
 

 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTO DE 
VENTURE CAPITAL EM STARTUPS NO BRASIL: 

UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

 

 

 

 

 

ELIAS CURY HOUAISS 

Rio de Janeiro - 2020 



 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

ELIAS CURY HOUAISS 

 

 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTO DE VENTURE 
CAPITAL EM STARTUPS NO BRASIL:  

UMA ANÁLISE CRÍTICA  

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2020 

  



 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

ELIAS CURY HOUAISS 

 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTO DE VENTURE 
CAPITAL EM STARTUPS NO BRASIL:  

UMA ANÁLISE CRÍTICA  

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Gestão Empresarial. 
Orientadora: Profa. Dra. Isabella Francisca Freitas 
Gouveia de Vasconcelos 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2020 



 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      

 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 
 

 
                   
                    Houaiss, Elias Cury 
                         O processo de tomada de decisão para investimento de venture  
                     capital em startups no Brasil: uma análise crítica / Elias Cury Houaiss. –  
                      2020.   

      87 f.  
 

                        Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e  
                    de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                       Orientadora: Isabella Francisca Freitas Gouveia de Vasconcelos. 
                       Inclui bibliografia. 
 
                       1. Capital de risco. 2. Empresas novas - Brasil. 3. Processo decisório. 4.  
                    Investimentos de capital – Brasil. 5. Inovações tecnológicas. I. Vasconcelos.  
                    Isabella F. Gouveia de II. Escola Brasileira de Administração Pública e de  
                    Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 
              
 
                                                                                    CDD – 658.14 
 

 
    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus avós, que fizeram escolhas que me 
proporcionaram existir. 

Aos meus pais e irmã por sempre enxergarem o melhor 
em mim e me ensinarem tudo que sei. 

À minha esposa, Camilly, por entender e me apoiar em 
todas as minhas escolhas. 

À minha filha, Júlia, que, mesmo ainda nem tendo pisado 
neste plano, já é a razão da minha existência. Tudo isso é 
para você. Te amo muito. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por me conduzir por um ótimo caminho, me iluminar e abençoar muito e me 
rodear de pessoas maravilhosas. Obrigado por nunca me abandonar e nem permitir que eu te 
abandone. Obrigado por tudo, Senhor. 

 

Aos meus avós, que sempre presentes, me rodearam de amor e fizeram da minha infância uma 
época maravilhosa. Obrigado por suas escolhas. 

 

Ao meu pai, Sergio, que sempre me mostrou o caminho correto de tudo. Ensinou-me que a 
maior virtude de um homem é a sua honestidade. Tudo que aprendi com você me fez o homem 
que sou. 

 

À minha mãe, Monica, que é a maior fonte de amor que conheço e o ser humano mais 
iluminado. Obrigado por sempre ter me preenchido com o amor mais puro que uma mãe pode 
ter pelo filho. 

 

À minha irmã, Victoria, obrigado por sempre acreditar em mim e sempre estar ao meu lado. 
Minha caminhada é muito melhor com você ao meu lado. Agradeço a Deus por ter me 
presentado com você. 

 

A Cristina e Marcia Gabry, obrigado por me acolherem tão bem e me tratarem com tanto 
carinho e amor. Vocês são um presente de Deus na minha vida. 

 

À minha esposa, Camilly, por ter me apoiado e entendido minha ausência em diversos 
momentos ao longo desta caminhada. Sem você, nada disso seria possível. Estar ao seu lado 
me faz crescer cada dia mais. Te amo muito. 

 

À minha filha, Júlia, que me mostrou que é possível amar alguém mais que a si mesmo. Você 
é o meu maior presente. Papai te ama muito. 

 

À minha orientadora, Professora Dra. Isabella Francisca Freitas Gouveia de Vasconcelos, por 
ter me orientado com dedicação e atenção por todas as etapas deste trabalho, desde a escolha 



 

do tema. Obrigado por sempre estar presente. Seu conhecimento é algo ímpar e minha 
admiração por você cresce a cada dia. 

 

Aos excelentes profissionais que dedicaram algum tempo em ajudar com esta pesquisa. Sua 
dedicação e ajuda contribuíram muito para a conclusão deste trabalho. 

 

Aos professores da FGV-EBAPE pelos ensinamentos e conversas. Tudo que aprendi foi muito 
grandioso. Obrigado por toda dedicação e seriedade. A qualidade deste mestrado é única pelo 
excelente trabalho de vocês. 

 

Aos meus amigos, por compreenderem a minha ausência durante os muitos momentos de lazer 
os quais abdiquei para me dedicar ao mestrado. 

 

E, por fim, aos colegas do MEX 2019, pela amizade, bons momentos, dicas, aprendizados e 
ajuda. Sozinho não chegaria tão longe. 

 

Muito obrigado por tudo! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
Objetivo - O objetivo principal do presente estudo é entender quais são os critérios que 

influenciam no processo decisório de seleção de startups para investimento por um fundo de 

venture capital na visão dos investidores, profissionais de fundos de venture capital e 

empreendedores de startups entrevistados. 

Metodologia – A pesquisa qualitativa foi realizada pela abordagem exploratória, baseada nas 

entrevistas semiestruturadas (nove, no total) com profissionais de fundos de venture capital, 

empreendedores de startups e investidores com alguma experiência no mercado em questão. 

Resultados – As entrevistas confirmaram diversas relações entre teorias encontradas na 

literatura de gestão empresarial. Achados como ambientes pós-burocráticos e adhocracia de 

Mintzberg (1995), assim como o processo decisório de Simon (1987) pelo reconhecimento de 

padrões, foram corroborados pela análise das entrevistas. 

Limitações – Por ser de base interpretativa, ainda que se busque a maior imparcialidade e 

neutralidade possível, assume-se a possibilidade de ocorrência de um certo viés pessoal na 

interpretação dos dados, que não poderão ser generalizados, sendo, neste caso, gerada uma 

tipologia. Por se tratar de um estudo de caso em profundidade, as conclusões não podem ser 

generalizadas por não se tratar de um estudo estatístico. 

Aplicabilidade do trabalho – A partir desses resultados, investidores, empreendedores de 

startups e profissionais de fundos de venture capital podem elaborar melhores apresentações e 

estratégias para investimento ou captação de recursos e, consequentemente, aumentar o número 

startups que recebem investimento e retorno dos fundos de venture capital. 

Contribuições para a sociedade – Através da aplicação dos resultados obtidos por este estudo, 

mais negócios relacionados a startups surgirão no Brasil, com isso, surgirão mais empregos, 

centros voltados para criação e desenvolvimento de startups e mais estudos dedicados à este 

tema. 

Originalidade – Raros são os estudos a respeito do processo decisório que levam investidores 

a aplicarem seus recursos em startups. 

 

Palavras-chave: Venture Capital. Startups. Pós-burocracia. Adhocracia. Empreendedorismo. 

Investimento. Tecnologia. Empreendedorismo no Brasil. Colaboração. Cooperação. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 



 

ABSTRACT 

Purpose - The main objective of this study is to understand what are the criteria that influence 

the decision-making process of selecting startups for investment by a venture capital fund in 

the view of the investors, venture capital professionals and startup entrepreneurs interviewed. 

Desing/Methodology - The qualitative research was carried out using an exploratory approach, 

based on semi-structured interviews (nine in total) with professionals from venture capital 

funds, startup entrepreneurs and investors. 

Findings - The interviews confirmed several relationships between theories found in the 

business management literature. Findings such as post-bureaucratic environments and 

Mintzberg's (1995) adhocracy, as well as Simon's decision-making process (1987) for pattern 

recognition, were corroborated by the analysis of the interviews. 

Research limitations - As it is based on interpretations, even though the greatest possible 

impartiality and neutrality is sought, the possibility of a certain personal bias in the 

interpretation of the data is assumed, which cannot be generalized, in which case a typology is 

generated. . As it is an in-depth case study, the conclusions cannot be generalized because it is 

not a statistical study. 

Practical implications - Based on these results, investors, start-up entrepreneurs and venture 

capital professionals can develop better presentations and strategies for investment or 

fundraising and, consequently, increase the number of startups that receive investment and 

return on venture funds. capital. 

Social implications - By applying the results obtained by this study, more businesses related 

to startups will appear in Brazil, with this, more jobs will appear, centers dedicated to the 

creation and development of startups and more studies dedicated to this theme. 

Originality - Studies on the decision-making process that lead investors to invest their 

resources in startups are rare. 

 

Keywords: Venture Capital. Startups. Post-bureaucracy. Adhocracy. Entrepreneurship. 

Investment. Technology. Entrepreneurship in Brazil. Collaboration. Cooperation. 

Paper category: Master's Dissertation / Original article 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anteriormente, a maneira como as pessoas, que de alguma forma tinham esta 

oportunidade, geriam seu próprio negócio era bastante diversa.  

A busca por sucesso financeiro e profissional parecia não considerar os custos em 

termos de relacionamentos, família e saúde, ao mesmo tempo que o capital para a abertura deste 

negócio era, majoritariamente, captado entre amigos e familiares. Para os que não tinham essa 

escolha, a solução era um empréstimo bancário. 

Teorias empíricas contribuíam para a tomada de decisões importantes e para o 

estabelecimento do rumo dos negócios. Contudo, com o advento da internet como meio de 

comunicação, este modo de proceder nos negócios entrou em desuso, como descreve Tirole 

(2017, p. 380): 

 

Fifty years ago, someone who wanted to read or listen to music could access 
only limited number of references. A reader bought a newspaper for 
information about current events. To read a book or listen to a record, the 
reader was restricted to a catalogue of the local library. A wealthier household 
might put together a proprietary library, but it would be relatively small. When 
shopping, consumers were limited to their neighborhood stores. Someone who 
wanted to make friends or find a partner was dependent on relationships in the 
village or community. (TIROLE, 2017, p.380) 

 

Com a utilização da internet como principal meio de comunicação em tempo real, a 

tomada de decisão ficou muito mais ágil, o que não apenas contribui para a criação de novos 

produtos, como também para a reinvenção de modelos de negócio de produtos já existentes. 

Tirole (2017, p.378) explica as mudanças no trecho a seguir: 

 

Digitalization influences personal relationships, civic life and politics. 
Businesses are preoccupied by the way the structure of the industry is 
changing, by changes in the nature of work, and by fears about cybersecurity 
and ransomware. Digitalization has an impact on intellectual property rights, 
competition law, labor law, taxation, and regulation in general. The digital 
economy is bringing extraordinary technological progress that is giving us 
better health, as well as more time and purchasing power, but it also creates 
dangers we cannot ignore.” (TIROLE, 2017, p.378) 

 



12 
 

Em 2018, o Brasil era o 13º melhor ecossistema do mundo para startups, segundo 

pesquisa do instituto Startup Genome. De acordo com a StartSe, existem mais de 9 mil startups 

registradas no Brasil. Esse número pode ser ainda maior segundo a Associação Brasileira de 

Startups (ABStartups), que aponta para algo entre 10 e 15 mil espalhadas pelo país, levando em 

conta a falta de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para boa parte delas, que ainda 

se encontram em fase embrionária. Estes números são muito pequenos quando comparados com 

os EUA que na mesma época possuíam mais de 6 milhões de startups ativas. 

A maioria das startups brasileiras estão concentradas na região sudeste, com São Paulo 

respondendo por 43%, Minas Gerais por 12% e Rio de Janeiro por 9.7%, a cidade com o maior 

número de startups por habitantes é Florianópolis. De acordo com o Censo StartSe 2017, os três 

setores com mais startups no país são tecnologia da informação, comércio e varejo e educação. 

E dentro de cada uma delas a idade média dos fundadores é de 33 anos, gerenciando equipes 

formadas por 58% de colaboradores de perfil técnico e 42% com perfil business. O aumento do 

número de startups no Brasil contribui para uma grande geração de empregos, principalmente 

entre os mais jovens. 

O impacto da apresentação de um determinado negócio, pelos seus idealizadores aos 

possíveis investidores, pode ser a garantia de um início com excelentes recursos financeiros, 

plano de negócios baseado em ideias consistentes e uma boa mentoria. 

Considerando-se o atual cenário, a rapidez na tomada de decisões e comunicação e os 

novos modelos de negócios, o presente estudo tem como objeto de pesquisa a relação entre 

startups e fundos de venture capital no Brasil. O cenário de atuação de pequenas e grandes 

organizações, incluindo pequenas e medias empresas, vêm conhecendo inúmeras 

transformações, como veremos a seguir. 

 

1.1 Problemática 

 

Raros são os estudos a respeito do processo decisório que levam investidores a 

aplicarem seus recursos em startups. Tendo em vista contribuir para o debate e a pesquisa 

científica do referido tema, este trabalho tem a seguinte problemática: quais os critérios que 

influenciam no processo decisório de investimento de um fundo de venture capital em 
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startups na visão dos investidores, dos profissionais de fundos de venture capital e 

empreendedores de startups entrevistados? 

 

1.2 Objetivos 

 

Vergara (2006) considera que se o problema é uma questão a investigar, o objetivo é 

um resultado a alcançar. O objetivo final, quando alcançado, responde ao problema. Objetivos 

intermediários são metas cujo atingimento é necessário para o alcance do objetivo final. Os 

objetivos desta pesquisa subdividem-se em geral e específicos, conforme demonstrado a seguir. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do presente estudo é entender quais são os critérios que influenciam 

no processo decisório de seleção de startups para investimento por um fundo de venture capital 

na visão dos investidores, profissionais de fundos de venture capital e empreendedores de 

startups entrevistados 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a. Identificar quais critérios são utilizados para a seleção de startups para 
investimento pelos fundos de venture capital na visão dos investidores, dos profissionais de 
fundos de venture capital e dos empreendedores de startups entrevistados; 

b. analisar criticamente as respostas relativas aos critérios encontrados para 
entendê-los e relacioná-los com a teoria apresentada, respondendo a problemática do presente 
trabalho. 

 

1.3 Justificativa 
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No Brasil, pouco são os estudos críticos acerca das startups brasileiras, dos fundos de 

investimento de venture capital, do desenvolvimento de produtos e inovação. A realização desta 

pesquisa se justifica por contribuir para a equiparação da pesquisa brasileira sobre o tema por 

meio do estudo e da análise original de um caso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir, definiremos os principais conceitos a serem utilizados neste trabalho. 

 

2.1 Startups 

 

Startups são empresas formadas para crescerem de maneira rápida (GRAHAM, 2012). 

É um tipo de instituição humana projetada para criar produtos e serviços sob condições de 

extrema incerteza (RIES, 2012), uma organização formada para buscar um modelo de negócios 

escalável, repetitivo e lucrativo (BLANK; DORF, 2014). 

Neste trabalho, o termo startup refere-se a empresas em fase inicial de operação que 

buscam, de alguma maneira, viabilizar o início de suas operações com os recursos captados por 

intermédio de fundos de venture capital. 

 

2.2 Venture Capital 

 

Venture capital são fundos de investimento direcionados a empresas cujos negócios são 

de alto risco e que por isso têm dificuldades em conseguir crédito. Essas empresas, em sua 

maioria, pequenas e novas, encontram-se rodeadas de incertezas quanto ao futuro de seus 

negócios e sem muito patrimônio tangível (startups). Os investimentos, embora de alto risco, 

são, em potencial, de alto retorno (GOMPERS; LERNER, 2001). 

Segundo a Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (ABVCAP), 

trata-se de um tipo de investimento que envolve a participação em empresas com alto potencial 

de crescimento e rentabilidade, pela aquisição de ações ou de outros valores mobiliários 

(debêntures conversíveis, bônus de subscrição, entre outros), com o objetivo de obter ganhos 

expressivos de capital a médio e longo prazo. Por meio do venture capital ou private equity, 

pequenas e médias empresas promissoras dispõem de financiamento para o seu crescimento e 

para o desenvolvimento de estruturas adequadas de governança corporativa, visando ao 

crescimento e à lucratividade, bem como à sustentabilidade futura do negócio. 
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2.3 Design Thinking 

 

Tendo em vista esclarecer o processo de formação e lapidação das startups, vamos 

analisar o conceito de design thinking. A noção de design thinking envolve uma série de 

definições e aborda diversos conceitos. A definição mais difundida, concebida por Martin 

(2009), considera que “[...] Design Thinking é pensar como um designer faria”. 

Tim Brown (2008), CEO da Ideo, define da seguinte forma: 

 

Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from 
the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of 
technology, and the requirements for business success. (BROWN, 2008). 

 

Outro aspecto do design thinking, importante na clarificação e na objetividade das 

tomadas de decisão das startups, é a criatividade. O design thinking difere de outras maneiras 

de pensar, pois apresenta uma abordagem mais arriscada e experimental, permitindo que os 

indivíduos moldem livremente as suas ideias (CHOHAN, 2008). 

Glen et al. (2014) descrevem Design Thinking como: 

 

Design thinking is an iterative, exploratory process involving visualizing, 
experimenting, creating, and prototyping of models, and gathering feedback. 
It is a particularly apt method for addressing innovation and messy, ill-
structured situations. (GLEN et al., 2014) 

 

Segundo Vianna et al. (2012), design thinking refere-se ao modo pouco convencional 

de raciocínio, no meio empresarial, por parte do designer. Este tipo de pensamento está voltado 

a formular questões pela compreensão dos fenômenos, ou seja, questões levantadas e 

solucionadas baseadas em informações coletadas mediante a observação do universo do 

problema. Assim, podemos dizer que a solução não deriva do problema: ela se encaixa nele. 

Resumidamente, o Design Thinking é utilizado de forma ampla no processo de criação 

e desenvolvimento da ideia de uma startup, além de ser um fator facilitador nos processos 

decisórios e de resolução de problemas ao longo da operação da empresa. 
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O design thinking pode ser empregado na criação da empresa e, provavelmente, é o 

primeiro passo para o seu desenvolvimento. O conteúdo gerado, baseado no design thinking, 

vem a influenciar a maneira de a empresa se desenvolver e de captar recursos. Por sua vez, a 

captação de recursos pressupõe a confiança, tanto da parte dos empreendedores do produto 

quanto dos investidores, que esperam o retorno de sua aplicação. Sendo assim, trataremos do 

conceito confiança na seção a seguir. 

 

2.4 Confiança 

 

Por se tratar de “um elemento existente em toda transação” (ARROW, 1974, p. 24) e 

por ser “essencial para viabilizar qualquer transação econômica, esteja ela ocorrendo em 

mercados ou organizações” (ZANINI, 2016, p. 7), a noção de confiança é de fundamental 

importância em relação ao objeto deste trabalho, no qual se inserem ambientes de investimentos 

e captação. Os investimentos em questão têm, em grande parte, sua precificação baseada em 

ativos intangíveis.  

Neste estudo, em virtude da abordagem sobre relações de investimento e captação de 

recursos financeiros e mentoria, o uso do termo confiança, no âmbito econômico, possui grande 

relevância. Conforme Zanini (2016): 

 

Na perspectiva econômica, confiança pode ser compreendida como a 
aceitação antecipada e voluntária de um investimento de risco, abdicando de 
mecanismos de segurança e controle, na expectativa de que a outra parte não 
agirá de modo oportunista. (ZANINI, 2016, p. 19) 

 

Em uma relação entre investidor e captador, ambas as partes devem se expor ao risco, o 

que significa colocar-se em uma posição de vulnerabilidade, ainda que de menor nível. Essa 

exposição necessária em diversos tipos de negócio é explicada por Zanini (2016): 

 

Em relação às questões associadas à vulnerabilidade e risco, como já 
afirmamos, a confiança significa a disposição de alguém em se colocar 
vulnerável em relação ao outro, cujo comportamento não pode ser controlado 
e conhecido previamente, seja por crer na competência, franqueza, caráter ou 
responsabilidade do outro. A confiança, portanto, oferece segurança às 
pessoas para assumirem riscos. (ZANINI, 2016, p. 20). 
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Quando satisfeita a condição de confiança, as chances de viabilidade e sucesso de um 

negócio fechado aumentam muito. Conforme Zanini (2016): 

 

A presença da confiança pode aumentar a eficiência das transações nas 
organizações como um mecanismo de coordenação informal. Quando há 
relações de confiança entre as pessoas, cresce a probabilidade de trocas e 
compartilhamento de informações, reduzem-se os conflitos e aumentam a 
satisfação e motivação geral. (ZANINI, 2016, p. 71). 

 

Desse modo, ao inserirmos a noção de confiança no universo de organizações pós-

burocráticas de Heckscher (1994), nota-se que, neste tipo de organização, a regulação social é 

o consenso baseado na confiança pelo reconhecimento da alta capacidade técnica dos 

coordenadores de equipe e dos colegas de trabalho. Quando há discordância, o coordenador da 

equipe arbitra a melhor solução, pois a responsabilidade final da decisão é dele, mas, em uma 

equipe de alto nível as soluções são debatidas em conjunto. Podem ocorrer conflitos de ideias, 

o que não significa que ocorram conflitos entre pessoas. 

