
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

RUBENS MUSSOLIN MASSA 

 

 

 

 

AS HEURÍSTICAS DO EFFECTUATION E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O 

EMPREENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



RUBENS MUSSOLIN MASSA 

 

 

 

 

 

AS HEURÍSTICAS DO EFFECTUATION E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O 

EMPREENDEDOR 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 

como requisito para obtenção do título de Doutor em 

Administração de Empresas 

 

Área de concentração: Estratégia Empresarial 

 

Orientador: Prof. Dr. Tales Andreassi 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Massa, Rubens Mussolin. 
     As heurísticas do effectuation e suas consequências para o empreendedor / 
Rubens Mussolin Massa. - 2020. 
     69 f. 
  
     Orientador: Tales Andreassi. 
     Tese (doutorado CDAE) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. 
  
     1. Empreendedorismo. 2. Processo decisório. 3. Heurística. 4. Incerteza. I. 
Andreassi, Tales. II. Tese (doutorado CDAE) – Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 
  
  

CDU 658.011.49 
  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 
 



RUBENS MUSSOLIN MASSA 

 

 

 

 

 

AS HEURÍSTICAS DO EFFECTUATION E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O 

EMPREENDEDOR 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 

como requisito para obtenção do título de Doutor em 

Administração de Empresas. 

 

Área de concentração: Estratégia Empresarial 

 

Data de aprovação: _____/_____/_____ 

 

Banca examinadora: 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Tales Andreassi (Orientador)  

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Edgard Barki 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Lana 

 

__________________________________________

Prof. Dr. Henrique Maia Veloso 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A teoria do effectuation é alicerçada no processo de decisão do empreendedor, compreendendo um 

esforço para buscar um método capaz de o guiar na descoberta e realização de oportunidades. A 

lógica effectual subverte os modelos empreendedores tradicionais através do uso de princípios que, 

ao invés de buscarem prever o futuro, buscam a construção passo-a-passo deste, em um processo 

de co-criação entre o empreendedor e o ambiente, buscando o aprendizado constante pela interação 

sem se preocupar em reunir condições ideais para isto, e oferecendo uma via de controle neste 

processo. No centro dele, o ser humano com suas qualidades e imperfeições. É amplamente 

conhecido, em especial pela neurociência, que o processo decisório não é plenamente racional, 

sendo inerente ao mesmo diversas limitações. Dentre elas, o uso de heurísticas, ou atalhos mentais, 

que se por um lado tornam nossas decisões mais ágeis por simplificarem a realidade, por outro 

podem levar a erros de decisão, os vieses cognitivos, também amplamente discutidos na literatura 

de negócios e empreendedora. Este trabalho argumenta que a teoria do effectuation, ao propor 

“regras de bolso” que servem para guiar o processo de decisão empreendedor, se utiliza de 

heurísticas que, como supracitado e demonstrado na literatura sobre microfundamentos, afetam o 

resultado final do processo emprendedor. A investigação proposta nesta tese objetiva compreender 

como a escolha do uso de heurísticas através da lógica de ação e decisão do empreendedor afeta a 

incidência de vieses cognitivos, buscando discutir de que forma estes afetam o resultado final 

contribuindo para o sucesso ou não do empreendimento. O trabalho contribui com o avanço da 

teoria, dando atenção ao ainda incipiente campo dos microfundamentos associados à lógica de 

decisão empreendedora e suas consequências, buscando compreender se, assim como é possível 

inferir heurísticas, ou regras de bolso, que corroborem com o processo empreendedor, é possível 

encontrar futuramente uma lógica de erros e benefícios associados ao uso de cada um dos processos 

polares propostos na teoria do effectuation e validar de forma empírica algumas de suas premissas. 

Os testes empíricos foram aplicados em empreendedores reais e buscaram encontrar possíveis 

relações entre as heurísticas sugeridas pela teoria efectual, a incidência de viéses cognitivos e 

variáveis descritas na literatura como importantes na busca destas. Os resultados mostram que parte 

ds hipóteses foram aceitas, e portanto há relação entre o uso de heuristicas e vieses cognitivos, com 

destaque para a relação entre vieses de controle e o uso de heurísticas causais. 

 

Palavras-chave: Processo empreendedor. Effectuation. Heurísticas. Vieses cognitivos. 

Microfundamentos 



ABSTRACT 

 

A theory of effectuation is based on the entrepreneur's decision process, comprising an effort to 

seek a method capable of guiding the discovery and realization of opportunities. An effectual logic 

subverts the principles of entrepreneurial models that use the principle that, in order to seek the 

future in advance, they seek to build it step by step, in a process of co-creation between entrepreneur 

and environment, seeking or learning constantly in interaction without be concerned with gathering 

the ideal conditions for this, and offer a means of control in this process. At the center of this 

process, the human being with his qualities and imperfections. It is widely known, especially by 

neuroscience, that the decision-making process is not entirely rational, with several variations 

inherent to it. Among them, the use of heuristics, or shortcuts, which on the one hand make it more 

difficult to think because it simplifies reality, on the other hand it can lead to decision errors, due to 

cognitive problems, also discussed in the business and enterprise literature. This paper argues that 

the effectuation theory, proportionally “pocket rules”, which serves to guide the entrepreneurial 

decision-making process, uses heuristics, as mentioned above and demonstrated in the literature on 

micro-foundations, affected or the final result of the lending process. An investigation proposed in 

this objective thesis comprises how to choose the use of heuristics through the entrepreneur's action 

and decision logic that affects cognitive injuries, seeking to discuss how these effects affect or result 

in a final contribution to success or not to performance. The work contributes to the advancement 

of theory, paying attention to the incipient field of micro-foundations associated with the logic of 

decision-making and its consequences, seeking to understand, how it is possible to infer heuristics, 

or pocket rules, which corroborate with the professional process, it is possible to find in the future 

a logic of errors and benefits associated with the use of one of the polar processes proposed in the 

theory of effectiuation and validate the empirical form of some premises. Empirical tests were used 

in real entrepreneurs and the search for possible relationships between heuristics suggested by the 

Effectuation theory, an incidence of cognitive effects and variables that are used in the literature as 

important in this research. The results show that part of the hypotheses were accepted, and therefore 

there is a relationship between the use of heuristics and cognitive effects, with emphasis on a 

relationship between control effects and the use of heuristic causes. 

 

Keywords: Entrepreneurial process. Effectiveness. Heuristics. Cognitive bias. Microfoundations. 
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1 INTRODUÇÃO  

Trabalhos sobre a teoria do effectuation crescem exponencialmente desde a publicação 

do seu paper seminal em 2001. O crescente interesse pela teoria pode ser explicado por esta 

oferecer uma lente capaz de enxergar o empreendedorismo como um método de ação humana 

guiado por princípios que podem ser conhecidos (SARASVATHY; VENKATARAMAN, 

2011). Nesta visão, o comportamento do empreendedor afeta o todo, e a literatura mostra que 

o processo decisório do empreendedor, em particular, compreende diversas peculiaridades 

(BARON, 2008).   

A ampla maioria dos estudos anteriores examinaram especificamente a tomada de 

decisões, com base na investigação da diferença entre empreendedores e outros indivíduos. 

Poucos estudos examinaram os efeitos de heurísticas, regras de bolso, e vieses sobre o 

comportamento do empreendedor na tomada de decisão, e menos ainda se focaram 

especificamente na lógica effectual (COSSETTE, 2015). A literatura apresenta heurísticas 

como regras ou estratégias que simplificam o processo de tomada de decisão inerentes ao 

processamento mental e à natureza da cognição. Em sua base, se admite que, dado que a perfeita 

racionalidade é impossível, de acordo com Simon (1959), em algum ponto ou outro, os seres 

humanos, conscientemente ou não, e talvez inevitavelmente, usarão essas regras ou estratégias 

em suas decisões quando as condições forem incertas ou quando for difícil prever o futuro, ou 

mesmo complexo, com grande volume de informações a serem processadas.  Se estas 

heurísticas ajudam o empreendedor a sintetizar suas expectativas subjetivas e modelos mentais 

em regras simples que podem guiar e facilitar decisões estratégicas, por outro lado seu uso tende 

a induzir a vieses, pois aplica a imaginação criativa a um problema tratável e, desta forma, é 

provável que chegue a uma solução não ideal, em ambientes previsíveis ou não (GILBERT-

SAAD; SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018) 

Apesar de um número ainda pequeno de publicações, há notoriamente um crescimento 

qualitativo das que tratam de heurísticas e vieses no âmbito do empreendedorismo. Alguns 

trabalhos já efetuaram o levantamento de questões relevantes para o campo, examinando 

cuidadosamente o conhecimento acumulado, e dando luz às discrepâncias e divergências que 

permeiam o seu desenvolvimento (COSSETTE, 2015; SHEPHERD; WILLIAMS; PATZELT, 

2014; ZHANG; FOO; VASSOLO, 2016).  

As heurísticas fornecem uma maneira flexível de tomar decisões sob condições de 

absoluta incerteza quando não há solução objetivamente ótima, como é o caso da criação de 

novas empresas de maneira geral. De forma a generalizar, as expectativas subjetivas do 
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empreendedor, em vez de uma referência objetiva, formam a base sobre a qual o resultado pode 

ser avaliado se utilizando para isto de um processo heurístico (GILBERT-SAAD; SIEDLOK; 

MCNAUGHTON, 2018).   

A teoria da effectuation é uma inversão direta da teoria da escolha racional, também 

citada como racionalidade causal ou preditiva. A racionalidade causal é dirigida por objetivos, 

já o effectuation é orientada pelos meios. Em seu cerne está uma lógica que considera o futuro 

eminentemente imprevisível e a realidade subjetiva. Portanto, busca o controlar através de um 

método de ação que permite ao empreendedor construir passo-a-passo o futuro. O produto final 

do effectuation é, então, fundamentalmente imprevisível. A oportunidade, e até mesmo o 

próprio mercado, são criados ao longo e através do próprio processo. Em outras palavras, tanto 

o mercado quanto a oportunidade dependem de quem vem a bordo e das ações e objetivos que 

estes permitem e restringem (READ; SARASVATHY, 2005).  

O empreendedor effectual sempre inicia o processo de empreender com os meios 

disponíveis, com base em quem são, no que sabem e quem conhecem. À partir disto,  começam 

a gerar possibilidades do que podem fazer. Neste processo, chamam as pessoas que conhecem 

e estabelecem com elas pré-compromissos (READ; SARASVATHY, 2005). Dito de outro 

modo, os processos efectuais não estabelecem um ponto final específico, mas focam no que 

pode ser feito com os meios disponíveis para avançar para o futuro (WELTER; MAUER; 

WUEBKER, 2016). 

Em uma análise comparativa polarizada a lógica effectual, para controlar a construção 

do futuro, subverte os princípios da tradicional lógica causal, propondo que empreendedores de 

sucesso buscam ao longo do processo empreendedor: (i) minimizar perdas e não maximizar 

ganhos; (ii) focam em estabelecer parcerias ao invés de buscar a competição; e (iii) buscam 

controlar um futuro eminentemente imprevisível ao invés de tentar prevê-lo. Para isto, utilizam 

recursos disponíveis ao invés de esperar por oportunidades e aprendem com as contingências 

ao invés de estabelecer metas (SARASVATHY, 2001). 

Neste processo, naturalmente, o empreendedor se utiliza de heurísticas, ou atalhos 

mentais como os citados acima, diante das incertezas inerentes aos negócios, que inerentemente 

negligenciam aspectos importantes no processo de tomada de decisão, e que se por um lado 

podem levar a erros, por outro há evidências que demonstram a associação dos mesmos com 

fatores positivos no processo empreendedor, como o aumento a tolerância ao risco e a 

propensão a ação, se este ocorrer de forma controlada e consciente (GILBERT-SAAD; 

SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018).  
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Desta forma, entender como as heurísticas ou vieses cognitivos causam falhas de 

julgamento e afetam o processo de tomada de decisão do empreendedor se mostra como uma 

contribuição importante para o campo, uma vez que desvios de racionalidade influenciam a 

incidência de vieses cognitivos e estes causam erros de percepção e consequentemente decisão 

(ZHANG; FOO; VASSOLO, 2016). 

 Entretanto, poucas pesquisas associando os princípios do processo empreendedor, suas 

heurísticas inerentes e a ocorrência de vieses cognitivos podem ser encontradas na literatura, 

em especial quando especificamos o processo empreendedor effectual (COSSETTE, 2015; 

GREGÓIRE, 2018). Diversos avanços ocorreram, em separado, na literatura específica 

ao effectuation, e também nas pesquisas relacionadas a heurísticas e vieses cognitivos no 

campo do empreendedorismo em geral. Também, não foi encontrado nenhum que associe de 

forma integrada as heurísticas, ou regras de bolso, propostas pela teoria do effectuation com 

vieses cognitivos e variáveis de controle que podem moderar a relação entre eles, como citado 

na literatura. 

O objetivo deste paper é desfazer este gap e aproximar os estudos do campo de 

heurísticas e vieses cognitivos ao do estudo do processo empreendedor, como forma de 

contribuir com o  avanço das pesquisas no campo de empreendedorismo enquanto método, 

investigando os microfundamentos do agente empreendedor através da relação de suas 

heurísticas com os vieses cognitivos, em especial, os relacionados à parcepcão de controle, 

considerando que teoricamente o effectuation é, em si, uma lógica de controle. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O effectuation   

Evidências cumulativas do vasto e crescente corpo de pesquisas em economia 

comportamental levam à conclusão de que talvez devêssemos simplificar nossas suposições 

sobre o que é preciso para ser um bom tomador de decisão no empreendedorismo 

(SARASVATHY; FORSTER; RAMESH, 2013). 

Universalmente, o processo empreendedor é concebido como uma coleção de tarefas de 

decisão, como selecionar uma ideia ou oportunidade para começar, criar uma entidade legal, 

reunir recursos, reunir as partes interessadas, gerenciar estratégias de crescimento e saída, e 

assim por diante. Nesta visão, tornar-se um empreendedor especialista envolveria dominar esses 

elementos do processo empreendedor e particularmente as decisões e ações recorrentes que os 

constituem (READ; SARASVATHY, 2005). 

 A perspectiva comportamental rompe a corrente racional de tomada de decisão e 

argumenta que os tomadores de decisão são, ao mesmo tempo, racionais e intuitivos (YE, 

2016). Sob esta ótica, Sarasvathy em seu paper seminal de 2001, de forma polarizada, divide  

em análise comparativa polarizada diferentes lógicas, causal e effectual, que discutiremos a 

seguir. 

 A autora identifica como causation a lógica racional que começa com a identificação, 

reconhecimento ou descoberta de uma oportunidade. Nessa visão, quando um empreendedor 

quer iniciar um restaurante, por exemplo, começa identificando um local de alto potencial, 

analisando a concorrência na área, identificando segmentos-alvo específicos, desenvolvendo 

estratégias de marketing para atender às metas, obtendo financiamento necessário, contratando 

o chef apropriado para desenvolver o menu certo e, em seguida, abre as portas do seu 

restaurante. O produto final é determinado pela “oportunidade” inicial identificada pelo 

empreendedor, e as mudanças adaptativas ao longo do tempo para se adequar ao seu “mercado” 

e/ou “visão” definidos (READ; SARASVATHY, 2005).  Esta lógica visa compreender e evitar 

o inesperado e o monitoramento em profundidade do ambiente externo cria novas informações 

sobre desenvolvimentos futuros (FUTTERER; SCHMIDT; HEIDENREICH, 2018). 

A lógica effectual subverte os princípios da tradicional lógica causal, e Sarasvathy 

(2001) propondo, de forma comparativa com a lógica causal, que empreendedores de sucesso 

não agem desta forma, mas buscam: (i) minimizar perdas e não maximizar ganhos; (ii) focam 

em estabelecer parcerias ao invés de buscar a competição; e (iii) buscam controlar um futuro 

eminentemente imprevisível ao invés de tentar prevê-lo. Para isto, utilizam os recursos 
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disponíveis ao invés de esperar por oportunidades e aprendem com as contingências ao invés 

de estabelecer metas (SARASVATHY, 2001). Ainda, o agente do effectuation  não age sozinho 

e o processo é interativo, de ao menos três maneiras diferentes: ao longo do tempo, entre os 

atores e com seu ambiente (SARASVATHY; FORSTER; RAMESH, 2013).  

Cabe deixar claro que o tomador de decisão effectual não é postulado como um tipo 

especial de ser humano, pode ser inteligente ou ignóbil, racional ou irracional, avesso ao risco 

ou amante de risco, egoísta ou altruísta. É mais realisticamente um pouco de todos os itens 

acima em momentos diferentes sobre diferentes domínios de ação. O único requisito para este 

tomador de decisão é que ele ou ela esteja disposto a trabalhar com os outros (SARASVATHY; 

FORSTER; RAMESH, 2013). 

