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Resumo 
 
Esta pesquisa teve por objetivo compreender e analisar os processos de aprendizagem 
organizacional (AO) ao longo do desenvolvimento de empreendimentos contemplados por um 
programa de incubação. A análise, contextualizada a partir dos conceitos e discussões sobre 
AO, apoiou-se no modelo dos 4I’s de Crossan et al. (1999), que compreende o fenômeno em 
uma perspectiva processual, multinível e situada, integrando aspectos cognitivos, psicológicos 
e sociais. Optou-se pela abordagem qualitativa exploratória-descritiva com a realização de um 
estudo de caso em uma incubadora de negócios de destaque nacional localizada na Grande 
Florianópolis (SC), considerando o desenvolvimento de cinco de seus empreendimentos: um 
incubado e quatro graduados (casos incorporados). Os dados foram levantados por meio de 
entrevistas com empreendedores, documentos e observações assistemáticas, e empregou-se da 
análise por narrativas do tipo temática (RIESSMAN, 2008) como caminho metodológico para 
a avaliação dos resultados. O emprego do modelo dos 4I’s ajudou a reconhecer a 
aprendizagem como um processo dinâmico, que opera em múltiplos níveis durante o 
desenvolvimento de empreendimentos contemplados pelo programa de incubação. A partir 
das evidências, sugeriu-se que, em empreendimentos incubados, a aprendizagem no nível 
organizacional desenvolve-se em ciclos de intensificação e estabilização de acordo com 
eventos específicos (tais como a constituição formal da empresa, elaboração do plano de 
negócios, entrada do fundo de investimentos e expansão do quadro de pessoal), paralelamente 
à intensificação da aprendizagem nos níveis individual e grupal. Foram identificados e 
elencados elementos e experiências mobilizados para a aprendizagem dos empreendedores e 
grupos de trabalho ao longo das estórias de empreendedorismo ⎯ como a interação e 
colaboração, o experienciar, a observação de modelos e o feedback dos clientes ⎯ que 
reforçam a ideia de que a aprendizagem emerge nas relações sociais e que está intimamente 
vinculada à experiência empírica dos empreendedores. Os achados trouxeram à luz a 
interdependência entre a aprendizagem individual dos empreendedores e a AO de seus 
empreendimentos, a relevância dos processos de aprendizagem grupal no contexto de 
empreendedorismo e o papel da rede de relacionamentos na AO de empreendimentos 
incubados. O presente estudo contribuiu para a aproximação entre os campos de estudos 
relacionados ao empreendedorismo e à AO, e em relação às lacunas apontadas na literatura 
brasileira desta última, como a análise do fenômeno sob a abordagem multinível e sua 
observação empírica em contextos de organizações de pequeno porte. Sugere-se que 
pesquisas futuras incorporem outros atores da rede de relacionamentos dos empreendedores 
para a investigação sobre a aprendizagem no nível interorganizacional no contexto de 
incubação e a condução de estudos longitudinais para a investigação sobre o papel da reflexão 
no processo de AO de empreendimentos em estágios iniciais. 
 

Palavras-chave : Aprendizagem organizacional. Modelo dos 4I’s. Incubadoras de empresas. 
Análise de narrativas.  
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Abstract  
 
The purpose of this research was to comprehend and analyze the organizational learning (OL) 
processes enacted throughout the development of new ventures assigned to a business 
incubation program. The analysis was contextualized from the concepts and discussions about 
OL and it was based on the 4I model proposed by Crossan et al. (1999), which understands 
OL as a multilevel and situated phenomenon, within a process orientation and that integrates 
cognitive, psychological and social aspects. Concerning a qualitative exploratory-descriptive 
approach, a case study was accomplished in a national prominent business incubator located 
in Greater Florianópolis (SC), considering the development of five of its incubated and 
graduated enterprises (incorporated cases). Data were collected from interviews with 
entrepreneurs, documents and unsystematic observations. The thematic narrative analysis 
(RIESSMAN, 2008) was applied as the methodological choice to evaluate the results. The use 
of the 4I model helped to recognize learning as a dynamic process, operating at multiple 
levels throughout the development of new enterprises inserted in the incubation program. 
From observations, it was suggested that learning at organizational level in incubated 
enterprises develops in cycles of intensification and stabilization according to specific events 
(such as the formal foundation of the company, the elaboration of the business plan, the joint 
with an capital venture and the expansion of the staff), side by side with the intensification of 
learning at individual and at group levels. Throughout the entrepreneurial stories, elements 
and experiences mobilized for the learning of entrepreneurs and work groups ⎯ such as 
interaction and collaboration, experiencing, the observation of models and the feedback from 
clients⎯ have been identified and highlighted, reinforcing the idea that learning enacts in 
social relations and is closely linked to the empirical experience of the entrepreneurs. 
Findings brought to light the interdependence between the entrepreneur’s individual learning 
and their enterprise’s OL, the relevance of group learning processes in the context of 
entrepreneurship and the role of the networking for the OL of incubated ventures. The present 
study has contributed to bring together two fields of scholarly inquiry ⎯ entrepreneurship and 
OL ⎯ and to address some gaps pointed in the Brazilian literature of the latter, such as the 
analysis of the phenomenon from a multilevel approach and its empirical observation in 
contexts of small organizations. As guidelines for future research, it is suggested to deeply 
investigate the interorganizational learning in the context of business incubation by 
incorporating other actors from the entrepreneurship networking and to inquiry on the role of 
reflection on new venture OL process by conducting longitudinal studies. 
 

Key words: Organizational learning. 4I framework. Business incubators. Narrative analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do conceito de aprendizagem individual, tipicamente tema das áreas de educação e 

psicologia, pesquisadores das áreas da administração e da sociologia organizacional adotaram 

o termo aprendizagem organizacional (a partir daqui denominada AO), direcionando-o a 

estudos com foco no entendimento sobre a aprendizagem que acontece nas organizações 

(TAKAHASHI, 2015). O campo de estudo de AO tem sido desenvolvido nas últimas décadas, 

com exponencial crescimento a partir da década de 1990, e é marcado pela pluralidade da 

produção em termos de perspectivas teóricas e abrangência conceitual (ANTONELLO; 

GODOY, 2011). 

 

Crossan et al. (1999) defenderam que o aprendizado individual é requisito para o 

desencadeamento do processo de AO, passando pela aprendizagem grupal. Aportando um 

olhar integrativo entre diversas perspectivas de AO, os autores propuseram um modelo 

dinâmico que compõe AO com processos sociais e psicológicos relacionados às ações 

contínuas de intuir, interpretar, integrar e institucionalizar (4I’s) e que perpassam três níveis 

(individual, grupal e organizacional). Tal modelo, que explora não apenas os aspectos da AO 

(níveis e subprocessos) como também suas relações mútuas, considera a natureza situada de 

AO em que o indivíduo e o contexto são interdependentes e apresenta os 4I’s como processos 

dinâmicos e interativos que fluem nos dois sentidos: do indivíduo para a organização e vice-

versa.  

 

Desde sua publicação em 1999, o artigo foi citado em estudos relacionados não apenas à AO, 

como também sobre gestão, empreendedorismo, estratégia, gestão de operações, tecnologia, 

marketing, tecnologia da informação e no campo médico (CROSSAN et al., 2011).  

 

A investigação acadêmica em AO tem crescido também no Brasil e apresenta ainda algumas 

lacunas. Godoy et al. (2015) mapearam a produção acadêmica sobre o campo da AO no 

Brasil, considerando publicações de 2006 a 2012. Os resultados demonstraram a tendência 

crescente na quantidade de trabalhos que abordaram o tema no período, predominantemente 

marcados pelo foco de investigação sobre “os processos, as práticas e os mecanismos por 

meio dos quais a AO acontece, assim como os fatores e as variáveis que interferem neste 

fenômeno, constituindo-se ora como facilitadores, ora como obstáculos” (GODOY et al., 

2015, p.5). Sugestões de aprofundamento deste campo de estudo indicadas na produção 
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acadêmica brasileira apontam para, dentre outros aspectos, a investigação que relaciona AO e 

inovação, e que considere a articulação entre os níveis individual, grupal e organizacional. Em 

relação aos aspectos metodológicos, o mesmo estudo sugere o emprego de estudos 

qualitativos para examinar a propriedade processual dos fenômenos relativos à AO como 

caminho investigativo. O mesmo artigo aponta para uma lacuna em relação aos estudos 

empíricos de AO em contextos de organizações de pequeno e médio portes. 

 

Dutta e Crossan (2005) propuseram uma aproximação entre os campos de pesquisa 

relacionados ao empreendedorismo e à AO. Com base no modelo dos 4I’s, os autores 

conceituaram “oportunidades empreendedoras” como um processo expandido dos elementos 

relacionados a intuir, interpretar, integrar e institucionalizar para explicar como as 

oportunidades emergem do empreendedor individual, passando por redes de trabalhos 

empreendedores até consolidarem-se em organizações inteiras. 

 

A partir da recomendação de Dutta e Crossan (2005), estudos recentes embasaram-se no 

modelo dos 4I’s como processos paralelos no aprofundamento de aspectos relacionados ao 

empreendedorismo, apontando o modelo como adequado para tal propósito (BROCKMAN, 

2013; ALBUQUERQUE; TEIXEIRA, 2016; TISCOSKI, 2016; EL-AWAD et al., 2017). 

 

Como parte de iniciativas voltadas ao fomento do empreendedorismo para inovação, as 

incubadoras foram inicialmente adotadas no Brasil na década de 1980. Desde então vêm 

ganhando crescente reconhecimento como instrumentos de política de desenvolvimento 

setorial e produtivo, integrando programas governamentais de incentivo ao 

empreendedorismo e à inovação e recebendo crescentes investimentos (ANPROTEC, 2012). 

Segundo Chandra e Fealey (2009), o Brasil estava no quarto lugar no ranking mundial de 

incubadoras de negócios (fonte e data não citados pelos autores). Esse cenário propicia 

crescente interesse pelo acompanhamento do desempenho das incubadoras e pela busca de 

consolidação de práticas de gestão cada vez mais avançadas. 

 

Em seu estudo sobre incubadoras da América Latina, Fragoso (2014) estabeleceu uma nova 

definição para incubadora ao observar que nesses locais são promovidos não apenas o suporte 

para projetos e negócios, como também relevante desenvolvimento pessoal dos 

empreendedores. O autor, propôs a caracterização das incubadoras como um ambiente de 
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aprendizado ao afirmar que estas promovem a troca de experiências e o desenvolvimento de 

competências. 

 

O estudo de Tietz et al. (2015), cujo objetivo foi identificar os temas de pesquisa mais 

relevantes relacionados a programas brasileiros de incubação, identificou 33 artigos 

relacionados a “incubadoras de empresas” e “Brasil” nas principais bases científicas (Web of 

Science, SiELO e Periódicos Capes); tais artigos datam de 2002 a 2015. Apenas 15% dos 

artigos analisados referem-se ao programa de incubação em si e suas etapas, e o restante 

relaciona-se às características gerais das incubadoras, como serviços oferecidos, foco, 

localização, relacionamentos, dentre outros. Não foi identificado artigo que pesquisou a 

aprendizagem em incubadoras de empresas brasileiras, evidenciando oportunidades na 

exploração do tema nesse campo de pesquisa.  

 

A literatura relacionada a empreendedorismo reconhece a relevância da aprendizagem 

contínua para o sucesso de novos empreendimentos, porém, a compreensão sobre como a 

aprendizagem pode e deve ocorrer, relacionando teoria e aplicação prática, constitui-se ainda 

uma lacuna a ser explorada (BROCKMAN, 2013). 

 

Considerando que (i) empreendedores são essencialmente envolvidos no processo de 

aprendizagem assim que engajam em oportunidades empreendedoras, (ii) que o empreender 

vai além da aprendizagem individual, passando por processos de influências contextuais e 

associação com outros atores até, posteriormente, a consolidação de estruturas 

organizacionais (DUTTA; CROSSAN, 2005), e (iii) que empreendimentos incubados têm 

maior potencial de desenvolvimento, a questão de pesquisa motivadora desse estudo é: Como 

é a aprendizagem organizacional ao longo do desenvolvimento de empreendimentos 

incubados? 

 

Tiscoski (2016) empregou o modelo dos 4I’s de Crossan et al. (1999) como embasamento 

teórico para a investigação sobre a incorporação e aplicação em práticas de gestão de 

conhecimentos repassados especificamente em programas de capacitação oferecidos por uma 

incubadora social aos seus empreendimentos solidários. Destaca-se que o presente estudo se 

propõe a expandir a análise de Tiscoski, aportando um olhar mais abrangente sobre a 

trajetória de desenvolvimento de empreendimentos incubados, considerando todo conjunto de 

características e ações do programa de incubação. 
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Ao considerar empreendimentos que foram contemplados por um programa de incubação, 

buscou-se compreender também a influência da incubadora no processo de AO dos mesmos. 

Sendo assim, o estudo propõe sua contribuição prática para o aperfeiçoamento dos programas 

de incubação brasileiros. 