Por fim, o estímulo à confiança vem sendo exercitado cada vez mais em estruturas 

organizacionais de empresas startups. Essas estruturas formam o que Mintzberg (1995) chamou 

de adhocracia, o que será tratado a seguir. 

 

2.5 Adhocracia 

 

Muitos estudos enfatizam as vantagens do modelo de gestão adhocrático de Mintzberg 

(1995). A adhocracia vem se tornando cada vez mais comum entre as startups de tecnologia, 

principalmente pelo fato de transformar o ambiente organizacional em um lugar propício à 

inovação. 

Conforme Mintzberg (1995), a adhocracia é um dos cinco designs de estrutura que 

caracterizam os modos como uma empresa encaixa seus setores formando um organograma. 

Ainda segundo Mintzberg, a adhocracia é um modelo de gestão caracterizado pela inovação – 

privilegiado pelas empresas do ramo de tecnologia, comumente conhecidas por “techs” –, cuja 

gestão descentralizada favorece a inovação na empresa. 
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Ainda conforme Mintzberg (1995), a estrutura adhocrática é propícia à inovação nas 

organizações, em virtude de sua forma descentralizada de planejamento, a qual permite o 

compartilhamento de informações entre os setores. Sem monopolização de poder e sem 

concentração de informação, a adhocracia rompe com padrões estabelecidos e estimula a 

inovação. 

Em uma organização adhocrática, o fluxo das informações e as tomadas de decisão 

ocorrem de maneira flexível e informal. Profissionais com habilidades e conhecimentos 

diversos são contratados e treinados em programas organizados pela empresa para ganhar poder 

e contribuir no percurso da inovação. Diferentemente da burocracia profissional, a adhocracia 

não privilegia habilidades profissionais padronizadas, caso contrário a empresa seria conduzida 

a uma padronização, em vez de trilhar o caminho de inovação. Por isso, a empresa deve tratar 

os conhecimentos e as habilidades como base para construir novos conceitos, gerando um ciclo 

renovatório. Logo, em uma adhocracia o objetivo principal é a execução de projetos inovadores 

– compostos por atividades, habilidades e conhecimentos de diversas áreas – por meio do 

incentivo à união e ao bom relacionamento das equipes multidisciplinares. 

Mintzberg (1995) classifica a adhocracia em dois tipos: 

 Adhocracia Operacional, cujo objetivo é inovar e solucionar problemas de 

interesse direto dos clientes; 

 Adhocracia Administrativa, cujo objetivo é assumir projetos inovadores em 

benefício da própria empresa. 

Mintzberg (1995) observa, ainda, que a adhocracia não adota uma forma de coordenação 

padronizada em decorrência do fato de que ela não necessita desenvolver um sistema de 

regulação. A adhocracia combina arranjos de trabalho orgânico, em vez de trabalho burocrático, 

com o poder sob o comando de especialistas e não de autoridade formal. A gestão de uma 

empresa adhocrática deve ser feita por pessoas com habilidade de persuadir, negociar e manter 

a harmonia na força de trabalho multidisciplinar. O objetivo da gestão deve ser manter um fluxo 

contínuo de inovação e novos projetos. O ambiente de colaboração, como propõe Zanini (2016) 

e Heckscher em seu livro The Collaborative Entreprise (2007), deve ser mantido, segundo esta 

proposta. 

O ambiente de uma adhocracia deve ser dinâmico e complexo (MINTZBERG, 1995), o 

que requer, respectivamente, uma estrutura orgânica e descentralizada. A inovação, por sua 
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imprevisibilidade, associa-se ao caráter dinâmico das adhocracias, e sua sofisticação, de difícil 

compreensão, à complexidade. 

Assim como nas startups, objeto de estudo deste trabalho, várias organizações são 

descritas como adhocráticas por mudarem frequentemente de produto. Neste caso, sofrem uma 

inovação constante. Porém, à medida que amadurecem, as organizações adhocráticas e as 

startups tendem a se tornarem mais burocráticas e a exigir mais controle e padronização. 

Conclui-se que a adhocracia está associada às organizações em estágio inicial de operação – 

tratadas neste trabalho como startups. 

Vasconcelos et al. (2017, p. 382-383) observam que Mintzberg (1995), à época de seu 

trabalho Criando Organizações Eficazes, já citava a adhocracia como um modelo que fomenta 

a inovação e a colaboração na tomada de decisão: 

 

[...] temos uma estrutura altamente orgânica, com pouca formalização do 
comportamento; sua especialização do trabalho é altamente horizontalizada, 
baseada em treinamento formal, tendência a agrupar especialistas das 
unidades funcionais para propósitos da organização divididos em pequenas 
equipes temporárias por projeto, baseadas no mercado, que visam à execução 
de um trabalho específico; confia nos instrumentos de interligação para 
encorajar o ajustamento mútuo, mecanismo-chave de coordenação interna e 
entre equipes; e adota a descentralização seletiva das equipes localizadas em 
vários pontos da organização, envolvendo vários grupos formados por 
gerentes de linha, especialistas operacionais e assessores. (MINTZBERG, 
1995, apud VASCONCELOS et al., 2017, p. 382-383). 

 

Cury (2000, p. 114) concebe que a adhocracia é o oposto da burocracia e a define como: 

 

[...] um sistema temporário, rapidamente variável, adaptativo, organizado em 
torno de problemas a serem resolvidos por grupos de pessoas [...] dotadas de 
habilidades diversas. (CURY, 2000, p. 114). 

 

Segundo Waterman Jr. (1992), adhocracia é um modelo de administração de empresas 

que estimula a capacidade inventiva e criativa das pessoas dentro de grupos tarefas nos quais 

todas as partes que atuam dentro da organização estão envolvidas, sem distinção hierárquica. 

Vasconcelos et al. (2017) definem as organizações adhocráticas como organizações 

mais resilientes, com capacidade de inovar e de responder às situações de mudança e de ruptura 

com maior sucesso, constituindo-se em um novo grau de estabilidade e complexidade. Por 
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conseguinte, o perfil questionador, o raciocínio inquisidor e crítico, a comunicação direcionada 

para uma maior compreensão das questões e a comunicação confiável em torno destas, ou seja, 

tipo habermasiana, são características dos sistemas organizacionais resilientes. 

Vasconcelos et al. (2019) descrevem a adhocracia como a forma organizacional mais 

propícia à inovação e citam suas características: 

 estrutura fortemente orgânica; 

 pouca formalização no comportamento; 

 especialização do trabalho baseada em treinamento formal e fortemente 

horizontalizada; 

 instrumentos de interligação, estimulando o ajustamento mútuo – mecanismo 

chave de coordenação interna e entre as equipes (sistemas de TI conforme enterprise resource 

planning – ERP –, plataformas de gestão de conhecimento, comitês estratégicos e memória 

organizacional); efeito holográfico; 

 junção de especialistas das unidades funcionais em pequenas equipes de projeto, 

com a interação de se organizarem internamente; 

 descentralização seletiva das equipes situadas em diversos pontos da 

organização, compreendendo grupos formados por gerentes de linha, assessores e especialistas 

operacionais. 

O conceito de adhocracia, tratado nesta seção, é muito relacionado com o conceito de 

pós-burocracia, que estudaremos na seção a seguir. 

 

2.6 Pós-Burocracia 

 

O conceito de pós-burocracia está intrinsecamente ligado ao de adhocracia e em linha 

com a presente pesquisa. Segundo Vasconcelos et al. (2017), em uma organização pós-

burocrática, os colaboradores devem ter a habilidade de se comunicar uns com os outros, 

dividindo informações, intenções e compartilhando conhecimento com o objetivo de conduzir 

a empresa à inovação e à produção de conhecimento de interesse científico e social. Por este 

motivo, organizações pós-burocráticas baseiam-se mais em comunicação, conforme o modelo, 

habermasiano, com a finalidade de entender as questões e alcançar melhores soluções para a 

organização, e menos em ações segundo regras burocráticas visando a relações de poder. 
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Segundo De Vasconcelos (2004), atualmente, define-se o modelo organizacional pós-

burocrático como organizações simbolicamente intensivas, produtoras de consenso por meio 

da institucionalização do diálogo. Essas organizações seriam especificamente caracterizadas 

por constituir grupos de trabalho flexíveis e forças-tarefa temporárias com objetivos claros: 

criar espaços para diálogo e conversação, enfatizar confiança mútua, usar o conceito de missão 

como ferramenta estratégica, disseminar informação, criar redes de difusão e recuperação de 

conhecimento, criar mecanismos de feedback e avaliação de performance por peer review, criar 

capacidade de resiliência e flexibilidade na organização (HECKSCHER, 1993; NONAKA, 

1993; HEDLUND, 1994; CHRISTENSEN, 1997; CORIAT, DOSI, 1998; HAGSTROM, 

HEDLUND, 1998; GULATI et al., 2000; WEICK, 2001 apud DE VASCONCELOS, 2004). 

Heckscher (1994) recomenda uma empresa colaborativa ou pós-burocrática, na qual o 

diálogo entre equipes busca mais o entendimento de questões fundamentais, contribuindo para 

a troca de conhecimento e inovação. 

 

O diferencial da empresa colaborativa, a base de sua principal força, é o fato 
de ela permitir que as pessoas usem seu conhecimento e capacidade para 
avançar na busca da missão comum. [É o tipo de empresa] onde os 
subordinados sabem mais do que seus chefes sobre certos problemas e onde 
trabalham com várias equipes, o que permite acessar perspectivas diferentes. 
É onde [os subordinados] compreendem profundamente as necessidades dos 
clientes. É essencial para o sucesso do sistema que eles possam desafiar seus 
chefes, propor novas ideias, criticar e argumentar quando necessário. Existe 
uma espécie de diálogo aberto. (HECKSCHER, 1994, p. 11 apud DE 
VASCONCELOS et al., 2019). 

 

Vasconcelos et al. (2017) mencionam que a pós-burocracia tem como objetivo levar a 

empresa ao caminho da inovação. Em virtude de o presente estudo abordar o universo de 

startups, faz-se necessário conceituar, também, o termo resiliência organizacional, discutido a 

seguir 

 

 

2.7 Resiliência Organizacional 
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Neste trabalho analisamos a noção de resiliência conforme o seu uso pelas empresas e 

companhias, neste sentido resiliência organizacional esclarece, pelo menos em parte, a situação 

do empreendedor. 

Segundo Vasconcelos et al. (2017), o conceito de resiliência está ligado à resposta da 

organização a eventos disruptivos, por meio de adaptação positiva a um novo patamar de 

complexidade, superando a situação de ruptura e implementando a mudança com sucesso. 

No que concerne ao problema enfrentado por este trabalho, Vasconcelos et al. (2017) 

apontam que em um panorama de maior competitividade e maior turbulência, como tende a ser 

o cenário de negócios futuros, o conceito de resiliência passa a ser relevante tendo em vista a 

necessidade das organizações de superar tais situações de ruptura com êxito. Sendo assim, 

poderá atingir novos níveis de performance e estabilidade por meio da implantação de 

tecnologias e de interações mais complexas que advêm do redesenho das formas de trabalho e 

da interação, além de estruturas organizacionais e formas de remuneração e carreiras. 

Ainda sob o ponto de vista dos autores citados, a resiliência é vista como uma resposta 

organizacional sistêmica, envolvendo comunicação clara e eficiente e relações de confiança 

entre os indivíduos que compõem o grupo organizacional. Para uma organização ser resiliente, 

o primeiro passo é prever as eventuais rupturas que serão causadas por uma situação específica, 

quais sejam:  

a. crises econômicas (e/ou políticas);  

b. quando a própria organização inova e redesenha radicalmente seus produtos e 

serviços, o que leva os anteriores a se tornarem obsoletos e a obriga a repensar seu 

modelo de negócio e formas de trabalho e interação (perspectiva sociotécnica);  

c. situações de mercado (concorrência), como o aumento da competitividade no setor 

provocado por empresas concorrentes que inovam radicalmente do ponto de vista 

tecnológico, modificando seus produtos e/ou serviços e tornam obsoletos os de 

outras organizações;  

d. novas regulamentações tanto da parte do governo quanto de organismos 

reguladores internacionais. 

 

Vasconcelos et al. (2017) definem resiliência organizacional como uma habilidade da 

organização para desenvolver respostas situacionais a rupturas no ambiente que representem 

ameaças potenciais à sua sobrevivência. Em caso de adversidade, por meio de mecanismos 
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preestabelecidos e acionados estrategicamente, as empresas restabelecem o patamar anterior. A 

reconstrução e adaptação positiva das empresas, as quais requerem flexibilidade, são percebidas 

como uma habilidade necessária a ser aprendida e desenvolvida pelos líderes, para estruturar 

um comportamento organizacional resiliente. 

Segundo Sanchis e Poler (2013): 

 

Enterprise resilience is the capacity to be ready and prepared to face up to 
disruptions. If a disruption impacts on an enterprise, it will have to adapt to 
the new situation and try to recover as soon as possible to the normal state of 
operations. (SANCHIS e POLER, 2013, p. 700). 

 

Denhardt et al. (2010) consideram que a resiliência organizacional pode proceder tanto 

de respostas individuais dos líderes e liderados, como do próprio sistema organizacional 

(estrutura, procedimentos e recursos). Os autores apontam traços característicos das 

organizações que favoreceriam a resiliência, tais como: tolerância ao erro, qualidade de vida 

dos funcionários, incentivo à flexibilidade e espírito de confiança 

Beunza e Stark (2004) observam que a resiliência se mostra como uma capacidade de 

aprendizagem e crescimento por meio da superação de cada ruptura apresentada. No entanto, 

esse movimento requer uma habilidade para reorganização e reestruturação dos recursos e 

processos, de tal forma que a empresa permaneça atuando de maneira eficaz diante das 

mudanças externas e internas que se apresentarem. 

Minolli (2005), por sua parte, destaca que uma rápida resposta, por meio de iniciativas 

e adaptações flexíveis, às adversidades externas ou internas e às mudanças drásticas no 

ambiente organizacional e exterior, é uma característica das organizações resilientes. Segundo 

Gallopín (2006), a resiliência organizacional é uma capacidade da empresa de se adaptar e 

superar adversidades rapidamente, sem que isso resulte em perda, ao contrário, alavanca a 

organização a um nível superior. 

Vasconcelos et al. (2017) observam que uma atuação resiliente, por parte de uma 

empresa, pressupõe aptidão para captar os sinais de mudança e identificar possíveis ameaças e 

oportunidades de negócio em contextos dinâmicos de um mundo interconectado. Esse estado 

de alerta pode ser comparado à gestão de risco, em que as empresas elaboram possíveis cenários 

para, posteriormente, analisar e identificar os casos similares vivenciados e as respostas 

anteriores adotadas de modo eficaz. Trata-se de uma capacidade da organização para observar 
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e entender o que está se passando, tanto interna quanto externamente, e como eventuais 

variações podem interferir positiva ou negativamente na organização (MCMANUS; SEVILLE; 

VARGO et al., 2008; SANCHIS; POLER, 2013 apud VASCONCELOS et al., 2017). 

 

 
Figura 1 – Resiliência organizacional 
Fonte: Vasconcelos et al. (2017). 
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Frequentemente o tema da resiliência organizacional é associado ao tema das startups e 

ao empreendedorismo. Desse modo, o próximo conceito a ser abordado neste trabalho será o 

de intraempreendedorismo. 

 

2.8 Intraempreendedorismo 

 

Semanticamente, o intraempreendedor origina-se do empreendedorismo. Segundo 

Filion (1991), o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Já em 

um estudo posterior, Filion (1999) compreende que o empreendedor é uma pessoa criativa, 

marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de 

consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um 

empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a 

tomar decisões moderadamente arriscadas cujo objetivo é a inovação continuará a desempenhar 

um papel empreendedor. 

Devido à necessidade de adaptação ao mercado, as startups estimulam o 

intraempreendedorismo entre seus funcionários, tendo em vista a geração de soluções rápidas 

aos desafios adaptativos. 

O termo intraempreendedor foi cunhado originalmente no idioma inglês por Pinchot III 

(1989) – intrapreneur – e em tradução livre significa empreendedor interno. Sua definição é a 

seguinte: 

 

O intraempreendedorismo é um sistema revolucionário para acelerar as 
inovações dentro de grandes empresas, através de um uso melhor dos seus 
talentos empreendedores. [...] Os intraempreendedores são os integradores 
que combinam os talentos dos técnicos e dos elementos de marketing, 
estabelecendo novos produtos, processos e serviços. (PINCHOT III, 1989, p. 
89). 

 

Bruce (1976) define o intraempreendedor como um empreendedor que é empregado de 

uma empresa e Czernich (2003) cita em seu trabalho: 
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A review of the literature on intrapreneurship suggests that the intrapreneurial 
process can be characterized by four key features, which differentiate them 
from other internal investment projects. First, new ventures are, unlike typical 
R&D projects, not about a simple extension or refinement of an existing 
product line, but about the development of a major new product, technology 
or market (Block & McMillan, 1993). Thus, they typically introduce a 
considerable amount of novelty. Second, investments into new ideas are a long 
term investment. Biggadike (1979) has shown, for instance, that it took on 
average 12 years for the ventures in his sample to break even. Third, new 
ventures are highly uncertain, i.e. they typically fail. A study in the Venture 
Capital Industry has shown that 34.5 percent of all investments result in partial 
or total loss and only very few become really successful (Gompers, 1994). A 
similar distribution can be expected in large corporations. Finally, 
intrapreneurship is characterized by a considerable degree of ambiguity and it 
is firmly embedded into an inherently social environment (Lounsbury & 
Glynn, 2001). Initially, nobody knows exactly what the venture eventually 
will turn out to be (Shane, 2000), however, due to information asymmetries 
the intrapreneur knows typically more about the potential of the venture than 
the relevant resource allocators (Day, 1997; Smith & Smith, 2000).  
(CZERNICH, 2003, p. 2). 

 

Os empreendedores entrevistados neste trabalho foram unânimes em considerar que a 

prática do empreendedorismo e do intraempreendedorismo requer cooperação e colaboração 

mútua, independente do seu nível de complexidade. Os termos cooperação e colaboração serão 

analisados na seção seguinte. 

 

2.9 Cooperação e Colaboração 

 

Por se tratar de uma relação entre investidores, além da noção de confiança, previamente 

abordada neste trabalho, as noções de cooperação e colaboração também serão analisadas. Com 

o intuito de maximizar a relação entre retorno e tempo, os gestores de fundo e grandes 

investidores assumem um papel fundamental na gestão cooperativa, tomada de decisões e 

formação de network. 

Conforme abordado anteriormente, muitas startups adotaram a adhocracia e a pós-

burocracia como modelo de gestão. Segundo Heckscher (2007), em um ambiente burocrático, 

com um sistema de regras e normas rígido, hierarquia de comando e padrões de desempenho 

definidos, a colaboração é dificultada, pois, cada um exerce a sua tarefa localmente e de maneira 

contínua. O autor ainda defende o modelo de empresa colaborativa, em que as equipes são 

formadas segundo a distinção de experiências e conhecimentos, e considera a colaboração um 
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dos grandes desafios para se alcançar o bom desempenho nas organizações. Outro desafio 

colocado pelo autor é a capacidade dos gestores de estimular o trabalho em conjunto de pessoas 

com habilidade e visões diversas. 

Heckscher (2007, p. 2-5) observa que a “[...] cooperação ocorre entre membros 

localmente. Estes são estáveis, as fronteiras na organização são fechadas e as habilidades 

homogêneas”, e complementa que, a “colaboração estendida pode também ser vista como a 

habilidade dos indivíduos de trabalhar juntos além do escopo de pequenos grupos”. 

Em uma relação entre startups e investidores a colaboração é feita mediante mentoria, 

indicações, intermédios e disponibilização de recursos financeiros. Heckscher (2007) esclarece 

sobre a colaboração: 

 

Colaboração estendida ocorre quando as relações entre os membros da 
organização fluem e estão num processo de mudança. As fronteiras são mais 
flexíveis e as habilidades e capacidades de seus membros são diversas. As 
equipes, nesse caso, muitas vezes são compostas por colaboradores externos 
à organização como parceiros de negócio. As colaborações estendidas 
parecem mais com uma rede, com um “cluster” que estão colaborando 
basicamente com suas experiências e conhecimentos e nessa sinergia 
conseguem contribuir para um resultado superior. (HECKSCHER, 2007, p. 2-
5). 

