouco que seja para mudar a vida de alguém para melhor. 