A lógica causal vê o mundo como um lugar aonde os mercados existem e o 

empreendedor busca oportunidades nos setores em que compete para se perpetuar. Os 

empreendedores efectuais, de forma alternativa, vêem o mundo como um lugar no qual as 

empresas plantam, alimentam e colhem em mercados que são artificialmente criados por eles 

mesmos e pelas ações de outras empresas e pessoas. E ambas as lógicas podem ser 

complementares, e não excludentes, se o empreendedor compreender em que momento da sua 

ação empreendedora cada uma delas se adapta melhor (CHANDLER et al., 2011). 

2.2 As heurísticas e vieses cognitivos associados ao empreendedorismo  

O effectuation, como supracitado, é uma lógica de decisão empreendedora não-preditiva 

baseada em cinco heurísticas que ajudam a guiar o empreendedor em face às incertezas (DEW 

et al., 2009). 

Trabalhos que pesquisam heurísticas e vieses cognitivos no campo do 

empreendedorismo também ganharam força nos últimos anos (COSSETTE, 2015; 

GREGÓIRE, 2018). Apesar de um número pequeno de publicações, há notoriamente um 

crescimento qualitativo das publicações da percepção de importância deste campo nas 

pesquisas sobre o tema.  

O trabalho de Zhang e Cueto (2017) e também de Cossette (2015) levantam diversas 

questões relevantes para o campo, examinando cuidadosamente o conhecimento acumulado, e 

dando luz às discrepâncias e divergências que permeiam o desenvolvimento do mesmo como 

proposto por Shepherd, Williams e Patzelt (2014).   

Os achados demonstram que apesar de um crescente interesse e interessantes insights, 

o campo sofre com problemas relacionados à divergência de conceitos, relações equivocadas e 

outros problemas inerentes a teorias que estão em fase inicial de desenvolvimento. Entretanto, 
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para o avanço adequado do que o pesquisador chama de “o grande debate sobre racionalidade”, 

as falhas precisam ser conhecidas para serem corrigidas (ZHANG; FOO; VASSOLO, 2016). 

Há consensos, entretanto. Um deles enfatiza a incidência de erros de julgamento 

inerentes ao empreendedor. Segundo York e Danes (2014),  o empreendedor é incentivado a 

pesquisar o meio ambiente, coletar informações, formar e avaliar estimativas de modo a fazer 

julgamentos e decisões precisas. Neste percurso, a “intuição” faz parte do processo 

empreendedor, uma vez que este ocorre em ambientes de inerente incerteza.  Em especial, a 

literatura mostra que empreendedores tendem a ser excessivamente ativos, enfrentam restrições 

de tempo e, portanto, tem acentuado o uso da intuição como mecanismo decisório, o que pode 

resultar em decisões ruins. Ou seja, já foi possível através da literatura e prática compreender 

que os empreendedores são mais tendenciosos em suas decisões do que os não-empreendedores 

(BARNEY, 1991; BARON, 2008). 

Segundo Cossette (2015), embora tenha havido pouca pesquisa sobre as heurísticas e os 

vieses cognitivos dos empreendedores, alguns desses elementos merecem mais atenção do que 

outros. Até o momento, não houve uma revisão sistemática e exaustiva de estudos empíricos 

sobre o assunto, realizada com base em um arcabouço metodológico rigoroso dos trabalhos 

empíricos nas heurísticas e vieses cognitivos dos empreendedores. Isto ajudaria a entender 

como os empreendedores enfrentam alguns dos problemas que encontram para que possam 

receber apoio mais apropriado e que os problemas relacionados ao uso de heurísticas e sua 

consequente incidência de vieses cognitivos possam ser impedidos.  

Zhang e Cueto (2017) explicam que as pesquisas até hoje demonstraram o viés como 

um fenômeno generalizado no empreendedorismo. À medida que os estudos sobre o viés 

empreendedor se acumulam, várias questões tornam-se críticas, tais como a consistência nas 

definições, a análise das discrepâncias entre os estudos e a direção geral. O tema herdou da 

psicologia cognitiva uma variedade de definições de vieses com variações na conceituação e na 

operacionalização.  

Por exemplo, o estudo de Cossette (2015) mostra que o excesso de confiança e o 

otimismo são vieses frequentemente confundidos, ao mesmo tempo que são os dois que mais 

receberam atenção dos pesquisadores. Ainda, o trabalho mostra que os únicos outros vieses que 

receberam atenção, ainda que limitados, foram: a lei dos pequenos números, a ilusão de 

controle, a falácia do planejamento, a escalada de compromisso, o viés do status quo e o viés 

retrospectivo, apesar da literatura identificar outros.  

Ainda, os trabalhos de pesquisa no campo evidenciam que existem fatores específicos 

que influenciam a incidência de viseses cognitivos, como: idade, escolaridade, experiência, 



15 
 

tamanho da empresa, ambiente competitivo. Ainda, outros que podem ser explicados pelos 

vieses são: percepção de risco, foco de promoção, preferência por financiamento de curto prazo, 

investimento, estimativa de vendas futuras. Embora as descobertas tenham sido realizadas, as 

conclusões nem sempre foram consistentes  e a metodologia adequada (COSSETTE, 2015).  

2.3 Microfundamentos do effectuation, heurísticas e vieses cognitivos  

Explorar de forma sistemática o conhecimento acumulado no campo de pesquisa do 

effectuation, de heurísticas e vieses cognitivos relacionados ao empreendedorismo, permite 

compreender suas possíveis inter-relações e, a partir deste entendimento, propor novas 

oportunidades de pesquisa, em especial no que estamos chamando neste trabalho de 

microfundamentos do effectuation, que em consonância com o desenvolvimento do campo em 

estratégia empresarial, tem como foco a análise em nível do indivíduo no processo de decisão 

e alicerça o restante do processo decisório. 

A abordagem de microfundamentos é oriunda de áreas e teorias de pesquisa que 

evidenciam as dimensões macro organizacionais da Administração Estratégia, tais como: Visão 

Baseada em Recursos (Resource-based view – RBV) e Capacidades Dinâmicas (Dynamic 

Capabilities). Diferentemente da abordagem sociológica, esta nova visão não busca enfatizar a 

relevância apenas da análise micro, mas também entender como os aspectos macro das 

organizações são originados ou mediados por fatores micro-organizacionais, levando em conta 

tanto os indivíduos, quanto os contextos maiores, como as organizações, instituições e 

mercados (FELIN; FOSS; PLOYHART apud ROSA; ROMANI-DIAS, 2017). Ou seja, como 

aspectos cogniticos do agente influenciam a performance de qualquer empresa ou projeto. 

Até hoje, estudos empíricos mostraram, ainda que de forma pontual, que os 

empreendedores usam diferentes heurísticas para avaliar uma oportunidade de negócio, e que 

estas levam necessariamente à ocorrência de vieses cognitivos (BARON, 2008). Logo, entender 

o impacto de tais vieses na decisão dos empreendedores, além de investigar as condições sob 

as quais o uso de heurísticas descritas na teoria do  effectuation pode melhorar os resultados, 

acaba por ajudar a entender melhor os processos de tomada de decisão e a assertividade do 

processo empreendedor (YE, 2016), uma vez que em contextos de análise de risco aonde as 

decisões são restritas a conjuntos fechados de opções e resultados, os tomadores de decisão 

podem basear-se em estratégias de tomada de decisão matematicamente objetivas. No entanto, 

na prática empreendedora, por causa das limitações impostas pelo tempo ou cognição, os 

empreendedores costumam confiar na heurística de decisão, isto é, simplificar os processos para 
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lidar mais eficientemente com a complexidade previsível que caracteriza esse 

contexto (GILBERT-SAAD; SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018).  

Desta forma, o effectuation e o causation são processos eminentemente calcados em 

simplificações da realidade, dado que, segundo Cossette (2015), é impossível agir de forma 

diferente em ambientes de incerteza (YE, 2016; GILBERT-SAAD; SIEDLOK; 

MCNAUGHTON, 2018). Portanto, o effectuation e o causation são processos eminentemente 

heurísticos sujeitos a ocorrência de vieses cognitivos que influenciam a tomada de decisão do 

empreendedor e consequentemente seu desempenho. 

2.4 Correlação entre heurísticas, vieses e a lógica de decisão utilizada 

Para especificar um método empreendedor, entretanto, precisamos descobrir maneiras 

de incorporá-lo em técnicas e mecanismos específicos, com o objetivo de determinar 

cuidadosamente a lógica e as relações entre esses mecanismos e, a partir disto, entender  como 

eles se conectam ao desencadeamento do potencial humano (SARASVATHY; 

VENKATARAMAN, 2011). Nesta visão, compreender os microfundamentos do effectuation 

é eminentemente importante ao campo. 

Como supracitado, a teoria do effectuation cita de forma comparativa e polarizada 

princípios efectuais e causais, propondo “regras de bolso”, heurísticas, eminentemente calcados 

em simplificações da realidade (COSSETTE, 2015), que os empreendedores de sucesso 

usariam, como:  minimizar perdas e não maximizar ganhos, focar em estabelecer parcerias ao 

invés de buscar a competição, buscar controlar um futuro iminentemente imprevisível ao invés 

de tentar prevê-lo e utilizar os recursos disponíveis ao invés de esperar por oportunidades, e 

aprender com as contingências ao invés de estabelecer metas (SARASVATHY, 2001).  

Como supracitado, decisões envolvem heurísticas que podem facilitar e acelerar o 

processo de tomada de decisão, mas também podem revelar vieses associados, como afirmado 

por Shepherd, Williams e Patzelt (2014). Esta associação parece potencilamente resultar em 

decisões duvidosas ou mesmo catastróficas, como no caso de erros de decisão que se originam 

em vieses que são frequentemente caracterizados pela superestimação ou subestimação da 

probabilidade de que um evento ocorra ou outros problemas de decisão (BARON, 2008). 

Welter, Mauer e Wuebker (2016), por exemplo, demonstram que na lógica efectual, 

certos vieses comportamentais trazem impactos potenciais na decisão do agente empreendedor 

que levam a escolhas ruins e a resultados piores  (YE, 2016). Zhang, Foo e Vassolo (2016), 

mostram, por exemplo, que o effectuation aumenta a ilusão de controle enquanto diminui o 

excesso de confiança, efeitos reversos do causation segundo os resultados do estudo. Embora 
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o processo de effectuation possa resultar na descoberta de uma oportunidade exógena, a 

consequência de percepções errôneas provavelmente levaria a processos ineficientes de 

promulgação e exploração, tornando o processo, ainda que mais natural, pouco 

eficiente (WELTER; MAUER; WUEBKER, 2016).  

As evidências citadas revelam a relevância da associação entre heurísticas, vieses e os 

diferentes métodos de tomada de decisão empreendedora, associando preliminarmente o uso de 

determinadas heurísticas à incidência de determinados vieses estudados (ZHANG; FOO; 

VASSOLO, 2016). 

Considerando as evidências prévias na literatura sobre a associação de heurísticas, que 

formam o que se chama de lógica efectual e causal na teoria do effectuation, e que o effectuation 

é apresentado como uma abordagem que objetiva desenvolver um aracabouço de teorias 

capazes de suportar métodos de ação empreendedora (SARASVATHY; FORSTER; RAMESH, 

2013), parece possível também conhecer a lógica por detrás da ocorrência de vieses cognitivos 

mediante o uso de heurísticas e suas consequências no processo de criação de novos 

empreendimentos. Ou seja, a escolha das heurísticas usadas no processo empreendedor parecem 

sempre influenciar o resultado (YE, 2016). 

Ye (2016) discorre sobre os reflexos, positivos e negativos, das heurísticas no 

empreendedor e seus impactos na avaliação das oportunidades, na escolha de investimento, de 

ação ou inação e outros. Por exemplo, o princípio da lógica effectual de “perda tolerável” se 

refere a reduzir o risco em vez de maximizar o lucro. Em contextos em que sua aplicação é 

utilizada pode haver uma decisão menos ótima, mas também, prever perdas (YE, 2016).  

Os aspectos negativos das heurísticas se referem à incidência de vieses cognitivos e os 

erros de julgamento decorrentes dos mesmos, e suas consequências que podem ser desastrosas 

(BARON, 2008). Em contraponto, a literatura nos mostra que em situações em que há incerteza 

absoluta, as heurísticas são regras de design úteis que auxiliam no julgamento dos 

empreendedores, sintetizando modelos mentais e expectativas para permitir uma ação 

intencional. Isso ocorre porque as decisões sob incerteza absoluta pertencem a julgamentos 

subjetivos (GILBERT-SAAD; SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018; SHEPHERD; 

WILLIAMS; PATZELT, 2014).  

Já existem evidências convincentes de que a escolha pelo uso de determinada lógica, 

effectual ou causal, afetam a incidência de vieses cognitivos. Por exemplo, o uso das heurísticas 

efectuais aumentam a ilusão de controle enquanto diminuem o excesso de confiança, efeitos 

reversos do uso das heurísticas causais (ZHANG; FOO; VASSOLO, 2016) e outras citadas 
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anteriormente na formulação das proposições anteriores. Entretanto, muito pouco se sabe sob a 

relação das heurísticas que compõe cada um destes conceitos, e construtos, especificamente 

com cada um dos vieses conhecidos que incidem sob o empreendedor. 

2.5 O effectuation, a lógica do controle 

 O effectuation é referido por Sarasvathy (2001) como uma lógica de decisão que não se 

utiliza de previsões por utilizar de passos que mantem sob controle a construção do futuro. 

Entretanto, não está disponível na literatura do campo estudos empíricos que além das 

associações teóricas, tragam evidências que demonstrem se efetivamente o effectuation traz 

mais controle ao processo empreendedor. Este trabalho traz, na perspectiva dos 

microfundamentos da teoria, evidências empíricas que corroborem com a compreensão deste 

pressuposto. Para este fim, foram escolhidos quatro vieses cognitivos, relacionados à percepção 

de controle do empreendedor, encontrados relatados na literatura, uma vez que como 

supracitado, a literatura o considera uma lógica eminentemente de controle. O estudo propõe 

que compreendendo a relação entre cada uma das heurísticas que compõe os construtos 

efectuais e causais (CHANDLER et al., 2011; BRETTEL et al., 2012) e a incidência de vieses 

cognitivos associados, bem como de variáveis que moderam esta relação é um “ponto de 

partida” para a compreensão minuciosa dos microfundamentos do effectuation e suas 

consequências. Para isto, além das heurísticas propostas nos construtos dos autores acima, 

foram definidos quatro vieses que se relacionam com a percepção de controle do agente 

empreendedor e que encontram instrumentos validados para os fins da pesquisa. São eles: a 

Auto-eficácia, a Lei dos Pequenos Números, a Falácia do Planejamento e a Ilusão de Controle. 

2.5.1 Auto-eficácia  

A literatura já discutiu diversos vieses cognitivos associados às heurísticas no processo 

decisório do empreendedor. Um dos mais relevantes, com influência associada à percepção de 

controle é a Auto-eficácia,  um  conceito crítico do empreendedorismo (DENOBLE; JUNG; 

EHRLICH, 1999) pela sua capacidade sugerida de levar pessoas a persistirem através dos 

obstáculos e desafios envolvidos no início e na administração de um negócio, em especial no 

contexto empreendedor (ECKHARDT; SHANE, 2003). 

 A Auto-eficácia apresenta destaque nesta literatura, explicando intenções e 

comportamentos empresariais (CHEN; LIÑÁN, 2009; ZHAO; SEIBERT; HILLS, 2005). 

Derivada da teoria de aprendizado social de Bandura (1977), o conceito de Auto-eficácia refere-

se à crença de uma pessoa em sua capacidade de executar uma tarefa (BANDURA, 1991). Ou 
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seja, refere-se à confiança específica aplicada pelo decisor na tarefa executada ou à percepção 

de uma pessoa de suas próprias capacidades para atingir determinados resultados (AUDIA; 

LOCKE; SMITH, 2000). 

A literatura sobre o tema sugere que, quando um empreendedor está confiante em suas 

habilidades para executar as tarefas necessárias para iniciar e administrar um novo 

empreendimento, é mais provável que persista essas tarefas e continue tentando obter sucesso 

se o seu senso de Auto-eficácia é maior. Neste contexto, diversos estudos forneceram 

evidências de que as pessoas que acreditam ter recursos pessoais e coragem para obter sucesso 

em seus esforços mostram maior persistência de objetivos e desempenho (BANDURA, 1989).  

Por isto,  a Auto-eficácia é um aspecto crítico do processo de decisão do empreendedor 

(DENOBLE; JUNG; EHRLICH, 1999), porque para persistir diante dos obstáculos, as pessoas 

precisam ter uma crença positiva em sua capacidade de alcançar os resultados esperados 

(BANDURA, 1997). 