 

Por fim, Heckscher (2007) aprofunda a compreensão do conceito de colaboração: 

 

Colaborar significa trabalhar em equipe. Isso implica muito mais do que 
trabalhar em conjunto. Implica em um objetivo comum que não pode ser 
atingido sem a contribuição de todos. Isso implica processos de diálogo e 
negociação, troca de pontos de vista e partilha de informação e construção de 
racionalidades individuais para a convergência em torno do consenso. 
(HECKSCHER, 2007, p. 2-3) 

 

Heckscher (2007) aborda as principais dimensões das empresas colaborativas (empresas 

inovadoras com equipes colaborativas e com alta performance como as startups de sucesso), 

no que concerne a competência e a competitividade:  

a) estratégia no estabelecimento de objetivos e metas para um período de três a 

cinco anos; 
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b) estrutura concebida como conjunto formalizado de responsabilidades, papéis e 

regras; 

c) cultura como padrão de expectativa compartilhada entre os membros do grupo 

tendo em vista ações e reações flexíveis aos desafios adaptativos;  

d) infraestrutura como o meio que dá suporte à cultura e estrutura incluindo sistema 

de comunicação que apoiem a capacitação das pessoas para compreender uns aos outros e a 

organização. 

Resumidamente, a cooperação e a colaboração são conceitos importantes para a prática 

do empreendedorismo e do intraempreendedorismo e têm como um dos seus objetivos conduzir 

a empresa no caminho da inovação. Sendo assim, o próximo conceito tratado neste trabalho 

será o de inovação. 

 

2.10 Inovação 

 

Neste trabalho o conceito de inovação é considerado relativamente ao meio empresarial, 

ou seja, no que concerne à sua função no ambiente organizacional. 

Utterback (1971) define o conceito de inovação como uma invenção que se introduz no 

mercado na forma de um novo produto, ou na forma da primeira ocorrência de um processo. O 

autor também afirma que o objetivo por trás desse conceito não é de evitar a consideração de 

ideias atuais em novos mercados ou aplicações como inovação, mas sim reivindicar que uma 

ideia seja levada adiante de modo a produzir diferença relevante na organização. 

De Massis et al. (2016) citam em seu artigo: 

 

Product innovation has long been a source of competitive advantage, allowing 
firms to enlarge existing markets and create new ones (e.g., Banbury & 
Mitchell, 1995; Calantone et al., 2006). Product innovation involves a 
knowledge search and recombination process, whereby firms search for 
knowledge components across multiple domains in an attempt to identify 
novel combinations (Henderson & Clark, 1990). Our focus is on product 
innovation rather than on service, process, or business model innovation 
because the benefits of searching knowledge across multiple domains are 
perhaps most tangible in new products (Wang & Wallendorf, 2006). This 
conceptualization of innovation as a knowledge search and recombination 
process (e.g., Ahuja, Lampert, & Tandon, 2008) is found in both high- and 
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low-technology sectors (e.g., Khaire & Wadhwani, 2010). (DE MASSIS et 
al., 2016, p. 5). 

 

Segundo Tálamo (2002) inovação é algo abrangente que supera o novo. Diversas etapas 

antecedem a oferta de um produto ao consumidor final; elas são operacionalizadas pela empresa 

por meio de desenvolvimento de produtos; área de compras; logística, fabricação e etc.  

Teece e Jorde (1990) consideram que o processo de inovação engloba busca, descoberta, 

desenvolvimento, melhoria, adoção e comercialização de novos processos, produtos, estruturas 

organizacionais e procedimentos. 

Cassiolato, Britto e Vargas (2005, p. 513) afirmam que: 

 

[...] a inovação é cada vez mais entendida como sendo um processo que resulta 
de complexas interações em nível local, nacional e mundial entre indivíduos, 
firmas e outras organizações voltadas à busca de novos conhecimentos. 
(CASSIOLATO; BRITTO; VARGAS, 2005, p. 513). 

 

Por último, Zaltman, Duncan e Holbek (1973), definem inovação como uma ideia, 

prática ou artefato material notado como novo, relevante e único em determinado processo, área 

ou organização. 

Nesta abordagem do conceito inovação, deve-se levar em consideração o emprego em 

conjunto com a definição de organizações inovadoras. O que por sua vez engloba o termo como 

sendo uma organização que aplica os conceitos de inovação. Este conceito é tratado dentro do 

subtópico a seguir. 

 

2.10.1 Organizações inovadoras 

 

No contexto deste trabalho, o conceito de organização inovadora não designa, 

necessariamente, algo original e único; ele concerne, mais especificamente, ao modo de agir, 

de gerir processos, pessoas e produtos, de modo que esta aplicação seja apenas percebida pelos 

consumidores e colaboradores como algo novo. 

A organização inovadora é definida no Manual de Oslo (2006) como: 
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1. aquela que estabelece pelo menos uma inovação durante certo período de 

análise; 

2. a inovação concebida pela organização inovadora pode ser um novo produto e/ou 

serviço, processo, método de marketing ou uma mudança organizacional; 

3. a caracterização de organização inovadora se dá pela implantação de uma 

inovação que seja inédita para o mercado e/ou para o mundo, ressaltando que, a inovação 

pode ser considerada radical ou de ruptura quando ela representa uma mudança 

significativa no mercado ou na atividade econômica da organização. 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (1997) concebem que a inovação seja influenciada pela estrutura 

organizacional, assim como por diversas outras dimensões do processo organizacional, como 

liderança, equipes de trabalho e participação. Os autores também ressaltam que é essencial que 

a inovação não aconteça apenas na empresa, mas também externamente, no relacionamento 

com outras empresas, colaboradores e consumidores. Taylor e LaBarre (2008) também 

contribuem para a compreensão da inovação, ressaltando a importância do sistema de 

cooperação aberta, como ferramenta essencial para a criação de organizações inovadoras. 

Taylor e LaBarre (2008) acrescentam que reconhecer o poder da inovação da 

cooperação aberta não somente molda a forma como as pessoas trabalham, como também 

reconstrói o modo como a gestão da empresa aplica sua liderança. Sendo assim, pode-se afirmar 

que, para uma empresa absorver a inovação de seus colaboradores, a sua gestão deve estar 

aberta para tal. 

Motta e Vasconcelos (2010) definiram em seu trabalho o conceito double loop learning 

como um mecanismo facilitador da inovação organizacional, caracterizado pela percepção e 

exploração das possibilidades do ambiente, em que um indivíduo, após ter acesso a novas 

informações, realiza uma comparação de dados sobre o funcionamento de um determinado 

sistema ou processo, averiguando a pertinência das normas de funcionamento e, de acordo com 

os novos aprendizados, realizando correções apropriadas, que podem resultar na mudança das 

práticas, dos valores e dos pressupostos do sistema ou processo antigo. 

Brown e Starkey (2006), baseados em Motta e Vasconcelos (2010), concebem que as 

organizações em aprendizagem (learning organizations) devem desenvolver as seguintes 

condições: 

 promover a análise crítica de seus procedimentos e de seus pressupostos; 
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 promover a comunicação horizontal entre grupos e atores organizacionais e 

departamentos; implantar transparência nos procedimentos, garantindo acesso 

às informações; 

 atribuir um sentido comum à ação; 

 identificar e lidar com a resistência organizacional e com os bloqueios afetivos 

gerados pelos mecanismos de defesa e pelas contradições que envolvem a 

mudança, por meio de um modelo psicodinâmico de intervenção; 

 integrar os atores sociais na nova estrutura organizacional. 

Por fim, Mintzberg (1995, p. 283) considera que, para inovar, uma empresa deve romper 

com os padrões estabelecidos. Assim, a organização inovadora não pode confiar em 

padronização para a coordenação e deve evitar todas as armadilhas da estrutura burocrática. 

Muito relacionado com o conceito de organizações inovadoras é o conceito de recursos 

da firma, que será tratado no tópico a seguir. 

 

2.11 Recursos da firma 

 

Desde Penrose (1959), a noção de recursos da firma permeia as análises dos fatores 

explicativos do desenvolvimento das empresas, mas o conjunto de conceitos que compõe a 

teoria dos recursos surgiu, de fato, na década de 1980, como alternativa à posição dominante 

da organização industrial. O conceito central desta corrente (Barney, 1991) é o do que a fonte 

da vantagem competitiva encontra-se primariamente nos recursos e competências 

desenvolvidos e administrados pelas empresas e, somente secundariamente, na base das 

indústrias nas quais está posicionada (VASCONCELOS e CYRINO, 2000). A teoria 

voluntarista de Barney considera que as decisões dos executivos e dos empreendedores têm 

mais impacto nos resultados das firmas do que os fatores externos, ao contrário da teoria de 

Porter (2004), de viés determinista, que atribui mais poder às forças estruturais do meio 

ambiente de negócios sobre os resultados das empresas. A Teoria dos Recursos da Firma, cujo 

principal autor é Barney (1991), difere, neste aspecto, da teoria de Porter (2004). 

A Teoria dos Recursos da Firma é uma escola de estratégia que valoriza muito a história 

particular de uma empresa e o empreendedorismo, e considera que o meio ambiente de negócios 

não é uma entidade externa à organização na qual a mesma deve se adaptar apenas, rapidamente, 
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sendo proativa, como quer a escola do Design explicada anteriormente através do modelo 

SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, em tradução livre). Pretendendo ser o meio 

ambiente de negócios um construto estratégico e político da empresa, que age de maneira ativa 

realizando alianças estratégicas com outras empresas, por meio de fusões, aquisições, joint 

ventures, e também acordos com o governo, fornecedores e clientes, e lançando rapidamente 

novos produtos dentro da lógica do modelo VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e 

Organização), a Resource Based View ou Teoria dos Recursos da Firma propõe uma visão “de 

dentro para fora” da empresa, pretendendo que é esta, com suas competências centrais e seus 

processos de inovação radical, que cria o mercado e estrutura o meio ambiente de negócios, 

ativamente, de forma empreendedora. Esta Teoria propõe empresas menores, que se 

concentrem em alguns mercados, ou uma grande empresa, mas concentrada em torno de 

competências essenciais para utilizar todos os seus recursos e habilidades e liderarem alguns 

mercados específicos, inovando rapidamente e tendo resultados melhores que as outras nos 

mesmos segmentos. 

Recursos da firma são todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos, informação e conhecimento administrados por uma empresa, que possibilitam a 

concepção e a implementação de estratégias que contribuam para a sua eficiência e efetividade 

(BARNEY, 1991). 

Barney, Hesterly e Rosemberg (2007) enfatizam que através da visão embasada na 

teoria dos recursos da firma, é possível criar um conjunto de instrumentos para avaliar em 

totalidade os diversos recursos e capacidades que uma organização pode deter, como também 

o potencial de cada um deles para criar vantagens competitivas. Assim, de acordo com os 

autores, é possível visualizar as forças e as fraquezas internas de uma organização. O 

instrumento principal para se dirigir essa avaliação interna é denominado de modelo VRIO, 

citado anteriormente. Este modelo concerne aos quatro pontos chave que caracterizam o 

potencial competitivo de um recurso:  

 valor – possibilita à organização explorar certa oportunidade ambiental e/ou 

neutralizar determinada ameaça do ambiente, ganhando vantagem competitiva e lucro em 

contrapartida; 

 raridade – gerenciado somente por um pequeno número de organizações 

concorrentes e de difícil obtenção e produção;  
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 imitabilidade – sem o recurso as organizações superam uma desvantagem de 

custo para adquirir ou desenvolver um produto;  

 organização – políticas e procedimentos da firma estão sistematizados para 

fornecer suporte à exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos para copiar/imitar. 

Dessa forma, uma empresa que desenvolveu uma tecnologia protegida por patente, 

durante vários anos, cuja cópia é vedada a outras, possui reserva de mercado e um recurso raro 

e inimitável, dada a proteção legal, por um certo número de anos. Relativamente aos serviços, 

isso também é possível. Recursos como: uma localização privilegiada de um restaurante (em 

uma praia em Fernando de Noronha, por exemplo); um quadro de pessoal especializado 

composto por experts em um conhecimento específico e valioso (em tecnologia, por exemplo), 

que outras organizações não possuem; ou, ainda, uma marca valiosa e conhecida no mercado e  

difícil de ser copiada a curto prazo; uma rede de distribuição ampla, difícil de ser estabelecida 

rapidamente; todos estes são recursos raros ou difíceis de imitar e que conferem vantagem e 

competitividade a uma  determinada organização sobre outras. 

Entretanto, em ambientes com alto nível de incerteza, ambiguidade e complexidade, 

como indústrias emergentes, fragmentadas ou em vias de processo de internacionalização, as 

mudanças de circunstância ameaçam a sobrevivência das organizações. Neste contexto, 

observam-se as situações de concorrência schumpeteriana, que alteram a base econômica de 

toda a indústria, por meio do processo de destruição criativa, da emergência de novas 

estratégias, formas organizacionais, tecnologias e competências (SCHUMPETER, 1982). Este 

raciocínio complementa, de certa forma, a teoria de Barney, Hesterly e Rosemberg (2007), 

segundo a qual um recurso que hoje produz vantagem competitiva para uma empresa, porque 

obedece ao modelo VRIO, pode no futuro ser imitado, e ter, assim, seu valor depreciado. A 

empresa pode desenvolver vantagem competitiva temporária com um produto ou serviço que 

obedece a lógica do VRIO. Em algum momento este recurso será imitado ou desenvolvido por 

outras companhias. Como veremos a seguir, segundo esta teoria, as empresas não devem se 

restringir à vantagem competitiva temporária. 

A Visão Baseada em Recursos (VBR) considera a capacidade de 

intraempreendedorismo em uma empresa, ou seja, a capacidade de selecionar e manter 

indivíduos com grande autonomia, que proponham ideias inovadoras, sejam capazes de criar 

uma equipe e gerir um projeto inovador com sucesso, como se fosse seu próprio negócio. Esta 

capacidade diz respeito à gestão estratégica de pessoas e é fonte de vantagem competitiva para 



35 
 

a organização, por se tratar de um recurso valioso e raro. Sob esta lógica, a capacidade de 

inovação contínua é de extrema importância, tendo em vista a inovação com base no VRIO 

objetivando desenvolver vantagem competitiva sustentável. 

 

2.12 Vantagem Competitiva: Resource Based View e a Teoria das Capacidades 

Dinâmicas 

 

Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008), em seu extenso trabalho de revisão de literatura, 

destacam diferentes abordagens que buscam explicitar como as empresas atingem vantagem 

competitiva (entenda-se vantagem competitiva como a obtenção de resultados consistentemente 

superiores à concorrência). Dentre elas, podem-se destacar duas visões, como explicitado 

anteriormente.  

a) A visão que entende a vantagem competitiva como um atributo de posicionamento 

exterior à organização, vinculada à estrutura do mercado e à natureza da competição em 

diferentes indústrias. Entre os principais defensores dessa corrente, encontra-se Porter (2004) e 

seu modelo de estratégia competitiva baseado nas forças que dirigem a concorrência na 

indústria. Trata-se de uma visão determinista da natureza da estratégia, que valoriza as grandes 

linhas de força conservadora do setor e da indústria, de difícil mudança e de manutenção da 

mesma dinâmica. A história de uma firma individual é pouco considerada nesta visão, que 

valoriza grandes movimentos das forças do setor e de conjuntos de firmas com dadas 

características, analisadas conjuntamente pelas características e dinâmica comuns. Porter 

(2004) considera que é o setor que determina os resultados das firmas. 

b) A visão voluntarista, que relaciona a vantagem competitiva aos atributos internos 

diferenciadores da firma, valorizando muito mais a ação do gestor de uma firma individual e o 

empreendedorismo, visão que confere mais poder às decisões dos gestores para explicar os 

resultados. 

Diante do exposto, podem-se encontrar fundamentalmente duas correntes: a da resource 

based view (RBV) e a das capacidades dinâmicas. Para ambas, a vantagem competitiva 

independe das forças de mercado, vinculando-se à capacidade de a firma desenvolver recursos 

internos difíceis de serem imitados. 

Vasconcelos e Cyrino (2000) sinalizam que, em relação à teoria da vantagem 

competitiva, a concorrência para a RBV dá-se entre recursos e competências e não entre 
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produtos.  

 Nesta linha de raciocínio, Barney (1991) frisa que a vantagem competitiva de uma 

organização no presente pode não mais ser caso outros consigam copiá-la, a não ser que a 

organização desenvolva uma vantagem competitiva sustentável, que possua características 

difíceis de serem praticadas pelos competidores. Para conquistar uma vantagem competitiva 

sustentável, Barney (1991) argumenta que há quatro categorias de recursos fundamentais: 

capitais financeiro, físico, humano e organizacional.  

 Teece (2000b), analisando o modelo, pontua que, para a RBV, o que importa na firma 

não concerne apenas às oportunidades que ela encontra, mas, principalmente, ao que ela pode 

controlar e desenvolver internamente (de suas competências essenciais).  

 Penrose (1959) argumenta que as organizações devem ser entendidas como estruturas 

administrativas, que unem e coordenam atividades individuais e grupais, e como uma coleção 

de recursos produtivos, que podem ser divididos em físicos e humanos. Considerando as 

organizações contemporâneas como um aglomerado de recursos, a RBV abarca essa concepção 

de organização proposta por Penrose (1959), uma das primeiras a defender a firma como um 

conjunto de recursos, e não relacionada a uma função abstrata e a transformação de insumos. 

O trabalho desenvolvido pelos teóricos do resource based view alinha-se ao 

desenvolvido por Prahalad e Hamel (1990), na medida em que estes últimos defendem que a 

competitividade da organização deve ser pautada pelo desenvolvimento de competências 

essenciais (core competencies). Essas competências devem seguir os critérios de difícil 

imitabilidade, e os outros critérios do VRIO, oferecer reais benefícios aos clientes e prover 

acesso a diferentes mercados, estimulando um ambiente de aprendizado rápido, que deve ser 

colocado em prática antes que os concorrentes o façam.  

 Para esses autores, a forma mais eficiente de fazer frente à competição está vinculada 

à habilidade de identificar, cultivar e explorar core competencies (ou competências essenciais) 

que tornem seu crescimento possível dentro da lógica do VRIO (PRAHALAD; HAMEL, 

1990). Trata-se, para eles, de garantir um portfólio de core competencies em lugar de um 

portfólio de negócios.  

 De acordo com Prahalad e Hamel (1990), as core competencies resultam de um 

aprendizado coletivo, relacionado especialmente à integração de múltiplas correntes de 

tecnologias, como organizar o trabalho e entregar valor ao cliente. Trata-se de um ponto 
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fundamental da RBV: as core competencies devem ser claramente identificadas pelos clientes 

como diferenciadoras. Para esses autores, as reais fontes de vantagem competitiva devem ser 

encontradas na habilidade de consolidação de tecnologias e capacidade de produção em 

competências que permitam rápida adaptação às mudanças e/ou novas oportunidades.  

 No entanto, a RBV tem limitações (FOSS, 1996 apud VASCONCELOS e CYRINO, 

2000):  

a) ênfase na noção de equilíbrio, ameaçada pelo contexto atual de fortes incertezas, 

ambiguidade e complexidade;  

b) ênfase em recursos discretos, quando, na verdade, o que se observa no seio da firma 

é um arranjo relativo entre vários recursos;  

c) o papel secundário atribuído ao ambiente, o que pode ser um limitador da teoria, 

uma vez que as condições ambientais exercem papel predominante.  

 Além disso, a perspectiva da RBV, claramente privilegia as estratégias para exploração 

dos ativos existentes na firma, mas como argumenta Teece (2000b), para ter vantagem 

competitiva é fundamental o desenvolvimento de novas capacidades pela firma. Para esse autor, 

se o controle sobre recursos escassos é a fonte de vantagem competitiva, temas como 

desenvolvimento de novas capacidades, gestão de ativos intangíveis e aprendizado tornam-se 

fundamentais. Essa percepção levou ao desenvolvimento de uma nova abordagem no 

tratamento da vantagem competitiva, a teoria das capacidades dinâmicas.  

 

2.12.1 Teoria das capacidades dinâmicas 

 

A RBV evoluiu para um conceito que envolve capacidades dinâmicas. Teece (2000a) 

identifica que os vencedores no mercado global atualmente são aqueles que demonstram 

capacidade de resposta rápida, flexibilidade na inovação de produtos e uma capacidade 

gerencial de coordenar e desdobrar competências internas e externas. Para ele, as firmas não 

são reprodução do mercado, são domínios nos quais as atividades são organizadas de forma 

diferente daquela do mercado. A habilidade de alcançar novas formas de vantagem competitiva 

traduz-se no que ele define como capacidade dinâmica, entendida como a capacidade 

organizacional de integrar, construir e reconfigurar as competências internas e externas para 

lidar com o ambiente de rápida mudança. Em outras palavras, este conceito refere-se à 
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capacidade da organização de renovar e adaptar suas competências centrais ao longo do tempo. 