 

1.1 Objetivos  

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender e analisar os processos de AO ao longo do 

desenvolvimento de empreendimentos que passaram por um programa de incubação. 

 

A partir do objetivo geral deste estudo, foram desdobrados os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Identificar os processos de AO presentes ao longo do desenvolvimento de 

empreendimentos contemplados por um programa de incubação nos níveis individual, 

grupal e organizacional; 

b) Identificar características e ações da incubadora que promovem a AO nos 

empreendimentos incubados; 

c) Descrever e discutir como é o processo de AO (em uma perspectiva multinível) em 

empreendimentos que passaram por um programa de incubação. 

 

1.2 Importância do contexto da pesquisa: incubadoras e incubadas 

	
A edição de 02 de março de 2016 da revista Exame apresentou um artigo sobre a iniciativa de 

empresas privadas no Brasil para promover, apoiar e incentivar o empreendedorismo para 

inovação (ROCHA, 2016). Denominando-as centros de apoio a empreendedores, polos de 

startups, aceleradoras corporativas ou centros de desenvolvimento e capacitação tecnológica, 

dentre outros termos, Rocha (2016) descreveu diversas iniciativas corporativas apoiadoras do 

empreendedorismo que, de forma geral, oferecem infraestrutura, apoio financeiro e 

capacitação para novos negócios inovadores. Como contrapartida existe a expectativa de que 

os empreendimentos por elas apoiados lhes tragam benefícios na forma de inovações.  

 

A perspectiva da economia evolucionária entende a inovação como um processo interativo, 

dinâmico e coletivo, no qual as empresas interagem entre si e com outros tipos de instituições 
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(universidades, departamentos governamentais, centros de pesquisas etc.) (BATAGLIA; 

MEIRELLES, 2009). As observações descritas por Rocha (2016) corroboram com essa 

abordagem ao indicar que as organizações que fomentam os “ninhos de startups” descritos no 

artigo motivam-se a isso pelas características de flexibilidade e agilidade que os novos 

empreendimentos apresentam e que favorecem o desenvolvimento de inovações. 

Adicionalmente, Rocha (2016) relatou que as grandes empresas apoiadoras, em geral ricas em 

trâmites burocráticos e administrativos, possuem ambientes internos mais engessados e menos 

propícios à inovação e à capacidade de diversificação de negócios. Tal observação é 

convergente com a teoria da ecologia populacional, que defende que empresas maiores e mais 

velhas têm maior resistência ao fracasso, porém maior inércia para mudanças (BAUM, 2010). 

 

Além da potencial contribuição no processo iterativo de inovação, o empreendedorismo é 

também apontado como importante elemento para o desenvolvimento econômico. Estatísticas 

sobre o empreendedorismo divulgadas pelo Sebrae (2016) apontam que, em 2011, os 

pequenos empreendimentos brasileiros (estimados em 8,9 milhões de micro e pequenas 

empresas) foram responsáveis por 27% do PIB nacional e 52% dos empregos com carteira 

assinada. O mesmo estudo revelou que as micro e pequenas empresas foram as principais 

geradoras de riqueza no comércio no Brasil, respondendo por 53,4% do PIB deste setor; 

considerando o PIB da indústria, a participação dos pequenos negócios (22,5%) aproximou-se 

ao das médias empresas (24,5%); ainda, mais de um terço da produção nacional no setor de 

serviços (36,3%) tiveram, naquele ano, origem nas micro e pequenas empresas. 

 

A motivação para o empreendedorismo pode ser definida por necessidade (falta de alternativa 

satisfatória de ocupação e renda) ou oportunidade (percepção de um nicho de mercado em 

potencial) (GEM, 2014). Das empresas estabelecidas no estado de São Paulo durante o 

período de 2003 a 2007, 77% delas foram motivadas pela oportunidade e 23% delas por 

necessidade dos seus empreendedores (SEBRAE, 2010). Tal dado contextualiza-se em um 

período de prosperidade econômica, caracterizado pela expansão do emprego, acesso ao 

crédito e intensificação de políticas de distribuição de renda e, consequentemente, expansão 

do mercado interno, estimulando a atividade empreendedora e ampliando as oportunidades de 

negócios nas mais diversas áreas (GEM, 2015).  

 

Entretanto, nos últimos anos, particularmente a partir de 2014, o cenário da economia 

brasileira mudou, apresentando uma desaceleração econômica motivada, dentre outros 
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fatores, pela crise dos mercados internacionais, queda do preço das commodities, mudanças na 

política econômica brasileira e crise política, retraindo o mercado interno e desfavorecendo o 

empreendedorismo por oportunidade (GEM 2015). Apesar da taxa de empreendedorismo 

(percentual da população envolvida com uma atividade empreendedora formalmente 

registrada ou informal, de acordo com a definição de empreendedorismo adotada pelo GEM) 

no Brasil ter aumentado de 34,4% para 39,3% de 2014 para 2015, ele foi predominantemente 

influenciado pelo crescimento da abertura de novos empreendimentos (denominada “taxa de 

empreendedorismo inicial” compreendendo empreendimentos com até 42 meses de 

existência, que cresceu de 17,2% em 2014 para 21% em 2015) motivados por necessidade 

(GEM 2015). Ainda que a taxa de empreendedorismo tenha caído para 36% em 2016, esse 

representa o segundo maior valor de uma série crescente desde 2002 (GEM, 2017). Frente ao 

contexto nacional de redução da atividade econômica, observa-se a consolidação do 

empreendedorismo como alternativa ao emprego formal (GEM, 2017). Em 2016, 19,6% dos 

brasileiros estavam envolvidos em uma atividade empreendedora há pelo menos 42 meses, 

representando um total de 26 milhões de pessoas (GEM, 2017). 

 

Qualquer que seja a motivação para empreender, tal atividade tem um relevante papel no 

desenvolvimento econômico: nos períodos de prosperidade econômica, os pequenos negócios 

contribuem para a acelerada proliferação de novos empreendimentos; em tempos de crise, os 

mesmos constituem-se como importante alternativa, uma vez que a abertura de um negócio 

próprio pode tornar-se uma opção real de trabalho e renda para muitas pessoas (GEM, 2015). 

 

Empreender no Brasil tem também um caráter aspiracional: “ter um negócio é o quarto sonho 
da nossa população, atrás de viajar pelo Brasil, comprar a casa própria ou um automóvel” 
(GEM, 2017, p.16). Apesar de 40,2% da população adulta brasileira afirmar que percebe boas 
oportunidades para empreender e 53,6% afirmar que possui conhecimento, habilidade e 
experiências necessários para iniciar um novo negócio (GEM, 2017), o empreendedorismo de 
inovação ainda é pouco expressivo. Apenas 20,4% dos empreendimentos iniciais brasileiros e 
21,2% dos estabelecidos relacionam-se a produtos ou serviços novos para o mercado; ainda, 
4% dos empreendimentos iniciais e 4% dos já estabelecidos empregam uma tecnologia nova 
(com menos de cinco anos), enquanto que essa taxa (para os empreendimentos novos) é de 
55,7% na Índia, 35,4% na China, 23% na Alemanha, 28,4% nos Estados Unidos e 15,5% no 
México (a menor taxa depois do Brasil) (GEM, 2017).  
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De acordo com os dados levantados pelo GEM (2017) referentes a 2016, o empreendedorismo 
no Brasil foi predominantemente marcado pelas atividades de serviços orientados para o 
consumidor final (69% dos empreendedores iniciais e 51,4% dos empreendedores 
estabelecidos), como o comércio varejista, serviços de alimentação e bebidas e cabeleireiros. 
Ressalta-se que esse tipo de atividade situa-se em mercados com pequenas barreiras de 
entrada e apresenta níveis relativamente baixos de produtividade, além de, em geral, 
relacionar-se com menores requisitos técnicos, escala e investimentos iniciais. Por outro lado, 
os empreendimentos que oferecem serviços orientados para o negócio apresentaram-se pouco 
expressivos: 5% dos empreendedores iniciais e 4,5% dos estabelecidos, enquanto que em 
países impulsionados pela inovação (marcados pela participação expressiva de 
empreendimentos intensivos em conhecimento e pela modernização e expansão do setor de 
serviços) esse tipo de atividade empreendedora tem uma participação mais relevante (tanto 
para empreendimentos inicias como para estabelecidos), como, por exemplo, na Alemanha 
(24,8%) e nos Estados Unidos (35,1%). Diferentemente dos serviços voltados para o 
consumidor final, os orientados para negócios, em geral, exigem maior escala e regularidade, 
tornando a atividade empreendedora mais complexa e exigindo melhor qualificação técnica.  

 
Iniciativas públicas e privadas relacionadas a ambientes de inovação foram observadas com o 

objetivo de incentivar o empreendedorismo e o aumento da taxa de sobrevivência de novos 

empreendimentos de inovação no Brasil. As principais foram incubadoras, aceleradoras e 

centros de inovação tecnológica, além de investimentos financeiros realizados por entidades 

privadas como o Sebrae e pelo Governo Federal Brasileiro via Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI (por meio do Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de 

Empresas – PNI) para fomentar o surgimento e a consolidação de parques tecnológicos, assim 

como de incubadoras de empresas (ANPROTEC, 2015a). 

 

Os dados acima reforçam a ideia de que o empreendedorismo de inovação no Brasil encontra-

se ainda em fase embrionária, e que as incubadoras são consideradas peça importante para o 

desenvolvimento do ecossistema empresarial e para a criação de negócios inovadores 

(ANPROTEC, 2016a) , portanto, constituem-se um relevante campo de estudo.  

 

1.3 Estrutura do trabalho de pesquisa  
 

A próxima seção apresenta a fundamentação teórica que explora os conceitos de AO com 
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ênfase na perspectiva processual, além de tratar de conceitos básicos relacionados à incubação 

de empreendimentos e o contexto brasileiro desse tema. Encerra-se a fundamentação teórica 

com a revisão a respeito de estudos que relacionam empreendedorismo, incubação e AO. 

 

A seção subsequente discorre sobre os procedimentos metodológicos escolhidos para a 

condução da pesquisa, seguida da apresentação e análise dos resultados. 

 

Por fim, as considerações finais retomam os objetivos do estudo e apresentam a reflexão a 

respeito dos aprendizados que emergiram da análise dos dados levantados e ao longo do 

processo empírico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Conhecimento e aprendizagem nas organizações 
 

Caracterizado como o campo de estudos interessado pelos processos cognitivos e sociais do 

conhecimento nas organizações (BOFF; ANTOLELLO, 2011), AO é considerado um 

conceito polissêmico que abrange uma vasta amplitude de ideias (ANTONELLO; GODOY, 

2011). 

 

AO deriva das discussões sobre o conhecimento nas organizações, que surgiram nos estudos 

de administração nos anos 1950 e 1960, e vêm se intensificando nos últimos tempos, mais 

expressivamente a partir da década de 1990, com o aborte de contribuições de outras áreas 

como psicologia, sociologia, ciência da computação e economia (ANTONELLO; GODOY, 

2011; EASTERBY-SMITH; LYLES, 2011). 

 

No esforço de organizar diversas abordagens da coletânea de publicações, tanto acadêmicas 

quanto voltadas aos praticantes de administração, que frutificaram desde então, Easterby-

Smith e Lyles mapearam em 2003 quatro principais campos de estudos que abordam o 

conhecimento nas organizações, organizados em quadrantes baseados nas dicotomias teoria-

prática e processo-conteúdo (EASTERBY-SMITH; LYLES, 2011). 

 

Figura 1: Campos de estudos que abordam o conhecimento nas organizações 

 
Fonte: Easterby-Smith e Lyles (2011, p. 4).  
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Os autores esclareceram que todo esse conjunto é marcado por crescente diversidade e 

especialização, e que as fronteiras entre os temas-chaves propostos nem sempre é evidente na 

literatura. Entretanto desde 2003 esse formato tem sido referenciado por pesquisadores e tem 

sido empregado como ponto de partida para desenvolvimentos de cada um dos campos. Em 

geral, tais campos são conceituados da seguinte forma (EASTERBY-SMITH; LYLES, 2011):  

- Aprendizagem organizacional (AO): campo voltado ao estudo dos processos de 

aprendizagem das e de dentro das organizações (em grande parte do ponto de vista 

acadêmico), objetivando compreensão e olhar crítico em relação ao fenômeno; 

- Organizações que aprendizagem (OA): conceituado como o campo que busca 

compreender como criar e melhorar a capacidade de aprendizagem organizacional 

efetiva, com um olhar geralmente voltado para o desempenho e com impacto mais 

prático do que acadêmico; 

- Conhecimento organizacional: caracterizado pela inclinação filosófica na busca da 

compreensão sobre a natureza do conhecimento que está contido nas organizações, as 

discussões desse campo tratam de distinções entre o conhecimento individual e o 

conhecimento organizacional, se a distinção entre conhecimento tácito e explícito é 

útil, ou se o conhecimento é uma vantagem estratégica ou patrimônio, além de abordar 

a forma como e o conhecimento é compartilhado e armazenado; 

- Gestão do conhecimento: caracterizado pela abordagem técnica destinada a criar 

formas de medir, disseminar, armazenar e alavancar o conhecimento para melhorar o 

desempenho organizacional, além de promover a discussão sobre o formato e o papel 

da tecnologia da informação. 