 Essa confiança na capacidade de obter o resultado desejado é conhecida como Auto-

eficácia percebida e sugere a literatura que pode explicar em partes por que pessoas com 

habilidades semelhantes têm desempenho diferente em uma tarefa (WOOD; BANDURA, 

1989). De acordo com Eckhardt e Shane (2003, p. 267), “um indivíduo com alta auto-eficácia 

para uma determinada tarefa fará mais esforço por um período maior de tempo, persistirá em 

contratempos, estabelecerá e aceitará metas mais altas e desenvolverá melhores planos e 

estratégias para a tarefa”. 

2.5.2 A Lei dos Pequenos Números 

A Lei dos Pequenos Números foi descrita pela primeira vez por Kahneman e Tversky 

(1973). Segundo esses autores, indivíduos só utilizam dados estatísticos corretamente quando 

nenhuma outra informação é fornecida. Assim, esse viés atua generalizando conclusões de uma 

amostra com pequeno número de objetos que não representa a população como um todo 

(ECKHARDT; SHANE, 2003). 

Moore, Oesch e Zietsma (2007) citam que futuros empreendedores geralmente gastam 

muito tempo imaginando seu sucesso e bem pouco tempo considerando os índices básicos de 

fracasso dos negócios, acabando por corroborar com estes índices. Ainda, em especial na 

tomada de decisão empreendedora, obter grandes amostras é um processo caro e demorado, que 

raramente está à disposição do empreendedor (KOELLINGER; MINNITI; SCHADE, 2007). 
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Sabe-se que amostras aleatórias estatísticas podem ser utilizadas com segurança para 

fazer inferências sobre uma população, entretanto, estudos demonstram que tomadores de 

decisão ignoram as taxas-base de informação e o tamanho da amostra, se atendo em considerar 

as observações e suas experiências pessoais sobre um fenômeno específico (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1974).  

Esta tendência é ainda mais forte quando a informação específica é vívida e atraente 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1972). Ao avaliar sua ideia de negócio, por exemplo, o tomador 

de decisão considera as opiniões de um pequeno número de amigos e, se forem positivas, 

consideram a informação como verdadeira, desconsiderando que aquele grupo analisado não é 

representativo da população como um todo. 

Em alguns casos, o viés da Lei dos Pequenos Números pode ser benéfico, como quando 

um empreendedor se depara com uma janela de oportunidade e precisa agir rapidamente, com 

base em pouca informação, fazendo com que aja a tempo. Entretanto, este pode influenciar 

negativamente o processo empreendedor, fazendo com que o tomador de decisão, por exemplo, 

receba poucos feedbacks positivos sobre seu novo produto e desista de empreender por 

considerar que estes representam o todo (KOELLINGER; MINNITI; SCHADE, 2007), ou 

quando as informações obtidas não representam a realidade e influenciam então negativamente 

sua decisão, podendo levá-lo a decisões catastróficas ou potencialmente nocivas. 

Pesquisas anteriores demonstram que empreendedores são mais sujeitos à crença na Lei 

dos Pequenos Números do que outros tomadores de decisões; ou seja, são mais propensos a 

utilizar heurísticas do que estatísticas ao tomar suas decisões. Isto os leva a uma tendência maior 

de generalizar conclusões de uma pequena amostra. Este processo, uma vez que não é 

representativo do todo, pode diminuir sua percepção de risco e aumentar sua tendência a 

começar precipitadamente novos negócios ou levar a um otimismo exagerado (SIMON; 

HOUGHTON; AQUINO, 2000). 

2.5.3 A Falácia do Planejamento 

O termo Falácia do Planejamento foi apresentado na literatura por Kahneman e Tversky 

(1979). Por sua natureza, trata-se de um viés que se refere a uma tendência de superestimação 

da capacidade dos indivíduos de cumprir uma tarefa futura, mesmo quando há experiências 

consideráveis de falhas passadas para se basear os cronogramas programados. Estudos 

demonstram que um estudante, por exemplo, ao planejar suas tarefas no início de um semestre 

letivo quase sempre superestima sua capacidade de cumprir com toda a sua previsão de 
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atividades. Assim como um gestor, ao fazer seu planejamento anual, quase sempre não 

consegue cumprir os cronogramas e atividades estipulados (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

Ao prognosticar o resultado de projetos que envolvem risco, tomadores de decisão 

tomam decisões com base em um otimismo ilusório, subestimando custos e superestimando 

benefícios. Neste processo imaginam cenários de sucesso ao passo que fecham os olhos para 

falhas e erros de cálculo. Como resultado, favorecem iniciativas que dificilmente ficarão dentro 

do cronograma, ou que trarão resultados esperados – ou que sequer serão finalizadas... 

Deste ponto de vista, as pessoas muitas vezes (mas não sempre) assumem projetos 

arriscados porque ficam excessivamente otimistas em relação às probabilidades que enfrentam 

(KAHNEMAN, 2003). 

Por que nossas tarefas geralmente levam mais tempo para serem cumpridas do que o 

planejado? O desafio de integrar memórias passadas no nosso entendimento do presente e 

nossas expectativas para o futuro é um problema relevante para o entendimento da questão. 

Evidências empíricas demonstram que indivíduos mantêm seu otimismo mesmo em face de 

evidências históricas que digam o contrário (BÜEHLER, 1990). 

Tomadores de decisão podem fazer estimativas inadequadas em situações onde não há 

fontes adequadas para se basearem, entretanto, quando isto ocorre em situações nas quais há 

informações adequadas e uma continuação do otimismo, a Falácia do Planejamento se 

apresenta. Evidências demonstram que este fenômeno ocorre, não porque as pessoas esquecem 

o passado, mas porque os indivíduos com muita confiança tomam decisões que vão além do 

histórico que eles conhecem e/ou se lembram (BÜEHLER, 1990). 

Segundo Kahneman e Lovallo (1993), indivíduos tendem a construir cenários futuros 

considerando as informações que tem em mãos (KAHNEMAN; LOVALLO, 1993). Mas, por 

que estas desprezam informações relevantes sobre o passado? Evidências demonstram que 

previsões são, por natureza, focadas no futuro e, por isso, mecanismos impedem que indivíduos 

olhem para trás com mais clareza (BÜEHLER, 1990). 

Entretanto, a falha de não se considerar taxas base do passado nem sempre resulta de 

uma falta de atenção com o que passou. Em alguns casos, os indivíduos olham para passado, 

mas não incorporam informações por parecerem irrelevantes. Este fenômeno ocorre devido a 

dificuldades de extrair um conjunto de experiências adequado, dado que as várias instâncias 

presentes são tão diferentes umas das outras que o indivíduo não consegue compará-las 

(KAHNEMAN; LOVALLO, 1993; KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Ainda, segundo 

Büehler (1990), provavelmente, as pessoas estão mais inclinadas a desconsiderar informações 

que não vão ao encontro de suas expectativas de futuro. 
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Baron (1998, p. 16) aponta que “[…] empreendedores são mais sujeitos à Falácia do 

Planejamento porque operam num ambiente dinâmico e incerto, com grande pressão de tempo 

e muita informação disponível”. Nesta situação, tratam as situações como únicas e, portanto, 

isoladas de fatos passados (KAHNEMAN; LOVALLO, 1993). 

Pesquisas demonstram que a Falácia do Planejamento leva à subavaliação de riscos e à 

superestimação da probabilidade de sucesso de um empreendimento. Como a avaliação de 

oportunidades é orientada para o futuro e altamente complexa e incerta, o indivíduo pode ser 

mais propenso à Falácia do Planejamento e, então, perceber menos riscos associados ao novo 

empreendimento (KEH; FOO; LIM, 2002). 

2.5.4 A ilusão de controle 

O viés da Ilusão de Controle se refere à tendência que o empreendedor tem de considerar 

que mantém controle sobre determinadas situações inerentemente incontroláveis. Este fato 

provém de dois fatores principais: a dificuldade em distinguir a importância relativa entre a 

habilidade e chances reais e o desejo de controle em um ambiente inerentemente incontrolável 

(KANNADHASAN; ARAMVALARTHA; KUMAR, 2014). Ou seja, a incapacidade de julgar 

como suas capacidades e habilidades influenciam suas chances em um novo empreendimento, 

considerando o empreendedor ser capaz de controlar um ambiente que está fora de seu controle, 

por exemplo. 

Considerando suas semelhanças, faz-se importante distinguir o viés da Ilusão de 

Controle e o viés do Excesso de Confiança. O primeiro trata da impressão de ser capaz de prever 

e controlar eventos incontroláveis em um futuro incerto, enquanto o Excesso de Confiança trata 

da certeza do conhecimento superior (SIMON; HOUGHTON; AQUINO, 2000). 

Tomadores de decisão, e especificamente empreendedores, tem a tendência de 

superestimar suas habilidades e achar que podem controlar situações que dependem largamente 

de sorte como fator determinante (LANGER, 1975), o que os leva a acreditar que podem prever 

certos acontecimentos precisamente (DUHAIME; SCHWENK, 1985), subestimando o risco 

envolvido em começar novos negócios (BOYD; VOZIKIS, 1994). 

2.6 Variáveis que influenciam a relação entre heurísticas e a incidência de vieses cognitivos 

Em seu trabalho sistemático sobre a relação entre heurísticas e vieses cognitivos no 

campo do empreendedorismo, Cossette (2015) e Zhang e Cueto (2017) demonstram diversos 

aspectos específicos que influenciam a incidência dos vieses cognitivos no processo de decisão 

empreendedora, como: idade, escolaridade, experiência, tamanho da empresa, ambiente 
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competitivo, experiências anteriores. Ainda, outros que podem ser explicados pelos vieses 

são: percepção de risco, foco de promoção, preferência por financiamento de curto prazo, 

investimento, estimativa de vendas futuras. Entretanto, embora as descobertas tenham sido 

realizadas, as conclusões nem sempre foram consistentes e, segundo os autores, necessitam de 

maior robustez 

 

 

3 METODOLOGIA 
 

 O tratabalho empírico segue preceitos positivistas através de um trabalho de campo 

exploratório quantitativo com empreendedores reais objetivando encontrar evidências de que a 

construção teórica prévia encontra suporte nas relações propostas.  

3.1 Questão de pesquisa 

 

O objetivo central do trabalho é explorar os microfundamentos do processo empreendedor , 

usando a teoria do Effectuation como lente teórica. Toda a pesquisa do trabalho baseia-se na 

questão: Quais relações se estabelecem entre as heurísticas utilizadas no processo 

empreendedor efectual e a incidência de vieses cognitivos? 

3.2 Objetivos secundários 

• Testar se há relação entre entre a lógica de decisão utilizada pelo empreendedor e a 

incidência de vieses cognitivos; 

• Compreender de que que forma as heurísticas relacionados à cada lógica do processo 

empreendedor contribuem com a incidência de vieses cognitivos; 

• Verificar de que forma as variáveis moderadoras impactam nesta relação; 

• Compreender em que grau o effectuation efetivamente contribui para o controle do 

processo empreendedor. 
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3.3 Hipóteses 

O referencial teórico exposto demonstra premissas, conceitos e relações ainda pouco 

testadas na literatura e que são importantes serem exploradas, ainda que em caráter inicial, para 

contribuir com a clareza sobre quais conceitos se confirmam e quais não, no campo dos 

microfundamentos do empreendedorismo de forma que ele possa gradativamente “amadurecer” 

e ganhar robustez nos resultados e métodos utilizados (COSSETTE, 2015; ZHANG, 2019). 

Dele, foram extraídas oito hipóteses com o objetivo de verificar se o que se assume 

como premissa na literatura se evidencia empiricamente ou não, contribuindo para o 

desenvolvimento do campo com a busca de assertividade nos conceitos e construtos, conforme 

necessidade sugerida. 

HIPÓTESES TESTADAS 

H1 
A escolha das heurísticas no processo empreendedor afeta a incidência de vieses 

cognitivos 

H2 
O uso da heurística Causal aumenta a incidência de vieses cognitivos relacionados à 

percepção de controle 

H2a A heurística Causal tem relação positiva com o viés da Auto-eficácia  

H2b A heurística Causal tem relação positiva com o viés da Falácia do Planejamento 

H2c A heurística Causal tem relação positiva com a llusão de Controle  

H3 
O uso das heurísticas Efectuais diminui a incidência de vieses cognitivos de controle 

quando comparados com a Causal 

H4 
O uso de heurísticas Efectuais não tem relação com os vieses cognitivos relacionados 

à percepção de controle 

H5 
A Experiência anterior e a Idade influenciam positivamente a ocorrência de vieses 

de controle em sua relação com as heurísticas 

H6 
A Escolaridade do empreendedor diminui a influência dos vieses de controle na sua 

relação com as heurísticas 

H7 
O Tamanho da empresa controla a relação entre o uso de heurísticas e a incidência 

de vieses 

H8 
A percepção de Auto-eficácia tem relação positiva com a Falácia do Planejamento, a 

Ilusão de Controle e o uso da heurística Causal 
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3.4 Modelo teórico 

A construção das hipóteses obedece ao modelo teórico proposto abaixo, propondo queas 

heurísticas empreendedoras, relatadas na literatura Efectual extraidas de trabalhos empíricos 

com instrumentos previamente validados, influenciam na incidência de vieses de controle 

também propostos previamente na literatura sobre processo empreendedor, e que estes são 

moderados pela escolariade, a experiência anterior como empreendedor, a idade e o tamanho 

da empresa atual do empreendedor, conforme sugerido em estudos anteriores utilizados no 

referencial teórico. 

                                                                                      (Z) 

                 (X) 

 (Y) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Construção do instrumento de pesquisa 

O instrumento de pesquisa utilizado se encontra no Apêndice A desta tese. Para sua 

construção foram considerados somente ferramentas de mensuração previavemente validadas 

em estudos de journals reconhecidos no campo. Abaixo, apresentados os construtos medidos, 

respectivamente: variáveis independentes, variáveis dependentes e variáveis de controle. 
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• Vieses Cognitivos: com exceção da auto-eficácia, os instrumentos de medida de vieses 

cognitivos foram adaptados à partir do estudo de  Keh, Foo e Lim (2002). 

• Ilusão de Controle: a Ilusão de Controle dos entrevistados é medida usando três itens 

(a = 0,80). Os dois primeiros itens foram usados para medir a percepção dos indivíduos 

sobre sua própria capacidade de prever determinados resultados incontroláveis. O 

terceiro item foi usado para medir a percepção da crença dos sujeitos de que suas 

habilidades eram melhores do que as dos outros, uma crença que pode não estar 

relacionada às habilidades objetivas de uma pessoa (COOPER; WOO; 

DUNKELBERG, 1988). Os itens se concentraram em eventos de negócios, que os 

empreendedores costumam pensar que podem controlar ou prever (SIMON; 

HOUGHTON; AQUINO, 2000). 

• Falácia do Planejamento: para medir a Falácia do Planejamento foram utilizados dois 

itens desenvolvidos para capturar o uso da experiência empresarial na avaliação do risco 

de uma nova ideia de empreendimento (a = 0,73). O primeiro item identificou se os 

entrevistados acreditavam que a experiência empreendedora ajudaria na avaliação do 

risco do novo empreendimento. O segundo item mediu a probabilidade de o entrevistado 

usar a experiência passada em negócios de natureza diferente para avaliar o novo 

empreendimento. As pontuações de ambos os itens foram revertidas e somadas para 

obter uma medida da Falácia do Planejamento (a = 0,69). 

• Lei dos Pequenos Números: o trabalho utilizou de três trechos listados pelos 

respondentes que embasem sua decisão de agir e explicar abaixo porque os escolheram. 

Realizada esta tarefa, o pesquisador analisou o conteúdo das mesmas. O código “1” foi 

dado a quem não mencionar razões estatísticas, e o código “0” para quem mencionar. 

As questões que não se enquadram em nenhuma das alternativas foram descartadas. 

• Auto-eficácia: para medir a Auto-eficácia foi utilizado o instrumento proposto no 

trabalho de Zhao, Seibert e Hills (2005), formado por quatro itens que medem a Auto-

eficácia em relação a tarefas empresariais específicas e à partir disto calcular a média 

dessas tarefas específicas para formar uma medida mais geral de Auto-eficácia para o 

domínio geral da tarefa empresarial (a= 0.78). Foi utilizada uma escala Likert variando 

de 1 (sem confiança) a 5 (confiança total) para medir os resultados. 