A teoria das capacidades dinâmicas apresenta-se como uma resposta à questão da 

competitividade em ambientes de alta complexidade e mudança, nos quais o que diferencia a 

firma está mais na sua capacidade de acumular e combinar novos recursos em novas 

configurações e menos no seu estoque de recursos atuais. Essa capacidade depende da 

aprendizagem da organização.  

Pelo conceito de capacidade dinâmica é possível entender que não basta às organizações 

o acúmulo de recursos raros, difíceis de imitar, visando à vantagem competitiva. Para que esta 

vantagem competitiva seja sustentável, como vimos anteriormente, é necessário que as 

organizações possuam uma rápida capacidade de resposta, visando à celeridade na geração de 

inovação, associando-se a isso, ainda, o gerenciamento da coordenação e do reposicionamento, 

de forma efetiva, das competências internas e externas. Para Teece (2000a), o termo capacidade 

está associado ao papel gerencial de adaptar, integrar e reconfigurar as habilidades, os recursos 

e as competências organizacionais internas e externas em um ambiente em constante mudança. 

A empresa tem de ter capacidade de inovar tanto incrementalmente quanto radicalmente no 

tempo, enquanto o grupo organizacional precisa ser resiliente, já os indivíduos devem ter a 

perspectiva de aprender novas competências, reciclar-se e entender que o importante é aprender 

a aprender. 

 Para esse autor, são vários os fatores que podem determinar as competências distintivas 

e as capacidades dinâmicas da firma, os quais ele organiza em três categorias:  

a) processos – refere-se à forma como as coisas são feitas, às rotinas, ou aos padrões 

de prática e de aprendizagem; 

b) posições – domínio de tecnologia e propriedade intelectual da firma, seus ativos 

complementares, base de clientes, relações com fornecedores internos e externos de uma 

maneira geral. Trata-se do conhecimento e dos ativos difíceis de serem copiados, bem como 

dos ativos de reputação e relacionais da firma; 

c) paths – alternativas estratégicas disponíveis. De acordo com Teece (2000a), o 

caminho que a firma pode seguir é função da sua posição corrente e das alternativas à frente. A 

posição corrente, por sua vez, é frequentemente determinada pelo caminho anteriormente 

seguido. Portanto, para essa teoria, as decisões do passado contam e são determinantes para as 

alternativas do futuro.  

 Para a teoria das capacidades dinâmicas, a vantagem competitiva está atrelada às rotinas 
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de alta performance que são operadas dentro da firma, refletidas em processos e posições. 

Juntam-se a essas rotinas os caminhos e decisões do passado, que, por sua vez, vinculam as 

dependências tecnológicas e delineiam o caminho do futuro.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta a metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho. Primeiramente, 

apresenta-se o problema de pesquisa e sua delimitação, bem como as estratégias de pesquisa e 

a técnica de coleta de dados. Na segunda parte, define-se o tipo de pesquisa. A terceira parte 

concerne à definição do estudo de caso. Na quarta parte, descreve-se a maneira como os dados 

foram coletados. Por fim, na quinta parte, observa-se o questionário utilizado na pesquisa. 

 

3.1 Problema de pesquisa 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), determinar com precisão significa enunciar um 

problema, isto é, determinar o objetivo central da indagação. Assim, enquanto o tema de uma 

pesquisa é uma proposição até certo ponto abrangente, a formulação do problema é mais 

específica: indica exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver. O problema de 

pesquisa tem ligação direta com a análise de um determinado tema, relacionado, por sua vez, 

com o assunto que se deseja provar ou desenvolver, uma dificuldade ou lacuna do conhecimento 

ainda sem solução proposta. 

Ainda na visão de Marconi e Lakatos (2003), os autores citam que Rudio (1978) 

considera que formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, 

compreensível e operacional, a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos 

resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características. Dessa forma, o objetivo da 

formulação do problema da pesquisa é tomá-lo individualizado, específico e inconfundível. 

Segundo Vergara (2006), problema é uma questão não resolvida, é algo para o qual se 

busca resposta por meio da pesquisa. Uma questão não resolvida pode referir-se a alguma 

lacuna epistemológica ou metodológica percebida, a alguma dúvida quanto à sustentação de 

uma afirmação geralmente aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma suposição, a 

interesses práticos, à vontade de compreender e explicar uma situação do cotidiano, ou outras 

situações. 

A problemática deste trabalho é: quais os critérios que influenciam no processo 

decisório de investimento de um fundo de venture capital em startups na visão dos 
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investidores, dos profissionais de fundos de venture capital e empreendedores de startups 

entrevistados? 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

O tipo de pesquisa determina como os dados serão coletados e analisados e, ainda, 

conforme definição de Vergara (2006), classifica-a quanto aos seus fins e seus meios. Sendo 

assim, quanto aos fins, este trabalho classifica-se como uma pesquisa exploratória, visto que é 

realizada com startups, fundos de venture capital e investidores, áreas na qual a inovação é 

muito presente e a modificação do ambiente ocorre com frequência. Quanto aos seus meios, 

esta pesquisa classifica-se como bibliográfica e de campo. Para Vergara (2006), o planejamento 

deste gênero de pesquisa é menos rígido e normalmente envolve a revisão bibliográfica de 

fontes primárias e secundárias, bem como entrevistas. 

A metodologia deste trabalho constitui-se de estudo de caso qualitativo com utilização 

de técnicas etnográficas, método que exige do pesquisador contato direto ou prolongado com 

seu objeto de estudo (VERGARA, 2006), sejam: entrevistas semiestruturadas, análise de 

documentos de fontes primárias, análise de documentos de fontes secundárias, observação e 

observação participativa. Não existem hipóteses a priori, pois, segundo Vergara (2006), 

pesquisas exploratórias não admitem a formalização de hipótese, nem suposições, embora se 

admita que, na prática, alguma intuição se tenha a respeito da resposta ao problema. As 

hipóteses, ou as suposições, vão surgindo ao longo da investigação, ou somente no final, 

ensejando nova agenda de pesquisas. 

Trata-se de uma pesquisa sujeito a sujeito de base fenomenológica. Por ser de base 

interpretativa, ainda que se busque a maior imparcialidade e neutralidade possível, assume-se a 

possibilidade de ocorrência de um certo viés pessoal na interpretação dos dados, que não 

poderão ser generalizados, sendo, neste caso, gerada uma tipologia. Será mantido o anonimato 

dos entrevistados e das empresas e a confidencialidade dos dados. 

Tendo em vista a atual situação de pandemia por coronavírus, o que impede o contato 

social e, consequentemente, a realização de entrevistas presenciais, foram realizadas entrevistas 

por meio da plataforma de videoconferências Zoom. 
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3.2.1 Limites de Pesquisa 

 

Por se tratar de um estudo de caso em profundidade, as conclusões não podem ser 

generalizadas por não se tratar de um estudo estatístico. 

 

3.3 Estudo de caso 

 

Segundo Yin (2015), estudo de caso é uma pesquisa empírica que (i) investiga um 

fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo real, 

especialmente quando (ii) os limites entre o fenômeno e o contexto não forem claramente 

evidentes. 

Roberto Yin (2015) cita em sua obra o autor Schramm (1971) ao descrever que a 

essência de um estudo de caso é que ele tenta iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: 

por que elas são tomadas, como elas são implementadas e com que resultado. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados é a primeira etapa da execução da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 

2003) e é onde o leitor deve ser informado como os dados necessários para responder ao 

problema serão obtidos (VERGARA, 2006). 

O presente estudo teve início com uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista a literatura 

sobre o problema de estudo e temáticas relacionadas. Primeiramente, buscou-se concatenar 

conceitos e ideias de diversos autores para embasar teoricamente a pesquisa; em seguida, foram 

selecionados os fundos de venture capital e as startups, cujas fontes primárias e secundárias 

foram analisadas, incluindo apresentações, site das organizações e reportagens em jornais e 

revistas da área. 

Por fim, o estudo teve como principal fonte de dados entrevistas em profundida com 

investidores, gestores dos fundos e empreendedores das startups. Todas as entrevistas foram 

individuais e gravadas em arquivos de áudio, os quais foram transcritos para uma reprodução 

posterior. Os métodos utilizados foram observação e observação participante. 
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As entrevistas foram conduzidas com base em um modelo semiestruturado, formado por 

um roteiro de perguntas que visava alcançar os objetivos deste trabalho, e complementadas por 

outras perguntas, fora do roteiro, escolhidas pelo entrevistador de acordo com o curso da 

entrevista. 

As entrevistas foram realizadas entre 25 de junho e 6 de agosto de 2020 com nove 

pessoas. Seu agendamento foi feito ou por e-mail ou por telefone ou por aplicativo de 

mensagens. A escolha dos entrevistados teve como intuito obter a maior representatividade de 

pontos de vista possível. Para tanto, foram entrevistados dois profissionais de fundos de venture 

capital, quatro empreendedores de startups e três investidores independentes. O Quadro 1 

retrata o perfil dos entrevistados. 

Entrevistado Sexo Idade 
Tipo de 

Entrevista 
Formação Escolaridade 

Empresa / 
Ocupação 

Duração da 
entrevista 

(em 
minutos) 

E 1 M 31 Zoom 
Sistemas de 
Informação 

Graduação Cherne 37 

E 2 M 28 Zoom Economia Graduação Marlin 32 

E 3 M 43 Zoom 
Ciências da 
Computação 

Graduação Barracuda 14 

E 4 M 56 Zoom Direito Graduação Investidor 69 

E 5 M 49 Zoom 
Engenharia 
de Produção 

Mestrado Investidor 16 

E 6 M 37 Zoom Economia Mestrado Pargo 19 
E 7 M 43 Zoom Economia Mestrado Robalo 36 
E 8 M 64 Zoom Economia Mestrado Investidor 42 
E 9 M 28 Zoom Economia Graduação Atum 24 

Quadro 1 - Dados dos entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As entrevistas seguiram um modelo semiestruturado, no qual foi utilizado um roteiro 

com perguntas elaboradas para atingir os objetivos almejados, acrescido de outras perguntas 

relacionados ao contexto momentâneo da entrevista. Segundo Manzini (2004), o modelo 

semiestruturado pode fazer emergir informações de forma mais livre, com respostas não 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Inicialmente, os objetivos da pesquisa foram explicados ao entrevistado, e solicitada a 

autorização para a gravação de vídeo. Segundo Yin (2015), o uso da gravação fornece uma 

interpretação mais precisa do entrevistado do que o uso das próprias anotações do pesquisador. 

Em seguida, foram feitas perguntas a respeito do gênero e idade do entrevistado, assim 

como sobre suas trajetórias acadêmicas e profissionais, com o detalhamento de quaisquer fatos 

relevantes. 
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Após perguntas relacionadas ao perfil do entrevistado, a entrevista, enfim, abordou o 

problema de pesquisa. O questionário foi conduzido de modo que o entrevistado relatasse sua 

experiência com relação ao processo de investimentos em startups. 

 

3.4.1 Ética 

 

Segundo Vásquez (1992), a ética é uma ciência específica e a moral, o seu objeto. Os 

autores B. Gert e J. Gert (2002) mencionam em “The Definition of Morality”: 

 

“Ethics” is sometimes taken to refer to a guide to behavior wider in scope than 
morality, and that an individual adopts as his or her own guide to life, as long 
as it is a guide that the individual views as a proper guide for others.” (GERT; 
GERT, et al., 2002). 

 

Yin (2015, p. 82) afirma que um dos cuidados que o pesquisador deve tomar consiste 

em: 

 

[...] proteger a privacidade e a confidencialidade dos que participam para que, 
em consequência de sua participação, não fiquem inadvertidamente em 
posição indesejável, mesmo que isso signifique estar em uma lista para receber 
solicitações para participar em algum futuro estudo, conduzido por você ou 
por qualquer pessoa. (YIN, 2015, p. 82). 

 

O presente trabalho possui seu objetivo principal e objetivos específicos bem definidos 

e não necessita, nem intenciona, expor os nomes dos entrevistados e de qualquer empresa ou 

fundo de venture capital analisado, sendo assim, adotamos nomes fictícios preservando as 

verdadeiras identidades dos entrevistados. 

 

3.5 Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Levando em consideração a problemática e a metodologia escolhida, o seguinte roteiro 

de entrevista foi elaborado. 

1. Dados pessoais do entrevistado (nome, idade, gênero). 
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2. Perfil acadêmico (formação acadêmica, especialização, cursos e 

instituição).   

3. Trajetória profissional (percurso profissional, cargo, projetos dos quais 

fez parte e tempo de dedicação).  

4. Como julgam as oportunidades oferecidas com referência aos 

investimentos em startups? Quais são os critérios de seleção das startups e de seus 

produtos? Qual é a dinâmica da seleção? 

5. Que tipo de apresentação os empreendedores das startups utilizam para 

suas empresas e produtos e como são julgados? Como é esta dinâmica?  

6. O que vocês buscam ao selecionar os produtos e as startups para investir? 

Quais características devem ter os produtos e as startups para serem selecionados? 

7. O que mais influencia na decisão (produto, pessoas etc.)? 

8. Já aconteceu de condenarem o produto e manterem as pessoas? 

9. Como saber o que é uma "armadilha", ou seja, quando os produtos não 

são realmente bons, tratando-se apenas de uma "aparência" de eficiência e competência 

e alta qualidade de produtos que não corresponde à realidade? 

10. Pode citar algum exemplo de sucesso? 

 

  



46 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de conteúdo das empresas será feita mediante categorias de análise e pela 

criação de uma tipologia. 

 

4.1 Apresentação das Companhias 

 

As entrevistas foram realizadas com investidores, profissionais de fundos de venture 

capital e empreendedores. Nesta parte do trabalho serão descritos os fundos de venture capital 

e as startups dos quais alguns entrevistados fazem parte. Quanto aos investidores, por serem 

independentes, não constarão deste tópico. 

Por questão de sigilo, os nomes verdadeiros dos fundos de venture capital, assim como 

das startups foram substituídos por nomes fictícios. Qualquer semelhança com alguma empresa 

real trata-se de mero acaso. 

 

4.1.1 Fundos de venture capital 

 

4.1.1.1 Fundo Marlin 

 

O Fundo Marlin foi criado por um executivo com vasta experiência em grandes 

empresas e mais três sócios. Suas atividades são as de fundo de investimento e aceleradora com 

o objetivo de investir em pequenas empresas inovadoras que queiram atuar no mercado nacional 

e internacional. O Fundo Marlin tem como foco empresas que estejam buscando de R$ 200 mil 

a R$ 3 milhões. 

O objetivo do fundo é investir em empresas iniciantes de diversos setores e auxiliá-las 

a estruturar o modelo de negócios e a governança. Para isso, o fundo oferece, além do capital, 

experiência e relacionamento, elementos indispensáveis para o sucesso da gestão de uma 

organização sustentável. Em seu portfólio, o fundo apresenta investimentos em empresas dos 

segmentos de moda, bebidas e tecnologia. 
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Semanalmente, o fundador da empresa e seus sócios analisam em média quinze 

empresas. Para manter os custos baixos, todos os salários fixos foram cortados. “Não temos 

remuneração fixa, só vamos ganhar dinheiro se as empresas derem certo”, disse o fundador. 

Para reduzir os riscos, a seleção é rigorosa. O Fundo Marlin analisa dezenas de planos de 

negócio por semana. “Na ponta do lápis”, uma em cada cem empresas gera lucro.  

Para o fundador, as pequenas e médias empresas têm papel fundamental no crescimento 

da economia do país, e são essenciais para reduzir a pobreza e a desigualdade.  

 

O protagonismo dos pequenos negócios na geração de empregos e na 
sustentação do crescimento tem que ser devidamente valorizado [...] 
Consciente disso, o Fundo Marlin elegeu a sustentabilidade como um dos 
pilares da condução do negócio e este é um dos nossos diferenciais. Buscamos 
a adoção de um modelo de desenvolvimento que almeja levar a experiência 
executiva, adquirida em relevantes companhias, além de relacionamento, para 
obter o sucesso perene das empresas. 

 

O executivo explica que o Fundo Marlin não se restringe a investir em novas ideias no 

ramo da tecnologia. Podem se inscrever empreendedores que estejam ou não em estágio inicial 

dos negócios com potencial de crescimento, atuando em qualquer setor e com capacidade de se 

internacionalizar. “Mais do que aportar capital, buscamos a geração de impacto positivo na 

sociedade”, afirma. 

 

4.1.1.2 Fundo Barracuda 

 

O Fundo Barracuda é um fundo de venture capital focado em empresas da internet. É o 

primeiro e único fundo com presença no Vale do Silício e no Brasil. Possui um escritório e uma 

equipe baseados em São Paulo operando desde 2012. O objetivo do fundo é fornecer aos 

empreendedores capital, know-how e network para criar e ampliar os próximos negócios bem-

sucedidos na internet da América Latina. O trabalho é feito com a ajuda de diversos fundos 

parceiros do Vale do Silício e, ainda, com uma rede global de fundos associados na China, 

Rússia, Alemanha e Japão. A ambição do fundo é tornar-se líder em venture capital e ajudar a 

desenvolver o ecossistema de empreendedorismo tecnológico no Brasil. 

Com sua atuação no Brasil, o Fundo Barracuda tornou-se um dos principais fundos de 

venture capital do país e um dos mais valorizados, uma vez que possui em seu portfólio de 

investimentos startups de sucesso e até mesmo um unicórnio (startup avaliada em mais de 1 

bilhão de dólares). 
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Mesmo focando em empresas da internet, o fundo busca ativamente empresas da área 

de finanças, educação, software, jurídica, imobiliária e do varejo. 

O fundo busca startups da etapa inicial até o estágio C (fase de crescimento). O capital 

é importante e os empreendedores geralmente obtêm o aporte, no entanto, o importante é que 

eles avaliem a origem do dinheiro. Por esse motivo, o fundo oferece toda a expertise dos sócios 

para ajudar a empresa a ter, além de capital, condições de vencer as dificuldades e prosperar. 

Um dos sócios afirma: 

 

O empreendedor pode receber dinheiro de um investidor que não conhece os 
mecanismos de investimentos e acabar com um contrato não favorável, por 
exemplo. Isso pode custar caro ao negócio. Um sócio que não ajuda, só 
atrapalha. A gente sempre quer ajudar as empresas a se tornarem unicórnios. 

 
 
Outro sócio do Fundo Barracuda distingue três pilares principais que eles analisam: "[...] 

qualidade da equipe, tamanho do mercado para justificar o investimento e qual o produto que 

está sendo criado ou problema que está sendo resolvido". 

 

4.1.2 Startups 

 

4.1.2.1 Startup Cherne 

 

Entre 2011 e 2012, quando o boom da oferta de crédito no Brasil começava a se 

transformar em inadimplência, ficou evidente para os fundadores da startup Cherne que os 

brasileiros precisavam de ajuda para organizarem suas finanças pessoais. Com este raciocínio, 

em 2014, a startup, que já possuía sua interface para computador, lançou a primeira versão do 

seu app para dispositivos móveis. 

A startup Cherne é um programa gratuito feita para as pessoas organizarem suas 

finanças de forma muito simples e, assim, decidirem mais acertadamente sobre o que fazer com 

seu dinheiro. Com a utilização do app, o usuário pode planejar suas finanças pessoais, 

estabelecendo metas e visualizando suas transações bancárias em um só lugar. Ao conectar suas 

contas bancárias, o aplicativo automaticamente reconhece, categoriza e organiza as 

informações referentes a gastos e investimentos. 
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É possível também editar e adicionar transações manualmente (para gastos em espécie, 

por exemplo), estabelecer metas de economia e receber alertas, caso algo esteja fora do 

planejado. 

Por depender da sincronização com os dados bancários, um grande desafio inicial dos 

fundadores foi conquistar a confiança do usuário. Segurança sempre foi um dos principais focos 

de atenção – os dados são criptografados, apenas o dono da conta tem acesso e não é possível 

realizar nenhuma movimentação do dinheiro pela plataforma. Dados da empresa estimam que 

a economia feita por quem utiliza o aplicativo superou os 200 milhões de reais em 2015. 

 

4.1.2.2 Startup Pargo 

 

A startup Pargo é uma empresa especializada em meios de pagamentos eletrônicos que 

desenvolve produtos flexíveis e adaptados às demandas de cada setor. Fundada em 2015, 

começou como uma subadquirente de pagamentos, ou seja, processava suas transações pela 

plataforma de outras adquirentes. A companhia começou oferecendo soluções customizadas 

para o pequeno varejo, além de prestar serviços como “white label” (sem expor sua marca) a 

outras empresas que queriam oferecer credenciamento aos seus clientes. Em 2018, com a 

consulta pública do Banco Central do Brasil que previa tornar credenciadoras empresas que 

transacionassem mais de R$ 500 milhões ao ano, a startup Pargo decidiu buscar um parceiro 

para desenvolver uma plataforma própria, o que geraria mais retorno para a operação. 