 

Além da intensificação das publicações sobre AO a partir da década de 1990, Easterby-Smith 

e Lyles (2011) apontaram para a difusão de duas principais linhas tradicionais no campo: (i) 

uma que aborda a maximização do uso eficiente do conhecimento nas organizações, 

influenciada principalmente por autores como March, Huber, Epple, Argote, Devadas e 

Simon (todos com artigos publicados na edição especial da revista Organization Science em 

1991); (ii) e outra que considera os processos sociais na abordagem da aprendizagem 

organizacional, com influência de Brown e Douglas (em seu artigo na mesma edição da 

Organization Science em 1991), e mais tarde por Nicolini e Meznar (1995), Wenger (1998) e 

Gherardi (2006). 

 

Outra revisão da literatura que contribuiu para a compreensão do progresso do campo de 
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estudos de AO foi a de Antonello (2005), que mapeou seis principais focos apresentados na 

literatura desse campo: socialização da aprendizagem individual, processo-sistema, cultura, 

gerenciamento do conhecimento, melhoria contínua e inovação. Observando na literatura 

alguns pontos em comum que se referem à definição de AO, a autora fez a seguinte proposta 

conceitual (ANTONELLO, 2005, p.27): 

A aprendizagem organizacional é um processo contínuo, de apropriação e 
geração de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal e 
organizacional, envolvendo todas as formas de aprendizagem ⎯ formais e 
informais ⎯ no contexto organizacional, alicerçado em uma dinâmica de 
reflexão e ação sobre as situações-problema e voltado para o 
desenvolvimento de competências gerenciais. 

 

Antonello (2005) ressaltou, ainda, que tal conceito passa pela análise da relação entre AO e a 

mudança nas organizações, considerando-os constructos independentes; apesar disso, a autora 

ressalta que em algumas circunstâncias AO e mudança podem ser vistos como sinônimos. 

Acrescentou ainda que tal conceito tem sido apresentado de variadas formas, supondo 

sobreposições e/ou interdependência em relação a outros conceitos, como criação de 

conhecimento, inovação e competências. 

 

Mais tarde, Antonello e Godoy (2011) realizaram um revisão da literatura sobre AO sob a 

abordagem da disciplinariedade transversal, identificando diversas formas como o conceito 

foi caracterizado ao longo do tempo nos estudos organizacionais como: incremento do 

desempenho, fenômeno comportamental, fenômeno cognitivo, fenômeno sociocultural, 

fenômeno com dimensões reflexivas e emocionais, fenômeno experiencial, e pela abordagem 

baseada em práticas. Objetivando identificar exigências mínimas do conceito de AO, as 

autoras propuseram o agrupamento das contribuições da literatura para o desenvolvimento do 

campo: (i) curvas de aprendizagem; (ii) aprendizagem comportamental; (iii) aprendizagem 

cognitiva; (iv) aprendizagem pela ação; (v) aprendizagem social. 

 

Assim, considerado um conceito multifacetado, podem ser identificadas algumas dimensões 

que estão presentes nas diversas definições de AO, como apresentado no Quadro 1.  
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Quadro 1: Dimensões dos conceitos de AO 

Foco Dimensões conceituais básicas 

Processo AO é um processo contínuo e abrangente. 
Noção de mudança AO envolve mudanças nos padrões de comportamento. 
Natureza coletiva AO enfatiza a interação no coletivo. 
Criação e reflexão AO é o processo-base para questionamento e inovação. 

Ação 
Numa perspectiva pragmática, pela apropriação e pela disseminação do 
conhecimento. Numa perspectiva sociológica, pela ênfase na interação social, 
na experimentação e no compartilhamento de experiências. 

Abordagem 
contingencial 

AO ocorre em função da situação e do contexto social, sendo imbuída de 
significações culturais. 

Abordagem cultural 
Como um fenômeno coletivo e baseado em uma história compartilhada, AO é 
um processo pelo qual são construídos os significados comuns à coletividade. 

Abordagem 
institucional 

AO é institucionalizada, seu resultado é organizacional, partilhado, 
consensual, validado (legitimado) e inclui mecanismos formais e informais de 
partilhar informações. 

Fonte: Takahashi (2007 apud TAKAHASHI, 2015, p.131) 

 

Segundo Takahashi (2015), pesquisadores do tema de aprendizagem em organizações também 

sugerem que fatores contextuais como cultura, estratégia, estrutura e ambiente afetam a 

probabilidade de a aprendizagem ocorrer e que, ao mesmo tempo, são também criados por 

meio de aprendizagem. Segundo a autora: 

- A cultura permeia os valores, crenças e estratégias existentes na organização, 

influenciando, assim, a “postura” organizacional diante de mudanças, e, dessa forma, 

sua capacidade e probabilidade para gerar aprendizagem organizacional; 

- A estratégia estabelece limites que criam espaço para a aprendizagem ou restringem 

novas experiências e mudanças, definindo as prioridades sobre a absorção e emprego 

de conhecimento;  

- A estrutura organizacional tende a influenciar da seguinte forma: estruturas mais 

engessadas (hierarquizadas) tendem a inibir mudanças, enquanto que estruturas mais 

orgânicas e horizontalizadas tendem propiciar uma comunicação mais fluida e o 

compartilhamento do conhecimento organizacional; 

- Em relação ao ambiente: quanto mais estável, menos propício à aprendizagem; 

entretanto, se demasiadamente dinâmico, pode comprometer o monitoramento 

organizacional e, consequentemente, as respostas às novas mudanças. 

 

Assim o presente estudo situa-se no campo de estudos de AO, cujo foco está no entendimento 
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sobre como a aprendizagem acontece nas organizações, compreendendo aspectos cognitivos, 

comportamentais e culturais. Esse tema aborda também questões relacionadas aos processos 

de mudança e o fluxo de conhecimento nas organizações, caracterizando-os como 

mecanismos de retenção de conhecimento (TAKAHASHI, 2015). 

 

Godoy et al. (2015) levantaram os facilitadores e barreiras da AO emergentes de estudos 

empíricos (apresentados no Quadro 2), indicando características do fenômeno inserido no 

contexto sociocultural brasileiros.  

 

Quadro 2: AO em estudos empíricos brasileiros 
Facilitadores Barreiras 

§ Habilidade gerencial e de liderança daqueles 
que ocupam postos de comando, destacando-se o 
comprometimento com os resultados, a visão 
crítica, a capacidade de detecção e correção de 
erros, visão de futuro e receptividade às 
mudanças; 
§ Capacidade de processamento de informação e 
de aquisição e compartilhamento de 
conhecimentos (entre indivíduos e áreas); 
§ Existência de processos de comunicação 
eficientes no interior das empresas; 
§ Existência de processos contínuos e 
sistematizados de análise do ambiente 
organizacional; 
§ Alinhamento do discurso com a prática; 
§ Clima de abertura, confiança e feedback 
(especialmente em situações de trabalho em 
equipe); 
§ Apoio da empresa para ações de treinamento 
formal; 
§ Reflexão (em suas diferentes modalidades) 
sobre as situações e experiências de trabalho; 
§ Interação entre os membros da organização. 

§ Forma de liderança dos executivos; 
§ Dificuldade de interação entre gestores;  
§ Dificuldade entre culturas organizacionais 

diversas (entre organizações e no interior da 
mesma organização);  

§ Resistência às mudanças e presença de 
raciocínio defensivo; 

§ Dificuldade de relacionamento e interação entre 
os membros da organização; 

§ Não-compartilhamento do conhecimento;   
§ Falta de habilidade de comunicação individual 

e comunicação deficiente no nível 
organizacional; 

§ Sobrecarga de trabalho; 
§ Elevado nível de controle; 
§ Experiências de sofrimento no trabalho. 
 

Fonte: Adaptada pela autora com base em Godoy et al. (2015) 

 

O mesmo estudo realizado por Godoy et al. (2015) apontou que a literatura internacional 

constitui-se principal base teórica para os pesquisadores brasileiros interessados em AO e que, 

apesar do reconhecimento da natureza processual e multinível de AO, há predominância de 

estudos voltados a apenas um dos níveis de análise. Dos 123 artigos levantados, apenas 
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18,54% focavam em mais de um nível de aprendizagem. Do total de estudos analisados, 

apenas 2,4% consideravam os três níveis: individual, grupal e organizacional. 

 

2.1.1 Um modelo integrado de AO: 4I’s  
 

Diante das diversas possibilidades de abordagens que afloraram no campo de AO acerca de 

suas unidades de análise, perspectivas cognitiva e comportamental e da relação entre 

aprendizagem e performance, Crossan et al. (1999) propuseram um modelo integrado de AO. 

Tal modelo, que enfatiza a orientação processual e multinível da AO, reconhece aspectos 

positivistas/realistas da aprendizagem relacionados à cognição, enquanto aporta também a 

perspectiva interpretatista ao caracterizá-la como situada (DUTTA; CROSSAN, 2005). 

 

As raízes do modelo encontram-se na discussão proposta por Crossan et al. (1995), que 

destacaram que a análise do processo de AO tem como grande desafio compreender os 

caminhos e formas pelas quais as mudanças cognitivas relacionam-se com as mudanças 

comportamentais (e vice-versa) nos níveis individual, grupal e organizacional, e examinar 

como tais mudanças impactam o desempenho. Defendendo que os contextos organizacionais 

(tais como estruturas, sistemas e rotinas) permeiam a aprendizagem individual e grupal, os 

autores reforçaram a importância do reconhecimento dos três níveis de análise (individual, 

grupal e organizacional) em estudos sobre AO de forma não excludente.  

 

Considerando AO como um meio para promover a renovação estratégica de organizações, a 

proposta de Crossan et al. (1999) consiste em um modelo dinâmico para o processo de AO, 

que integra os três níveis de análise a partir das seguintes premissas: 

- Premissa 1: AO abrange a tensão entre a assimilação de novos aprendizados 

(exploration) e o emprego do que já foi anteriormente aprendido (exploitation); 

- Premissa 2: AO é multinível, compreendendo os níveis: individual, grupal e 

organizacional; 

- Premissa 3: os três níveis da AO são conectados por processos sociais e psicológicos 

relacionados às ações contínuas de intuir, interpretar, integrar e institucionalizar (4I’s); 

- Premissa 4: a cognição afeta a ação (e vice-versa), em uma relação de 

interdependência. 

 

Observa-se que, conforme referenciado na quarta premissa de Crossan et al. (1999), os 
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autores definiram ação por comportamentos e cognição por conhecimento, compreensão e 

crenças (CROSSAN et al., 2011). 

 

De acordo com a terceira premissa do modelo de Crossan et al. (1999), o processo de AO é 

constituído por quatro subprocessos (4I’s) que conectam seus três níveis de análise. Nessa 

perspectiva, os autores sugeriram que os níveis individual, grupal e organizacional constituem 

a estrutura na qual a AO acontece, enquanto que os 4I’s compreendem a “cola” que integra os 

níveis dessa estrutura. Os 4I’s seguem uma sequência progressiva de nível para nível, de 

modo que nem todos os subprocessos acontecem em todos os níveis, apesar de poder haver 

interseções entre eles. O modelo dos 4I’s reconhece a interconectividade entre os níveis de 

aprendizagem e sugere que ela acontece não apenas em cada um dos níveis, mas também 

entre eles (CROSSAN et al., 2011).  

 

Os autores do modelo dos 4I’s deixaram explícito que cada “I” foi definido como verbo no 

gerúndio para enfatizar seu dinamismo, sua ação contínua (“becoming”) e a natureza situada 

de AO em que o indivíduo e o contexto são interdependentes:  

In developing the 4I framework, we were conscious of using verbs, as 

opposed to nouns, to describe the process— intuiting versus intuition, 

interpreting versus interpretation, integrating versus integration, 

institutionalizing versus institutionalization. (CROSSAN et al., 2011, p.453).  

 

Em atenção a esse ponto e por restrição de linguagem, esse estudo se referirá a cada um dos 

4I’s em seu idioma original: intuiting (ação contínua de intuir), interpreting (ação contínua de 

interpretar), integrating (ação contínua de integrar) e institutionalizing (ação contínua de 

institucionalizar). 

 

Crossan et al. (1999) definiram o sub-processo de intuiting como o reconhecimento de 

padrões pré-existentes e discernimento de novas possibilidades no âmbito individual, 

profundamente enraizado em experiências pessoais, que levam a ações espontâneas, ou à 

emersão de novas soluções e/ou novas possibilidades de forma não racionalizada, como um 

“insight” (clareza súbita na mente). Trata-se, então, de processos subconscientes de geração 

de insights, que levam a ações improvisadas mais baseadas em sensação do que em razão. 