• Heurísticas causais e efectuais: para medir as heurísticas causais e efectuais foram 

utilizados dois instrumentos previamente validados distintos, que utilizam critérios 

diferentes e complementares. O instrumento de Brettel et al. (2012) utiliza para todas 
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as dimensões, heurísticas efectuais em contraparte a heurísticas de causalidade. Para 

isto, são usadas escala Likert de seis pontos que medem comparativamente o nível de 

preferência por uma abordagem causal ou efectual no processo empreendedor. A 

primeira dimensão, decisões orientadas por meios versus orientada por objetivos, 

contém sete itens (α = 0,90; VAR = 64,1%; FR = 0,91; AVE = 0,60). A escala da 

segunda dimensão, perda acessível versus retornos esperados, contém cinco itens e 

mostra forte confiabilidade e validade (α = 0,86; VAR = 63,8%; FR = 0,87; AVE = 

0,58). A terceira dimensão, parcerias versus análise de mercado competitivo, é medida 

com base em quatro itens (α = 0,82; VAR = 64,9%; FR = 0,83; AVE = 0,56). A quarta 

dimensão, reconhecer o inesperado versus superar o inesperado, consiste em seis itens 

(α = 0,86; VAR = 59,5%; FR = 0,86; AVE = 0,50) e mostra boa confiabilidade e 

validade. A validade discriminante foi confirmada pelo fato de que, para cada par de 

fatores, a raiz quadrada do AVE foi maior que as correlações entre esses fatores. O 

segundo estudo, proposto por Chandler et al. (2011), para mensurar os processos de 

causalidade, foram utilizados os sete itens (α = 0,73, Estudo Dois α = 0,78). Para medir 

as heurísticas da lógica efetual, são utilizadas as subdimensões ou heurísticas: 

experimentação, perda acessível, flexibilidade e pré-compromissos. Usando itens do 

tipo Likert de cinco pontos, ancorados em “discordo totalmente” e “concordo 

totalmente”, os empresários foram solicitados a “considerar a fase inicial do seu 

empreendimento e indicar o grau em que você concorda ou discorda de cada uma das 

seguintes afirmações. Experimentação é uma escala de quatro itens (α = 0,78). Para 

medir a perda acessível, desenvolvemos uma escala de três itens (α = 0,85), com foco 

na predeterminação da quantidade de perda acessível e na escolha de estratégias dentro 

dos meios dados (SARASVATHY, 2001). Para medir a flexibilidade, desenvolvemos 

uma medida de quatro itens (α = 0,70), que reflete a extensão em que os empresários 

permaneceram flexíveis. Para medir pré-compromissos com uma escala de dois itens (α 

= 0,62). 

• Escolaridade, idade, tamanho da empresa, número de empresas, experiência 

prévia do empreendedor: em consonância com estudos anteriores descritos em 

Cossette (2015) e Zhang e Cueto (2017) foram utilizadas perguntas diretas  no 

instrumento de pesquisa para medir variáveis observáveis como moderadoras. 
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3.6 Procedimentos empíricos adotados 

O instrumento de  pesquisa foi aplicado a 530 empresários membros de redes de micro, 

pequenas e médias empresas. Destes, foram integralmente respondidos 169 questionários. Os 

demais foram descartados por motivos operacionais diversos. Foi estabelecido pelo pesquisador 

um framework, que foi obedecido integralmente em todas as etapas do estudo, que seguiu a 

seguinte ordem: 

1. O instrumento de pesquisa foi construído utilizando somente medidas previamente 

validadas em journals relevantes da área; 

2. Após a construção do instrumento, foi aplicado um pré-teste com 21 empresários para 

verificação do entendimento, do tempo necessário, da tradução realizada e de eventuais 

problemas que se mostrassem importantes de serem corrigidos antes do início da 

pesquisa; Após o pré-teste, foram selecionadas por conveniência duas diferentes redes 

formadas exclusivamente por empreendedores fundadores de  micro, pequenas e médias 

empresas; 

3. À partir da base de dados das redes, foi disparado um e-mail nominal para todos os 

membros solicitando gentilmente a participação em pesquisa sobre a lógica de decisão 

do empreendedor. Conseguiu-se estabelecer contato efetivo com 503 empresários; 

4. Destes, 280 responderam o questionário disponibilizado através de formulário 

eletrônico; 

5. Dos 280 respondentes, 91 foram descartados por não obedecerem os critérios técnicos 

estabelecidos pelo pesquisador, restando 189 questionários válidos que formaram a 

amostra total do estudo; 

6. Após o retorno, os dados foram tabulados e o modelo estatístico realizado através de 

software especializado e obedecendo aos critérios técnicos do método adotado. 

4.6 Análise descritiva dos dados 

Antes de apresentar a análise e discussão dos resultados das hipóteses, é importante 

expor a análise descritiva dos dados para proporcionar o melhor entendimento sobre os mesmos, 

que irão ajudar na interpretação dos resultados, uma vez que o estudo por seu caráter 

exploratório, utilizou de muitas variáveis. 

A tabela abaixo, indica a relação entre os conceitos descritos no referencial teórico e o 

nome dado às variáveis na rodagem dos testes estatísticos referenciados na análise descritiva 

dos dados. É possível notar que, por questões técnicas, as variáveis gênero, mortalidade, nível 
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de educação e número de empresas anteriores foram desconsideradas na formulação de 

hipóteses devido às limitações do estudo, mas constam  no modelo por estarem presentes na 

literatura e o autor considerar seu uso em estudos futuros com a mesma base de dados. Isto não 

influenciará os resultados dos testes estatísticos e suas análises. 

 

Conceito Variável Referência teórica 

Ilusão de Controle Ioc Viés cognitivo 

Falácia do Planejamento Planbias Viés cognitivo 

Auto-eficácia Esse Viés cognitivo 

Lei dos Pequenos Números Smallno Viés cognitivo 

Perdas toleráveis Affordable Heurística efectual  

Flexibilidade Flex Heurística efectual 

Experimentação Expe Heurística efectual 

Acordos prévios Precommit Heurística efectual 

Causation Caus Heurística causal única 

Meios vs objetivos Goal Heurística efectual 

Perdas toleráveis vs retornos 

esperados 

Npv Heurística efectual 

Parcerias vs análises 

competitivas de mercado 

Compete Heurística efectual 

Reconhcer o inesperado vs 

superar o inesperado 

Commit Heurística efectual 

Idade Age Variáveis influenciadoras 

Gênero Gender Variáveis influenciadoras 

Nível de educação Edu Variáveis influenciadoras 

Mortalidade Mortality Variáveis influenciadoras 

Número de empresas anteriores Priorventura Variáveis influenciadoras 

Tamanho da empresa Firmsize Variáveis influenciadoras 

Experiência do empreendedor Experiência Variáveis influenciadoras 

 

A Tabela 1 demonstra os dados obtidos da análise descritiva das variáveis utilizadas no 

estudo. Ficam conhecidas as amplitudes das variáveis dependentes, independente e de controle. 
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Tabela 1 – Análise descritiva das variáveis do estudo 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max 

Ioc 169 4.738 0.868 1.667 6 

Planbias 169 3.302 1.170 1 6 

Ese 169 3.820 0.707 1.500 5 

Smallno 169 0.276 0.312 0 1 

affordable 169 4.183 1.443 1 6 

Flex 169 4.742 0.882 1.333 6 

Expe 169 3.420 1.440 1 6 

precommit 169 4.018 1.353 1 6 

Goal 169 3.260 1.211 1 6 

Npv 169 4.070 1.050 1 6 

compete 169 3.274 1.185 1 6 

Commit 169 2.669 0.977 1 5.286 

Caus 169 4.179 1.059 1 6 

Age 169 41.96 10.50 20 68 

Gender 169 0.515 0.501 0 1 

Edu 169 2.521 0.873 1 5 

mortality 169 0.379 0.706 0 3 

priorventure 169 0.840 1.002 0 4 

Firmsize 169 82.37 574.0 0 5500 

experiencia 169 1.840 1.002 1 5 

Fonte: elaboração própria. 

 
A análise da matriz de correlação (Tabela 2) indica a existência de correlação 

significativa entre diversas variáveis estudadas. As variáveis foram mantidas no estudo, apesar 

desta correlação, pois as variáveis são descritivas e por isso mesmo, relevantes. Para Hair et al. 

(2009), a adoção da correlação é adequada quando se deseja compreender a relação entre as 

variáveis e o padrão das relações. Para análise da magnitude dos coeficientes de relação, 

utilizamos as classificações descritas por Hair et al. (2009), conforme segue: leve, quase 
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imperceptível a 0,20; pequena, mas definida 0,21 a 0,40; moderada 0,41 a 0,70; alta > 0,71 a 

0,90 e muito forte > 0,91 a 1. 
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Tabela 2 – Matriz de correlação das variáveis 

variável Ioc planbias ese smallno afford~e ‘ expe precommit goal npv 

ioc 1          

planbias 0.1693* 1         

ese 0.3447* 0.2624* 1        

smallno -0.0381 0.0676 0.0589 1       

affordable 0.0347 0.0710 -0.0162 -0.0946 1      

flex 0.1701* 0.00770 0.1865* -0.0701 0.3257* 1     

expe 0.0101 0.112 0.2279* 0.00900 -0.2006* 0.0625 1    

precommit 0.108 0.0596 0.2276* 0.0135 0.1813* 0.2623* -0.0910 1   

goal 0.132 0.2634* 0.2031* 0.0669 0.0251 -0.121 -0.0612 0.1838* 1  

npv 0.0472 0.1742* 0.114 0.0184 -0.0502 -0.0417 -0.119 0.0922 0.3537* 1 

compete 0.00560 0.2733* 0.107 0.0450 0.00220 -0.000300 0.0413 0.0397 0.4515* 0.4111* 

commit 0.00380 0.2424* -0.0530 -0.00720 -0.0146 -0.1660* -0.132 0.00990 0.3248* 0.0697 

caus 0.2627* 0.3785* 0.3805* -0.00190 0.117 0.2303* 0.139 0.3217* 0.3301* 0.2292* 

Age -0.143 -0.1657* -0.0578 0.0203 -0.0199 0.0912 -0.1659* 0.0715 -0.0762 -0.0623 

gender 0.0249 -0.140 -0.0680 -0.1686* 0.103 0.1769* 0.0326 0.00840 -0.1955* -0.0348 

mortality 0.0854 0.149 0.1945* 0.0175 -0.0423 0.0210 0.2115* -0.0974 0.0710 -0.0118 

Edu 0.0295 -0.111 0.0109 -0.0744 0.0914 0.1782* 0.0451 -0.0129 -0.0558 0.00430 

priorventure 0.1569* 0.150 0.3058* 0.0615 -0.0743 -0.119 0.1603* -0.119 0.105 -0.0403 

firmsize -0.0416 -0.0178 -0.0225 -0.110 0.0702 0.00880 0.0398 -0.0131 0.00670 -0.0111 
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 (*) Significativo para um nível de p-value < 0.05 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
 

 

 

 

experiencia 0.1569* 0.150 0.3058* 0.0615 -0.0743 -0.119 0.1603* -0.119 0.105 -0.0403 

           

Variável compete commit caus age gender mortal~y edu priorv~e firmsize experi~a 

compete 1          

commit 0.3018* 1         

caus 0.3584* 0.128 1        

Age -0.0584 0.0532 -0.1814* 1       

gender -0.103 -0.1749* -0.140 0.2077* 1      

mortality 0.0550 0.130 0.2335* -0.120 -0.2009* 1     

Edu -0.0235 -0.130 0.0539 0.110 -0.0177 -0.129 1    

priorventure -0.0695 0.0491 0.0300 0.00840 -0.2145* 0.6328* -0.0948 1   

firmsize 0.0182 -0.000600 0.0427 0.00920 -0.125 -0.0692 0.1893* 0.0208 1  

experiencia -0.0695 0.0491 0.0300 0.00840 -0.2145* 0.6328* -0.0948 1.0000* 0.0208 1 
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Podemos verificar que, mesmo com a ausência de controles por outras variáveis, a relação  

das heurísicas com os vieses  ocorre de forma definida, apesar de pequena. O que pode, num 

primeiro momento, indicar a ausência de relação significativa. Entretanto, antes de qualquer 

conclusão, temos de observar o próximo capítulo, as relações nos testes de regressão e resultados 

de outros estudos semelhantes em grandes journals que trazem resultados semelhantes conforme 

referências organizadas sistematicamente em estudos sobre os temas correlatos (COSSETTE, 

2015; ZHANG, 2019). 

Por outro lado, há ao menos seis variáveis significativas (p<0.05) para cada um dos três 

primeiros vieses (ioc, planbias, ese). Somente o viés da lei dos pequenos números não apresenta 

sequer relação pequena e somente uma significância para a relação com a variável gênero. 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados dos testes das hipóteses com uso das 

regressões lineares, dando maior controle e inferências estatísticas. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A primeira hipótese deste estudo trata do efeito das heurísticas do processo empreendedor 

nos vieses cognitivos. No modelo 1 da regressão foram adicionadas as heurísticas como variáveis 

independentes e estimado o efeito no viés Ilusão de Controle. As heurísticas que são significativas 

estatisticamente são Flexibilidade, Análises Competitivas de Mercado e Causação. A heurística 

Flexibilidade provoca aumento da Ilusão de Controle (p<0,10), assim como a heurística da 

Causação (p<0,05). Por outro lado, a heurística Análises Competitivas de Mercado aponta redução 

da Ilusão de Controle (p<0,10).  

Já no modelo 2, foram adicionados os controles para o perfil dos entrevistados. Nenhum 

dos controles são significantes estatisticamente no viés Ilusão de Controle. Entretanto, 

permanecendo a significância das heurísticas Flexibilidade, Análises Competitivas de Mercado e 

Causação. 

Tabela 3 – Modelo de regressão para variável IOC dependente 

VARIABLES 
IOC (VD) 

Model (1) Model (2) Model (3) 

    

Affordable -0.0252 -0.0338 -0.0319 

 (0.0523) (0.0537) (0.0532) 

Flex 0.146* 0.152* 0.172** 

 (0.0852) (0.0868) (0.0858) 

Precommit -0.0147 -0.00377 0.00495 

 (0.0521) (0.0536) (0.0522) 

Goal 0.101 0.104 0.0739 

 (0.0800) (0.0816) (0.0768) 

Compete -0.105* -0.106* -0.0790 

 (0.0594) (0.0601) (0.0608) 

Commit -0.00526 0.0178 0.0338 

 (0.0679) (0.0750) (0.0756) 

Caus 0.202** 0.183** 0.195** 

 (0.0852) (0.0822) (0.0795) 
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Age  -0.0111 -0.0135* 

  (0.00719) (0.00697) 

Gender  0.138 0.179 

  (0.152) (0.150) 

Edu  0.0184 0.0350 

  (0.0722) (0.0738) 

Mortality   -0.187 

   (0.118) 

Priorventure   0.235** 

   (0.0903) 

Firmsize   -8.56e-05 

   (6.45e-05) 

o.experiencia   - 

    

Constant 3.394*** 3.722*** 3.410*** 

 (0.433) (0.542) (0.524) 

Observations 169 169 169 

R-squared 0.104 0.122 0.164 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 

Por fim, no modelo 3, foram adicionados os controles para características que envolvem a 

empresa dos entrevistados. Com relação aos novos controles, percebe-se que Número de Empresas 

Anteriores está positivamente relacionado com a Ilusão de Controle (p<0.05). Além disso, a Idade 

se torna significativa neste modelo final da Ilusão de Controle, de forma que quanto maior é a 

Idade do entrevistado, menor é o viés. Sobretudo, a significância se manteve com o uso da 

Causação (p<0.05) e aumentou para Flexibilidade (p<0.05). Por outro lado, perdeu-se a 

significância da heurística Análises Competitivas de Mercado podendo inferir que quando 

controlado para o perfil do entrevistado e também para as características da empresa, o uso da 

heurística Análises Competitivas de Mercado não mais provoca efeito no viés Ilusão de Controle. 

A Tabela 4 testa para as heurísticas que influenciam o viés da Auto-eficácia. O modelo 1 

da regressão mostra que as heurísticas Experimentação e Causação são significantes. 
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Experimentação provoca aumento do viés da Auto-eficácia (p<0.05). Causação também provoca 

aumento da Auto-eficácia, com alta significância (p<0.01). 

No modelo 2, foram inseridos os controles para características do perfil do entrevistado. 

Nenhum dos controles se mostraram significativos. Entretanto, as heurísticas Experimentação e 

Causação permanecem significantes no modelo (p<0.05 e p<0.01, respectivamente). Além disso, 

a heurística Flexibilidade passa a ser positivamente relacionada com o viés da Auto-eficácia 

(p<0,10). 