Atualmente, a empresa trabalha com mais de vinte bandeiras, possui mais de vinte 

parceiros, escritórios comerciais próprios, além de movimentar mais de R$ 1,3 bilhão por ano 

em sua plataforma e faturar aproximadamente R$ 5 milhões com mais de 250 funcionários. 

Pelas regras impostas pelo Banco Central do Brasil, a empresa transaciona seus meios de 

pagamentos atrelada à operação de um banco. 

A plataforma desenvolvida pela startup Pargo permite multiusuários em uma mesma 

maquininha, divisão das transações para mais de um vendedor (o que facilita na apuração de 

imposto devido por cada um deles) e pagamentos recorrentes nas máquinas, sem a necessidade 

de emissão de boletos. No total, são dezessete soluções customizadas para diferentes mercados, 

de beleza a serviços médicos. No ano passado, a companhia atingiu R$ 1,3 bilhão em valor total 

de transações, com 25 mil clientes ativos. 
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A startup Pargo passou a oferecer também mais uma alternativa de pagamento, desta 

vez por aproximação – com a tecnologia NFC (near field communication). Assim, o cliente 

final pode realizar suas compras por meio de uma carteira digital, com o celular ou outro 

dispositivo móvel que ofereça a funcionalidade, evitando assim a utilização e o manuseio do 

cartão para pagamento. Para a funcionalidade desta opção de pagamento, é necessário levar em 

consideração o valor da compra e o limite pré-aprovado pelo banco do cliente, com a liberação 

da compra sem necessidade de digitar a senha. 

 

4.1.2.3 Startup Robalo 

 

A startup Robalo é uma empresa especializada em enoturismo. Sua motivação original 

relaciona-se a alguns dos prazeres da vida (gastronomia, vinho e viagens inesquecíveis) e 

algumas experiências profissionais complementares. 

O objetivo da empresa é realizar projetos no nicho de enoturismo premium sustentável, 

concentrando-se na otimização de ativos e no fornecimento de experiências únicas e 

inesquecíveis aos seus clientes. 

Seus fundadores dizem que o meio para atingir tal objetivo está em uma equipe de 

profissionais com experiência e gerenciamento, implementação e networking de alto 

desempenho em setores especializados de vinificação biodinâmica, enoturismo e 

sustentabilidade. 

A empresa concentra-se em fornecedores que consigam suprir as tendências do setor, 

em produtos e serviços como: vinhos premium biológicos e orgânicos, hospitalidade natural 

premium e sustentabilidade. O enquadramento dos negócios em um segmento premium resulta 

em uma lucratividade maior que a média de mercado. 

A startup Robalo possui como valores: 

 negociar com pessoas; 

 trabalho prático; 

 melhores práticas em governança corporativa, trabalho com ética, conformidade, 

transparência e responsabilidade; 

 sustentabilidade, mediante práticas ecológicas e sociais sustentáveis (por 

exemplo: qualificação do trabalho local, envolvimento da comunidade local, projeto de 

conservação de espécies etc.); 

 foco nos resultados para garantir um modelo de negócios altamente lucrativo; 
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 localizar-se entre a vanguarda da tecnologia e da pesquisa (P&D) e as tradições 

das práticas biológicas, naturais e etnográficas; 

 modelo de negócio: desenvolvido para trabalhar nas diferentes etapas de um 

projeto, desde o design conceitual até as operações. 

 

4.1.2.4 Startup Atum 

 

A história da Atum começou antes mesmo de a empresa nascer. Ela herda, em parte, a 

história dos sócios-fundadores, que estão no negócio de pagamento desde a fundação de um 

gateway de pagamentos. 

A empresa foi fundada pelo desejo de protagonismo na transformação da indústria de 

pagamentos, trabalhando para fazer evoluir um mercado arcaico e controlado pelos grandes 

bancos. Sem concorrência, a qualidade do serviço neste segmento era precária e as taxas 

cobradas dos lojistas tornavam-se cada vez mais altas.  

Em 2010, com a abertura do mercado e o fim da exclusividade de transação das 

principais bandeiras, os fundadores vislumbraram a oportunidade de participar deste mercado 

como adquirente de pagamentos. A Atum foi fundada oficialmente em 2012, como uma 

adquirente brasileira e, embora precisasse estar vinculada a um banco, pelas regras do Banco 

Central do Brasil, começou a operar de forma independente. 

Entre os anos de 2015 e 2017, a empresa teve o número de colaboradores multiplicado 

por quinze e o número de portfólios de clientes por 1.500. No ano de 2016, a empresa comprou 

outra adquirente de pagamentos, que na época tinha o dobro do seu tamanho em volume de 

capital transacionado. Foi um momento de grande exposição ao risco, sobretudo para a área de 

gestão de pessoas. A empresa não só dobrou o número de colaboradores, como teve um choque 

interno de cultura. Após a transação, a Atum tornou-se a quarta maior adquirente do país. 

A Atum acredita que criar produtos e conhecimentos que simplifiquem a vida do 

empreendedor dá a ele o poder de transformar o seu potencial em resultado. De acordo com 

isso, a missão da empresa é transformar a indústria de meios de pagamentos, equilibrar melhor 

as forças entre lojistas e bancos, mudar a experiência de consumo e aumentar a produtividade 

de seus clientes. 



52 
 

Atualmente a empresa possui mais de 5 mil colaboradores e conta com escritórios em 

todo o Brasil, sendo os dois principais no Rio de Janeiro e em São Paulo. A startup Atum 

considera seu maior diferencial: a sua cultura, guiar o próprio comportamento e ter um 

propósito muito claro. A cultura da Atum é de inovação e tomada de risco. 

A empresa resume seu modo de atuar em cinco valores principais, descritos abaixo. 

 Own it: seja dono de suas escolhas. “Não deixe a vida te levar”, seja você 

protagonista do seu destino. 

 No bullshit: não deixe que a burocracia atrapalhe seu resultado. Vá e conquiste. 

 Teamplay: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em equipe. 

 Live the ride: viva a jornada. Aqui, acreditamos em um trabalho com propósito. 

Vivemos nossas missões. 

 The reason: para nós, o cliente não tem sempre razão. O cliente é a razão. 

A Atum é formada por jovens com uma idade média de 25 anos. O direcionamento da 

gestão faz com que seus funcionários tenham como objetivo o cliente e os resultados. Em seus 

processos seletivos, a empresa seleciona seus candidatos pela inteligência, energia e 

integridade. 

Sua gestão característica levou a empresa a faturar aproximadamente R$ 150 milhões. 

O faturamento continua crescendo. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Nesta parte serão apresentados, de forma resumida, os principais dados relevantes à 

problemática do trabalho levantados pelas entrevistas com os nove participantes. 

 

5.1 Entrevistado 1 

 

Idade: 31 
Gênero: Masculino 

Empresa: Startup Cherne 

Formação Acadêmica: Graduação em sistemas de informação 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

Primeiro, tenho que analisar a viabilidade do produto. Eu acho que as 
ideias são boas, mas dependem de timing, por exemplo: eu acredito que 
já tenha tido várias ideias que entendi que o timing não era correto. Ou 
era muito cedo, ou muito tarde. Bem como também o fit com o 
público-alvo que você quer. O segundo seriam pré-requisitos para você 
poder operar seu produto. Então acho que é isso: o timing, o fit e, 
basicamente, os pré-requisitos que o seu produto possa ter. Tem 
também o viés um pouco de princípios, que eu também avalio. Se eu 
acho que é algo que pode não ter, na minha visão, como empreendedor, 
algo que me dê o gosto de trabalhar e que me empenhe, eu também 
avalio, pois é algo que eu preciso estar comprometido. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o 
julgamento destes e como é esta 
dinâmica? 

Então, eu crio um draft, coloco todas as minhas ideias ali dentro, 
trabalho elas, formato e crio uma apresentação. Falando de uma forma 
bem objetiva. Tem uma reunião de alinhamento, onde define-se qual o 
escopo da apresentação, eu jogo isso tudo dentro de um documento de 
texto, organizo as ideias, faço as pesquisas, capturo as evidências ou 
qualquer tipo de documento que seja relevante para poder embasar a 
apresentação, seja com números, pesquisas e dados, eu coloco isso 
tudo nessa pesquisa e apresento os dados.  

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as 
startups para serem selecionados? 

Primeiro é a viabilidade. E nessa viabilidade entram todas as coisas que 
a gente tinha falado. Acho que a viabilidade tem que estar alinhada 
com o que está sendo proposto. Se você quer sucesso a curto prazo, 
você tem que procurar uma solução que seja escalável, que não 
dependa de muita gente para poder implementar, que não dependa de 
muitos pré-requisitos. Então, dependendo da solução, vai mudar o 
tempo que você vai ter pra ter o resultado do sucesso, vai mudar 
também o nível de investimento que você vai fazer e, principalmente, 
quanto você vai ter de retorno nisso, porque são três variáveis que 
trabalham em paralelo. São, geralmente, as três coisas que eu avalio 
quando tem essa questão de arrumar uma solução para o projeto. 

O que mais influencia na decisão? Eu acho que o primeiro ponto, sem dúvida alguma, tirando a parte dos 
ideais e um pouco da questão pessoal. Eu acho que o produto que vai 
para a frente é algo que eu acho que vai ajudar as pessoas, que vai fazer 
algum sentido. E não simplesmente criar um produto que vai só 
deturpar o conceito. Mas, enfim, tirando essa parte, basicamente é a 
capilaridade. Ou seja, os produtos que têm maior chance de sucesso, ou 
que terão maior probabilidade de funcionar, são os produtos que, 
obviamente, tenham uma inovação, sejam disruptivos ou criem uma 
inovação em uma área já desbravada. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Sim, os dois casos já aconteceram. Esse último caso da NOVEMBER é 
bem válido. Inicialmente, eu entendi que o produto tinha bastante 
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valor, apesar de, no final, por conta de todos esses acontecimentos que 
fogem do controle, ele perder o valor, perder o sentido. Porém, todas as 
pessoas que estavam com a gente, os desenvolvedores, a galera de 
business, eram pessoas de excelência, em termos de qualidade técnica, 
cada um nas suas respectivas áreas, bem relevantes. Então, a primeira 
coisa que a gente fez, foi levar todo mundo com a gente nessas novas 
oportunidades. Basicamente, trocamos o produto e mantivemos a 
equipe. Aliás, a gente trocou de empresa e manteve as pessoas, que foi 
até mais crítico. Então esse ponto de descartar o produto e manter as 
pessoas, com certeza. Eu diria que é até difícil hoje. Em termos de 
recrutamento, está bem complicado. Você gasta muito dinheiro para 
recrutar, e como é um mercado muito competitivo, você gasta dinheiro, 
erra muito e quando você finalmente acerta, muito possivelmente o seu 
retorno não vai ser alto, porque você não consegue reter esse talento 
por conta da alta demanda do mercado. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Tem bastante feeling, de experiência profissional, então eu acho que 
você aprende a ter uma certa resiliência ao mercado. Geralmente acaba 
sendo, na maior parte do tempo, o feeling e o histórico de 
comportamento. Você consegue pegar uma empresa, um produto ou 
serviço e cria um padrão. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

A GOLF foi um exemplo de sucesso e a BRAVO foi outro grande case 
de sucesso, porque a gente, com menos de 1% do budget da área de 
tecnologia, conseguiu deixar a empresa inteira em pé no Black Friday, 
coisa que nunca ninguém tinha conseguido nos últimos doze anos ou 
onze anos. 

Quadro 1 – Entrevistado 1 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

5.2 Entrevistado 2 

 

Idade: 28 
Gênero: Masculino 

Empresa: Fundo Marlin 

Formação Acadêmica: Graduação em Economia 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

Acho que os três principais pontos são o perfil dos empreendedores, o 
mercado e a tecnologia. No caso da tecnologia, avaliamos qual o grau 
de inovação dessa tecnologia, qual a barreira de entrada dessa 
tecnologia, tudo relacionado à tecnologia. Na parte de empreendedores, 
acho que é o clichê, a expertise desses caras e acho que um pouco de 
trade. Mais do que experiência, currículo, faculdade, é o quanto aquela 
pessoa consegue resolver aquele problema. E, no caso do mercado, 
avaliamos o tamanho do mercado. Então é isso: mercado, 
empreendedores e tecnologia. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para apresentar suas 
empresas e produtos, como se dá 
o julgamento destes e como é esta 
dinâmica? 

A gente tinha um site que as empresas usavam para poder enviar uma 
apresentação. Tínhamos contato, então alguém indicava, ou a pessoa ia 
atrás da gente. Mas, uma vez que chegava na gente, tinha um filtro, 
então tinha um time que analisava as empresas que faziam sentido 
olharmos. Uma vez que fazia esse primeiro filtro, o time de captação 
de empresa fazia uma conversa com as empresas. Então, uma vez que o 
time de captação olhava essas empresas e fazia sentido, eles tinham a 
oportunidade de fazer uma apresentação presencial para os sócios. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Que características 

É um pouco do que eu falei de mercado, produtos de tecnologia e 
empreendedores. Mas acho que mais comum ainda é, realmente, a 
vontade do específico em resolver aquele problema. Se você tem 
vontade daquilo, vai dar um jeito de resolver. E se você não tiver muita 
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devem ter os produtos e as 
startups para serem selecionados? 

vontade de resolver aquilo, na primeira porrada você vai arrumar uma 
outra coisa para fazer. A primeira abordagem de uma empresa com boa 
remuneração numa empresa, você vai. Então, se aquilo ali não for a 
coisa mais importante para o cara, ele vai embora na primeira 
oportunidade. Então se o cara quer aquilo ali, tem que dar um jeito, 
porque a chance de dar errado é muito grande. Então eu procuro a 
pessoa que tem a vontade de resolver aquele problema, porque não vai 
ser uma coisa reta. Tem que aguentar, vai sofrer, vai dar errado. 

O que mais influencia na decisão? A vontade do empreendedor em resolver problemas e, 
consequentemente, fazer a empresa crescer e prosperar. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Existe. Na startup Atum o atual CEO era de uma outra empresa que a 
APX comprou e não vingou. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Pode ser clichê o que eu vou falar, pode parecer algo estranho, mas o 
cara não ser humilde. Não ser humilde não é o problema. Mas os caras 
que acham que sabem tudo a gente já estranhava. Tudo que era 
exagerado já era um problema. Sei que é uma coisa chata e acho que lá 
na frente pode ser um problema, para o estágio inicial não ter 
humildade não é um problema. Acho que o problema vai ser depois. 
Acho que o principal são as palavras que dão 100% de certeza. Essa 
ideia do negócio infalível. E tem as coisas óbvias. Tem tecnologia que 
mostravam, ou gente de setores diferentes apresentando uma coisa de 
outro setor. Ou seja, pessoas de setores que não têm nada a ver já virem 
com soluções prontas é esquisito. Acho que o principal são as palavras. 
Então, hoje em dia é natural, é difícil explicar. Entra um pouco do 
feeling. E o feeling eu não consigo explicar. Existe uma equação 
mental, é difícil explicar o que está sendo processado, mas tem uma 
coisa racional, não dá para explicar o que é. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

Eu acho que o próprio fundo. Eu tinha vinte dois ou três anos e tive a 
sorte de abrir o fundo com o VIEIRA, que era um dos executivos mais 
renomados e conhecidos, estava em alta. No meu caso, o abordei no 
momento certo, na hora certa. Ele tinha acabado de fazer o IPO, queria 
abrir um fundo. Se fossem dois meses antes ou três meses depois, esse 
fundo não iria existir. Então, sorte realmente conta, mas você tem que 
estar tentando, uma hora ela vem com alguma coisa. Mas também é 
aquele clichê, se eu não falasse com ele, não conseguiria. Então, ele 
teria que estar ali. Do fundo, eu acho que a empresa que a gente vendeu 
para a BRAVO. Porque tem uma coisa importante, a nossa trajetória 
foi superinteressante, mas foi um pouco no início, com um ano e meio 
ou dois anos de fundo, e venture capital demora para amadurecer. 
Então, no meu caso, como foi um pouco cedo para um papel de VC, eu 
colocaria essa empresa da BRAVO, porque a gente pegou no CNPJ e 
um ano depois a gente vendeu para a BRAVO. 

Quadro 2 – Entrevistado 2 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

5.3 Entrevistado 3 

 

Idade: 43 
Gênero: Masculino 

Empresa: Fundo Barracuda 

Formação Acadêmica: Graduação em Ciências da Computação 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

A gente olha tudo. O segredo do venture capital é tentar antecipar 
tendência. É investir hoje numa empresa que, quem sabe, vai fazer 
sucesso daqui a cinco, seis, sete, oito anos. Então, nesse processo de 
antecipar tendência, com quanto mais gente nós conversamos, quanto 
mais a gente lê e interage, mais a gente consegue ligar os pontos. Então 
a gente conversa com todo mundo. A resposta para sua pergunta é 
reconhecimento de padrão. Ao longo dessa minha história de vida no 
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empreendedorismo, com mais de oito mil empresas, depois que você 
fala com mil, duas mil, três mil empresas ou startups diferentes, você 
começa de forma subconsciente a criar padrões que você começa a 
seguir. Então é um reconhecimento de padrão. É padrão, tem coisa que 
dá click e você gosta e tem coisa que não gosta. É completamente 
subjetivo. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o 
julgamento destes e como é esta 
dinâmica? 

O empreendedor tem três ferramentas que utiliza para fazer 
fundraising. A primeira ferramenta são os próprios founders, a equipe. 
A segunda ferramenta é uma apresentação e a terceira ferramenta uma 
planilha. Então é isso que precisa para fazer um fundraising. São as 
pessoas, uma apresentação de dez, quinze, vinte slides e uma planilha 
que mostra que aquelas pessoas pensaram em como vão usar o dinheiro 
que eles estão pedindo. A gente já sabe que todo plano de negócio, a 
partir do momento que ele está salvo, ele está errado. Porque o mundo 
está muito dinâmico. Por isso o investimento nas pessoas é tão 
importante. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as 
startups para serem selecionados? 

A gente investe em empresas que estão usando a tecnologia para criar 
novos mercados ou para aumentar exponencialmente a eficiência de 
um mercado existente. O uso da tecnologia é o principal. E é a 
tecnologia como meio e não como o fim. A gente acredita que a 
tecnologia é a ferramenta que habilita grandes negócios a serem 
criados. Então praticamente toda empresa que a gente investe é de 
tecnologia. 

O que mais influencia na decisão? Primeiro as pessoas, depois o mercado e por último o produto. Mesmo 
porque o produto que virou unicórnio não foi o produto que a gente 
investiu. Agora, a equipe é a mesma. O produto eles mudaram ao longo 
do tempo. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Praticamente todas as empresas. Isso que é a startup. Se é um ambiente 
de incertezas, as coisas vão mudar. E venture capital investe nessas 
empresas, então as coisas vão mudar. O que não pode mudar é a equipe 
que está por trás para tentar executar aquela visão. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Reconhecimento de padrão. A verdade é que não dá para saber. 
Venture capital constrói portfólio. A gente constrói um portfólio de 
trinta empresas por fundo. A gente já sabe que, dessas trinta empresas, 
dez vão morrer, dez vão dar de lado e dez vão dar retorno. Então, por 
mais que seja reconhecimento de padrão, o nosso negócio já é feito 
para, estatisticamente, uma pequena parte das apostas, retornar o 
suficiente para compensar todas as outras. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

Uma que está agora indo super bem é uma empresa que chama OST. O 
empreendedor se chama TD. Ele começou com uma empresa que se 
chamava SOL, que era praticamente um marketplace de artesanato. Só 
que o marketplace de artesanato não sei se pode virar algo grande. Daí 
ele focou ao longo do tempo para usar a mesma tecnologia que ele 
usava para fazer o marketplace de artesanato, ele usou para virar como 
se fosse um hub, um distribuidor de produtos em marketplaces. E é 
uma empresa que cresce 30% ao mês nos últimos cinco anos. Vai virar 
unicórnio daqui a pouco, porque acabou de levantar cento e trinta 
milhões de dólares. Se você pergunta: vocês apostaram em quem? A 
gente apostou no TD. A gente tem outros exemplos, como a CRDTS. 
A CRDTS já virou um unicórnio, mas começou como BF, era para 
ajudar correspondentes bancários a vender créditos. Não estava 
crescendo direito e o SRG percebeu que no Brasil não existia um 
mercado de hipoteca, que é um dos maiores mercados de crédito 
americanos. Ele fez isso e hoje ele está gigantesco. Outro exemplo 
nosso que também é unicórnio é a GPSS. Ela começou como venda de 
voucher de academia para o consumidor final. Não crescia, mas o CSR 
era muito bom. Foi lá, com a ajuda de um amigo dele e mudou o 
modelo para b2b, como um benefício corporativo e o negócio explodiu. 
O nosso investimento está sempre nas pessoas. 
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Quadro 3 – Entrevistado 3 
Fonte: Entrevistas realizadas. 