Além das experiências individuais, o emprego de imagens e metáforas também contribuem 

para esse subprocesso, considerado o ponto de início para um novo aprendizado. Os autores 
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afirmaram que intuiting constitui-se elemento motor para ações individuais, porém, é um 

fenômeno difícil de ser compartilhado entre pessoas.  

 

A compreensão individual do insight de forma consciente marca o segundo “I”, interpreting 

(CROSSAN et al., 1999). O emprego de metáforas tem um papel importante nessa etapa: 

auxilia no entendimento individual a respeito do intuiting para, subsequentemente, facilitar o 

compartilhamento do aprendizado. Interpreting inicia-se ainda no nível individual e constitui-

se da formulação de mapas mentais que resultam na capacidade de nomeação de emoções, 

pressentimentos e sensações geradas pela ação de intuir. Dessa forma, interpreting leva à 

mudança da compreensão e de atitudes individuais. Os autores destacaram que a linguagem 

tem papel primordial nesse momento pois, uma vez que os insights são nomeados, os 

indivíduos conseguem identificar, mais explicitamente, conexões a eles relacionadas. 

Destacaram também que esse subprocesso é situado e que, portanto, é influenciado tanto pelo 

repertório individual, quanto pelo contexto organizacional. Desta forma, interpreting pode 

resultar em significados múltiplos ou até conflitantes de um indivíduo para outro. O emprego 

da linguagem desempenha, novamente, importante papel: é o principal vetor para a 

construção do entendimento e significados compartilhados entre indivíduos. 

 

A partir da interpretação individual do aprendizado (insight) e sua verbalização para a 

construção da compreensão compartilhada em um grupo, inicia-se o subprocesso de 

integrating, cujo foco é a ação coletiva (CROSSAN et al., 1999). Por meio do subprocesso de 

integrating, membros de um grupo negociam e ajustam-se mutuamente para elaborem ideias, 

construírem significados compartilhados e mobilizarem-se para gerar ação coerente e coletiva. 

Os autores afirmaram que a linguagem expressa por meio da discussão e diálogo permite a 

evolução da construção de compreensão compartilhada, que também é situada. Sendo assim, a 

observação dos elementos do contexto no qual a ação de integrar acontece são primordiais 

para a compreensão do processo de aprendizagem no nível grupal. Segundo os autores, o 

exercício de contar histórias (storytelling) favorece a expressão da complexidade da prática 

real, promovendo o enriquecimento de entendimentos e a criação de novas abordagens 

integradas para solução de problemas; essa prática, portanto, constitui-se um importante 

elemento do processo de aprendizagem coletiva. 

 

Assim, interpreting pode ser entendida também como uma “ponte” entre os níveis individual 

e grupal, interlaçando-se com o subprocesso de integrating. Tal travessia desencadeia-se por 
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meio do uso da linguagem, como detalhado por Crossan et al. (1999, p.525, tradução livre):  

O desenvolvimento da linguagem, principalmente por meio de processos 
conversacionais interativos, é um processo interpretativo básico. A pessoa 
“proverbial” em uma ilha deserta poderia ter uma visão intuitiva e começar a 
dar sentido a ela por meio de um processo de conversação interno (ou seja, 
conversando consigo mesmo), mas o processo interpretativo provavelmente 
será muito mais rico e mais robusto se as conversas e as interações 
acontecerem com a participação de outras pessoas. Este processo abrange os 
níveis individual e grupal, mas não se estende ao nível organizacional. 
Quando as ações ocorrem em conjunto com outros membros de um grupo de 
trabalho, o processo de interpreting se mistura naturalmente ao processo de 
integrating. 

 

O quarto e último “I” refere-se ao subprocesso de institutionalizing, que delimita a 

aprendizagem da organização (CROSSAN et al., 1999). Por meio do subprocesso de 

institutionalizing a aprendizagem é incorporada nos sistemas, estratégia, rotinas e práticas 

prescritivas da organização, contribuindo para a construção de sua memória. Os autores 

destacaram que uma premissa fundamental é que a aprendizagem da organização difere da 

simples soma dos aprendizados individuais dos membros que a constituem; apesar das 

movimentações de indivíduos, o conhecimento integra-se à organização em seus sistemas, 

estruturas, estratégia, rotinas, procedimentos e diversos outros elementos. Tais elementos têm 

relevância não apenas para a continuidade dos propósitos organizacionais, como também 

retroalimentam a aprendizagem nos níveis individual e grupal. Os autores destacaram ainda a 

necessidade da atualização constante dos elementos institucionais com base na aprendizagem 

coletiva. Essa retroalimentação dinâmica entre os três níveis de análise da AO caracteriza as 

organizações como sistemas interativos.  

 

Crossan et al. (1999) salientaram que o subprocesso institutionalizing é menos frequente do 

que a aprendizagem nos níveis individual e coletivo e que a AO não é capaz de capturar de 

maneira contínua e instantânea o aprendizado nos demais níveis. Sendo assim, um dos 

desafios organizacionais é gerenciar o conflito entre a AO institucionalizada com base em 

experiências passadas (exploitation) e a assimilação de novo aprendizado (exploration) que 

deve fluir pelas etapas de intuiting, interpreting e integrating.  

 

O quadro 3 organiza os 4I’s e seus respectivos resultados. Os níveis do processo de AO são 

também relacionados. Apesar de não haver uma delimitação claramente definida, destaca-se 

que: interpreting situa-se entre os níveis individual e grupal; integrating envolve os níveis 

grupal e organizacional; intuiting é exclusivamente individual e institutionalizing é constitui-
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se apenas no nível organizacional (CROSSAN et al., 1999). 

 

Quadro 3: 4I’s, resultados e níveis 

Nível Subprocesso Resultados 

Individual 
 
 
 
 
 

Grupal 
 
 
 
 
 

Organizacional 

Intuiting 

Vivência / experiências pessoais 
Insights / sensações 
Imagens / metáforas 

Motivação e ação individuais 

Interpreting 

Mapas mentais 
Metáforas 

Nomeação / verbalização de insights 
Compreensão e ação individuais 

Diálogo 

Integrating 

Compreensão compartilhada 
Estórias compartilhadas 

Ajuste mútuo 
Motivação e ação coletivas 

Institutionalizing 

Elementos organizacionais: sistemas, 
estruturas, estratégias, rotinas, procedimentos, 

etc. 
Continuidade dos propósitos organizacionais 

Fonte: Adaptação da autora com base em Crossan, Lane e White (1999, p. 525) 

 

Sumariamente, interpreting refere-se à consolidação verbal dos insights (intuiting), permitindo 

posteriormente seu compartilhamento e interação entre membros de um grupo. À medida que 

novos aprendizados são integrados, os membros do grupo passam a confrontá-lo aos 

conhecimentos previamente existentes (integrating). Se o novo aprendizado for aderido e 

passar a ser empregado, as estruturas previamente estabelecidas devem ser ajustadas para 

representar a nova forma de proceder, ocorrendo, então, o subprocesso de institutionalizing 

(CROSSAN et al., 2011). 

 

Ressalta-se que os autores que propuseram o modelo dos 4I’s escolheram subprocessos 

sociais e psicológicos, que envolvem tanto cognição quanto comportamento e enfatizaram a 

natureza situada de AO em que o indivíduo e o contexto são interdependentes. 

Adicionalmente, o modelo não propõe o detalhamento de tais processos em relação às suas 

diversas formas, como, por exemplo, aprendizagem formal ou informal, constituindo-se um 

modelo de olhar abrangente.  

 

Crossan et al. (1999) ressaltaram ainda que os 4I’s devem ser entendidos como processos 
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dinâmicos e interativos que fluem nos dois sentidos: de indivíduos para a organização (feed 

foward) e da organização para indivíduos (feedback). Tal dinâmica é representada de forma 

esquemática na Figura 2. 

 

Figura 2: Aprendizagem organizacional como um processo dinâmico 

 
Fonte: Crossan, Lane e White (1999, p. 523) 

 

A dinâmica feed forwad representa a integração de novos aprendizados (exploration), fazendo 

com que novas práticas, ideias e procedimentos fluam dos indivíduos para grupos, e então 

para a organização (CROSSAN et al., 1999). Já a dinâmica feedback refere-se à internalização 

do conhecimento já institucionalizado às práticas de trabalho individuais e coletivas 

(exploitation).  

 

Crossan et al. (1999) pontuaram que mudanças em conhecimento não necessariamente levam 

a mudanças em ações e que existe uma tendência de tensão entre os fluxos feed foward e 

feedback uma vez que o aprendizado institucionalizado pode impedir a entrada de novos 

conhecimentos. Para gerenciar essa tensão de forma equilibrada, os autores sugeriram que as 

organizações criem rotinas que institucionalizem a assimilação de aprendizados dos níveis 

individuais e grupais. Destacaram ainda que, apesar de o aprendizado individual ser requisito 

para o desencadeamento do processo de AO, não é por si só suficiente pois AO depende 
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também de processos sociais e dinâmicas grupais para poder fluir. Sob essa perspectiva, AO é 

considerada tanto processo quanto produto final (CROSSAN et al., 2011). 

 

Bontis et al. (2002) complementaram a compreensão do modelo dos 4I’s, delimitando a 

aprendizagem “dentro” de cada um dos níveis de análise: 

- Aprendizagem individual: competência, capacidade e motivação individuais para 

superar as tarefas propostas; 

- Aprendizagem grupal: a dinâmica estabelecida pelo/no grupo e o desenvolvimento de 

entendimentos compartilhados; 

- Aprendizagem organizacional: congruência dos elementos e artefatos de formalização 

de aprendizados como sistemas, estruturas, estratégias, procedimentos e cultura, frente 

ao ambiente no qual compete. 

 

O estudo de Bontis et al. (2002) é caracterizado pela operacionalização do modelo dos 4I’s de 

Crossan et al. (1999), por meio da Matriz de Avaliação da Aprendizagem Estratégica (SLAM 

– Strategic Learning Assessment Map) proposta por Crossan e Hulland (1997 apud BONTIS 

et al., 2002). A SLAM foca as relações entre os três níveis de análise da AO (individual, 

grupal e organizacional), integrando os subprocessos de intuiting e interpreting no nível 

individual e empregando a abordagem da percepção dos indivíduos para medir os estoques e 

fluxos de aprendizagem nas organizações. Os autores usaram o termo “estoque” para 

referirem-se ao conhecimento previamente integrado em cada um dos níveis e “fluxos” para 

expressar a transformação e introdução de novos aprendizados ao longo do tempo de nível 

para nível (fluxos feed foward e feedback). Sendo assim, o modelo aborda cinco constructos 

teóricos: três estoques de aprendizagem (individual, grupal e organizacional) e dois fluxos de 

aprendizagem (feed foward e feedback). Tal escala foi traduzida e validada no contexto 

brasileiro (em organizações integrantes da Rede Biblioteca Virtual em Saúde – BVS) por 

Valentin (2010) e foi uma das bases para construção do check-list de investigação desse 

estudo.  
 

Crossan et al. (2011) indicaram que o modelo dos 4I’s pode ser complementado com 

perspectivas e abordagens relacionadas às influências de poder, políticas, emoções e do papel 

da liderança sobre esse fenômeno. Apesar desse potencial, esses aspectos não serão 

incorporados nessa pesquisa. 

 



	

	

32		

Em seu ensaio teórico, Jenkin (2013) propôs a extensão do modelo 4I’s, adicionando um 

processo de busca de informações. A autora sugeriu que o modelo dos 5I’s possa contribuir 

para a compreensão de precursores da intuição e pode ser generalizado para muitos contextos 

de aprendizagem que envolvem a busca de dados, informações e conhecimento de uma 

variedade de fontes. Adicionalmente, o modelo estendido apresenta os diferentes papéis que 

as ferramentas podem desempenhar no suporte aos processos de aprendizagem nos níveis 

individual, grupal e organizacional. 

 

Hilden e Tikkamaki (2013) contribuíram para a complementação do modelo dos 4I’s 

propondo a discussão do papel da prática reflexiva nos três níveis de análise e ao longo do 

processo de AO. Com base em resultados de um estudo empírico, as autoras concluíram que a 

reflexão atua como gatilho para o processo de AO com base em quatro pré-requisitos: 

i. Capacidade reflexiva: constitui a base preliminar para a capacidade individual e a 

vontade de trilhar o caminho do questionamento construtivo; 

ii. Diálogo reflexivo: promove o processo coletivo de descoberta e questionamentos para 

alcançar um entendimento ou acordo comum; 

iii. Experimento reflexivo: estimula a orientação de ação necessária para se integrar na 

realidade organizacional através da aprendizagem por exploração e sondagem ativa; 

iv. Gerenciamento reflexivo: fomenta um ambiente que permite e incentiva a criação de 

sentido, propiciando estruturas, práticas e regras com flexibilidade integrada.  