Tabela 4 – Modelo de regressão para variável ESE dependente 

VARIABLES 
ESE (VD) 

Model (1) Model (2) Model (3) 

    

Affordable -0.0349 -0.0301 -0.0335 

 (0.0389) (0.0384) (0.0368) 

Flex 0.0914 0.0974* 0.121** 

 (0.0554) (0.0568) (0.0568) 

Expe 0.0910** 0.0953** 0.0720* 

 (0.0392) (0.0394) (0.0394) 

Precommit 0.0570 0.0542 0.0700* 

 (0.0437) (0.0450) (0.0422) 

Goal 0.0949 0.0918 0.0564 

 (0.0624) (0.0626) (0.0532) 

Npv 0.0277 0.0317 0.0303 

 (0.0596) (0.0603) (0.0550) 

Compete -0.0413 -0.0420 -0.00563 

 (0.0557) (0.0562) (0.0503) 

Commit -0.0592 -0.0675 -0.0574 

 (0.0548) (0.0565) (0.0534) 

Caus 0.183*** 0.183*** 0.189*** 

 (0.0619) (0.0633) (0.0611) 

Age  0.00236 -0.000851 
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  (0.00592) (0.00569) 

Gender  -0.0722 0.00349 

  (0.0998) (0.100) 

Edu  -0.0302 -0.00442 

  (0.0600) (0.0578) 

Mortality   -0.143 

   (0.0989) 

Priorventure   0.274*** 

   (0.0757) 

Firmsize   -6.38e-05** 

   (3.01e-05) 

o.experiencia   - 

    

Constant 2.099*** 2.076*** 1.807*** 

 (0.426) (0.464) (0.462) 

Observations 169 169 169 

R-squared 0.228 0.232 0.322 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 
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Também, no modelo 3 foram adicionados os controles de características vinculadas as 

empresas do entrevistado. Confirma-se a sustentação das heurísticas Flexibilidade, 

Experimentação e Causação, sobretudo com o aumento da significância de Flexibilidade 

(p<0,10, para p<0,05). Além disso, a heurística Acordos Prévios se torna significante (p<0,10), 

influenciando positivamente a Auto-eficácia. Os controles que são significativos são Número 

de Empresas Anteriores (p<0.01) e Tamanho da Empresa (p<0.05). Quanto maior a quantidade 

de experiências anteriores, maior é o viés de Auto-eficácia e quanto maior o Tamanho da 

Empresa, menor é o viés de Auto-eficácia. 

A regressão testada para o efeito das heurísticas no viés da Falácia do Planejamento 

(Planbias) está apresentada na Tabela 5. O modelo 1, apenas com as variáveis independentes 

confirma a hipótese, e aponta que as heurísticas Tentar Superar o Inesperado (p<0.05) e 

Causação (p<0.01) estão positivamente relacionadas a Falácia do Planejamento. As duas 

heurísticas, provocam o aumento da Falácia do Planejamento. 

No modelo 2, foram adicionadas as variáveis de controle referente as características dos 

entrevistados. Nenhuma apresentou-se significativa, entretanto as heurísticas Tentar Superar o 

Inesperado e Causação permaneceram significantes. 

Tabela 5 – Modelo de regressão para variável PLANBIAS dependente 

VARIABLES 
PLANBIAS (VD) 

Model (1) Model (2) Model (3) 

    

Affordable 0.0709 0.0743 0.0733 

 (0.0651) (0.0635) (0.0632) 

Flex -0.0572 -0.0119 0.0109 

 (0.104) (0.102) (0.109) 

Expe 0.0962 0.0928 0.0837 

 (0.0654) (0.0640) (0.0658) 

Precommit -0.0465 -0.0460 -0.0423 

 (0.0708) (0.0772) (0.0784) 

Goal 0.0690 0.0592 0.0315 

 (0.0915) (0.0917) (0.0851) 

Npv 0.0770 0.0812 0.0798 

 (0.0997) (0.100) (0.0990) 

Compete 0.0502 0.0509 0.0747 
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 (0.0908) (0.0899) (0.0869) 

Commit 0.205** 0.193* 0.208** 

 (0.101) (0.103) (0.104) 

Caus 0.331*** 0.312*** 0.332*** 

 (0.0826) (0.0853) (0.0873) 

Age  -0.00700 -0.00942 

  (0.00901) (0.00841) 

Gender  -0.122 -0.0899 

  (0.170) (0.174) 

Edu  -0.144 -0.132 

  (0.0889) (0.0941) 

Mortality   -0.202 

   (0.180) 

Priorventure   0.215 

   (0.134) 

Firmsize   -8.20e-05 

   (0.000142) 

o.experiencia   - 

    

Constant 0.502 1.125 0.889 

 (0.708) (0.772) (0.792) 

Observations 169 169 169 

R-squared 0.215 0.234 0.253 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 

 

No modelo 3, por fim, foram testadas as variáveis independentes, juntamente com todas 

as variáveis de controle, de características do entrevistado e também das empresas. Suporta-se 

a hipótese, e confirma-se que, as heurísticas que estão relacionadas com a Falácia do 

Planejamento, são Tentar Superar o Inesperado e Causação, ambas provocando efeito positivo 

no viés. Por outro lado, nenhum dos controles se mostrou significativo estatisticamente. 

Para o teste com a variável dependente da heurística da Lei dos Pequenos Números, foi 

aplicada a regressão logística binomial. Na relação das variáveis independentes com o viés da 
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Lei dos Pequenos Números, os modelos não apresentaram significância (p<0.05). Somente 

algumas variáveis foram significativas dentro de cada modelo. 

O modelo 1 confirma a hipótese, apresentando a heurística Análises Competitivas de 

Mercado como positivamente relacionada (p<0.10) com o viés da Lei dos Pequenos Números. 

No modelo 2, foram adicionadas as variáveis de controle por parte do perfil dos entrevistados. 

Por um lado, a heurística deixou de ser significante, mas por outro, o controle adicionado de 

gênero do entrevistado, apresentou significância (p<0.05), podendo inferir que, quanto mais 

mulheres, menor é a incidência do viés da Lei dos Pequenos Números. 

Tabela 6 – Modelo de regressão para variável SMALLNO dependente 

VARIABLES 
SMALLNO (VD) 

Model (1) Model (2) Model (3) 

    

Affordable -0.00607 0.0321 0.0111 

 (0.121) (0.122) (0.128) 

Flex -0.211 -0.132 -0.0963 

 (0.226) (0.232) (0.243) 

Expe 0.0287 0.0598 0.0384 

 (0.121) (0.125) (0.132) 

Precommit 0.152 0.145 0.142 

 (0.126) (0.129) (0.136) 

Goal 0.196 0.167 0.141 

 (0.162) (0.168) (0.177) 

Npv -0.141 -0.114 -0.180 

 (0.168) (0.167) (0.176) 

Compete 0.272* 0.278 0.355* 

 (0.163) (0.172) (0.182) 

Commit -0.205 -0.277 -0.268 

 (0.188) (0.191) (0.199) 

Caus -0.140 -0.174 -0.185 

 (0.175) (0.180) (0.186) 

Age  0.0103 0.00932 

  (0.0171) (0.0178) 

Gender  -0.745** -0.806** 
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  (0.364) (0.391) 

Edu  -0.264 -0.167 

  (0.196) (0.210) 

Mortality   -0.175 

   (0.341) 

Priorventure   0.249 

   (0.252) 

Firmsize   -0.00423* 

   (0.00221) 

o.experiencia   - 

    

Constant 0.749 1.071 0.990 

 (1.365) (1.555) (1.602) 

Observations 169 169 169 

Pseudo R2 0.034 0.059 0.089 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 

 
Ainda, no modelo 3, a significância da heurística Análises Competitivas de Mercado 

retornou (p<0.10), estando positivamente relacionada com o viés da Lei dos Pequenos 

Números. Além disso, o gênero também se manteve negativamente relacionado (p<0.05) e o 

Tamanho da Empresa também está negativamente relacionado (p<0.10), quanto maior o 

Tamanho da Empresa, menor é a incidência da do viés da Lei dos Pequenos Números. 

4.1 Interpretação das hipóteses 
 

Após a interpretação dos resultados para os testes com quatro vieses, pode-se inferir que 

a hipótese 1, a escolha das heurísticas no processo empreendedor afeta a incidência de vieses 

cognitivos, é suportada parcialmente, pois existem correlações significantes entre heurísticas e 

vieses cognitivos, entretanto não entre todos. Dos resultados significativos da correlação entre 

algumas das heurísticas, três dos vieses se correlacionam com alguma heurística, exceto o viés 

da Lei dos Pequenos Números não possui significância no modelo.  

Com as tabelas de resultados apresentadas, também é possível responder a hipótese 2, o 

uso da heurística causal aumenta a incidência de vieses cognitivos relacionados à Percepção de 

Controle, é suportada parcialmente. A heurística causal provoca aumento dos vieses cognitivos, 
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com exceção do viés da Lei dos Pequenos Números, que apresenta relação negativa, mas sem 

significância. Para o viés Ilusão do Controle o aumento significativo (p<0,05), enquanto para 

os vieses Auto-eficácia e Falácia do Planejamento é altamente significativo (p<0,01). Com estes 

resultados confirma-se parcialmente H2 e suporta integralmente as hipóteses H2a, H2b e H2c, 

que apontam para relação positiva da heurística causal, respectivamente, para os vieses Auto-

eficácia, Falácia do Planejamento e Ilusão do Controle (o viés da Lei dos Pequenos Números, 

já foi exluído do teste por não se mostrar signiticativo no modelo). 

 A hipótese 3, o uso das heurísticas efectuais diminui a incidência de vieses cognitivos 

de controle quando comparados com a causal, é confirmada parcialmente. A heurística 

Flexibilidade possui relação positiva com o viés da Ilusão de Controle (p<0,10). Entretanto, a 

heurística Análises Competitivas de Mercado é negativamente relacionada à Ilusão de Controle 

(p<0,10). A hipótese é confirmada para o viés da Ilusão de Contole quando analisado que a 

heurística causal está relacionada positivamente (p<0,05) e a heurística Análises Competitivas 

de Mercado. Porém, a significância não permanece quando adicionado todos os controles, no 

modelo 3. Restando que a heurística causal ainda permanece positivamente relacionada ao viés 

da Ilusão de Controle (p<0.05). A heurística Flexibilidade também  permanece positivamente 

relacionada (p<0.05).  

Para o viés da Auto-eficácia, a heurística causal também está positivamente relacionada 

(p<0,01). Entretanto, não há significância nas heurísticas efectuais que apresentam relação 

negativa. Como é demonstrado na Tabela 4, após adição dos controles, as heurísticas efectuais, 

Flexibilidade, Experimentação e Acordos Prévios estão positivamente. relacionadas ao viés 

(p<0,05, p<0,10, p<0,10, respectivamente). Sobretudo, permanecendo a heurística causal com 

relação positiva, altamente significativa (p<0,01). 

 Quando testado para o viés da Falácia do Planejamento (Tabela 5), a hipótese 3 não 

pode ser confirmada, uma vez que a única heurística com significância é a Tentar Lidar com o 

Inesperado e com relação positiva ao viés (p<0,05, no modelo 3). E a heurística causal também 

com relação positiva ao viés (p<0,01), mesmo na adição de todos os controles. 

 Por fim, ao teste da hipótese 3 com o viés da Lei dos Pequenos Números, a heurística 

causal não possui significância em nenhum dos modelos (Tabela 6). Quando adicionamos os 

controles, apenas a heurística Análises Competitivas de Mercado apresenta significância 

(p<0,10), com relação positiva ao viés. 

Para o teste da hipótese 4, foram aplicadas as heurísticas efectuais estimando que estas 

provocarão efeito nos vieses cognitivos com o objetivo de testar se, ao contrário do que diz a 
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teoria efectual, o uso de heurísticas efectuais não tem relação com os vieses cognitivos 

relacionados à percepção de controle. 

Tabela 7 – Modelo de regressão para teste da hipótese 4 

VARIAB

LES 

Model 

(1) 

Model 

(2) 

Model 

(3) 

Model 

(4) 

Model 

(5) 

Model 

(6) 

Model 

(7) 

Model 

(8) 

IOC IOC ESE ESE PLANBI

AS 

PLANBI

AS 

SMALL

NO 

SMALL

NO 

         

affordable -

0.0239 

-

0.0312 

-

0.0559 

-

0.0520 

0.0475 0.0500 -0.0185 -0.0122 

 (0.053

5) 

(0.053

8) 

(0.038

9) 

(0.037

1) 

(0.0663) (0.0650) (0.0183) (0.0180) 

Flex 0.194*

* 

0.213*

* 

0.153*

** 

0.172*

** 

0.0387 0.0915 -0.0180 -0.00601 

 (0.080

3) 

(0.083

2) 

(0.056

8) 

(0.060

3) 

(0.118) (0.118) (0.0269) (0.0285) 

precommit 0.0207 0.0454 0.0823

* 

0.108*

* 

0.00646 0.0274 0.00714 0.00374 

 (0.053

1) 

(0.052

9) 

(0.044

7) 

(0.042

6) 

(0.0709) (0.0745) (0.0205) (0.0209) 

Goal 0.134* 0.103 0.128*

* 

0.0855 0.136 0.0906 0.0148 0.00795 

 (0.074

3) 

(0.074

7) 

(0.063

5) 

(0.056

7) 

(0.0874) (0.0852) (0.0230) (0.0241) 

Compete -

0.0584 

-

0.0378 

0.0200 0.0523 0.161* 0.179** 0.00832 0.0118 

 (0.064

2) 

(0.063

8) 

(0.054

8) 

(0.048

3) 

(0.0849) (0.0832) (0.0199) (0.0197) 

Commit -

0.0010

4 

0.0358 -

0.0766 

-

0.0709 

0.183* 0.189* -0.0145 -0.0241 

 (0.070

6) 

(0.078

8) 

(0.057

7) 

(0.056

6) 

(0.0982) (0.101) (0.0244) (0.0259) 
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Age  -

0.0166

** 

 -

0.0057

9 

 -

0.0171** 

 0.00206 

  (0.007

74) 

 (0.005

72) 

 (0.00859)  (0.00259) 

Gender  0.163  0.0150  -0.0822  -0.121** 

  (0.149)  (0.100)  (0.182)  (0.0525) 

Edu  0.0534  0.0229  -0.0878  -0.0225 

  (0.076

3) 

 (0.059

6) 

 (0.0990)  (0.0350) 

Mortality  -0.106  -

0.0417 

 -0.0391  -0.0256 

  (0.112)  (0.098

2) 

 (0.182)  (0.0480) 

Priorventu

re 

 0.216*

* 

 0.265*

** 

 0.193  0.0162 

  (0.090

0) 

 (0.076

8) 

 (0.134)  (0.0326) 

Firmsize  -7.06e-

05 

 -3.80e-

05 

 -4.45e-05  -6.75e-

05*** 

  (5.73e-

05) 

 (2.73e-

05) 

 (0.00012

9) 

 (1.59e-

05) 

o.experien

cia 

 -  -  -  - 

         

Constant 3.593*

** 

3.713*

** 

2.719*

** 

2.499*

** 

1.433** 1.999*** 0.374** 0.375* 

 (0.424) (0.536) (0.343

) 

(0.411) (0.613) (0.699) (0.153) (0.195) 

         

Observatio

ns 

169 169 169 169 169 169 169 169 

R-squared 0.060 0.128 0.127 0.246 0.124 0.179 0.018 0.066 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Fonte: elaboração própria. 

 

A partir da interpretação da Tabela 4, a hipótese 4 é suportada parcialmente. Nem todas 

as heurísticas efectuais possuem relação com os vieses cognitivos. Além disso, na relação com 

o viés da Lei dos Pequenos Números, não há nenhuma relação significativa de heurística. 

Inicialmente, para o viés da Ilusão de Controle, as heurísticas Flexibilidade e  Foco nos 

Objetivos estão positivamente relacionadas (p<0,05 e p<0,10, respectivamente). Entretanto, 

após adição dos controles, somente a heurística Flexibilidade permanece significativa (p<0,05). 

O mesmo ocorre com o viés da Auto-eficácia, porém com uma heurística a mais com relação 

significativa, a heurística Acordos Prévios, que possui relação positiva (p<0,10). No primeiro 

modelo (3) há significância de relação positiva para as heurísticas Flexibilidade (p<0,01), 

Acordos Prévios (p<0,10) e Foco nos Objetivos (p<0,05). Após inclusão dos controles, a 

heurística Foco nos Objetivos perde significância, entretanto mantem significância para a 

relação positiva da heurística Flexibilidade (p<0,01) e aumenta a significância da relação 

positiva de Acordos Prévios (p<0,10 para p<0,05). Para a relação das heurísticas com o viés da 

Falácia do Planejamento (modelos 5 e 7), há significância para as heurísticas Análises 

Competitivas de Mercado e Tentar Lidar com o Incerto, permanecendo mesmo quando foram 

incluídos os controles. Ou seja, a relação é positiva: quanto maior as heurísticas, maior também 

a incidência do viés da Falácia do Planejamento (p<0,05 e p<0,10, respectivamente para as 

heurísticas). 

Para analisarmos o resultado da hipótese 5, a Experiência Anterior e a Idade influenciam 

positivamente a ocorrência de vieses de controle em sua relação com as heurísticas precisamos 

interpretar os modelos de número 3 das tabelas. Procurou-se efeito da Idade e da Experiência 

Anterior sobre os vieses, quando adicionadas as heurísticas ao modelo. Quando utilizado o viés 

da Ilusão de Controle como dependente, pode-se inferir que a Idade possui relação negativa ao 

viés (p<0,10) e a Experiência Anterior relação positiva (p<0,05). Para o viés da Auto-eficácia, 

Idade não possui significância. Já a Experiência Anterior é altamente significativa (p<0,01) 

com relação positiva ao viés. Os testes mostram que quanto maior o número de experiências 

anteriores maior a ocorrência do viés da Auto-eficácia. Para o viés da Falácia do Planejamento, 

ambos, Idade e Experiência Anterior, não possuem efeito significativo, assim como para o viés 

da Lei dos Pequenos Números. Desta forma, a H5 também é suportada parcialmente. 