 

5.4 Entrevistado 4 

 

Idade: 56 
Gênero: Masculino 

Ocupação: Investidor 

Formação Acadêmica: Graduação em Direito 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

No caso da sociedade, só se eu entrar com um capital intelectual ou 
serviço. Tem que ser muito boa para eu aportar, a conta tem que ser 
boa, o retorno tem que ser bom. Mas o grande fator de avaliação é a 
conta bem apresentada, o layout todo, o custo-benefício, custo-
oportunidade, porque em qualquer investimento você já sabe que ele 
já sai com um custo. Ainda há o risco fiscal e trabalhista. Acredito no 
cara que cria uma startup legal e eu já me convenço só em escutar e, 
pela visão macro, eu já gosto do negócio. Às vezes a ideia é boa, mas 
o cara não tem a força necessária para tracionar, e aí precisa de um 
cara para fazer isso. Resumidamente, tem que convencer. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

Geralmente as pessoas falam muito e a gente percebe, em meia dúzia 
de perguntas, que não dá para prosseguir com o segundo contato. 
Agora, tem uma turma muito profissional, que chega muito 
preparada, com valuation das melhores empresas, como por exemplo 
a EY, a LD, e você começa a ver que o negócio vai te dar uma certa 
segurança, até pelo investimento que o cara já fez, de chegar com o 
negócio dele na fase de mostrar para você com as pessoas que estão 
ao entorno. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Primeiro, qual o setor que vai me interessar no momento. Segundo, 
quem está na cabeça do projeto. Quem é o CEO? Qual a qualidade 
dele? O que ele tem de história no mercado? Eu não vou brincar com 
dinheiro e jogar na mão de qualquer um aventureiro porque detém 
uma participação. Qual a formação dele? De onde ele veio? Então eu 
vejo primeiro quem está na cabeça da gestão. Depois, dependendo, é 
o setor que vou escolher para fazer a minha aposta. Vou ver qual o 
tamanho da empresa e como ela começa. Qual a questão do 
endividamento dela? Eu tenho que ver isso tudo. Para mim, tudo tem 
que ter início, meio e fim. 

O que mais influencia na decisão? Eu acho que é um misto. Acho que tem uma proporção nisso aí. O 
gestor pode ser impactante. Você pode ter um produto mais ou menos 
e o gestor pode agregar valor a isso. Eu continuo achando que um 
gestor de ponta consegue fazer uma empresa mais ou menos em uma 
empresa boa, muito boa ou de excelência. Se você tiver um produto 
que é mais ou menos e tiver um gestor mais ou menos, acho que vai 
dar uma mistura de mais ou menos com mais ou menos e vai ficar 
fraco. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Acho que isso é capaz. Eu tenho um exemplo onde tem um produto 
que tem uma capacidade danada de agregar valor nesse produto, que 
dá pra mexer com determinadas pessoas com competência, cada um 
nas suas respectivas áreas, porque quando falamos no CEO, falamos 
numa equipe que está por trás dele, porque ele está no topo da 
pirâmide. Mas tem a equipe de marketing, a equipe de 
desenvolvimento. É um legado. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 

A armadilha se dá, às vezes, pela ganância do ser humano e pela falta 
de entendimento e compreensão no que ele está exercendo. Porque 
tem muita questão de vaidade nisso. Eu acho muito legal o cara que é 
quieto, que procura, que estuda e vai embora. Os vaidosos e 
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"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

gananciosos caem na armadilha, mas a gente não cai. Sabe por quê? 
Eu não consigo acreditar e confiar em nada. É uma premissa do 
operador de pregão, ele desconfia da própria sombra. Para a gente 
não cair nessa armadilha, eu aprendi que temos que gastar dinheiro e 
chamar quem entende. Hoje, sócios dentro dos nossos negócios são 
só estratégicos, caras que vão agregar. É você ter uma empresa sua, 
você acha que tem uma ideia boa, mas você precisa da humildade de 
entender que não tem condições de ser o CEO desse negócio, e daí 
contratar um cara. Porque tem muito negócio que é ambição pura. 
Eles querem ficar com o negócio, eles querem ser pai de uma criança, 
ficar ninando o projeto deles. Eles não largam, pois acham que são 
capazes de fazer aquilo, até se materializar. Ele já foi capaz de criar 
aquilo, mas, até se materializar, tem um deadline aí. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

Eu acho que essas empresas todas de varejo que assumiram e 
colocaram para dentro a condição das startups. Essas empresas de 
pagamento, de cartão. E isso foi uma coisa que custou para chegar ao 
Brasil, porque isso lá fora já chegou há muito tempo. Então, eu acho 
que essas empresas que vieram com essas inovações. Os pequenos 
bancos que vieram com plataforma digital, isso veio para mudar. 
Veio para colocar os grandes bancos nos determinados tamanhos 
deles, pois agora eles vão ter que dividir com muitos bancos a 
plataforma digital, pois não gastaram tanto como eles, que não 
investiram nem um milésimo do que eles botaram e vão concorrer. 
Sabe uma empresa que eu acho que é uma empresa extremamente 
barata? A PSTV. Estuda um pouco sobre ela. É uma empresa que faz 
um computador de A a Z, chega na classe baixa, como chega na 
classe média alta. Ganharam agora a licitação para fazer as eleições 
das urnas, que é uma coisa absurda. É uma empresa que vem 
apresentando uma melhora substancial na sua gestão, os caras são 
muito fortes. 

Quadro 4 – Entrevistado 4 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

5.5 Entrevistado 5 

 

Idade: 49 
Gênero: Masculino 

Ocupação: Investidor 

Formação Acadêmica: Graduação em Engenharia de Produção 
MBA em Finanças 
Mestrado em Gestão Empresarial e Finanças 

Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

Eu olho muito o modelo de negócio, quem são as pessoas que estão 
gerindo, isso é muito importante. E a parte concorrencial, do produto, 
do modelo de negócio, se é um produto que não tem no mercado, se é 
inovador, principalmente para uma startup. Então, diria assim: é 
basicamente o modelo de negócio, gestão, parte do produto e 
mercado que ela está inserida, parte concorrencial e a parte 
financeira, se tem rentabilidade, crescimento, como seria a tese de 
investimento dessa empresa. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

Existem dois tipos de abordagem: uma é a proativa, onde você 
procura o setor ou empresa que está inserida. Você procura o target. 
E tem outras que eles vêm até nós. Geralmente é algum contato 
pessoal, eles já vêm preparados com um Power Point, com um plano 
de negócios bem estabelecido. O plano de negócios tem que existir. E 
dependendo do estágio da empresa, a gente pede informações como: 
se ela já está faturando, se é startup e o estágio que ela está na curva 
de crescimento. 
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O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Eu tenho uma lista de perguntas. Primeiro tentamos investir onde 
conhecemos. Se eu não conheço uma empresa do setor de Telecom, 
por exemplo, se não está no meu círculo de competência, eu tendo a 
buscar pessoas que entendam daquilo. Então é uma conversa com 
terceiros. A gente sempre faz essa análise de buscar quem conhece, 
ou ex-funcionários, ou concorrentes, para entender o que ele acha da 
empresa. Falamos com conselheiros. Então, tentamos olhar todos os 
lados em busca de informações para ver se tem alguma pegadinha ali 
no meio. Depende muito do estágio da empresa. Se for uma startup, a 
gente olha muito quem são os sócios e qual a expertise deles, a 
experiência, se já tiveram casos de sucesso, se são pessoas idôneas, 
que não vão pegar seu dinheiro e fugir. A parte de controle financeiro 
olhamos muito. E seguimos muito o que o cara estava orçando do que 
ele realizou, para ver se tem alguma inconsistência, pois empresários 
tendem a dourar pílula. Então a gente tenta olhar muito como está o 
orçamento e como a empresa reage a crises. Se é uma empresa 
sustentável, fragilizada, em relação a uma crise como essa do 
coronavírus, por exemplo. Então olhamos esses critérios. Temos que 
estar ambientados no que vamos investir, senão procuramos 
profissionais que estejam. 

O que mais influencia na decisão? Eu diria que são os dois: produtos e pessoas, mas muito as pessoas. 
Porque se a empresa é bem gerida e entende que o mercado mudou, 
ela tem capacidade de se adequar. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Existem empresas maiores que já são corporations, que já não têm 
muito a figura do dono. Por isso que eu te falo que depende do 
tamanho, do propósito. No caso das startups, pensamos nas pessoas. 
E, sim, já mantivemos as pessoas. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Tentamos olhar os dados financeiros, entender número por número, 
porque isso é um retrato fiel do modelo de negócios. Tem empresa 
que não é fidedigna àquilo, tem um gerencial à parte. Então a gente 
tenta entender como que a empresa ganha dinheiro, em todas as 
linhas. Como é a receita, custo, parte de alavancagem. E o plano de 
negócios, tentamos perceber se é factível ou não. Uma forma de 
checar é olhar para os concorrentes. Perguntar para as pessoas se 
conhecem o gestor e tentar fazer um cheque sanidade, uma 
abordagem bem holística mesmo. Essa análise concorrencial é muito 
importante. Conversar com pessoas. Porque as vezes já aconteceu de 
um cara estar acreditando no produto e ser a vida dele. É da natureza 
do ser humano adorar aquilo, já que ele está trabalhando há vinte, 
trinta anos no produto. Mas será que aquele produto ali é o melhor do 
mercado? Mais eficiente e com custo menor? Então a gente fica 
tentando entender como é essa parte de análise concorrencial mesmo. 
Se vai se tornar obsoleto, se ele vai ser o produto. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

A Uber é um exemplo de sucesso. Essas grandes empresas todas 
começaram como startup, empresas de tech, são exemplos de 
sucesso, na minha visão. Você olha o valor de mercado e o que 
agregou para os acionistas. Uma que agregou bastante valor para o 
acionista é essa de produto animal, a ZD. A SPTO também, do Grupo 
TRG. Essas grandes techs são exemplos. Facebook, Google, 
Whatsapp. Todas essas. 

Quadro 5 – Entrevistado 5 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

5.6 Entrevistado 6 

 

Idade: 37 Empresa: Startup Pargo 
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Gênero: Masculino 
Formação Acadêmica: Graduação em Economia 

Mestrado em Economia 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

A gente olha, primeiro e principalmente, o entendimento do fundador 
sobre o assunto que ele está fazendo. O cara tem que saber a dor que 
ele tem, ele tem que ter uma dor e como ele vai acabar com essa dor. 
Essa dor não pode ser só dele, tem que ser de várias pessoas. E 
quando eu falo isso, eu olho para esse negócio e esse negócio tem 
que ser escalável. Só compensa o risco se o negócio tiver uma escala 
muito grande, para o valor do negócio ser exponencial. Duas coisas 
são importantes na avaliação de uma startup. Primeiro, o fundador. 
Se o fundador tem o DNA e “está comprado” com o projeto. E em 
segundo, se esse negócio é escalável. Temos que saber se o fundador 
já colocou o patrimônio em risco. Se o cara não coloca o patrimônio 
em risco, se ele só quer usar o dinheiro dos outros para fazer a ideia 
dele, não é comigo que ele vai fazer. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

Já vi de tudo. Já teve apresentações maravilhosas e projetos que não 
dei a mínima. Aquele Power Point maravilhoso que te encanta. Teve 
conversa de restaurante escrita numa folha de papel que virou um 
projeto grande. Então, depende muito de como você olha a execução 
do negócio, porque pelo papel é uma coisa, uma planilha, um papel 
ou um Power Point. Respondendo a sua pergunta, já chegou de todo 
jeito. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Eu aprendi um negócio que é muito importante, todas as vezes que eu 
saí do meu setor para investir em algum negócio, o investimento não 
foi perfeito e eu não consegui retornar o capital. Então, hoje eu tenho 
um critério, que é um conceito próprio. Eu só invisto naquilo que eu 
conheço e sei como ajudar a crescer. Então, primeira coisa, eu só 
conheço o mercado financeiro hoje. Então, tudo que é ligado ao 
mercado financeiro, startup, que está voltado ao setor financeiro, eu 
olho para o negócio e penso que esse negócio vai virar um negócio 
exponencial. Quando você investe em uma startup, como o próprio 
nome já diz, você tem que ser um smart money. É mais do que só 
dinheiro, você precisa ser smart. 

O que mais influencia na decisão? Primeiro, vamos falar das características da empresa, de uma startup. 
Ela deve ter uma visão disruptiva na cultura, porque se ela vai trazer 
uma inovação, se ela vai trabalhar uma dor de alguém ou de uma 
lacuna do mercado, ela tem quer ter um pensamento de change, de 
mudança. Então a cultura tem que ser de mudança, não pode ser uma 
cultura engessada. Então, primeiro você tem que olhar se a empresa é 
lean. Não adianta você dizer que é disruptivo e ter um banco que 
gasta milhões e milhões falando que está inovando e um dia mandou 
um NDA e dizendo que eu tenho que assinar no papel. Eu falei: 
Como assim assinar no papel? Não tem um link de assinatura que a 
gente pode usar? Falando mais precisamente sobre o processo de 
decisão, entre produtos e pessoas, o que mais influencia são as 
pessoas. O produto pode ser bom, mas com gente ruim ele não vai. 
Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você não tem a força 
de execução, a cultura de executar. A sua ideia vai cair para outro e 
outro vai executar melhor. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Eu já vi projeto de fundo private equity investir numa empresa, o 
projeto deu errado e o fundo virou para o founder e falou: “O que 
você vai fazer agora? Você vai executar um projeto para mim, pois 
você executa bem”. Ele assumiu uma empresa do fundo. Ou seja, o 
fundo investiu, perdeu dinheiro, mas pegou o cara porque ele era tão 
bom que me vendeu um negócio ruim e vai tocar um negócio bom. O 
cara está até hoje lá como CEO da empresa. Então eu te falo, a 
pessoa é muito importante. Projeto bom na mão de gente ruim não 
sai. De projetos bons, os bancos estão cheios e eles não conseguem 
fazer. 
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Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Eu vou te dizer o seguinte: as coisas têm que ter lógica. Uma vez 
apareceu um cara vendendo um produto para nós no banco e o 
resultado era assim: em cinco anos, ele faria um bilhão de reais e eu 
ia investir um milhão de reais no negócio. Cara, como você faz isso? 
A gente precisa olhar criteriosamente para os negócios. Então tem 
que ter lógica os investimentos. Então, é a monetização. Eu olho 
muito para esse lado, eu tenho esse DNA. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

Olhando para o mercado financeiro, a gente tem alguns cases que são 
legais. O projeto da PS começou em um portal e os caras foram 
crescendo. E viraram uma subadquirente digital e hoje vale cinquenta 
bilhões na bolsa. A STN, depois que eles venderam a participação 
naquela empresa de tecnologia e começaram a montar um negócio, 
trouxeram um dinheiro e o negócio vale cinquenta bilhões na Bolsa. 
A Xispa é um negócio, olhando para o meu mercado, começaram 
numa sala. Investiram, acreditaram no negócio. Eu tenho alguns 
casos de sucesso que estão na mídia. Tem outros que eu participei, a 
startup Pargo, que foi uma startup que deu certo e foi vendida. 

Quadro 6 – Entrevistado 6 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

5.7 Entrevistado 7 

 

Idade: 43 
Gênero: Masculino 

Empresa: Startup Robalo 

Formação Acadêmica: Graduação em Economia 
Pós-graduação em Comércio Exterior 
Pós-graduação em Gestão 
Pós-graduação em Logística e Supply Chain 
Mestrado em Administração 

Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

Eu olhava muito o empreendedor, o sonho, mercado, tamanho de 
mercado. As escolhas iniciais eram na linha do empreendedor, do 
sonho, do mercado que ele se colocava, do tamanho da oportunidade, 
da escalabilidade. Você criava alguns critérios. E eu percebi depois 
que o principal fundamento, de fato, é o empreendedor. O 
empreendedor e sua capacidade de fazer a coisa acontecer, não só ter 
a visão, mas a execução é muito importante. Então, se eu fosse 
colocar os elementos seria o perfil do empreendedor, a capacidade 
dele de fazer acontecer, idoneidade, capacidade de ouvir. Por último, 
o prisma do investidor se colocando à disposição do 
empreendimento. Como eu consigo fazer com que eu agregue valor 
àquele negócio. No final, o dinheiro e o empreendedor não podem ser 
puramente as únicas coisas que o empreendimento espera. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

O que eu mais fiz de 2013 até agora foi ler pitch dos outros e fazer o 
meu próprio pitch. Faz parte do meu processo atual como 
empreendedor e foi parte do meu processo como CEO. Temos um 
material muito bem preparado com agência de marketing. Nós somos 
muito chatos e criteriosos com isso. Temos etapas de abertura de 
informação. A gente cria um data room no Google Drive com tudo o 
que o investidor pode pensar e perguntar antes mesmo de querer 
saber. Então, já temos essas informações lá. E preparamos um 
material, tem Q&A for investors. Na época de TI, já fiz pitch. Então é 
muito importante o processo de apresentação, tem que ser bastante 
metódico. Faz parte dessa religião do quanto mais informações e 
quanto mais assertivo você for, melhor vai ser o primeiro passo de 
quebrar barreira de apresentação, de conhecer a pessoa. Você estar 
treinado para eventos, fazer esse pitch de trinta segundos, falar dos 
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principais valores, capturar. Quando passar da barreira dos trinta 
segundos, você vai ter uma conversa, fala que vai mandar um teaser 
de cinco a dez páginas e se a pessoa se interessa, consegue ir para a 
frente com uma reunião. Uma reunião que dura trinta minutos ou 
uma hora, de acordo com a disponibilidade do investidor. Você 
prepara a apresentação, quinze ou vinte slides. Tem o deck completo 
que pode ter até setenta slides. A pessoa joga para a área financeira 
dela, de legal e deixa a coisa estruturada. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Eu acho que o ponto é o sangue, o brilho nos olhos e a vontade do 
empreendedor de fazer acontecer. O principal ponto é esse e isso vai 
se repetir em muitas falas que você vai ouvir de mim. Porque, no 
final das contas, é ele quem tem a decisão de acordar e fazer ou não 
fazer. Muitas vezes, você confunde o papel de investidor ou de 
empreendedor, mas o investidor quer saber, já que ele vai colocar o 
dinheiro, quais as chances de dar certo ou errado. E o dar certo ou 
errado é muito do esforço do empreendedor. Então, acho que o 
principal ponto é conseguir perceber até onde essa pessoa está de fato 
disposta a fazer acontecer. Por isso eu busco do empreendedor essa 
mesma atitude. É uma atitude de aprender com os erros e isso vai 
fazer sempre parte do trabalho. 

O que mais influencia na decisão? Sem dúvidas, as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma de que existem 
milhares de casos de ótimos produtos, de ótimas ideias que não saem 
do papel, do laboratório por conta de pessoas. O fazer é mais 
importante nesse caso e está totalmente ligado às pessoas. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Isso é bem comum. Isso é um aprendizado das venture capital. Eu já 
vi venture capital que fala o seguinte: “Empreendedor, esse projeto 
não deu certo, sente aqui durante três meses, conversa com um monte 
de mercado e vê que solução você pode encontrar”. Já vi 
empreendedor ficar três meses pensando num projeto, porque era 
uma pessoa de confiança de execução do gestor da venture capital. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Isso é muito nessa linha de análise de pessoas. Dependendo do 
estágio da startup. Para cada uma você vai fazer um critério mais ou 
menos profundo de análise. Quando você tem acesso a uma coisa 
muito embrionária, de novo o foco é no empreendedor, entender o 
histórico, olhar o que ele já passou na vida, contar um pouco da 
história dele, até familiar, dos amigos, networking, graduação etc. 
Isso vai falar muito da consistência. Mas essas armadilhas estão 
muito relacionadas à pessoa. Quando a empresa está um pouco mais 
estruturada, você vai fazer uma due diligence um pouco mais 
elaborada, vai entender o CNPJ da empresa como está, 
relacionamento com parceiros e clientes. E aí você pode fazer uma 
série de outras abordagens, depende realmente do estágio. Quando é 
só um empreendedor e um grupo de pessoas, você vai fazer uma 
entrevista, vai ficar próximo dele. Vai jantar, sair para almoçar, dar 
uma volta, tomar um vinho ou uma cerveja e entender o contexto do 
cara. Agora, mais para frente, você vai ter outros elementos. Às vezes 
a empresa já foi investida, você vai ter outros investidores para falar 
também do trabalho, e como chegaram até ali. Acho que é mais por 
essa linha de entender qual o momento que a empresa se encontra. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

A MM, que foi o mesmo ano que eu empreendi com o MGL, 
conheço o M de perto. Um cara de sucesso, empreendedor nato em 
um setor bem complicado na época. Ele conseguiu resolver, montou 
um time fenomenal, cresceu e teve sucesso. 