 

Compreendendo que o modelo dos 4I’s visa apresentar os elementos de AO como um 

processo multinível e dinâmico a fim de explorar não apenas os elementos AO como também 

suas relações mútuas, e considerando que os empreendimentos incubados evoluem a partir da 

ação e aprendizagem individuais para ações coletivas coordenadas até a instituição de um 

novo negócio (empresas graduadas), o modelo dos 4I’s foi escolhido como base teórica para a 

investigação sobre como as ações do programa de incubação de negócios contribuem para a 

promoção da aprendizagem organizacional dos seus empreendimentos incubados. Após a 

apresentação dos conceitos relacionados à incubação e do panorama geral da incubação de 

negócios no Brasil, são explorados estudos que fazem um paralelo entre empreendedorismo, 

aprendizagem e os 4I’s.  
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2.2 Incubadoras de negócios 

 

Apesar de o presente trabalho situar-se no campo de estudos organizacionais relacionados a 

AO, o mesmo propõe-se a investigar o fenômeno em um campo empírico que constitui-se 

objeto de estudos dentro da área de empreendedorismo. Essa seção tem o objetivo de agregar 

conhecimento sobre o tema, apresentando alguns conceitos e dados sem a pretensão de 

promover uma discussão aprofundada. O aprendizado gerado por meio da construção desse 

levantamento bibliográfico foi empregado como pano de fundo durante o levantamento 

empírico e para a análise dos resultados, uma vez que a lente de AO escolhida aborda a 

perspectiva situada da aprendizagem. 

 

2.2.1. Uma visão geral sobre incubadoras de negócios 

 

As incubadoras de negócios são mecanismos adotados por vários governos de países para 

promover o empreendedorismo como vetor de desenvolvimento econômico e geração de 

empregos (CHANDRA; FEALEY, 2009). Para Schumpeter (1947), o empreendedorismo é 

caracterizado pela inovação, ou seja, pelo “fazer novas coisas” ou fazer as coisas que já 

existem de uma forma diferente. O autor destacou que o empreender perpassa por diversos 

aspectos como fundar e/ou reorganizar (um negócio, um produto, uma cadeia etc.) de forma 

diferente, transpor resistências do ambiente, demonstrar liderança e/ou habilidades 

comerciais. Schumpeter defendeu que a inovação oriunda de “respostas criativas” tem 

relevante contribuição no desenvolvimento econômico e setorial e observou que as mudanças 

na economia giram em torno de atividades empreendedoras.  

 

Bataglia e Meirelles (2009) pontuaram que a economia evolucionária entende a inovação 

como um processo interativo, ou seja, dinâmico e coletivo, no qual as empresas interagem 

entre si e com outros tipos de instituições (universidades, departamentos governamentais, 

centros de pesquisas etc.). As interações entre instituições em busca da inovação por meio do 

desenvolvimento, difusão e emprego de novos conhecimentos em prol do desenvolvimento 

econômico constituem a perspectiva dos sistemas de inovação (FREEMAN, 1995). Além do 

incentivo para a criação de novos conhecimentos e tecnologias por meio da combinação de 

práticas locais e importação de novos conhecimentos, outro aspecto fundamental dos sistemas 

de inovação é a intervenção política para a fomentação estratégica de novos 

empreendimentos. 
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As incubadoras de empresas situam-se nos sistemas de inovação como um dos mecanismos 

para sistematizar e acelerar o empreendedorismo; seu principal objetivo é viabilizar e suportar 

o desenvolvimento de novos empreendimentos (ANPROTEC, 2015b). Esses mecanismos 

caracterizam-se pelo suporte em infraestrutura (espaço físico, serviços de limpeza, secretaria 

etc.); programas de capacitação e apoio (consultorias em gestão, comercialização e 

desenvolvimento); foco na dinamização e desenvolvimento da economia e na criação de 

empregos (ANPROTEC, 2012). 

 

Considerado um componente vital para o tema empreendedorismo, o conceito de incubação 

de negócios está ainda em formação e tem gerado interesse em estudos acadêmicos; entretanto 

as áreas de pesquisa relacionadas a incubadoras de negócios estão ainda em fase inicial 

(CHANDRA; FEALEY, 2009). 

 

Segundo Allen e McCluskey (1990), não há um consenso a respeito do momento exato do 

surgimento de incubadoras de negócio, apesar de haver claro reconhecimento sobre sua 

origem nos Estados Unidos por volta da década de 1960. Os autores defenderam que alguns 

conceitos que as definem – tal como compartilhamento de espaço físico e de serviços 

administrativos, além de assistência de negócios – já existiam previamente no mundo dos 

negócios. Acrescentaram que a contribuição do modelo das incubadoras foi a consolidação 

desses três conceitos de suporte em um único local, contribuindo não apenas para a 

minimização de custos operacionais dos novos empreendimentos, como também ajudando os 

empreendedores a superarem a solidão do empreendedorismo. 

 

O conceito-base de incubação consiste no acompanhamento do empreendimento desde o 

estágio inicial, contribuindo para sua formação antes mesmo de seu “nascimento” formal e de 

sua estreia de atuação no mercado (ANPROTEC, 2016a). Em geral, as incubadoras de 

empresas visam amparar o desenvolvimento de novos empreendimentos, oferecendo 

programas de apoio e capacitação que contemplam aspectos administrativos, operacionais e 

financeiros, estimulando o espírito empreendedor e contribuindo para a construção de 

condições competitivas de seus negócios incubados (RAUPP; BEUREN, 2009).  
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Ao observarem seus benefícios históricos em economias modernas, Souza et al. (2008) 

afirmaram que as incubadoras favorecem a inovação e a modernização do mundo empresarial. 

Dentre tais benefícios, podem ser destacados: 

- Favorecimento do desenvolvimento econômico e social por meio da viabilização de 

novos empregos, novas fontes de geração de renda e/ou novas alternativas de 

negócios; 

- Facilitação do acesso de empreendedores à profissionalização e aos canais 

empresariais, contribuindo na redução da taxa de mortalidade de novas empresas; 

- Promoção da escalabilidade de novas invenções e descobertas científicas, contribuindo 

para a criação de elos na relação universidades-empresas. 

 

Chandra e Fealy (2009) destacaram que os programas de incubação são influenciados pela 

natureza do contexto institucional e cultural do país no qual insere-se, contribuindo na 

definição de fatores como o foco estratégico da incubadora, recursos disponíveis, natureza da 

sua base de clientes (empreendedores incubados) e facilidades e serviços disponibilizados. Na 

próxima seção apresenta-se o panorama geral da incubação de negócios no Brasil. 

 

2.2.2. Incubadoras de negócios no Brasil 

 

As incubadoras foram inicialmente adotadas no Brasil na década de 1980 como parte de 

iniciativas voltadas ao fomento do empreendedorismo para a geração de inovação. Desde 

então vêm ganhando crescente reconhecimento como instrumentos de política de 

desenvolvimento setorial e produtivo, integrando programas governamentais de incentivo ao 

empreendedorismo e à inovação e recebendo crescentes investimentos (ANPROTEC, 2012). 

O Brasil apresenta o quarto lugar no ranking mundial de incubadoras de negócios 

(CHANDRA; FEALEY, 2009). Esse cenário propicia crescente interesse pelo 

acompanhamento do desempenho das incubadoras e pela busca de consolidação de práticas de 

gestão cada vez mais avançadas. 

 

O modelo de incubação expandiu-se no território brasileiro a partir da disponibilização (em 

2002) e institucionalização (em 2009, por meio da Portaria no.139) do Programa Nacional de 

Apoio às Incubadoras de empresas e Parques – PNI, criado pelo governo federal para 

incrementar o desenvolvimento econômico do país. Tal programa, que promoveu a criação de 

políticas para fomentar o desenvolvimento e a consolidação de incubadoras e parques 
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tecnológicos no país e direcionou investimentos financeiros para o setor, é suportado pela 

associação de entidades ligadas ao governo federal, indústria e outras interessadas no fomento 

da incubação no país (CHANDRA; FEALEY, 2009).  

 

De acordo com Chandra e Fealey (2009), a incubação brasileira foi marcada em suas fases 

iniciais pela predominância do modelo vinculado à associação com universidades e pelo PNI 

como a principal fonte de suporte financeiro tanto para o estabelecimento de novas 

incubadoras de negócios, quanto para a expansão das incubadoras já existentes. 

Adicionalmente, as incubadoras brasileiras apresentam algumas características específicas 

(em comparação aos modelos norte-americano e chinês): 

- Em geral, as incubadoras de negócios brasileiras não investem capital nos 

empreendimentos incubados, porém viabilizam o acesso a investimentos da agência 

federal de incentivo ao desenvolvimento e pesquisa; 

- Participação da parceria associativa entre iniciativas públicas e privadas para fomentar 

incubadoras; 

- Além dos serviços tradicionais oferecidos por incubadoras (como facilidades 

relacionadas à infraestrutura física), o modelo brasileiro destaca-se pelo foco no 

desenvolvimento do empreendedor (por meio de treinamentos e/ou consultorias), 

facilitação ao acesso a laboratórios e infraestrutura universitária e introdução às redes 

de relacionamentos voltado ao mercado tecnológico. 

 

O modelo de incubação brasileiro dedica especial atenção para facilitar a aproximação entre 

os agentes de inovação (especialmente universidades) e empresas (RAUPP; BEUREN, 2009). 

Nesse contexto, o movimento de incubação no Brasil estava, inicialmente, relacionado ao 

conceito de incubadoras de empresas de base tecnológicas, embora, atualmente, existam 

também incubadoras de empresas de setores tradicionais e mistas. Os autores identificaram 

também outras tipologias para incubadora mais recentemente adotas em prol de necessidade 

regionais específicas: agroindustrial, cultural, artes, cooperativa, setorial, social e virtual. 

 

A Figura 3 apresenta a evolução da quantidade de incubadoras de negócios no Brasil, 

consolidada por Tietz et al. (2015) e complementada por Anprotec (2016a) 
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Figura 3: Evolução da quantidade de incubadoras de negócios no Brasil 

	

Fonte: Adaptação da autora com base em Tietz et al. (2015, p.19 ) e Anprotec (2016a) 

 

Em 2011, o território brasileiro abrigava 384 incubadoras de empresas com 16.394 postos de 

trabalho. Tais incubadoras promoveram a graduação de mais de 2.500 empreendimentos, com 

faturamento consolidado na ordem de R$4,1 bilhões e cerca de 29.200 postos de trabalho 

(ANPROTEC, 2012). Estimou-se um total de 369 incubadoras em operação no Brasil em 

2016, contribuindo para a geração de um total de 53.280 postos de trabalho, em cerca de 

2.310 empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas (ANPROTEC, 2016a). Tais dados 

situam as incubadoras brasileiras como importantes vetores para o desenvolvimento regional, 

favorecendo o surgimento de empresas de base tecnológica e a criação de empregos 

qualificados (ANPROTEC, 2012). 

 

Segundo estudo de Chandra e Fealey (2009), a maioria das incubadoras brasileiras apresenta 

porte pequeno, abrigando cerca de 15 a 20 empreendimentos incubados, e enfatiza os 

chamados “soft services”, ou seja, os serviços de suporte relacionados ao desenvolvimento do 

empreendedor (com treinamentos e consultorias, por exemplo) e ao acesso à rede de contatos 

necessários para favorecer o desenvolvimento do empreendimento (networking). As empresas 

incubadas e graduadas também apresentam, em geral, porte pequeno: 93,6% das incubadas e 

80,1% das graduadas geram até 9 empregos (ANPROTEC, 2016a). 

 

Raupp e Beuren (2009) identificaram os elementos comumente presentes nos programas de 

incubação brasileiro. São eles: 

- Disponibilização e/ou acesso a laboratórios de pesquisa; 

- Disponibilização e/ou acesso a bibliotecas e instalações universitárias; 
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- Contratação de consultores para as empresas incubadas; 

- Estabelecimento de contratos de pesquisa entre universidades e empresas; 

- Participação de pesquisadores e alunos universitários nas incubadoras; 

- Realização de seminários sobre temas de interesse ao público incubado. 

 

Chandra e Fealy (2009) destacaram que, apesar de abrigar quase 400 incubadoras de 

negócios, o mercado brasileiro pouco conhece a respeito desse modelo e que a oferta de 

capital de risco para empreendedorismo (venture capital market) ainda é pouco desenvolvida. 

Apesar de ações governamentais e de outras instituições voltadas ao incentivo de programas 

de incubação de negócios, os autores identificaram barreiras ao modelo de incubação no país 

tais como a escassez e o alto custo do capital para financiamento dos empreendimentos, 

estrutura burocrática limitante (carga regulamentar e altas taxas), difícil acesso às informações 

pertinentes a programas de suporte ao empreendedorismo e poucos programas educacionais 

que incentivem o “espírito empreendedor”. 

 

2.3 A aprendizagem em incubadoras de negócios 

 

Franco e Haase (2009) defenderam a definição dos empreendedores como “aprendizes 

permanentes” ao aplicar a lente da AO à teoria sobre a aprendizagem empreendedora. Os 

autores propuseram um modelo conceitual no qual elementos como intuiting, interpreting, 

motivação externa, estado de alerta (“alertness”) e criatividade compõem o processo de 

aprendizagem empreendedora, que flui pelos níveis individual, grupal e organizacional. 