 A hipótese 6, a Escolaridade do empreendedor diminui a influência dos vieses de 

controle na sua relação com o uso das heurísticas, quando testada para o viés da Ilusão de 

Controle não mostra significância, embora o efeito seja positivo. Já para os vieses da Auto-
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eficácia, da Falácia do Planejamento e da Lei dos Pequenos Número, o efeito é negativo, mas 

também sem significância. Portanto, se infere que a hipótese 6 não é suportada, a Escolaridade 

não provoca efeito significativo na relação com os vieses cognitivos. 

 O teste da hipótese 7 verifica se o Tamanho da Empresa controla a relação entre o uso 

de heurísticas e a incidência de vieses. Para o viés da Ilusão de Controle, a relação é negativa, 

porém, sem significância. O mesmo ocorre com o viés da Falácia do Planejamento. Diferente 

pode ser visto quando o teste é aplicado ao viés da Auto-eficácia e o viés da Lei dos Pequenos 

Números, onde o tamanho da firma possui relação negativa a ocorrência do viés (p<0,05 e 

p<0,10, respectivamente). Ou seja  quanto maior a empresa,, menor é a ocorrência do viés da 

Auto-eficácia. O resultado para a hipótese é um suporte parcial, apresentado somente nos vieses 

da Auto-eficácia e da Lei dos Pequenos Números. 

 Para a hipótese 8, a percepção de Auto-eficácia tem relação positiva com a Falácia do 

Planejamento, a Ilusão de Controle e o uso da heurística causal no teste é apresentado na Tabela 

8, a qual versa sobre a relação positiva entre a percepção de Auto-eficácia  e os vieses da Falácia 

do Planejamento, Ilusão de Controle, e o uso da heurística causal. Os resultados demonstram 

que a hipótese é suportada na totalidade, com significância nas variáveis independentes mesmo 

após a inclusão dos controles. A Auto-eficácia atua em uma relação positiva com a Falácia do 

Planejamento, a Ilusão de Controle e a heurística causal. Quanto maior a percepção de Auto-

eficácia, maior é o viés da Falácia do Planejamento e o da Ilusão e Controle, e também o uso 

da heurística causal (p<0,05, p<0,01 e p<0,01, respectivamente nos modelos com presença dos 

controles). 

Tabela 8 – Modelo de regressão para teste da hipótese 8 

VARIABLES 

Model (1) Model (2) Model 

(3) 

Model (4) Model 

(5) 

Model (6) 

PLANBIAS PLANBIAS IOC IOC CAUS CAUS 

       

ese 0.435*** 0.344** 0.423*** 0.325*** 0.571*** 0.385*** 

 (0.124) (0.135) (0.102) (0.122) (0.101) (0.112) 

affordable  0.0679  -0.0143  0.0236 

  (0.0650)  (0.0517)  (0.0432) 

flex  0.0325  0.157*  0.139 

  (0.115)  (0.0881)  (0.100) 

precommit  -0.00984  0.0101  0.165*** 
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  (0.0770)  (0.0519)  (0.0572) 

goal  0.0612  0.0747  0.113 

  (0.0822)  (0.0712)  (0.0763) 

compete  0.161**  -0.0548  0.191*** 

  (0.0809)  (0.0583)  (0.0661) 

commit  0.213**  0.0588  0.0373 

  (0.102)  (0.0767)  (0.0730) 

age  -0.0151*  -0.0147**  -0.0136* 

  (0.00837)  (0.00701)  (0.00734) 

gender  -0.0873  0.158  -0.0895 

  (0.182)  (0.147)  (0.124) 

edu  -0.0957  0.0459  0.0852 

  (0.0960)  (0.0752)  (0.0894) 

mortality  -0.0248  -0.0921  0.430*** 

  (0.177)  (0.105)  (0.0994) 

priorventure  0.101  0.129  -0.202** 

  (0.129)  (0.0845)  (0.0839) 

firmsize  -3.15e-05  -5.82e-05  9.18e-05 

  (0.000130)  (5.73e-05)  (5.61e-05) 

o.experiencia  -  -  - 

       

Constant 1.642*** 1.141 3.121*** 2.901*** 2.000*** 0.593 

 (0.475) (0.778) (0.403) (0.548) (0.403) (0.624) 

       

Observations 169 169 169 169 169 169 

R-squared 0.069 0.211 0.119 0.180 0.145 0.417 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 9 – Síntese dos resultados do teste de hipóteses da pesquisa 

HIPÓTESES TESTADAS RESULTADO 

H1 
A escolha das heurísticas no processo empreendedor afeta a 

incidência de vieses cognitivos 

Suportada 

parcialmente 

H2 
O uso da heurística Causal aumenta a incidência de vieses cognitivos 

relacionados à percepção de controle 

Suportada 

parcialmente 

H2a A heurística Causal tem relação positiva com o viés da Auto-eficácia  Suportada 

H2b 
A heurística Causal tem relação positiva com o viés da Falácia do 

Planejamento 
Suportada 

H2c A Heurística Causal tem relação positiva com a llusão de Controle  Suportada 

H3 
O uso das heurísticas Efectuais diminui a incidência de vieses 

cognitivos de controle quando comparados com a Causal 

Suportada 

parcialmente 

H4 
O uso de heurísticas Efectuais não tem relação com os vieses 

cognitivos relacionados à percepção de controle 
Rejeitada 

H5 
A Experiência anterior e a Idade influenciam positivamente a 

ocorrência de vieses de controle em sua relação com as heurísticas 

Suportada 

parcialmente 

H6 
A Escolaridade do empreendedor diminui a influência dos vieses de 

controle na sua relação com as heurísticas 
Rejeitada 

H7 
O Tamanho da empresa controla a relação entre o uso de heurísticas 

e a incidência de vieses 

Suportada 

parcialmente 

H8 
A percepção de Auto-eficácia tem relação positiva com a Falácia do 

Planejamento, a Ilusão de Controle e o uso da heurística Causal 
Suportada 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

4.2 Achados complementares à partir de variáveis observáveis 

 

O trabalho, entretanto, encontra inúmeras limitações. Por exemplo, não foi possível 

devido à limitação de tempo associar o uso de heurísticas e vieses cognitivos aos resultados e à 

performance dos empreendedores, nem realizar estudos controlados para se aprofundar nas 

diversas evidências empíricas encontradas no estudo. Entretanto, utilizando dados observáveis, 

o autor optou por realizar testes preliminares que possam trazer evidências pra trabalhos futuros 

na relação da variável mortalidade com as demais variáveis. Para mensurar o construto foram 
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utilizadas variáveis observáveis, representadas pela subtração entre o número declarado de 

empresas que não existem mais e seu projeto atual. A Tabela 10 contempla os testes para as 

associações entre a incidência de vieses cognitivos, as heurísticas e os controles com a 

mortalidade. 

Nestes testes, a variável dependente é a mortalidade das empresas. Como variáveis 

independentes, os vieses e as heurísticas, prevendo um efeito positivo dos vieses e uma relação 

das heurísticas na mortalidade. 

Tabela 10 – Modelo de regressão para teste das hipóteses 9 e 10 

VARIABLE

S 

Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) Model (5) 

MORTALIT

Y 

MORTALIT

Y 

MORTALIT

Y 

MORTALIT

Y 

MORTALIT

Y 

      

Ioc 0.00944 -0.0286   -0.0405 

 (0.0595) (0.0459)   (0.0463) 

Ese 0.163** -0.00149   -0.0139 

 (0.0777) (0.0578)   (0.0713) 

Planbias 0.0628 0.0197   -0.00304 

 (0.0435) (0.0416)   (0.0442) 

Smallno 0.00303 -0.101   -0.0771 

 (0.190) (0.147)   (0.145) 

Age  -0.00716  -0.00831** -0.00890* 

  (0.00477)  (0.00413) (0.00482) 

Gender  -0.0830  -0.0844 -0.0865 

  (0.0875)  (0.0863) (0.0903) 

Edu  -0.0332  -0.0443 -0.0435 

  (0.0418)  (0.0431) (0.0428) 

Priorventure  0.439***  0.449*** 0.460*** 

  (0.0753)  (0.0702) (0.0737) 

Firmsize  -0.000106*  -9.83e-05 -0.000106 

  (5.62e-05)  (7.15e-05) (7.54e-05) 

o.experienci

a 

 -  - - 
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Affordable   -0.0254 -0.0103 -0.0130 

   (0.0370) (0.0278) (0.0297) 

Flex   0.0811 0.126** 0.136** 

   (0.0612) (0.0584) (0.0629) 

Precommit   -0.0671 -0.0231 -0.0193 

   (0.0477) (0.0390) (0.0427) 

Goal   0.0417 -0.0380 -0.0315 

   (0.0518) (0.0437) (0.0422) 

Compete   -0.00612 0.0503 0.0506 

   (0.0578) (0.0451) (0.0474) 

Commit   0.0916* 0.0789* 0.0776 

   (0.0547) (0.0451) (0.0478) 

Constant -0.497* 0.550 0.00966 -0.200 0.0213 

 (0.252) (0.411) (0.281) (0.322) (0.390) 

      

Observations 169 169 169 169 169 

R-squared 0.048 0.431 0.038 0.465 0.469 
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nos testes realizados, conforme apresentado na Tabela 10, somente o viés da Auto-

eficácia possui significância (p<0,05). A relação é positiva, isto é, quanto maior é o viés, maior 

o número de mortalidade de empresas dos empreendedores da amostra. Quando adicionados os 

controles (Modelo 2), a significância é perdida, transferindo a relação para a variável 

Experiências Anteriores, sendo esta positiva (p<0,10) e para o Tamanho da Empresa, sendo 

esta negativa (p<0,10). Quando testadas as heurísticas para observar efeito sobre a mortalidade 

(Modelo 3), a heurística Tentar Superar o Inesperado apresenta significância de uma relação 

positiva (p<0,10). Quando adicionados os controles (Modelo 4), a heurística Tentar Superar o 

Inesperado permanece significativa para uma relação positiva à mortalidade das empresas, isto 

é, quanto mais o empreendedor tente a Tentar Superar o Inesperado, maior é a mortalidade das 

empresas.  

No último modelo (5), foram adicionadas as heurísticas e também os vieses como 

variáveis independentes, além da inclusão dos controles. Neste último resultado, os vieses não 

apresentaram significância, já a heurística Flexibilidade apresentou relação positiva significante 
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(p<0,05) com a mortalidade. Além disso, dois controles foram significantes. A Idade do 

empreendedor apresentou relação negativa para a mortalidade (p<0,10) e a Experiência 

Anterior apresentou relação positiva (p<0,01). Ou seja, os dados evidenciam que quanto maior 

o uso da heurística da Flexibilidade maior a incidência de mortalidade, quanto maior a Idade, 

menor a mortalidade, e quanto maior a Experiência Anterior do empreendedor, maior o 

mortalidade. 

O estudo demonstra a importância de se compreender melhor os microfundamentos da 

teoria, para que eventuais ambiguidades de conceito e premissas aceitas sejam efetivamente 

provadas, questionadas e não apenas adotadas como crenças, bem como trasnsparece nosso 

pouco conhecimento sobre como atuam as variáveis cognitivas do empreendedor que 

impactarão o resultado final.  

Futterer, Schmidt e Heidenreich (2018) ponderam, por exemplo, que a necessidade de 

desafiar a maneira atual pela qual os clientes são tratados, os processos internos e externos são 

projetados e o lucro é gerado, e que apesar de distintos, ambos são caminhos possíveis para o 

sucesso. Segundo os autores, o mundo corporativo predominantemente causal, no contexto de 

mercado atual, tenderá a se abrir para a lógica effectual gradativamente. Os tomadores de 

decisões corporativas devem rever as práticas que esperam durante o desenvolvimento do 

empreendimento e se livrar das barreiras potenciais para liberar o potencial dessa abordagem 

empreendedora, mais dinâmica em essência. 

Entretanto, a literatura sugere e os estudos desenvolvidos nesta tese corroboram que os 

atores corporativos devem considerar cuidadosamente as circunstâncias pessoais ambientais 

para escolher a lógica de decisão mais adequada e que ainda conhecemos muito pouco sobre 

elas. Há um amplo caminho a ser seguido. 
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5 CONCLUSÕES 
 

O campo de pesquisa em empreendedorismo caminha para uma atenção maior à busca 

de padrões de ação capazes de subsidiar a construção de métodos que corroborem com o estudo 

e à prática empreendedora (SARASVATHY; FORSTER; RAMESH, 2013). 

 As contribuições deste trabalho buscam se alinhar a esta visão, começando pela atenção 

aos microfundamentos da teoria do effectuation como forma de aprofundar o entendimento de 

como empreendedores agem e pensam, compreendendo a relação disto com seu desempenho 

na atividade empreendedora. Preocupando-se em entender porque isto ocorre, e considerando 

que os avanços nas ciências cognitivas são particularmente importantes para promover o 

desenvolvimento teórico, especialmente evidências significativas a favor e contra a lógica de 

tomada de decisão no empreendedorismo (ZHANG; CUETO, 2017), importância esta 

particularmente relevante em um campo de estudo eminentemente calcado no processo 

decisório dos agentes humanos e seus métodos, como as propostas a partir da lógica efectual 

(SARASVATHY; VENKATARAMAN, 2011). 

Para isto, associamos à teoria do effectuation a teoria de heurísticas e vieses cognitivos 

realizada no campo do empreendedorismo em geral, trazendo evidências que corroborem a 

importância de destaque dos microfundamentos do agente decisor na compreensão e no diálogo 

para o avanço teórico do effectuation (ZHANG; CUETO, 2017; ZHANG; FOO; VASSOLO, 

2016; YE, 2016; GILBERT-SAAD; SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018; SHEPHERD; 

WILLIAMS; PATZELT, 2014) e à atenção necessária para reconsiderar “verdades absolutas” 

que não são corroboradas em estudos empíricos e, portanto, precisam ser revistas (ZHANG; 

FOO; VASSOLO, 2016).  
  

 

5.1 Contribuições teóricas 

Com um exame sistemático e minucioso da literatura, propusemos através de  

argumentação que o effectuation é um método de tomada de decisão empreendedora 

(SARASVATHY; FORSTER; RAMESH, 2013), e que este se utiliza de princípios heurísticos 

por serem processos eminentemente calcados em simplificações da realidade (COSSETTE, 

2015), e por ser impossível agir de forma diferente em ambientes de incerteza (YE, 2016; 

GILBERT-SAAD; SIEDLOK; MCNAUGHTON, 2018), é natural que também exista uma 

forma sistemática de conhecer quais as consequências da incidência dos vieses cognitivos 
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associados, sejam elas positivas ou negativas, e mais que isto, argumentamos que estes vieses 

podem ser conhecidos e previstos por sua associação com a utilização dos cinco princípios 

propostos pela teoria do effectuation em seus dois polos, effectual e causal, como evidenciado 

por estudos pioneiros (ZHANG; CUETO, 2017; YE, 2016), corroborando o paradigma do 

empreendedorismo como um método, incluindo a busca de uma lógica de incidência de vieses 

cognitivos associado ao uso de heurísticas no processo empreendedor efectual, e não apenas de 

forma isolada, bem como sua relação com a mortalidade de empresas. 

Os resultados observados sugerem, ainda que preliminarmente, que a busca por uma 

lógica dos erros faz sentido, uma vez que o estudo demonstra que a escolha das heurísticas tem 

correlação, positiva ou negativa, com a incidência de determinados vieses. E, sinaliza que 

considerar o effectuation integralmente como uma lógica baseada no controle não é correto, 

uma vez que parte dos testes demonstram que o uso de heurísticas efectuais, tem relação com a 

incidência de vieses cognitivos relacionados à percepção de controle, ou seja, sugere o estudo 

que o effectuation pode ser uma lógica baseada numa maior percepção de controle, e não em 

um maior controle em si. E que, algumas das suas premissas, ou heurísticas, corroboram 

favoramelmente com o controle, enquanto outras não.  

Estas descobertas são significativas, para o aprimoramento da sua definição teórica 

como lógica de ação empreendedora e revela ainda mais a importância das discussões sobre os 

microfundamentos do agente empreendedor, uma vez que suas ações e interpretações 

influenciam o resultado do processo empreendedor.  

Ainda, os estudos exploram e demonstram a importância de controles, como a 

experiência prévia do empreendedor e a idade na moderação de como as relações entre as 

heurísticas efectuais e a heurística causal e a incidência de vieses cognitivos ocorrem. Não 

sendo possível, generalizar que a lógica de decisão do empreendedor trará resultados 

semelhantes a todos meramente por sua escolha. E que, XX, e XX são variáveis importantes 

nas discussões sobre o empreendedorismo como método. 