Quadro 7 – Entrevistado 7 
Fonte: Entrevista realizada. 
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5.8 Entrevistado 8 

 

Idade: 64 
Gênero: Masculino 

Ocupação: Investidor 

Formação Acadêmica: Graduação em Economia 
Mestrado em Finanças 

Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

A partir dos anos 90, nós tivemos alguns instrumentos que passaram 
a ser importantes no controle dos processos. E aí começou com a ISO 
9000 e depois essa coisa evoluiu para o processo de segmentação. 
Processos que vieram em uma velocidade assustadora. E isso 
permitiu que se retornasse alguns modus operandi. Então, é muito 
simples: depois que você teve um projeto que ainda não decolou, mas 
ele já tem corpo, já tem cara e pode ser auditável, possui algum fluxo 
ou história, o venture capital vem para “engrossar o caldo”. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

A última vez que me apresentaram uma ideia, foi colocada uma 
planilha na parede, me apresentaram a empresa, tudo direitinho, as 
projeções etc. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Eu me interesso pelo layout da empresa, se ela parece um negócio 
ganhador de dinheiro. Me interesso principalmente pela pessoa que 
vem no negócio e começo a estudar o mercado. Olho o mercado da 
empresa e vejo se o negócio tem futuro. 

O que mais influencia na decisão? Eu diria que a conjugação dos dois fatores. O que me convenceu a 
realizar meu último investimento, não foi o mercado, foi o cara. O 
cara falando te convence, porque ele tem a capacidade técnica de te 
mostrar uma coisa complicada de forma simples. Então, foi uma 
conjugação de fatores. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Você está falando de uma coisa interessante, que eu vi isso acontecer 
recentemente, no ano passado. Eu vi vários processos de análise que 
chegavam uma oferta de um projeto novo, muito interessante e 
bacana, com uma equipe lá dentro e os caras olharam o projeto que 
era bom e o cara falava: “tira essa equipe toda para eu colocar a 
minha”. E era assim que ele fazia. O empreendedor que trouxe o 
projeto, no máximo, esse cara ia virar construtor contratado por ele e 
ia numa construção por administração. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Conforme eu te falei, a primeira coisa que devemos fazer é, 
infelizmente, conhecer as pessoas que são suas contrapartes. Se o 
cara vai te oferecer o negócio e você vai virar o sócio desse cara, 
mesmo que capitalista, os processos legais são muito fortes. Então 
você tem que tomar extremo cuidado com uma relação negocial em 
qualquer nível. Porque o longa manus da justiça te pega até na curva. 
Então, quando eu te falo em armadilha, são todas as armadilhas que o 
sistema dispõe quando você vai entrar em uma empresa, você tem 
que verificar seu sócio. Quem é ele? De onde ele veio? Qual o 
passivo desse cara? Ou se não tem passivo. Qual a história? Essa 
empresa já teve algum negócio? Ela performou o negócio? Emitiu 
nota ou não? Ela tem algum problema com algum órgão municipal, 
estadual, federal? Então, tudo isso você tem que examinar amiúde. E 
de preferência, data de constituição. Todo mundo faz alguma coisa 
assim e mata, registra no cartório. Então, tudo isso você tem que 
verificar. Não obstante a tudo isso, que é o básico, quando você olha 
para frente, o setor que aquele cara está, qual o espaço que ele está 
pretendendo no setor e o que ele está pretendendo agregar. Esse 
produto depende de algum outro produto de alguém que está 
envolvido em outro setor? Porque o papel aceita qualquer coisa. Você 
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escreve e ele aceita. Então você tem que ter uma relação sempre com 
especialista das especialidades. Não tem outra coisa a fazer. Hoje, 
você ser um genérico está fadado ao problema, ao insucesso. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

Eu teria vários cases para te dizer, mas não com a minha participação 
direta. Recentemente, eu entrei em um IPO de uma empresa que faz 
tratamento de resíduos sólidos que abriu o capital na Bolsa de 
Valores de São Paulo. Ela, em algum momento, foi uma startup lá 
atrás e se chama ABP. Ela fez um IPO com super sucesso na Bolsa e 
captou duzentos milhões de reais. Está comprando empresa nos 
Estados Unidos, está expandindo. Só para você ter ideia, essa 
empresa, na abertura na Bolsa, as ações dela foram vendidas. Quando 
essa empresa iniciou os seus negócios na Bolsa, no primeiro dia ela 
subiu 17%. No dia seguinte, ela subiu mais 7%. Ela pediu 200 
milhões e tinha lá 1 bilhão e pouco de oferta para ela. 

Quadro 8 – Entrevistado 8 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

 

5.9 Entrevistado 9 

 

Idade: 28 
Gênero: Masculino 

Empresa: Startup Atum 

Formação Acadêmica: Graduação em Economia 
Como julgam as oportunidades 
oferecidas com referência a 
investimentos em startups? Quais 
são os critérios de seleção das 
startups e de seus produtos e a 
dinâmica para selecioná-los como 
investimento? 

Eu vi um negócio e a vontade era trabalhar com o ser humano mais 
do que com o assunto. E eu comecei a minha jornada de 
empreendedor e de construção ali, sem saber muito, sem dar esse 
nome, mas naquele ambiente e naquela cultura, a startup Atum, que 
sempre incentivou muito qualquer funcionário, especialmente 
naquele período, a se comportar como empreendedor. 

Que tipo de apresentação os 
empreendedores das startups 
utilizam para suas empresas e 
produtos, como se dá o julgamento 
destes e como é esta dinâmica? 

Meu sócio me ligou para falarmos sobre uma ideia, daí eu estudei, a 
gente montou uma apresentação. Ele pediu para conversar com outra 
sócia, porque ela olharia isso do ponto de vista de marketing, que era 
a pessoa que foi empreender nesse assunto comigo lá. 

O que vocês buscam ao selecionar 
os produtos e as startups para 
investir? Quais características 
devem ter os produtos e as startups 
para serem selecionados? 

Acho que a primeira coisa é que o produto tem que me dar é tesão. O 
tamanho da oportunidade de fazer uma diferença pesa muito. A 
oportunidade de construir um negócio em cima do que você acredita, 
porque tinha muita liberdade. Acho que o TN foi um caminho muito 
feliz para mim, porque a gente sempre teve muita liberdade de propor 
e isso é um negócio que na minha vida de empreender na startup 
Atum, por mais que eu tivesse empreendendo no início, empreender é 
pegar um problema e resolver. E ali os problemas estavam me sendo 
dados. Aqui foi um problema muito mais aberto. Então, o tamanho de 
autonomia, sem dúvida, fez muita diferença. E, para mim, em 
específico, teve um negócio que era a oportunidade que eu estava 
tendo de me desenvolver profissionalmente como um empreendedor-
empresário. Você tem que ter afinidade com quem você trabalha, e se 
eu não tivesse afinidade com a pessoa que eu ia trabalhar, ou 
estivesse entrando, talvez eu não tivesse continuado no desafio que 
eu estava. 

O que mais influencia na decisão? Eu acho que as pessoas, e no sentido mais amplo. Eu acho que as 
pessoas vão estar comigo na jornada, porque a trincheira diz muita 
coisa. As madrugadas viradas são os momentos que você mais 
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cresce. E as pessoas para quem você vai servir também. Então, para 
mim, são as pessoas, no sentido mais amplo. 

Já aconteceu de condenarem o 
produto e manterem as pessoas? 

Teve um caso parecido quando a gente estava no ST+. Teve um 
período antes do TN nascer, que o ST+ estava andando de lado. Ele 
era um produto de defesa, meio de prateleira, a gente não estava all in 
no negócio que nem o TN é hoje. E aí, o TP deu um ultimato, disse 
que o time era muito bom. E ele pegou, não o time inteiro, mas uma 
pessoa que olhou por um tempo para a gente e bem próximo. O G, 
depois desse papo, ele parou de olhar para o ST+ e foi olhar para o 
crédito. E deu um foco absurdo. O G montou um novo projeto e hoje 
o crédito é uma das grandes unidades de negócio da startup Atum. 

Como saber o que é uma 
"armadilha", ou seja, quando os 
produtos não são realmente bons, 
sendo apenas criada uma 
"aparência" de eficiência e 
competência e alta qualidade de 
produtos, quando na verdade isso 
não corresponde à realidade? 

Tem algumas coisas. Acho que qualquer proposta que for feita de 
negócio, que seja simplesmente uma cópia do concorrente, ou entrar 
em um mercado porque você tá vendo que alguém está mandando 
muito bem e você quer copiá-lo, provavelmente você vai se 
arrepender e você merece se arrepender. Porque você vai estar, no 
mínimo, sempre doze meses atrás do cara. Então, acho que é uma 
armadilha gigantesca. Foi uma armadilha que eu vi, que todo mundo 
que entrou nesse segmento de autônomo caiu em 2018. Todos os 
bancos entraram e foram só copiar com produto ruim. Então, acho 
que a primeira armadilha é entrar em um negócio só porque tem 
alguém mandando bem e você acha que vai copiar a fórmula de bolo 
dele. Eu acho que você tem que achar algum valor para agregar nesse 
lugar, nesse ponto de vista de negócio. No ponto de vista individual, 
eu acho que pode ser uma armadilha entrar em uma iniciativa que 
você não tem clara a sua autonomia. 

Pode citar algum exemplo de 
sucesso? 

A própria startup Atum, obviamente. Essa eu vi do zero. A turma que 
era do PGME, que fez o BRX nos Estados Unidos, é muito bom, 
negócio valendo bilhão, que iniciou do zero. Essas são as duas 
referências que eu tenho mais perto. Mas tem várias. Dentro do grupo 
mesmo, você tem o que se tornou o CV Group, a construção do VB, 
com o SVN no início, que foi vendida para a BRAVO por um belo 
dinheiro. O NBK é um caso de sucesso, que ainda não dá lucro, mas 
vale bastante. 

Quadro 9 – Entrevistado 9 
Fonte: Entrevista realizada. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta parte do trabalho serão analisados os dados levantados com as entrevistas. 

Primeiramente, será analisada cada pergunta em específico e, por último, será dada a resposta 

à problemática. Pelo fato de as entrevistas não apresentarem divergência relevante entre as 

respostas e o perfil dos entrevistados, elas não serão divididas em grupos. 

 

6.1 Análise das Entrevistas 

 

6.1.1 Critérios para seleção de startups 

 

A primeira pergunta da entrevista teve como objetivo saber quais os critérios mais 

relevantes para a seleção de startups para investimento. A maioria dos entrevistados mencionou 

que o fator que mais influencia na decisão de investimentos é o perfil do empreendedor 

responsável pela gestão da startup. O Entrevistado 7 exalta isto quando afirma que avalia muito 

“[...] o empreendedor e sua capacidade de fazer a coisa acontecer [...]”, de “[...] não só ter a 

visão, mas a execução é muito importante”. 

Outro fator observado com frequência é o mercado de atuação da empresa, englobando 

a concorrência, escalabilidade e o público-alvo. O Entrevistado 5 menciona que “[...] é 

basicamente o modelo de negócio, gestão, parte do produto e mercado que ela está inserida, 

parte concorrencial e a parte financeira, se tem rentabilidade, crescimento, como seria a tese de 

investimento dessa empresa”. 

Um dos critérios que demonstrou relevância, mesmo tendo sido citado apenas pelo 

Entrevistado 3, foi o de reconhecimento de padrão. O Entrevistado 3 demonstrou que o processo 

de avaliação do investimento se automatiza, na seguinte declaração: 

 

ao longo dessa minha história de vida no empreendedorismo, com mais de oito 
mil empresas. Depois que você fala com mil, duas mil, três mil empresas ou 
startups diferentes, você começa de forma subconsciente a criar padrões que 
você começa a seguir. Então é um reconhecimento de padrão. 

 

 



67 
 

6.1.2 Meios de apresentação 

 

Entre os meios de apresentação utilizados para captar recursos, o slide foi o meio mais 

mencionado entre os entrevistados. Como declarado pelo Entrevistado 3, ao citar que recebe 

“[...] uma apresentação de dez, quinze, vinte slides e uma planilha que mostra que aquelas 

pessoas pensaram em como vão usar o dinheiro que eles estão pedindo”. 

O pitch também foi apontado por alguns entrevistados como uma ferramenta para 

apresentação de ideias. Segundo o site de empreendedorismo StartSe (2018), o pitch é uma 

apresentação direta e curta, com o objetivo de vender uma startup para um possível investidor. 

O Entrevistado 7 comenta a respeito dessa ferramenta: “[...] estar treinado para eventos, fazer 

esse pitch de trinta segundos, falar dos principais valores, capturar. Quando passar da barreira 

dos trinta segundos, você vai ter uma conversa”. 

Por fim, outro método muito apontado foi o plano de negócios com uma planilha de 

projeções financeiras, a qual demonstra os possíveis ganhos da startup em análise.  O 

Entrevistado 5 faz a seguinte consideração: “[...] o plano de negócios tem que existir. E 

dependendo do estágio da empresa, a gente pede informações como se ela já está faturando, se 

é startup e o estágio que ela está na curva de crescimento”. 

 

6.1.3 Características principais para seleção 

 

Foram encontradas duas características principais para a seleção de startups entre os 

entrevistados. A primeira está muito bem exemplificada na fala do Entrevistado 2: 

 

[...] se você tem vontade daquilo, vai dar um jeito de resolver. E se você não 
tiver muita vontade de resolver aquilo, na primeira porrada você vai arrumar 
uma outra coisa para fazer. A primeira abordagem de uma empresa com boa 
remuneração numa empresa, você vai. Então, se aquilo ali não for a coisa mais 
importante para o cara, ele vai embora na primeira oportunidade. Então se o 
cara quer aquilo ali, tem que dar um jeito, porque a chance de dar errado é 
muito grande. Então eu procuro a pessoa que tem a vontade de resolver aquele 
problema, porque não vai ser uma coisa reta. Tem que aguentar, vai sofrer, vai 
dar errado.  

 

Essa característica é definida como a vontade do empreendedor em gerir bem e conduzir 

a empresa para o crescimento. 
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A segunda característica relevante encontrada nas entrevistas foi o tipo de setor no qual 

a empresa irá operar. No caso do Entrevistado 6, ele compartilhou sua própria experiência de 

mal-sucedida:  

 

Aprendi um negócio que é muito importante, todas as vezes que eu saí do meu 
setor para investir em algum negócio, o investimento não foi perfeito e eu não 
consegui retornar o capital. Então, hoje eu tenho um critério, que é um 
conceito próprio. Eu só invisto naquilo que eu conheço e sei como ajudar a 
crescer. 

 

6.1.4 Escolha entre pessoas e produto 

 

Quando questionados sobre o que mais influenciava a escolha de uma startup para 

investimento, a maioria dos entrevistados apontou que as pessoas que participam da operação 

da startup são mais determinantes na escolha, o que pode ser retomado nos trechos apresentados 

no Quadro 10: 

 

Entrevistado 4 Eu continuo achando que um gestor de ponta consegue fazer uma empresa mais ou 
menos em uma empresa boa, muito boa ou de excelência. Se você tiver um produto 
que é mais ou menos e tiver um gestor mais ou menos, acho que vai dar uma mistura 
de mais ou menos com mais ou menos e vai ficar fraco. 

Entrevistado 5 Eu diria que são os dois: produtos e pessoas, mas muito as pessoas. Porque se a 
empresa é bem gerida e entende que o mercado mudou, ela tem capacidade de se 
adequar. 

Entrevistado 6 Falando mais precisamente sobre o processo de decisão, entre produtos e pessoas, o 
que mais influencia são as pessoas. O produto pode ser bom, mas com gente ruim ele 
não vai. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você não tem a força de 
execução, a cultura de executar. A sua ideia vai cair para outro e outro vai executar 
melhor. 

Entrevistado 7 Sem dúvidas, as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma de que existem milhares de casos 
de ótimos produtos, de ótimas ideias que não saem do papel, do laboratório por conta 
de pessoas. O fazer é mais importante nesse caso e está totalmente ligado às pessoas. 

Entrevistado 9 Eu acho que as pessoas vão estar comigo na jornada, porque a trincheira diz muita 
coisa. As madrugadas viradas são os momentos que você mais cresce. 

Quadro 10 – Prioridade para as pessoas 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

6.1.5 Manutenção de equipe com troca de projeto 

 

Na indagação sobre algum tipo de troca de produto com a manutenção da equipe, todos 

os entrevistados afirmaram que já vivenciaram algo semelhante. Como pode ser visto nos 

trechos a seguir. 
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Entrevistado 1 Inicialmente, eu entendi que o produto tinha bastante valor, apesar de, no final, por 
conta de todos esses acontecimentos, que fogem do controle, ele perdeu o valor, perdeu 
o sentido. Porém, todas as pessoas que estavam com a gente, os desenvolvedores, a 
galera de business, eram pessoas de excelência, em termos de qualidade técnica, cada 
um nas suas respectivas áreas, bem relevantes. Então, a primeira coisa que a gente fez, 
foi levar todo mundo com a gente nessas novas oportunidades. Basicamente, trocamos 
o produto e mantivemos a equipe. 

Entrevistado 3 Praticamente todas as empresas. Isso que é a startup. Se é um ambiente de incertezas, 
as coisas vão mudar. E venture capital investe nessas empresas, então as coisas vão 
mudar. O que não pode mudar é a equipe que está por trás para tentar executar aquela 
visão. 

Entrevistado 6 Eu já vi projeto de fundo private equity investir numa empresa, o projeto deu errado e 
o fundo virou para o founder e falou: “O que você vai fazer agora? Você vai executar 
um projeto para mim, pois você executa bem”. Ele assumiu uma empresa do fundo. Ou 
seja, o fundo investiu, perdeu dinheiro, mas pegou o cara porque ele era tão bom que 
me vendeu um negócio ruim e vai tocar um negócio bom. 

Quadro 11 – Manutenção da equipe 
Fonte: Entrevista realizada. 

 

6.1.6 Principais “armadilhas” 

 

Dentre as principais armadilhas encontradas no processo de avaliação de startups para 

investimento, a mais citada pelos entrevistados foi a utilização do feeling ou do processo de 

reconhecimento de padrão, exemplificado na fala do Entrevistado 1: “[...] geralmente acaba 

sendo, na maior parte do tempo, o feeling e o histórico de comportamento. Você consegue pegar 

uma empresa, um produto ou serviço e cria um padrão”. A colocação do Entrevistado 1 

corrobora a ideia de que o tempo de experiência dos avaliadores tem grande influência no 

processo decisório. 

Outra grande armadilha apontada nas entrevistas é relativa ao perfil do empreendedor, 

levando em consideração a idoneidade, a ganância e a vaidade. O Entrevistado 4 considera que 

“[...] a armadilha se dá, às vezes, pela ganância do ser humano e pela falta de entendimento e 

compreensão no que ele está exercendo. Porque tem muita questão de vaidade nisso”. Com 

relação à idoneidade, o Entrevistado 8 ressalta a importância de conhecer o perfil do 

empreendedor a fundo:  

 

Quando eu falo em armadilha, são todas as armadilhas que o sistema dispõe 
quando você vai entrar em uma empresa, você tem que verificar seu sócio. 
Quem é ele? De onde ele veio? Qual o passivo desse cara? Ou se não tem 
passivo. Qual a história? Essa empresa já teve algum negócio? Ela performou o 
negócio? Emitiu nota ou não? Ela tem algum problema com algum órgão 
municipal, estadual, federal? 
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Por fim, outra questão tratada como armadilha no processo de avaliação concerne à 

veracidade e tangibilidade das projeções de faturamento da empresa. O trecho da resposta do 

Entrevistado 5 confirma: “Tentamos olhar os dados financeiros, entender número por número, 

porque isso é um retrato fiel do modelo de negócios. Tem empresa que não é fidedigna àquilo, 

tem um gerencial à parte. Então a gente tenta entender como que a empresa ganha dinheiro, em 

todas as linhas”. 

 

6.1.7 Exemplos de sucesso 

 

A maioria dos exemplos de sucesso lembrados e citados pelos entrevistados está 

relacionado com a internet e com tecnologia. Sejam eles bancos com plataforma digital, 

varejistas de e-commerce, empresas de meios de pagamento, entre outros. O intuito da pergunta 

não foi inventariar as startups de sucesso, mas traçar um perfil das empresas consideradas como 

referência pelos entrevistados, conforme mostra o Gráfico 1: 

 

 

 

Gráfico 1 - Perfil das startups citadas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.2 Resposta à Problemática 

 

A problemática deste trabalho envolve a seguinte questão: na visão dos entrevistados 

(profissionais de fundo de investimento, empreendedores de startups e investidores), quais são 

os critérios que influenciam no processo decisório de um fundo de venture capital quando os 

seus executivos decidem investir em startups. 