 

Fragoso (2014) destacou o papel das incubadoras para a aprendizagem dos empreendedores. 

Em seu estudo sobre incubadoras da América Latina, o autor estabeleceu uma nova definição 

para incubadora ao observar que nesses locais são promovidos não apenas o suporte para 

projetos e negócios, como também relevante desenvolvimento pessoal dos empreendedores. O 

autor propôs a caracterização das incubadoras como um ambiente de aprendizado ao afirmar 

que estas promovem a troca de experiências e o desenvolvimento de competências. 

 

Se por um lado o desenvolvimento dos empreendedores é destacado como uma das principais 

contribuições do papel das incubadoras, a falta de conhecimentos em gestão empresarial é 

apontada por empreendedores brasileiros incubados como uma de suas principais 

dificuldades, antecedida apenas da falta de recursos financeiros (RAUPP; BEUREN, 2009). A 
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investigação empírica do processo de AO sob a perspectiva do modelo dos 4I’s no ambiente 

incubadora-incubados pode trazer contribuições para gestores de incubadoras e 

empreendedores incubados, apontando oportunidades e caminhos para o fomento do 

desenvolvimento e da aprendizagem nesses ambientes.  

 

Crossan et al. (1999) defenderam que empresas novatas, geralmente pequenas em tamanho, 

apresentam características que favorecem o aprendizado individual e coletivo, tais como a 

comunicação aberta e fluida, e sua constituição baseada em interesses e aspirações comuns. 

Se por um lado os aprendizados individual e coletivo são imperativos, a AO é geralmente 

incipiente: não há ainda memória organizacional, rotinas e estruturas claramente definidas. Os 

autores defenderam ainda que, com a maturação da organização, os aprendizados coletivos 

passam a guiar as decisões e ações e a institucionalização (que constitui a AO) passa a ter 

relevante papel não apenas para o negócio em si, como também para a aprendizagem dos 

indivíduos e grupos da organização. 

 

Dutta e Crossan (2005) propuseram uma aproximação entre os campos de pesquisa 

relacionados ao empreendedorismo e à AO. Os autores sugeriram que os empreendedores são 

essencialmente envolvidos no processo de aprendizagem assim que engajam em 

oportunidades empreendedoras, adicionando que o empreender vai além da aprendizagem 

individual, passando por processos de influência contextuais e associação com outros atores. 

Os autores fizeram um paralelo com os 4I’s, conceituando “oportunidades empreendedoras” 

como um processo expandido dos elementos relacionados a intuir, interpretar, integrar e 

institucionalizar para explicar como as oportunidades emergem do empreendedor individual, 

passando por redes de trabalhos empreendedores até consolidarem-se em organizações 

inteiras. 

 

Partindo da premissa de que um novo empreendimento evolui a partir da aprendizagem em 

ação individual e/ou de um pequeno grupo para aprendizagem cognitiva avançada construída 

com base em capacidades dinâmicas críticas, Brockman (2013) propôs um paralelo entre o 

modelo dos 4I’s de AO e os estágios de desenvolvimento de um novo empreendimento. A 

proposta do autor é apresentada no Quadro 4. 
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Quadro 4: 4I’s ao longo do desenvolvimento de novos empreendimentos 
   Pré-início 

(Pre-start-up) 
Início 

(Start-up) Crescimento 

Definição do 
estágio de 

desenvolvimento 

Reconhecimento e 
exploração de uma 

oportunidade 
empreendedora 

Conceito do negócio 
definido e 

compartilhado entre os 
indivíduos envolvidos 

no novo 
desenvolvimento do 

novo empreendimento 

Desenvolvimento da 
escalabilidade e 

expansão do mercado 
consumidor 

Nível de 
aprendizagem 
de acordo com 

os 4I’s 

Individual 

Individual 
Grupos pequenos 

Ação grupal 
coordenada 

Organizacional 

Subprocesso dos 
4I’s Intuiting 

Interpreting 
Integrating Institutionalizing 

Habilidade 
crítica 

Habilidade para 
reconhecer 

oportunidade 
(entrepreneurial 

alertness), adaptar 
perspectivas pré-

existentes e capitalizar 
sobre as oportunidades 

Habilidade para 
constantemente adaptar 

a base de 
conhecimento e os 
processos de AO 

Habilidade para 
empregar os 

aprendizados gerados 
coletivamente e 

transformá-los em 
elementos 

organizacionais (ex.: 
processos, rotinas, 

políticas, estratégias 
etc.)   

Fonte: Adaptação da autora com base em Brockman (2013) 

 

Brockman (2013) destacou o dinamismo do processo de AO ao longo do desenvolvimento de 

novos empreendimentos, enfatizando que os 4I’s acontecem em ciclos simultâneos 

considerando os níveis de análise; ou seja, em novos empreendimentos os fluxos feed foward 

e feedback são ainda mais dinâmicos. Por exemplo, a ação coordenada em grupo acontece ao 

mesmo tempo em que insights individuais e discussões entre indivíduos e grupos acontecem. 

Segundo o autor, à medida em que as atividades na etapa de início (start-up) desenvolvem-se 

(como, por exemplo a obtenção de recursos, o estabelecimento de canais de distribuição e a 

construção de relações de terceirização), o número de indivíduos envolvidos em discussões 

tende a aumentar drasticamente, expandindo o aprendizado individual e resultante da 

interação em pequeno grupo. Ao final da fase inicial, os empreendimentos que aprimoram 

capacidades de aprendizagem poderão alcançar maior nível de interação entre os diversos 

atores envolvidos, aumentando sua coordenação para a atuação coletiva necessária para o 

crescimento do empreendimento.  
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Albuquerque e Teixeira (2016) analisaram o processo de identificação e exploração de 

oportunidade de negócio de um caso envolvendo dois pequenos empreendedores, 

corroborando com a proposição de Dutta e Crossan (2005). O caso ilustrou como a 

oportunidade empreendedora desenrolou-se ao longo do processo dos 4I’s, e como o processo 

de AO desenvolveu-se com o envolvimento de diversos atores, ora no nível individual, ora 

grupal, até formular-se em elementos de gestão, processos internos e planos de expansão do 

negócio. Como sugestão de aprofundamento, os autores indicam o estudo do papel dos 

diversos atores do processo de AO a fim de ampliar a percepção das oportunidades 

empreendedoras. 

 

Tiscoski (2016) empregou o modelo dos 4I’s de Crossan et al. (1999) como embasamento 

teórico para a investigação sobre a incorporação e aplicação em práticas de gestão a partir de 

conhecimentos repassados em programas de capacitação oferecidos por uma incubadora 

social aos seus empreendimentos solidários. O estudo, que identificou quatro categorias de 

análise de fatores que influenciam o processo de AO nos empreendimentos solidários 

analisados (Comprometimento, Comunicação, Instituições e Teoria x Prática), reconheceu os 

processos de aprendizagem nos níveis individual e grupal, porém pouco evidenciou a 

institucionalização da aplicação das práticas de gestão. Ou seja, não evidenciou claramente a 

AO, concluindo que o programa de capacitação oferecido pela incubadora analisada 

(composto por oficinas e cursos), por si só, é insuficiente para consolidar a AO em seus 

empreendimentos incubados. Reconhecendo a restrição das descobertas à realidade específica 

de seu campo de estudo, a autora sugere a aplicação da metodologia de pesquisa em outras 

incubadoras sociais, afim de ampliar a exploração e descoberta sobre estratégias para AO em 

empreendimentos incubados. 

 

El-Awad et al. (2017) desenvolveram um estudo em empreendimentos baseados em 

tecnologia que reforçou que a aprendizagem empreendedora, predominantemente entendida 

como um fenômeno no nível individual, pode ser entendida como um processo dinâmico que 

se desenrola simultânea e continuamente em múltiplos níveis. Com base na revisão teórica de 

estudos referentes à aprendizagem empreendedora, AO e aprendizagem grupal, os autores 

propuseram um modelo conceitual que explica como os processos de aprendizagem no nível 

grupal se conectam aos níveis individuais e organizacionais de aprendizagem. Com foco em 

novos empreendimentos baseados em tecnologia, os autores defenderam que o gerenciamento 

sistemático das etapas dos 4I’s é necessário para desenvolver a competitividade ao longo 
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prazo e favorecer sua sobrevivência. Entendendo a aprendizagem grupal como uma ponte 

entre as aprendizagens individual e organizacional, os autores formularam proposições sobre 

a participação da aprendizagem grupal na construção de rotinas organizacionais durante o 

desenvolvimento das capacidades de inovação em empreendimentos baseados em tecnologia: 

i. Co-construção: O sucesso na transição incremental nas etapas de desenvolvimento do 

empreendimento é altamente dependente da capacidade da equipe para criar modelos 

mentais compartilhados por meio de repetidos e recorrentes processos de 

compartilhamento e co-construção; 

ii. Ajuste mútuo: Os modelos mentais compartilhados por meio de processos repetidos e 

recorrentes de compartilhamento e co-construção constituem-se a base primordial para 

a atuação coordenada por meio ajuste mútuo (os membros do time interagem e 

ajustam suas ideias/conduta mutuamente); 

iii. Rotinas organizacionais para inovação: A capacidade da equipe de atuar de forma 

coordenada por meio de ajuste mútuo é um dos principais fatores para a construção de 

rotinas organizacionais que levam à inovação; 

iv. Conflito construtivo: O conflito construtivo abre oportunidades para modificar ou 

alterar os objetivos subjacentes e regras de governança ao criar rotinas organizacionais 

para a inovação em empreendimentos baseados em tecnologia, levando a mudanças 

subsequentes no modelo mental do time; 

v. Atividades em equipe: Quanto maior a frequência/intensidade de atividades em 

equipe, maior eficiência da atuação coordenada, dinamizando e apoiando o 

desenvolvimento de rotinas organizacionais que favorecem a inovação exploratória 

(exploration); 

vi. Ultrapassar fronteiras: Quanto maior a frequência de interação do grupo com 

elementos fora das fronteiras do grupo/empreendimento, maior o potencial para obter 

novas recombinações de conhecimento e de recursos em ações coordenadas, 

dinamizando e apoiando o desenvolvimento de rotinas organizacionais que favorecem 

a inovação exploratória (exploration); 

vii. Reflexão grupal: O desenvolvimento de rotinas organizacionais propícias à inovação 

que se emprega de forma balanceada das atividades de exploration ou exploitation é 

mais provável quando há maior capacidade de reflexão em grupo; 

viii. Histórico acessível: o armazenamento e acesso a informações históricas (do 

empreendimento) devem ir além da formalização dos padrões anteriores adotados, 
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reforçando os pré-requisitos para a trajetória evolutiva da construção das rotinas 

organizacionais, mesmo em circunstâncias diferentes.  

 

Os estudos citados acima reforçam a escolha dos 4I’s como base teórica para esse estudo. 

  



	

	

44		

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados as escolhas e caminhos metodológicos adotados durante a 

condução da pesquisa, que possui orientação qualitativa exploratória-descritiva, com a 

condução de um estudo de caso único (extremo) com múltiplas unidades de análise (casos 

incorporados). O caso trata-se de uma incubadora de empresas de destaque nacional e os 

casos incorporados são empreendimentos que passaram ou ainda fazem parte de seu programa 

de incubação.  

 

3.1 A escolha do método de pesquisa 
 

Remetendo-se à questão de pesquisa (Como é a aprendizagem organizacional ao longo do 

desenvolvimento de empreendimentos incubados?), o estudo propôs-se a entender as 

dinâmicas inerentes a um fenômeno contemporâneo. Com base na recomendação de Crossan 

et al. (1995) de que estudos sobre AO devem reconhecer seus três níveis de análise 

(individual, grupal e organizacional) de forma não excludente, e entendendo AO como um 

fenômeno social, o presente estudo ⎯ com orientação qualitativa, exploratória-descritiva 

(GODOY, 1995a) ⎯ buscou a identificação de elementos teóricos do processo de AO ao 

longo do desenvolvimento de empreendimentos contemplados por um programa de 

incubação. 

 

Optou-se pela investigação qualitativa por sua conotação humanística e por empregar-se de 

significados atribuídos às experiências vivenciadas por membros de um grupo social 

(GEPHART, 2004). Por meio de um “mergulho” em descrições de situações reais vivenciadas 

por atores sociais (no caso estudado, gestor de incubadora, empreendedores incubados e 

empreendedores graduados), detalhadas e ricas em significados, a abordagem qualitativa foi 

escolhida por seu potencial de prover compreensão conceitual a respeito dos fenômenos 

organizacionais e dos relacionamentos entre as variáveis referentes à AO em 

empreendimentos incubados e graduados.  