5.2 Contribuições práticas  

O effectuation tem como objetivo sistematizar o conhecimento em empreendedorismo 

para subsidiar a criação de métodos de ação para ajudar o empreendedor a atingir seus objetivos. 

A pesquisa no campo cresce de forma robusta (GREGÓIRE, 2018), entretanto, o 

conhecimento do uso de heurísticas e vieses que permeiam as escolhas do indivíduo 

empreendedor que se utiliza de métodos causais ou efectuais ainda é, em grande parte, 

desconhecida e pouco estudada (COSSETTE, 2015). 
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 Neste sentido, este trabalho contribui com a prática oferecendo um background teórico 

que estimula as reflexões do empreendedor em sua ação e permite a ele agir de forma 

sistematizada com um conhecimento mais profundo das consequências da aplicação de cada 

um dos princípios efectuais ou causais, contribuindo, inclusive, para a escolha de qual lógica 

utilizar no processo de criação de empreendimentos, bem como as inter-relações entre o método 

utilizado, suas heurísticas e sua possível associação com a incidência de vieses cognitivos que 

podem levar a resultados catastróficos (BARON, 2008; SHEPHARD; WILLIAMS; PATZELT, 

2014) ou positivos (ZHANG; CUETO, 2017; YE, 2016), considerando também nesta relação 

seu background pessoal e evidenciando que o uso de heurísticas traz benefícios conhecidos e 

já discutidos, mas também consequências que devem ser melhor entendidas para o 

desenvolvimento do campo, uma vez que, sugere a literatura de microfundamentos, geram 

influência direta nos resultados do processo estratégico ou empreendedor. 

 Também, entende-se que o conhecimento de determinado assunto ajuda na sua 

desmistificação e consequentemente na redução da ansiedade e medo inerentes ao processo de 

tomada de decisão do empreendedor, estimulando a ação empreendedora consciente. Se 

preocupando em não apenas gerar o estímulo, mas contribuir com a ação deliberada de 

empreendedores que conhecerão melhor o caminho por onde caminharão e poderão, com o 

desenvolvimento teórico, conhecer melhor seus riscos associados.  
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5.3 Sugestões e percepções do pesquisador 

Neste paper, foi proposto em consonância com trabalhos anteriores no campo de 

empreendedorismo, que a teoria do effectuation se baseia em princípios heurísticos, ou seja, em 

simplificações da realidade que trazem aspectos positivos e negativos ao processo 

empreendedor, mas tendem a afastar da realidade absoluta. 

Majoritariamente a pesquisa no campo do empreendedorismo associa as heurísticas com 

aspectos negativos, através da incidência de falhas de julgamento no processo decisório, ou 

vieses cognitivos, que podem levar a erros graves de decisão com consequências catastróficas 

para o empreendedor. Entretanto, existem evidências de que as heurísticas também estão 

relacionadas a aspectos positivos no processo empreendedor, como a propensão a ação mesmo 

diante de muitas incertezas, e consequentemente ao aumento da probabilidade de explorar 

oportunidades. 

O que não está suficientemente claro na literatura, até então, é como o uso de heurísticas, 

e a consequente incidência de vieses se relaciona com o processo empreendedor. Para isto, 

utilizamos da teoria do effectuation, que se propõe a abordar o empreendedorismo como um 

método, e, portanto, capaz de ser replicável em diferentes contextos e com regras inerentes 

capazes de conduzir o empreendedor ao sucesso. 

O objetivo principal é que o diálogo realizado e as proposições gerem, através da 

aproximação teórica realizada, insights de pesquisa capazes de testar empiricamente as 

associações e aprofundar o estudo de microfundamentos do effectuation, dada sua eminente 

importância e as sugestões da literatura de microfundamentos de que os aspectos cognitivos do 

agente impactam significativamente os resultados. 

 É evidente que o trabalho não esgota o tema, mas estimula a busca pelo refinamento 

das associações apresentadas e a busca por outras não citadas, uma vez que o campo de pesquisa 

em microfundamentos, sobretudo em estratégia, pode trazer valiosas contribuições ao campo 

do empreendedorismo como método, e em especial ao arcabouço teórico do effectuation. 

As correlações e relações encontradas sugerem importantes implicações teóricas e 

práticas ao campo. Primeiramente, contribuindo com a maturação de construtos, que se 

mostram ambíguos na literatura do empreendedorismo, sobretudo de premissas aceitas 

transformadas em hipóteses que corroboram com o “grande debate” sugerido sobre o tema por 

Zhang (2019), Zhang e Cueto (2017) e identificado também por Cossette (2015) em seu 

levantamento bibliográfico e crítico sobre o campo de pesquisa de microfundamentos do 

empreendedorismo. 
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Talvez o principal deles seja demonstrar empiricamente que o uso da lógica efectual não 

se comprova plenamente como uma lógica de controle efetivamente nos estudos apresentados, 

como definido por Sarasvathy (2001) em seu paper seminal que incluiu o effectuation na 

literatura de processo empreendedor. O que o estudo demonstra, é que na verdade, o 

effectuation parece em partes ser uma lógica que apenas parcialmente torna o processo 

empreendedor mais seguro, o que traz importantes implicações práticas e teóricas ao campo, 

suscitando questões importantes: será que empreender usando a lógica efectual leva a resultados 

efetivamente mais seguros? Ou será que apenas aumenta a sensação de controle? De que forma 

isto influencia a ação do agente empreendedor e seus resultados? Isto ocorre para todos os tipos 

de empreendedor ou existe uma relação de variáveis que influenciam nos resultados que serão 

obtidos usando as heurísticas efectuais ou a heurística causal? Seria o effectuation uma lógica 

verdadeiramente mais segura para empreendedores mais experientes? Os resultados 

apresentados suscitam diversas discussões neste sentido conforme apresentado na interpretação 

das hipóteses. 

Demonstram os resultados que realmente os vieses de percepção de controle, 

representados no estudo pela Auto-eficácia, a Falácia do Planejamento e a Ilusão de Controle, 

e a lógica causal estão correlacionados positivamente entre si (salvo a Lei dos Pequenos 

Números). Ou seja, sugerem os resultados que quanto maior a percepção de Auto-eficácia, 

maior é o probabilidade de se prever de forma otimista os resultados e maior é a probabilidade 

de se iludir com o grau de controle nas ações, e que isto está relacionando a buscar usar modelos 

causais de decisão e ação. Ao usar estes modelos causais, o aumento da Ilusão do Controle é 

significativo, enquanto para os vieses Auto-eficácia e Falácia do Planejamento é altamente 

significativo.  

Entretanto, quando foi testado se o uso das heurísticas efectuais diminui a incidência de 

vieses cognitivos de controle quando comparados com a causal, a hipótese  é confirmada apenas 

parcialmente. Ou seja, nem todas as heurísticas efectuais estão efetivamente relacionadas a um 

maior controle de ação. A heurística efectual da Flexibilidade possui relação positiva com o 

viés da Ilusão de Controle, ou seja, quanto mais flexível for o processo maior é a ilusão que se 

tem controle sobre ele, mesmo quando adicionados os controles bem como nem todas as 

heurísticas efectuais possuem relação significativa com os vieses cognitivos. E, na prática 

empreendedora, a Flexibilidade está no cerne da lógica de ação efectual. 

Além destes elementos que suscitam discussões relevantes, outras variáveis medidas se 

demonstraram importantes na relação entre o uso de heurísticas e a incidência de vieses 

cognitivos e na compreensão dos microfundamentos do processo empreendedor. A 
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Escolaridade, diferentemente do esperado, não provoca efeito significativo na relação entre o 

uso das heurísticas e a incidência com os vieses cognitivos. Ou seja, indivíduos com maior grau 

de instrução formal não parecem ser mais ou menos propensos a incorrer nos vieses cognitivos 

e consequentemente em falhas de julgamento como se previa. 

Entretanto, o Tamanho da Empresa sim. Demonstra o estudo que quanto maior a 

empresa, menor é a ocorrência do viés da Auto-eficácia e da Lei dos Pequenos Números. Os 

resultados evidenciam um possível desenviesamento, possivelmente associado à mais 

processos e outros agentes envolvidos no processo decisório. 

Sugerem os resultados que existe uma importante e significativa relação entre o uso de 

herísticas e a incidência de vieses cognitivos e, sugere a literatura de microfundamentos que 

estas relações influenciarão os resultados e o desempenho do projeto. Assim, é essencial ao 

campo, à partir das evidências geradas, compreender melhor e de forma controlada como se 

estabelece cada relação, para que se possa contribuir de forma efetiva com a construção do 

empreendedorismo como método, cerne do effectuation, compreendendo a lógica por trás das 

falhas de julgamento provocadas pelos atalhas de decisão (heurísticas) e vieses cognitivos no 

processo empreendedor. 

5.4 Futuras pesquisas  

Este trabalho se ateve a encontrar relações que corroborem com o objetivo de 

desenvolver uma teoria capaz de suportar a criação de métodos de ação empreendedora, 

o effectuation. Neste sentido, nosso objetivo foi associar os princípios da teoria com o avanço 

das pesquisas em heurísticas e vieses, se atendo a dialogar com a possível relação entre estes 

princípios e a incidência de vieses e suas consequências positivas ou negativas. Entretanto, o 

presente trabalho se limita a estabelecer relações gerais, sendo um ponto de partida para a busca 

de evidências empíricas controladas que possam dissecar as relações evidenciadas. Desta 

forma, entende-se que de forma alguma as associações entre os campos foi esgotada. A 

contribuição do estudo é o de ajudar a elucidar algumas confusões teóricas e/ou propor novas 

evidências para isto. 

Extrapolando o campo das heurísticas e vieses e do empreendedorismo, o campo de 

microfundamentos da estratégia empresarial pode trazer insights valiosos para a teoria do 

effectuation, contribuindo com um entendimento mais profundo dos mecanismos da esfera 

individual cognitiva que afetam os resultados do processo empreendedor em nível macro. 

As revisões literárias apresentadas evidenciam um vasto campo de pesquisas 

relacionadas a serem exploradas através de outros trabalhos empíricos que busquem trazer 
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coerência entre conceitos e construtos na área, bem como a busca por robustez nos resultados 

construídos até então, diante das fragilidades demonstradas na revisão literária em seus métodos 

e ambiguidade de conceitos, como forma de contribuir com o amadurecimento deste campo de 

pesquisa.   

Também, testes finais se utilizando de variáveis observáveis através do instrumento de 

pesquisa que compunha o core do objetivo de trabalho evidenciam uma relação possível entre 

mortalidade de empresas e a escolha de heurísticas e vieses associados. Por não ser escopo deste 

trabalho, os testes iniciais foram incluídos nas discussões do trabalho para corroborar com a 

continuidade das pesquisas na área de microfundamentos do effectuation.  

 Algumas das sugestões inclui testar experimentalmente a associação entre as heurísticas 

utilizadas nos processos causais e efectuais com a incidência de vieses inerentes ao processo 

empreendedor, citados na literatura do campo (os testados neste estudo e citados na literatura 

empreendedora como um todo). Além disso, analisar também experimentalmente se algum dos 

dois métodos aumenta ou diminui de forma geral a incidência de vieses cognitivos, ou falhas 

de julgamento, de modo a se demonstrar em linhas gerais um processo mais seguro e em que 

medida cada um destes métodos se relaciona à incidência de vieses específicos e a mortalidade 

de projetos e empresas.  

Também, os aspectos positivos do uso de heurísticas, como aponta a literatura, é um 

caminho promissor de pesquisa, uma vez que existem evidências da correlação entre o uso de 

heurísticas e o aumento da propensão à ação empreendedora e a exploração de oportunidades, 

por exemplo. Explorar como isto ocorre é um vasto campo a se explorar. Ainda, testar 

experimentalmente ou buscar a relação entre métodos de desenviesamento, o uso de heurísticas 

e a incidência de vieses cognitivos é um caminho promissor de pesquisa, com grandes 

implicações teóricas e práticas para a construção e amadurecimento do campo do 

empreendedorismo como método. 

 
 

 

 

 

 



60 
 

 

REFERÊNCIAS 

ARAMVALARTHAN, S.; KANNADHASAN, M.; KUMAR, B. P. Relationship among 
cognitive biases, risck perceptions and individual’s decision to start a venture. Decision, v. 41, 
n. 1, p. 87-98, 2014. 
 
AUDIA, P. G.; LOCKE, E. A.; Smith, K. G. The paradox of success: An archival and a 
laboratory study of strategic persistence following radical environmental change. Academy of 
Management Journal, v. 43, n. 5, 837–853, 2000. 
 
BANDURA, A. Self-efficacy: The excercise of control. New York: Freeman, 1997. 

BANDURA, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 
Review, v. 84, n. 2, p. 191–215, 1977. 
 
BANDURA, A. Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, v. 50, n. 2, p. 248–287, 1991. 
 
BANDURA, A. Social Cognitive Theory. Annals of Child Development, v. 6, pp. 1-60, 1989. 
 
BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 
v. 1, n. 1, p. 99-120, 1991.  

BARON, R. A. Cognitive mechanisms in entrepreneurship: why and when enterpreneurs think 
differently than other people. Journal of Business Venturing, vol. 13, n. 4, p. 275-294, 1998. 
 
BARON, R.A. The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of Management 
Review, v. 33, n. 2, p. 328–340, 2008. 
 
BRETTEL, M. et al. Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D 
project performance. Journal of Business Venturing, vol. 27, n. 2, p. 167-184, 2012. 
 
BOYD, N. G.; VOZIKIS, G. S. The Influence of Self-Efficacy on the Development of 
Entrepreneurial Intentions and Actions. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 18, n. 4, 
p. 63-77, 1994. 
 
CHANDLER, G. N. et al. Causation and effectuation processes: a validation study. Journal of 
Business Venturing, v. 26, n. 3, p. 375-390, maio, 2011. 
 
CHEN, Y.; LIÑÁN, F. Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument 
to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009. 
 
COOPER, A. C.; WOO, C. Y.; DUNKELBERG, W. C. Entrepreneurs' perceived chances for 
success. Journal of Business Venturing, v. 3, n. 2, p. 97-108, 1988. 
 
COSSETTE, P. Heuristics and cognitive biases in entrepreneurs: a review of the research. 
Journal of Small Business & Entrepreneurship, v. 27, n. 5, p. 471-496, 2015. 
 



61 
 

DENOBLE, A. F.; JUNG, D.; EHRLICH, S. B. Entrepreneurial self-efficacy: The development 
of  a  measure  and its  relationship to entrepreneurial action. Frontiers of Entrepreneurship 
Research. 1999. 
 
DEW, N. et al. Effectual versus predictive logics in entrepreneurial decision-making: 
Differences between experts and novices. Jounal of Business Venturing, v. 24, n. 4, p. 287-
309, jul., 2009.  
 
DUHAIME, I. M.; SCHWENK, C. R. Conjectures on cognitive simplification in acquisition 
and divestment decision making. The Academy of Management Review, v. 10, n. 2, p. 287-
295, 1985. 
 
ECKHARDT, J. T.; SHANE, S. A. Opportunities and Entrepreneurship. Journal of 
Management, v. 29, n. 3, p. 333-349, jun., 2003. 
 
FUTTERER, F.; SCHIMDT, J.; HEIDENREICH, S. Effectuation or causation as the key to 
corporate venture success? Investigating effects of entrepreneurial behaviors on 
business model innovation and venture performance. Long Range Planning, v. 51, n. 1, p. 64-
81, fev., 2018. 

GILBERT-SAAD, A.; SIEDLOK, F.; MCNAUGHTON, R. B. Decision and design heuristics 
in the context of entrepreneurial uncertainties. Journal of Business Venturing Insights, v. 9, 
p. 75-80,  jun., 2018. 
 
GREGÓIRE, J. Overcoming obstacles to creativity in science.  Estudos de Psicologia. 
Campinas, v. 35, n. 3, p. 229-236, 2018. 
 
HAIR, J.F. et al. Análise multivariada de dados. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
KAHNEMAN, D. A perspective on judgment and choice: Mapping bounded 
rationality. American Psychologist, v. 58, n. 9, p. 697–720, 2003. 
 
KAHNEMAN, D.; LOVALLO, D. Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective 
on Risk Taking. Management Science, v. 39, n. 1, p. 17-31, jan., 1993. 
 
KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Availability: A Heuristic for Judging Frequency and 
Probability. Cognitive Psychology, v. 5, p. 207-232, 1973. 
 
KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, 
New Series, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, set., 1974. 
 
KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision under 
risk. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-91, 1979. 
 
KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Subjective probability: A judgment of 
representativeness. Cognitive Psychology, v. 3, n. 3, p. 430–454, 1972. 
 



62 
 

KEH, H.; FOO, M.; LIM, B. Opportunity evaluation under risky conditions: the cognitive 
processes of entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 27, n. 2, p. 125-148, 
2002. 
 