A análise das entrevistas mostra três critérios gerais, descritos a seguir, levados em 

consideração na hora da seleção de startups. 

a) Pessoas – a avaliação dos empreendedores e da equipe de gestão das startups de 

acordo com sua capacidade de resolver problemas e colaboração em equipe, inovação, 

persistência (não desistir facilmente). Verificou-se a relevância da experiência de mercado que 

os empreendedores possuem, quem os indica, sua formação acadêmica e seu perfil 

empreendedor. Sua capacidade de resiliência (se recuperar diante das rupturas e dificuldades 

com sucesso) e idoneidade moral e financeira. Nesse sentido, avalia-se também a qualidade de 

comunicação da equipe e da parte financeira da empresa. 

b) Produto – avaliação do produto em termos de complexidade tecnológica, 

inovação, e possibilidade de atender necessidades atuais e futuras de um grande número de 

pessoas (a fim de ter uma base de clientes bem larga e gerar ganhos exponenciais). O serviço 

deverá também ter uma alta proposta de valor, atendendo às necessidades dos clientes, ao 

agregar novos valores, e poder ser vendido de forma lucrativa para um grande número de 

clientes. 

c) Mercado – avaliação do mercado em torno do produto ou serviço em termos de 

competitividade; base exponencial de clientes; oportunidades geradas pela comercialização do 

produto; possibilidade de lucro e de crescimento no mercado relativamente ao risco associado 

à comercialização do produto. Os entrevistados salientaram que, normalmente, preferem 

investir em setores da economia que conhecem bem e nos quais têm experiência. 

d) Parte financeira – auditoria financeira da startup, da equipe e dos 

empreendedores; perspectivas de ganho em termos de investimento (retorno e risco). Avalia-se 

a qualidade do plano de negócios da startup. Sugere-se que a startup peça aconselhamento 

profissional na elaboração do plano de negócios que vai apresentar para captação de recursos. 
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Com relação ao plano de negócios, aconselha-se uma análise baseada no modelo da 

Teoria dos Recursos da Firma (RBV, como apresentada anteriormente no referencial teórico), 

que valoriza a empresa empreendedora interessada em inovação. Tal análise indicaria: 

 qual seria a vantagem de uma organização pioneira em determinado produto ou 

serviço; 

 por que a empresa seria pioneira neste mercado; 

 como obter vantagem competitiva e depois vantagem competitiva sustentável; 

 quais recursos possui dentre valor, raridade, imitabilidade e características de 

sua organização e equipe.  

As startups são, assim, avaliadas em suas características pós-burocráticas: equipe 

inovadora, colaborativa, jovem e resiliente; confiança mútua entre os membros; 

empreendedorismo ágil e responsável; capacidade de resolver problemas típicos de um 

ambiente de trabalho volátil e instável, característico deste tipo de empresa. Acrescente-se, 

ainda, a isso: idoneidade e honestidade financeira. 

No ambiente de startups descrito pelos entrevistados e com as características abordadas 

no referencial teórico deste trabalho, o trabalho colaborativo das equipes as capacita a resolver 

os problemas e as incertezas inerentes ao estágio inicial de estabelecimento financeiro. A 

resiliência é uma qualidade necessária à equipe inovadora de uma startup, a qual, além de 

contribuir para a evolução do produto, tendo por base o aconselhamento dos investidores ou de 

aceleradoras de startups, deverá continuar inovando e vencendo as diversas etapas de 

instabilidade até sua maturação. Assim, uma equipe colaborativa e pequena, mas que saiba 

resolver problemas rapidamente e implementar soluções, é muito bem avaliada pelos 

investidores dos fundos. Trata-se de uma característica das empresas colaborativas pós-

burocráticas, cuja forma de regulação social é a confiança, como demonstra Heckscher (2007). 

Na revisão teórica deste trabalho, utiliza-se também o conceito de confiança definido por Zanini 

(2016). 

Muitos entrevistados reconheceram situações nas quais se aprimora o produto, mas se 

mantém a equipe, que demonstra ter as qualidades acima. As aceleradoras de startups, assim 

como o aconselhamento dos investidores são importantes para a lapidação do produto; quando 

a equipe consegue demonstrar competência, obtém uma excelente avaliação dos investidores. 

Assim, pode-se recusar um produto, ou aperfeiçoá-lo, mas manter a equipe e, mesmo assim, 

continuar investindo na mesma startup. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho investigou os critérios que influenciam no processo decisório de um fundo 

de venture capital quando os seus executivos decidem investir em startups. Como mencionado 

anteriormente, existem poucos estudos acerca deste tema. Sendo assim, realizou-se uma extensa 

revisão de literatura teórica que abrangeu temas relacionados ao processo de análise e tomada 

de decisão dos fundos de venture capital e funcionamento das startups, baseado nos conceitos 

de startups e venture capital, definição de design thinking, confiança, adhocracia – como 

proposta por Mintzberg –, pós-burocracia, resiliência organizacional, intraempreendedorismo, 

cooperação e colaboração, inovação e organizações inovadoras, Teoria dos Recursos da Firma 

(VRIO). Por fim, foi abordada a vantagem competitiva da empresa por meio do RBV e da 

Teoria das Capacidades Dinâmicas. 

Levando em consideração todo o referencial teórico citado acima, o estudo de caso, 

todos os dados coletados por meio de entrevistas, o presente estudo responde a problemática 

levantada neste trabalho, identificando quais são os critérios que influenciam no processo 

decisório de um fundo de venture capital quando os seus executivos decidem investir em 

startups, de acordo com a visão dos entrevistados (profissionais de fundo de investimento, 

empreendedores de startups e investidores). 

A análise das entrevistas resultou no levantamento dos seguintes pontos: a) design 

thinking inovador, antecipando tendências; b) comportamento pós-burocrático do 

empreendedor da startup e da equipe, com comunicação franca e baseada em fatos, solução de 

problemas, confiança e colaboração na equipe; c) resiliência; d) Teoria da Decisão para os 

profissionais de fundo de venture capital e para os investidores; reconhecimento de padrão no 

processo decisório baseado na experiência do investidor, cujas características são descritas por 

Simon (1987). Estes pontos serão tratados nos subtópicos seguintes. 

 

 

7.1 Design Thinking 

 

Conforme o referencial teórico levantado por esta pesquisa, Glen et al. (2014) 

descrevem design thinking como: 
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Design thinking is an iterative, exploratory process involving visualizing, 
experimenting, creating, and prototyping of models, and gathering feedback. 
It is a particularly apt method for addressing innovation and messy, ill-
structured situations. (GLEN et al., 2014). 
 

Destaca-se a nítida preocupação com a capacidade dos empreendedores e dos 

investidores, em seu processo de decisão, de adotarem um design thinking ou uma forma de 

pensamento que antecipe tendências de comportamento dos indivíduos e da sociedade no 

futuro, como pode ser visto na fala do Entrevistado 3: 

 

O segredo do venture capital é tentar antecipar tendência. É investir hoje numa 
empresa que, quem sabe, vai fazer sucesso daqui a cinco, seis, sete, oito anos. 
Então, nesse processo de antecipar tendência, com quanto mais gente nós 
conversamos, quanto mais a gente lê e interage, mais a gente consegue ligar 
os pontos. Então a gente conversa com todo mundo. 
 

Além disso, o processo de avaliação do produto ou serviço vale-se de um raciocínio 

também inovador, que visa destacar-se do paradigma atual de comportamento e de sociedade, 

antecipando as ideias e as necessidades dos consumidores e as formas de comportamento depois 

de certas inovações no futuro. Os entrevistados concordam neste ponto, tanto os investidores 

quanto os empreendedores, que são investidores no próprio negócio e, de uma certa forma, 

raciocinam como tal. 

 

7.2 Comportamento Pós-burocrático de Startups e Equipes 

 

As entrevistas demonstram que os investidores buscam startups com equipes 

perseverantes e responsáveis, que atuem com eficácia em ambientes incertos e voláteis, cujos 

membros saibam colaborar mutuamente na resolução de problemas e no desenvolvimento de 

produtos inovadores, conforme pode-se ver na fala do entrevistado 6: 

 

Falando mais precisamente sobre o processo de decisão, entre produtos e 
pessoas, o que mais influencia são as pessoas. O produto pode ser bom, mas 
com gente ruim ele não vai. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se 
você não tem a força de execução, a cultura de executar. A sua ideia vai cair 
para outro e outro vai executar melhor. 
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Outro trecho que reforça essa ideia aparece na frase do Entrevistado 1: 

 

Inicialmente, eu entendi que o produto tinha bastante valor, apesar de, no final, 
por conta de todos esses acontecimentos, que fogem do controle, ele perdeu o 
valor, perdeu o sentido. Porém, todas as pessoas que estavam com a gente, os 
desenvolvedores, a galera de business, eram pessoas de excelência, em termos 
de qualidade técnica, cada um nas suas respectivas áreas, bem relevantes. 
Então, a primeira coisa que a gente fez, foi levar todo mundo com a gente 
nessas novas oportunidades. Basicamente, trocamos o produto e mantivemos 
a equipe. 

 

Segundo os entrevistados, uma comunicação franca, direta, baseada em fatos e a 

confiança entre os membros da equipe são fundamentais para o seu bom funcionamento. Muitos 

entrevistados reconhecem que vale a pena manter uma equipe que apresente estas 

características, mesmo que o produto precise ser modificado ou desenvolvido. Ou seja, na 

avaliação do empreendedor, a qualidade da equipe é fundamental na avaliação de investimento 

em startups. Esta análise da equipe e do empreendedor de determinada startup e de seu modo 

de funcionamento é um ponto de extrema relevância para a avaliação do investimento. 

Conforme Zanini (2016), uma das referências teóricas deste trabalho, uma vez satisfeita 

a condição da confiança, a probabilidade de sucesso de um negócio cresce exponencialmente: 

 

A presença da confiança pode aumentar a eficiência das transações nas 
organizações como um mecanismo de coordenação informal. Quando há 
relações de confiança entre as pessoas, cresce a probabilidade de trocas e 
compartilhamento de informações, reduzem-se os conflitos e aumentam a 
satisfação e motivação geral. (ZANINI, 2016, p. 71). 

 

Bastante mencionada nas entrevistas, a capacidade de dialogar e falar francamente entre 

os membros da equipe, com o intuito de solucionar problemas e poder realmente avançar, 

desenvolver e inovar comprovaram a teoria de Heckscher (2007). 

Enquanto na burocracia, os envolvidos utilizam regras burocráticas como forma de 

negociação, visando satisfazer seus interesses, como aumento de salário e promoções, e buscam 

se ajustar às regras; nas equipes e organizações pós-burocráticas, com poucas regras, os 

esforços são consolidados em torno da comunicação ampla e direta para solução de problemas 

reais. Desse modo, trata-se de uma comunicação mais eficaz entre os membros da equipe, mais 

habermasiana, por se preocupar com o verdadeiro teor da conversa, baseando-se em verdade 

científica empírica. 
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Além da comunicação, as equipes das startups, para superarem as adversidades, devem 

demonstrar persistência, responsabilidade e sucesso em meio a um ambiente incerto e volátil, 

como demonstrado pelas entrevistas. 

 

7.3 Resiliência 

 

Segundo Vasconcelos et al. (2017), o conceito de resiliência está ligado à resposta da 

organização a eventos disruptivos, por meio de adaptação positiva em um novo patamar de 

complexidade, superando a situação de ruptura e implementando a mudança com sucesso. A 

comunicação franca e substantiva, a solução de problemas, a confiança entre os membros da 

equipe levam a equipe à resiliência e a enfrentar com sucesso situações de ruptura, superando 

dificuldades. 

Frequentemente apontada pelos entrevistados como uma característica muito importante 

para o empreendedor, a resiliência demonstra sua grande relevância no processo de decisão de 

investimento, visto que, frequentemente, as atividades empreendedoras passam por algum tipo 

de insucesso momentâneo, como pode-se notar na fala do Entrevistado 7: 

 

E o dar certo ou errado, é muito do esforço do empreendedor. Então, acho que 
o principal ponto é conseguir perceber até onde essa pessoa está de fato 
disposta a fazer acontecer. Nenhum caminho de empreendedorismo é fácil, 
não existe. Pelo menos eu não conheço a história de ninguém que bateu a porta 
mais de quinze, vinte, trinta vezes e errou, perdeu e voltou. Muito se fala a 
importância dessa história, de você perceber a quantidade de frustração que o 
empreendedor já teve. A quantidade de ‘nãos’ ele já recebeu e a resiliência de 
receber esse ‘não’ e seguir em frente e fazer de novo. Fazer de novo e repetir. 

 

A resiliência também aparece bem exemplificada na fala do Entrevistado 2: 

 

[...] se você tem vontade daquilo, vai dar um jeito de resolver. E se você não 
tiver muita vontade de resolver aquilo, na primeira porrada você vai arrumar 
uma outra coisa para fazer. A primeira abordagem de uma empresa com boa 
remuneração numa empresa, você vai. Então, se aquilo ali não for a coisa mais 
importante para o cara, ele vai embora na primeira oportunidade. Então se o 
cara quer aquilo ali, tem que dar um jeito, porque a chance de dar errado é 
muito grande. Então eu procuro a pessoa que tem a vontade de resolver aquele 
problema, porque não vai ser uma coisa reta. Tem que aguentar, vai sofrer, vai 
dar errado.  
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Essa capacidade não apenas diferencia empreendedores com maior probabilidade de 

sucesso na gestão de suas companhias, como também corresponde ao perfil de gestor que os 

fundos de venture capital buscam: um profissional competente para encarar novos desafios. 

 

7.4  Teoria da Decisão por meio do Reconhecimento de Padrão 

 

Os entrevistados declaram preferir investir em setores relativamente conhecidos, em 

cujas variáveis eles possuem experiência. Relatam também que, após diversos anos trabalhando 

e investindo em startups, desenvolveram a capacidade de reconhecer padrões de empresas com 

maior probabilidade de sucesso. Esse reconhecimento de padrão leva em consideração os 

empreendedores, as equipes, o produto e o setor no qual a empresa está inserida. 

O reconhecimento de padrão remete ao pensamento de Simon (1987), baseado na 

famosa experiência dos enxadristas e em outras pesquisas, demonstrativo da construção desse 

feeling (também citado pelo entrevistados), instinto ou intuição que os levam a decidir por uma 

certa direção, dada a experiência e a seleção de comportamentos e estratégias que funcionam 

com êxito e, consequentemente, se mantém em uso. A eliminação de padrões de comportamento 

e análises que, com o passar do tempo, se tornaram obsoletos permite que um indivíduo 

experiente e inteligente decida, com maior probabilidade de acerto, o que deve ser feito.  Simon 

(1987) ainda sugere que especialistas e bons profissionais passem a ler e interpretar pedaços de 

informação e reconhecer padrões de sucesso para rapidamente tomar uma decisão. A 

capacidade de decidir acertadamente resulta da experiência e da predisposição ao aprendizado. 

No contexto deste trabalho, o feeling descrito por Simon (1987) resulta de experiência e 

reconhecimento de padrões de comunicação e de comportamento que levam à decisão de 

investimento em startups e empreendedores de sucesso. 

Simon (1987) mostra em seu modelo que os decisores tendem a evitar incertezas e 

buscam resolver sequencialmente os problemas, aprendendo empiricamente e utilizando a 

experiência vivida como base para tomar decisões futuras, como pode ser visto na fala do 

Entrevistado 1: 

 

Tem bastante feeling, de experiência profissional [...]. Geralmente acaba 
sendo, na maior parte do tempo, o feeling e o histórico de comportamento. 
Você consegue pegar uma empresa, um produto ou serviço e cria um padrão. 
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Esse fato também emergiu na fala do Entrevistado 3: 

 

Ao longo dessa minha história de vida no empreendedorismo, com mais de 
oito mil empresas, depois que você fala com mil, duas mil, três mil empresas 
ou startups diferentes, você começa de forma subconsciente a criar padrões 
que você começa a seguir. Então é um reconhecimento de padrão. É padrão, 
tem coisa que dá click e você gosta e tem coisa que não gosta. É 
completamente subjetivo. [...] Reconhecimento de padrão. A verdade é que 
não dá para saber. Venture capital constrói portfólio. A gente constrói um 
portfólio de trinta empresas por fundo. A gente já sabe que, dessas trinta 
empresas, dez vão morrer, dez vão dar de lado e dez vão dar retorno. Então, 
por mais que seja reconhecimento de padrão, o nosso negócio já é feito para, 
estatisticamente, uma pequena parte das apostas, retornar o suficiente para 
compensar todas as outras. 

 

Sendo assim, a teoria de Simon (1987) explica por que os entrevistados salientaram a 

preferência por setores nos quais possuem experiência e conhecimento, assim como a busca por 

informações acerca da saúde financeira das startups e dos empreendedores e suas equipes. Por 

fim, os entrevistados também confirmam a função do feeling para investir em uma certa direção, 

verdadeiro aprendizado de muitos anos em seleção de equipes e startups vencedoras em um 

dado setor da economia. 

 

7.5 Sugestões Futuras 

 

Com base no estudo feito, serão sugeridas pesquisas e ações acerca do tema em 

questão. 

 

7.5.1 Sugestão para novos estudos 

 

Conforme a pesquisa realizada e a revisão de literatura, conclui-se que ainda existem 

poucos estudos acerca do processo de avaliação de investimentos de venture capital em 

startups. 
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Estudos e pesquisas futuras com a finalidade de criar uma literatura acerca do tema 

podem servir como auxílio a empreendedores, investidores, profissionais de fundos de venture 

capital e demais interessados no tema em questão. Visto que o número de startups de sucesso 

no Brasil ainda é muito baixo, comparado a países como os EUA, por exemplo, novos estudos 

podem levar a inovações nos processos de captação de recursos por startups e de investimento 

nessas empresas. Com isso, a lacuna entre startups em busca de recursos para se desenvolverem 

e fundos de venture capital poderá ser preenchida. 

Recomendam-se, ainda, pesquisas que testem o funcionamento pós-burocrático e a 

resiliência como variáveis de sucesso da equipe das startups, bem como pesquisas que testem 

o reconhecimento de padrões de sucesso dos empreendedores das startups e de suas equipes 

nas decisões de investimento tomadas pelos investidores, de acordo com os princípios do 

modelo de tomada de decisões de Herbert Simon, ainda válidos atualmente.  

 

7.5.2 Sugestão para novos projetos 

 

Por ser um estudo conduzido em sua totalidade no Brasil, uma sugestão para projeto 

futuro é a criação de centros para aceleradoras e incubadoras de startups. Conforme o Relatório 

do Projeto sobre Inovação Disruptiva para a presidência da FGV (VASCONCELOS, 2020), 

países que investem em ecossistemas nacionais de inovação, conectando pessoas, recursos, 

políticas e organizações ganham vantagem no momento em que a indústria migra para a 

produção e uso de itens com maior valor e inovação de alto nível. 

O Brasil apresenta ainda muito espaço para crescimento, segundo os seguintes dados do 

relatório: o setor industrial responde atualmente por 21% do PIB; a chance de uma startup virar 

unicórnio é de 0,02%, enquanto nos EUA a chance é de 1%, tendo em vista todas as startups 

abertas.  

Em 2018, o Brasil tinha quatro startups unicórnio: 

- 99 (aplicativo de mobilidade urbana; criada em 2012); 

- PagSeguro (meio de pagamentos; criada em 2006); 

- Nubank (serviços financeiros, criado em 2013); 

- Brex (serviços financeiros, criado em 2017). 

 
Em Paris, foi criada a Station F, uma grande incubadora de startups promissoras. Em 

Madri, o espaço La Nave, de 13.000 metros quadrados, dedicado a startups e cursos de 



80 
 

aceleramento, já gerou casos de sucesso como o Cabify (versão espanhola do UBER), que já 

captou mais de 100 milhões de dólares em investimentos e está presente em mais de onze países. 

No Brasil podem-se encontrar alguns espaços relevantes para startup, como o bairro de 

Vila Olímpia, em São Paulo, que concentra empresas de tecnologia, investidores e startups e, 

futuramente, o Porto Maravilha, espaço remodelado no porto da cidade do Rio de Janeiro, que 

contará com um centro de inovação. 

No entanto, mais espaços poderiam ser criados no Brasil, reunindo e conectando os 

principais interessados neste processo de inovação e aprimoramento de startups. Neste sentido, 

sugere-se a realização de pesquisas acerca dos requisitos para criação destes espaços, como eles 

funcionam e seus principais desafios para promover, de fato, a inovação. 
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