 

Dentre os diversos caminhos possíveis para a condução de uma pesquisa qualitativa, a 

estratégia adotada foi o estudo de caso por sua característica de proporcionar um olhar 

abrangente do fenômeno analisado, permitindo a investigação de suas dinâmicas e de suas 

características holísticas e significativas de forma integral (YIN, 2004). Observou-se o fato 
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dessa estratégia ser indicada para endereçar questões de pesquisa dos tipos “como” e “por 

que”, especialmente útil em situações com baixo controle do pesquisador sobre os eventos 

analisados e/ou para estudar fenômenos contemporâneos inseridos em um contexto real (YIN, 

2004). A escolha pelo estudo de caso levou também em consideração que tal estratégia tem 

potencial para atingir diversos objetivos, tais como prover análise descritiva, testar e até gerar 

teorias (EISENHARDT, 1989). 

 

3.2 O estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado com base nas orientações propostas por Yin (2014), que 

reforçou que o planejamento prévio da pesquisa, contemplando tanto a abordagem de coleta 

quanto de análise de dados, é imprescindível para o pesquisador que decida por essa estratégia 

de pesquisa. Segundo o autor, o projeto de pesquisa do estudo de caso depende da definição 

da(s) unidade(s) de análise, que, por sua vez, deve relacionar-se às questões iniciais da 

pesquisa. Assim sendo, a primeira decisão do pesquisador para a definição do projeto de seu 

estudo de caso diz respeito à quantidade de casos a serem estudados. Yin (2014) defendeu que 

a adoção de casos únicos é altamente justificável sob três circunstâncias: o caso único 

representa um teste decisivo de uma teoria significante; e/ou representa um caso raro, extremo 

ou exclusivo e/ou o caso tem um grande potencial revelador. A estratégia de caso único 

também pode ser adotada em situações de caso típico ou representativo ou para estudos 

longitudinais.  

 

Com base nos critérios discutidos por Yin (2004), a pesquisa foi conduzida com o 

aprofundamento em um caso extremo ⎯ considerando-se uma incubadora de destaque 

nacional ⎯ com a incorporação de múltiplos níveis de análise ⎯ empreendimentos 

(incubados e graduados) ligados a tal incubadora. Outros critérios para a escolha do caso 

foram: incubadora com alocação residente (empreendimentos devem ficar localizados dentro 

da infraestrutura da incubadora durante o período de incubação), ter pelo menos dois 

empreendimentos em fase final de incubação e ter pelo menos dois empreendimentos recém-

graduados. 

 

No Brasil, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 

representam as principais entidades ligadas à iniciativa privada que, atuando em parceria com 
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linhas governamentais e universidades, têm o objetivo de promover empreendedorismo e 

inovação no país. Juntas, idealizaram e instituíram o Prêmio Nacional de Empreendedorismo 

Inovador. Esse prêmio tem edições anuais e destina-se ao incentivo e reconhecimento de 

incubadoras de empresas, parques científicos e tecnológicos, empresas graduadas e incubadas 

e projetos desenvolvidos pelos associados (ANPROTEC, 2016b). A edição de 2016 premiou 

incubadoras de empresas em duas categorias: i) incubadora de empresas orientada para a 

geração e uso intensivo de tecnologias (PIT); e ii) Incubadora de empresas orientada para o 

desenvolvimento local e setorial (DLS). Para ambas as categorias, foram avaliadas 

“Contribuições ao aperfeiçoamento do mecanismo de incubação de empresas no País”, dentre 

outros critérios. O estudo de caso foi desenvolvido com uma das incubadoras premiadas em 

1o lugar em sua categoria pela última edição do Prêmio Nacional de Empreendedorismo 

Inovador. A incubadora estudada localiza-se em Florianópolis (SC), e foi criada em 1986 com 

o intuito de contribuir para o fomento do empreendedorismo e para o desenvolvimento do 

setor tecnológico no município.  Voltada ao setor de base tecnológica, a incubadora abrigava 

no momento da pesquisa trinta e seis empreendimentos residentes e já havia graduado cem 

empresas, sendo que dezenove delas haviam sido liberadas nos últimos três anos. Além do 

volume de empresas atendidas, a incubadora estudada possui reconhecimento regional e 

nacional em relação ao seu programa de desenvolvimento de empreendedores e suporte ao 

desenvolvimento de empresas, conforme será descrito posteriormente.  

 

O emprego do processo avaliativo pré-existente como critério de escolha do caso de destaque 

nacional tem a vantagem de considerar critérios holísticos adotados e aceitos pela comunidade 

relacionada ao empreendedorismo e à incubação de negócios. Como desvantagem, além de 

ser um prêmio que avalia incubadoras que se inscrevem ao mesmo (restringindo a base de 

avaliação), o ranking não representa necessariamente incubadoras que se destacam nos temas 

diretamente tratados nesse estudo. Ainda assim, tendo em vista o prazo para a execução do 

estudo e a credibilidade das entidades responsáveis por tal avaliação, o embasamento da 

escolha do caso em tal fonte foi considerado uma alternativa razoável. 

 

3.3 Os procedimentos de construção dos dados 

 

Ao longo do percurso dessa pesquisa as atividades de construção e de análise dos dados não 

foram, rigorosamente, realizadas em momentos excludentes. Entretanto, optou-se por relatá-
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las em seções separadas visando facilitar a compreensão do leitor. 

 

Seguindo recomendação de Godoy (1995b), a coleta de dados aconteceu no local no qual o 

fenômeno analisado naturalmente acontece, apesar de considerar também poucas situações de 

coleta por uma via remota (como por exemplo, via internet e videoconferência). Conforme 

pressupostos de estudos de casos, o projeto de pesquisa considerou múltiplas fontes de 

evidências, tais como documentos, artefatos e entrevistas de forma concomitante e não 

excludentes, como processo de triangulação a fim de aumentar a validade em termos de 

confiabilidade dos resultados (YIN, 2004). Adicionalmente, a análise e interpretação dos 

dados foram baseadas em autores consolidados conforme apresentado na seção de 

fundamentação teórica. 

 

Yin (2004) e Godoy (1995b) atentaram para o cuidado prévio do pesquisador na negociação 

de seu acesso ao local escolhido para a realização do estudo de caso, bem como para a 

abordagem no local, afim da criação de um clima de confiança e abertura propícios para a 

coleta de dados. Primeiramente, a pesquisadora fez contato telefônico com as duas 

incubadoras premiadas pela edição de 2016 do Prêmio Nacional de Empreendedorismo 

Inovador e o estudo foi conduzido na entidade que, naquele momento, tinha disponibilidade 

para atender às demandas do mesmo. Após o contato telefônico, foi enviado um e-mail de 

formalização do pedido de apoio e autorização para a condução do estudo para o diretor 

executivo da incubadora (o gestor da incubadora), com a apresentação da proposta e plano de 

levantamento dos dados, ressaltando o apoio institucional da universidade na qual a 

pesquisadora é aluna regular do curso de mestrado a fim de endossar e reforçar a credibilidade 

para tal solicitação. Sequencialmente, foi realizada uma reunião via videoconferência com o 

gestor da incubadora, na qual a pesquisadora esclareceu detalhes a respeito da condução 

operacional do estudo e especificou o perfil dos empreendimentos a serem investigados. Essa 

conversa foi essencial para viabilizar o acesso às dependências da incubadora, a definição e o 

acesso aos contatos dos empreendedores a serem entrevistados, que, juntamente ao gestor da 

incubadora, constituíram os participantes da pesquisa. 

 

A partir da questão de pesquisa desdobrou-se a seguinte fundamentação lógica para o 

processo exploratório: 

i. Como um processo, a AO dos empreendimentos contemplados pelo programa de 

incubação constitui-se a partir das aprendizagens individual e grupal de seus 
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empreendedores por meio dos quatro subprocessos (4I’s); 

ii. Como um produto, a AO dos empreendimentos contemplados pelo programa de 

incubação pode ser reconhecida na forma de conhecimento organizacional integrado 

em seus produtos, sistemas, estruturas, estratégia, rotinas, procedimentos, dentre 

outros elementos que apresentam relevância não apenas para a continuidade dos 

propósitos organizacionais, como também retroalimentam a aprendizagem nos níveis 

individual e grupal; 

iii. Os programas de incubação possuem características que estimulam a aprendizagem 

nos seus respectivos empreendimentos incubados. 

 

Partindo-se da fundamentação lógica acima e embasando-se nos conceitos teóricos 

relacionados ao processo dos 4I’s para empreendedorismo discutidos na seção de 

fundamentação teórica, o estudo de caso foi conduzido com base na matriz de amarração 

metodológica (TELLES, 2001) apresentada no Quadro 5. 

Quadro 5: Matriz de amarração metodológica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS QUESTÕES DIRETRIZES TÉCNICA DE 

COLETA 
DADOS A 
COLETAR 

Identificar os 
processos de 
aprendizagem 
organizacional 
presentes ao longo do 
desenvolvimento de 
empreendimentos 
contemplados pelo 
programa de 
incubação nos níveis 
individual, grupal e 
organizacional. 

EMPREENDEDORES EM FASE 
FINAL DE INCUBAÇÃO E 
RECÉM-GRADUADOS: 
Descrição do processo de 
identificação e desenvolvimento da 
oportunidade empreendedora; 
Descrição do desenvolvimento do 
empreendimento durante o período de 
incubação e da participação da 
incubadora nesse processo; 
Descrição de atividades em grupo 
relevantes para o desenvolvimento e 
consolidação do empreendimento; 
Elementos organizacionais 
institucionalizados. 
 

Levantamento de 
narrativas por meio 
de entrevista 
 
 
 
Pesquisa documental 
(documentos dos 
empreendimentos) 

Experiências de 
aprendizagem 
individual 
 
 
Mecanismos de 
aprendizagem 
grupal 
 
 
 
AO 
institucionalizada 
 

Identificar 
características e ações 
da incubadora que 
promovem a 
aprendizagem 
organizacional nos 
empreendimentos 
contemplados pelo 
programa de 
incubação; 
 

GESTOR DA INCUBADORA: 
Histórico da incubadora; 
Estrutura da incubadora; 
Estrutura do programa de incubação; 
Premissas e objetivos do programa de 
incubação; 
Premissas e objetivos de cada 
atividade do programa de incubação; 
Percepção sobre a aprendizagem dos 
empreendimentos incubados. 
 

Entrevista individual 
semiestruturada 
 
 
Pesquisa documental 
(documentos da 
incubadora) 
 
 
 
 

 
 
Levantamento das 
características e 
ações de 
aprendizagem 
programadas pela 
incubadora 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS QUESTÕES DIRETRIZES TÉCNICA DE 

COLETA 
DADOS A 
COLETAR 

 
EMPREENDEDORES EM FASE 
FINAL DE INCUBAÇÃO E 
RECÉM-GRADUADOS: 
Descrição do desenvolvimento do 
empreendimento durante o período de 
incubação e da participação da 
incubadora nesse processo. 
 

Levantamento de 
narrativas por meio 
de entrevista 
 
 

 
 
Levantamento da 
percepção dos 
empreendedores em 
relação às 
contribuições do 
programa de 
incubação na 
aprendizagem de 
seus 
empreendimentos 

Descrever e discutir 
como é o processo de 
aprendizagem 
organizacional (em 
uma perspectiva 
multinível) em 
empreendimentos 
contemplados pelo 
programa de 
incubação. 

acima acima 
Processos de AO 
em narrativas de 
empreendedorismo 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

A identificação das características e ações do programa de incubação levou em consideração 

informações da análise documental da incubadora (página da internet e materiais eletrônicos 

de apresentação fornecidos pela incubadora), condução de uma entrevista via 

videoconferência com seu gestor e de uma entrevista presencial com um representante 

administrativo. A entrevista com o gestor da incubadora foi conduzida com o apoio de um 

roteiro semiestruturado (CRESWELL, 2010; FLICK, 2004) com base nos elementos da 

revisão teórica relacionados à AO (roteiro apresentado no Apêndice A). A entrevista com o 

representante administrativo foi realizada nas instalações da própria incubadora e teve por 

objetivo aprofundar questões contextuais da entidade e do programa, seguida de uma visita 

guiada para conhecer a infraestrutura local. Yin (2004) destacou que a visita de campo ao 

local do estudo de caso cria a oportunidade de fazer observações diretas, que remetem a 

aspectos comportamentais ou condições ambientais relevantes que servem como fonte de 

evidências.  

 

Para investigar o processo de AO nos empreendimentos contemplados pelo programa de 

incubação, optou-se pela observação dos processos de aprendizagem ao longo do 

desenvolvimento de empreendimentos em fase final de incubação (1 ano antes do término do 

programa de incubação) e recém-graduados (empreendimentos que concluíram o programa de 
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incubação em até 1,5 ano). Os dados nesse estudo foram observados a partir das narrativas 

(estórias) dos empreendedores. A pesquisa por meio de narrativas pressupõe a interpretação 

de experiências vivenciadas por atores sociais; durante o exercício da narrativa, indivíduos 

organizam sua compreensão sobre o mundo, relatando suas experiências com ênfase nos 

elementos e na sequência temporal e lógica que são significativos para o narrador 

(ZACCARELLI; GODOY, 2013). Por meio da narrativa dos empreendedores a respeito de 

suas experiências de empreendedorismo, buscou-se investigar os processos de aprendizagem 

presentes ao longo do desenvolvimento dos empreendimentos, afim de compreender a 

influência e o significado do programa de incubação para AO e a vivência dos 4I’s ao longo 

da jornada de aprendizagem. 