KOELLINGER, P.; MINNITI, M.; SCHADE, C. (2007). "I think I can, I think I can": 
Overconfidence and entrepreneurial behavior. Journal of Economic Psychology, v. 28, n. 4, 
p. 502–527, 2007. 
  
LANGER, E. J. The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, v. 32, 
n. 2, p. 311–328, 1975. 
 
MOORE, D. A.; OESCH, J. M.; ZIETSMA, C. What competition? Myopic self-focus in 
market-entry decisions. Organization Science, v. 18, n. 3, p. 440–454, 2007. 
 
READ, S.; SARASVATHY, S. D. Knowing what to do and doing what you know: effectuation 
as a form of entrepreneurial expertise. Journal of Private Equity. 2005. 
 
READ, S; DEW, N.; SARASVATHY, S.; SONG, M.; WILTBANK, R. Marketing under 
uncertainty: the logic of an effectual approach. Journal of Marketing, v. 73, n. 3, p. 1-18, 
2009. 
 
ROSA, R. A.; DIAS-ROMANI, M. Microfundamentos: Um Novo Olhar para o Estudo das 
Rotinas e Capacidades Organizacionais. 3ES. Curitiba, maio, 2017. 
 
SARASVATHY, S.D. Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic 
inevitability to entrepreneurial contigency. Academy of Management Review, v. 26, n. 2, p. 
243–263, 2001. 
 
SARAVASTHY, S. D.; FORSTER, W. R.; RAMESH, A. From goldilocks to gump: a research 
agenda for ntrepreneurial mechanisms design. Academy of Management Proceedings, v. 10, 
2013. 
 
SARASVATHY, S. D.; VENKATARAMAN, S. Entrepreneurship as method: open questions 
for an entrepreneurial future. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 35, n. 1, p. 113-135, 
2011. 
 
SHEPHERD, D. A.; WILLIAMS, T. A.; PATZELT, H. Thinking about entrepreneurial 
decision making: review and research agenda. Journal of Management, jul., 2014. 
 
SIMON, H. A. Theories of decision-making in economics and behavioral science. The 
American Economic Review, v. 49, n. 3, p. 253-283, 1959. 
 
SIMON, M.; HOUGHTON, S. M.; AQUINO, K. Cognitive biases, risk perception, and venture 
formation: How individuals decide to start companies. Journal of Business Venturing, vol. 
15, n. 2, p. 113-134, 2000. 
 
WELTER, C.; MAUER, R.; WUEBKER, R. J. Bridging behavioral models and theoretical 
concepts: effectuation and bricolage in the opportunity creation framework. Strategic 
Entrepreneurship Journal, p. 5-20, 2016. 
 



63 
 

WOOD, R.; BANDURA, A. Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms 
and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology, v. 56, n. 3, 
407–415, 1989. 
 
YE, Q. Effectual approaches and entrepreneurship outcome: from a perspective of behavioral 
biases. Journal of Small Business & Entrepreneurship, jun., 2016. 
 
YORK, J. L.; DANES, J. E. Customer development, innovation, and decision-making biases in 
the lean startup. Journal of Small Business Strategy, v. 24, n. 2, p. 21-40, maio, 2014. 
 
ZHANG, S. X.; BURG, E. van. Advancing Entrepreneurship as a Design Science: Developing 
Additional Design Principles for Effectuation. Small Business Economics. 
2019. 
 
ZHANG, S. X.; CUETO, J. The study of bias in entrepreneurship. Entrepreneurship Theory 
and Practice, v. 41, n.3, p. 419-454, nov., 2017. 
 
ZHANG, S. X.; FOO, M.; VASSOLO, R. How effectual and causal entrepreneurial reasonings 
lead to biases differently (summary). Frontiers of Entrepreneurship Research, v. 36, n. 4, 
2016. 
 
ZHAO, H.; SEIBERT, S. E.; HILLS, G. E. The Mediating Role of Self-Efficacy in the 
Development of Entrepreneurial Intentions. Journal of Applied Psychology, v. 90, n. 6, p. 
1265-1272, 2005. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Olá! 

 
Antes de continuarmos, agradeço em nome dos professores Tales Andreassi e Rubens Massa 
(FGV/EAESP) sua disponibilidade em participar desta pesquisa internacional, que objetiva 
conhecer melhor aspectos cognitivos do processo decisório do empreendedor. Pedimos que 
responda de forma intuitiva e completa os questionários abaixo, que estão divididos entre as 
sessões A e F. Infelizmente, questionários incompletos precisam ser descartados e sua 
participação não se efetiva. Estimamos em nosso pré-teste um tempo aproximado de 15 a 20 
minutos para as respostas.  

 

Cordialmente,  

 

Professor Tales Andreassi 

(Vice-diretor da FGV/EAESP) 

 

Professor Rubens Massa 

(Coordenador no Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV/EAESP) 
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Antes de começarmos os testes, por favor, nos diga: 
 

Sua idade: 

 ____ anos 

Seu gênero: 

(   ) Masculino  (   ) Feminino   

Seu nível de educação formal: 

(   ) 2° grau completo   (   ) Graduação   (   ) Especialização/MBA (   ) Mestrado    

(   ) Doutorado 

Não incluindo seu negócio atual, quantas empresas/startups você já fundou 
anteriormente?   

___ empresa (s) 

Quantos colaboradores em regime integral você tem hoje na sua empresa? 

___ colaboradores 
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A 
Por favor, preencha as questões adiante considerando a forma como toma decisões nas 
situações descritas. Quanto mais próximo do 01, maior seu grau de discordância em 
relação à frase, quanto mais próximo ao 06 maior o grau de concordância. 
 
 
“Nós analisamos oportunidades de longo prazo e selecionamos o que nós achamos que 
proporcionaria os melhores retornos.” 
 

 

 

 
“Nós desenvolvemos uma estratégia para aproveitar melhor os recursos e capacidades que 
tínhamos.” 
 

 

 

 

“Nós projetamos e planejamos estratégias de negócio.” 

 

 

 

“Nós organizamos e implementamos processos de controle para garantir que nós atingíssemos 
os objetivos.” 

 

 

 

“Nós pesquisamos e selecionamos mercados-alvo e fizemos uma análise competitiva 
significativa.” 

 

 

“Nós tínhamos uma visão clara e consistente de onde queríamos chegar.” 
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“Nós projetamos e planejamos esforços de produção e marketing.” 

 

   

 

“Nós experimentamos diferentes produtos e/ou modelos de negócios.” 

 

 

 

 “O produto/serviço que nós fornecemos agora é essencialmente o mesmo que o originalmente 
criado." 
 

  

   

“O produto/serviço que nós oferecemos agora é substancialmente diferente do que imaginamos 
inicialmente.” 
 

 

 

“Nós tentamos inúmeras abordagens diferentes até encontrarmos um modelo de negócio que 
funcionasse.” 

 

 

 

“Nós fomos cuidadosos em não comprometer mais recursos do que poderíamos perder.” 

 

 

 

“Nós fomos cuidadosos em não arriscar mais dinheiro do que nós estávamos dispostos a perder 
com a nossa ideia inicial.” 
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“Nós fomos cuidadosos em não arriscar tanto dinheiro para que a empresa não estivesse com 
problemas financeiros se as coisas não funcionassem.” 
 

 

 

“Nós permitimos que o negócio evoluísse à medida que as oportunidades surgissem.” 

 

 

 

“Nós adaptamos o que estávamos fazendo aos recursos que tínhamos.” 

 

  

 

“Nós fomos flexíveis e tiramos vantagens das oportunidades que surgiram.” 

 

  

 

“Nós evitamos ações que restringiram nossa flexibilidade e adaptabilidade.” 

 

 

   

“Nós fizemos um número substancial de acordos com clientes, fornecedores, outras 
organizações e pessoas para reduzir a quantidade de incertezas.” 
 

  

 

 “Nós realizamos pré-acordos com clientes e fornecedores sempre que foi possível.” 
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B 
Em cada item abaixo existem duas frases e uma linha contínua com numeração de 01 a 
06. Neste escala, selecione o número que representa melhor diante da situação exposta sua 
forma de tomar decisões no seu negócio. Quanto mais próximo ao 01 mais você concorda 
com a frase da esquerda. Quanto mais próximo ao 06 mais você está de acordo com a frase 
da direita. E quanto mais ao meio, mais indeciso você está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nosso empreendimento foi concebido com base 

nos meios / recursos disponíveis no momento. 
Nosso empreendimento foi concebido 

com base em metas pré-estabelecidas. 

O objetivo do nosso empreendimento 

foi vagamente definido no início. 
O objetivo do nosso empreendimento 

foi claramente definido no início. 

Os meios / recursos disponíveis dados 

foram o ponto de partida para o projeto. 
As metas do projeto foram o ponto 
de partida para o projeto. 

O processo convergiu para uma meta 

de projeto com base em meios / 

recursos que tínhamos. 

Os meios / recursos necessários foram 

determinados com base em 

determinados objetivos do projeto. 

Meios e recursos disponíveis foram o 

ponto de partida para o nosso projeto mais 

do que objetivos conscientes. 

Uma meta consciente do projeto 

foi o ponto de partida para nosso 

projeto. 

A especificação do projeto foi 

predominantemente baseada em 

determinados recursos. 

A especificação do projeto foi 

predominantemente baseada em 

determinadas metas. 

Os meios disponíveis impactaram 

significativamente a estrutura do nosso 

empreendimento. 

As metas do projeto impactaram 

significativamente a estrutura do nosso 

empreendimento. 
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Os orçamentos do projeto foram 

aprovados com base em considerações 

sobre perdas aceitáveis. 

Os orçamentos do projeto foram 

aprovados com base em cálculos das 

expectativas de retornos (por exemplo, 

ROI). 

A seleção da opção de empreendimento se 

baseou principalmente na minimização de 

riscos e custos. 

A seleção da opção de empreendimento 

foi baseada principalmente em análises de 

retornos futuros. 

Consideramos principalmente o risco 

potencial do projeto. 
Consideramos principalmente as 

chances potenciais do projeto. 

As decisões sobre gastos do capital a ser 

investido foram baseadas principalmente 

em riscos potenciais de perdas. 

 

As decisões sobre gastos de capital foram 

baseadas principalmente em retornos 

esperados. 

Tentamos reduzir os riscos do 

empreendimento por meio de recursos 

internos ou externos, como parcerias e 

acordos. 

Tentamos identificar os riscos do 

empreendimento por meio de análises de 

mercado e concorrentes. 

Tomamos decisões conjuntamente com 

nossos parceiros / stakeholders, 
baseadas em nossas competências. 

Tomamos nossas decisões com base em 

análises sistemáticas do mercado. 

Ao abordar possíveis parceiros e 

clientes, tivemos bastante foco na 

redução de riscos. 

 

Nosso foco foi principalmente na 

identificação precoce de riscos através 

de análises de mercado para poder adotar 

nossa abordagem. 

Considerações sobre perdas potenciais 

foram decisivas para a seleção da opção 

de empreendimento. 

Considerações sobre retornos potenciais 

foram decisivas para a seleção da opção de 

empreendimento. 
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Sempre tentamos considerar resultados e 

descobertas surpreendentes durante o 

processo empreendedor – mesmo que 

isso não estivesse necessariamente 

alinhado como alvo original do projeto. 

Somente consideramos resultados e 

descobertas surpreendentes quando o a 

meta original do projeto estava em risco. 

 

Nosso processo empreendedor era 

flexível o suficiente para ser ajustado a 

novas descobertas. 

Nosso processo empreendedor focou-se 

em atingir a meta do projeto sem 

qualquer atraso. 

Novas descobertas influenciaram o 
objetivo do projeto. 

Novas descobertas não influenciaram o 

objetivo do projeto. 

O planejamento do projeto foi realizado 

em pequenas etapas durante sua 

implementação. 

O planejamento do projeto foi realizado 
basicamente no início do projeto. 

Apesar dos possíveis atrasos na 

execução do projeto, éramos flexíveis e 

aproveitamos as oportunidades que 

surgiram. 

Em primeiro lugar, cuidamos de alcançar 

nosso projeto definido inicialmente metas 

sem atrasos. 

Permitimos que o projeto evoluísse à medida 
que surgissem oportunidades – embora estas 
não estivessem alinhadas com o objetivo 
original do projeto. 

Sempre prestamos atenção para atingir a 

meta inicial do projeto. 

Os possíveis contratempos ou ameaças 

externas foram usados da maneira mais 

vantajosa possível. 

Com o uso de análises iniciais do 

mercado, tentamos evitar 

contratempos ou ameaças externas. 

Para reduzir riscos, iniciamos parcerias e 

fizemos nelas compromissos prévios. 

Para identificar riscos, nos concentramos em 

análises e previsões de mercado. 
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C 
Por favor, preencha as questões abaixo pensando como você percebe seu negócio. Quanto 
mais próximo do 01 maior seu grau de discordância em relação à frase e quanto mais 
próximo ao 06 maior o grau de concordância. 
 

Eu posso prever com precisão a demanda do meu negócio. 
 
 
 

Eu posso prever com precisão quando novos competidores vão entrar no meu mercado. 
 
 
 

Eu posso fazer do meu negócio um sucesso, mesmo que outros possam falhar. 
 
 
 

Eu acredito que experiências empreendedoras passadas ajudam a avaliar o grau de risco de 
um novo negócio. 
 
 

 

 
Eu acredito que questões fundamentais para comandar diferentes tipos de negócios, são 
similares entre si. 

 

 

D 
Imagine o seguinte cenário: 
 
Você quer investir $35 milhões no mercado de ações. Para isto, precisa definir um portfólio 
com diferentes ações (das companhias A, B, C e D), que possuem as mesmas características de 
risco e retorno entre elas. Você: decidiria sozinho pelas ações do seu portfólio (alternativa 1) 
ou gostaria de que um assessor de investimentos o faça pra você (alternativa 2)?  
Por favor, selecione um número de 01 a 05 na escala abaixo, sendo que quanto mais próximo 
do 1, maior sua preferência por escolher a primeira alternativa. 
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E 
Por favor, leia o caso e responda as questões abaixo com base em suas percepções pessoais. 
 
Fábio é um gerente de sucesso, com quatro anos de experiência em uma empresa multinacional. 
Antes disso, ele trabalhou em uma empresa local de médio porte por cinco anos. A ideia de ser 
seu próprio chefe, assumindo riscos calculados e fazendo fortuna, o atrai. Por isso, ele está 
pensando em começar seu próprio negócio. Ele tem uma ideia e decide perguntar como outras 
pessoas a enxergam. Ao fazer isto, ele tem um feedback muito positivo de alguns clientes em 
potencial e de alguns conhecidos que conhecem bem a indústria.  
 
Fábio não tem recursos para fazer um estudo de mercado profundo para descobrir se a empresa 
vai funcionar e os dados publicados disponíveis são muito vagos para serem úteis. No entanto, 
ele sente que é um mercado lucrativo com base no feedback positivo dos potenciais clientes e 
dos demais a quem questionou. Ele está entusiasmado em iniciar, mesmo que ele não tenha 
experiência neste setor ou em iniciar um negócio próprio. 
 
Existem algumas empresas multinacionais no mesmo setor, mas elas não têm como mercado 
alvo o segmento que Fábio está buscando. Entretanto, ele acha provável que multinacionais 
entrem no seu mercado caso o novo negócio seja bem-sucedido e é possível que ele não consiga 
se defender desta grande ameaça. Também, ele não tem certeza se o mercado ainda está 
crescendo ou se já está maduro. Se o mercado atingiu a maturidade, é provável que um novo 
negócio seja retirado do mercado caso as multinacionais entrem. Entretanto, se o mercado ainda 
está crescendo, o novo negócio provavelmente sobreviveria à entrada destas no mercado. Na 
sua pesquisa, ele descobre que existem apenas algumas pequenas empresas que ainda estão 
sobrevivendo na indústria. 
 
Fábio estima que precisará de pelo menos US$ 150.000 para financiar os novos negócios. Como 
ele possui apenas US$ 40.000 em poupança, ele precisa pedir emprestado ao banco ou encontrar 
parceiros para obter a restante dos fundos necessários para o investimento. 
 
 

Por favor, elenque abaixo as razões que você enxerga no caso (ou além dele) para que Fábio 
invista ou não neste negócio. 

 

a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________ 
e. _______________________________________________________________ 
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F 
Responda às questões abaixo com base nas suas percepções pessoais. Quanto mais 
próximo do 01 menor seu grau de confiança e quanto mais próximo ao 05 maior o grau 
de confiança em relação ao item descrito na questão. 
 
 
O quão confiante você se sente em identificar corretamente novas oportunidades de negócio?  
 

 
 
 
O quão confiante você se sente em criar novos produtos? 
 
 
 
 

O quão confiante você se sente em usar sua criatividade? 
 
 
 
 
 
O quão confiante você se sente em comercializar uma idéia ou um novo projeto ou projeto 
desenvolvidos? 
 
 
 

 