 

Foram investigados cinco empreendimentos, sendo um incubado (I) e quatro graduados (G), 

conforme descrito no Quadro 6. As entrevistas, realizadas com representantes dos mesmos, 

aconteceram durante o mês de outubro de 2017 e foram realizadas presencialmente nas 

instalações de cada empreendimento, com exceção dos empreendimentos I1 e G1. Foram 

entrevistados também representantes de outros dois empreendimentos, porém foram excluídos 

do estudo pois não foi possível identificar claramente as etapas de desenvolvimento dos 

mesmos. Dada a restrição de tempo para a conclusão da pesquisa, seguiu-se a análise das 

experiências de aprendizagem nas estórias de cinco empreendimentos (I1, G1, G2, G3 e G4). 

Avalia-se que tais casos ofereceram informações suficientes para atingirem-se os objetivos 

propostos.  
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Quadro 6: Resumo dos empreendimentos investigados 

 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
 

Ao considerar que nas ciências sociais os pesquisadores são atores participantes da construção 

de narrativas, Riessman (2008) ressaltou o papel do entrevistador como facilitador da 

construção de narrativas. Enquanto que nos protocolos tradicionais de estrutura de entrevista 

busca-se seguir uma sequência de perguntas cujas respostas restringem-se ao que foi 

interrogado, a entrevista para gerar narrativas deve permitir abertura para um mergulho 

aprofundado em forma de conversa entre narrador e entrevistador/ouvinte, com fluidez entre 

tópicos e interesse em pormenores, assim como destacado por Riessman (2008, p. 24, 

tradução livre):  
Uma história pode levar a outra na medida em que narrador e 
investigador/ouvinte negociam aberturas para trechos mais prolongados ou 
mudanças de tópico. Quando ocorrem mudanças, é importante explorar com 
o participante (narrador) possíveis associações e significados que possam 
conectar várias estórias. 

 

Riessman (2008) destacou que, ao explorar experiências – que são intrinsecamente complexas 

⎯ detalhes são relevantes, especialmente em relação aos incidentes de turning point. Baseada 

na crença de que descobertas sobre um fenômeno emergem em situações nas quais o poder é 

compartilhado, a autora recomendou que, durante a entrevista, o pesquisador controle sua 

ansiedade e permita que o narrador percorra seu caminho próprio ao contar sua estória. Outra 

conduta importante do pesquisador para criar uma atmosfera propícia à narração é o 

estabelecimento de uma atenção afetiva, demonstrando engajamento na estória contada e 

reciprocidade na conversa. A autora observou, ainda, que perguntas abertas e gerais são mais 

Tipo de negócio Início na 
incubadora

Saída da 
incubadora

Tempo 
total de 

incubação

Tempo 
total de 

graduação
Gênero Idade Formação 

acadêmica
Nacionalidade

I1 Soluções de medição por 
meio de sistemas ópticos ago/02 n/a 15 anos e 2 

meses n/a Masc. 42

Eng. 
Mecatrônica e 

Administração  / 
Mestrado em 
Engenharia 

Brasileiro

G1 Sistemas de nano e 
microencapsulação de ativos jan/09 abr/16 7 anos e 3 

meses 1,5 ano Fem. 40
Farmácia 

(graduação até 
pós-doc)

Brasileira

G2
Plataforma on-line de 
automação de cotação e 
compras para construção civil

abr/16 dez/16 8 meses 10 meses Masc. 26 Eng. de 
Produção Civil Brasileiro

G3 Soluções para integração da 
cadeia comercial fev/15 fev/17 2 anos 8 meses Masc. 30 Ciências da 

Computação Brasileiro

G4 Drones para agricultura de 
precisão fev/15 abr/17 2 anos e 2 

meses 6 meses Masc. 27 Eng. Mecânica Brasileiro

Empreendimento Empreendedor entrevistado



	

	

52		

propícias à emersão de estórias e que as narrativas podem ser geradas em colaboração entre 

participantes e entrevistadores durante o diálogo. Visando resgatar as estórias sobre o 

desenvolvimento dos empreendimentos, foi estruturado um conjunto de perguntas abertas no 

formato de um roteiro semiestruturado (apresentado no Apêndice B) empregado como apoio 

para o desenvolvimento do diálogo entre a pesquisadora e os empreendedores durante a 

entrevista. Reforça-se que tais perguntas, que referem-se a cada um dos estágios do processo 

investigado, foi uma estratégia adotada para ajudar o narrador a organizar sua estória, 

mantendo sua própria perspectiva, porém de modo a facilitar a organização e análise dos 

dados por parte da pesquisadora. Sendo assim, as perguntas do roteiro desenvolvido 

previamente foram selecionadas de acordo com o desenrolar de cada entrevista. Observa-se, 

ainda, que o roteiro foi sendo revisado e aprimorado a cada entrevista realizada. 

 

Apesar do modelo de entrevistas ser o mais aplicado para investigações qualitativas nas 

ciências sociais, outros elementos colaboram na construção das narrativas, tais como 

observações assistemáticas, imagens, conversas com os participantes ao longo de um período. 

Ao considerar dados oriundos de um levantamento documental, Riessman (2008) recomendou 

que o pesquisador reflita sobre o público-alvo dos mesmos para compreender os significados 

de seu conteúdo e formato. Em atenção a essas recomendações, a pesquisadora procurou 

assumir postura empática durante a visita em campo e entrevistas e valeu-se de registros 

fotográficos e de anotações em diário de pesquisa para registrar impressões e informações 

contextuais adicionais. 

 

Para apoiar a investigação, foram desenvolvidos check-lists com itens relevantes que foram 

verificados durante as entrevistas. Esses materiais (apresentados nos Apêndices A e B), foram 

empregados apenas como uma referência para a pesquisadora verificar se o respondente 

comentou as informações pertinentes ao estudo durante a entrevista e, caso necessário, foram 

elaboradas questões de verificação no momento final da entrevista.  

 

Como resultado, o estudo propôs-se a construir as narrativas sobre o desenvolvimento dos 

empreendimentos, a fim de identificar e descrever como é o processo da aprendizagem 

organizacional em empreendimentos contemplados pelo programa de incubação. 

 

Apesar da importância do planejamento prévio, Godoy (1995b) destacou que a abordagem 

exploratória-descritiva exige abertura e atenção do pesquisador às descobertas de novos 
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elementos e dimensões ao longo do caminho investigativo. A autora reforçou que 

divergências e conflitos são inerentes a esse tipo de pesquisa por tratarem-se de estudos de 

fenômenos socialmente situados. 

 

3.4  Análise dos dados  

Dentre as alternativas metodológicas para a análise qualitativa, optou-se pela análise de 

narrativas, que tem o potencial de contemplar os dados coletados de forma integral e holística, 

mantendo sua ordem sequencial de desencadeamento dos fatos, possibilitando, assim, a 

observação descritiva e interpretativa do fenômeno estudado por meio do resgate de 

experiências vividas pelos sujeitos investigados. Aliado à estratégia do estudo de caso, o 

emprego da análise de narrativas ampliou as potencialidades da investigação em profundidade 

sobre características e práticas inerentes às estórias de empreendedorismo no ambiente de 

incubação analisado. 

 

Nessa seção são apresentados de maneira sucinta alguns fundamentos relacionados a essa 

metodologia e descritos os caminhos percorridos para a consolidação da análise da presente 

pesquisa. Ressalta-se que não há, aqui, a pretensão de promover uma discussão metodológica, 

apenas esclarecer a opção da pesquisadora com base na literatura escolhida, uma vez que o 

emprego desse tipo de análise qualitativa é menos comum nas ciências organizacionais.  

 

O termo “narrativa” apresenta ampla gama de significados e aplicações em diferentes áreas, 

mas é comumente empregado como sinônimo de “estória” (RIESSMAN, 2008). O 

desenvolvimento das abordagens de narrativa em estudos organizacionais contextualiza-se 

mais expressivamente a partir da década de 1980 na chamada “narrative turn”, que, valendo-

se de exemplos de estudos de outras áreas das ciências sociais tais como história, psicologia, 

comunicação, antropologia e filosofia, aflorou a voz do pluralismo, relativismo e 

subjetividade, desafiando o realismo e o positivismo predominantes no campo das ciências 

organizacionais (RHODES; BROWN, 2005; RIESSMAN, 2008).  

 

Rhodes e Brown (2005) pontuaram que a área de estudos relacionados à teoria da organização 

ainda é limitada por uma perspectiva meta-teórica que entende ciência e histórias (estórias) 

como domínios separados. Os autores sugeriram o reconhecimento dessas (ciência e estórias) 

como formas complementares de conhecimento e acrescentaram que as investigações que se 
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empregam das estórias têm produzido um rico corpo de conhecimento difícil de ser adquirido 

por meio de outras estratégias de pesquisa. Segundo os autores, a pesquisa qualitativa por 

meio de estudo de caso é considerada uma das metodologias mais promissoras para se 

trabalhar com narrativas.  

 

O presente estudo propôs-se a levantar as experiências dos empreendedores para investigar o 

processo de AO de seus respectivos empreendimentos. Assim, as estórias individuas levaram 

a revelações a respeito dos caminhos e nuances da AO em empreendimentos contemplados 

pelo programa de incubação, por meio da interpretação dos dados e a compreensão dos 

significados, enfatizando-se as características contextuais que se descortinam ao longo do 

caminho investigatório sem a pretensão de obter-se uma representação estatística a respeito do 

fenômeno analisado (GODOY, 1995a). A escolha desta metodologia de análise levou em 

consideração que as estórias (RIESSMAN, 2008): 

- São centradas em eventos, que se revelam com o emprego de uma linguagem e 

sequência a critério do narrador; 

- Relacionam-se com a construção de identidade de indivíduos e/ou grupos; 

- Referem-se a experiências. 

 

Destaca-se que a investigação por narrativas constitui-se tanto uma lente teórica quanto uma 

abordagem metodológica (ZACCARELLI; GODOY, 2013). Para esse estudo foi adotada a 

abordagem metodológica de acordo com a proposta de Catherine Kohler Riessman. 

Sob o aspecto metodológico, a pesquisa por meio de narrativas refere-se a uma gama de 

metodologias de interpretação de textos estruturados em forma de estórias (RIESSMAN, 

2008). Sob essa perspectiva, a autora apresentou quatro tipologias para investigações por 

meio da narrativa. Destacando que as fronteiras entre os quatro tipos não são, na prática, 

claramente delimitadas, afirma-se que as abordagens não são mutuamente excludentes, 

podendo ser adaptadas e adotadas de forma combinada. O Quadro 7 apresenta o resumo da 

tipologia sugerida por Riessman (2008): 
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Quadro 7: Tipos de análise de narrativas 

Tipo de investigação Foco principal 

Análise temática Conteúdo (o que é dito): Interpretação e comparação de narrativas 
da forma como são apresentadas nas entrevistas de pesquisa 

Análise estrutural 
Estrutura e formato (como a estória é contada): Análise e 
interpretação da forma como o conteúdo de uma narrativa é 
organizado e apresentado pelo narrador a sua audiência 

Análise 
dialógica/performática 

Contexto dialógico (experiência da narrativa em si): Análise e 
interpretação da forma e contexto no qual a conversa entre 
indivíduos é produzida e desencadeada como uma narrativa 

Análise visual O que é “dito” além das palavras: Construção de narrativas com o 
emprego de imagens  

Fonte: Adaptado de Riessman (2008) 

 

Definida cada narrativa como a estória do desenvolvimento do empreendimento sob a 

perspectiva da experiência do empreendedor (estória de empreendedorismo), o presente 

estudo empregou-se da análise por narrativas do tipo temática e suas principais características 

(RIESSMAN, 2008):  

- Foco no conteúdo da narrativa, ou seja, no que foi dito pelos empreendedores; 

- Embasamento teórico prévio, apresentado na seção de referencial bibliográfico, que 

guiou a análise das narrativas ao mesmo tempo em que a pesquisadora buscou por 

descobertas/insights teóricos; 

- Atenção à sequência das estórias durante a análise; 

- Cada estória de empreendedorismo constituiu-se uma unidade de análise. 

 

Independentemente da abordagem empregada, ressalta-se que a investigação por meio de 

narrativas é um método moroso que exige olhar cauteloso em relação ao subjetivo, às 

entrelinhas dos dados tais como nuances de linguagem, audiência, organização da fala, 

contexto onde a narrativa foi produzida, os discursos de provável influência no conteúdo e na 

forma da narrativa (RIESSMAN, 2008). Adicionalmente, o embasamento teórico prévio à 

análise deve ser fonte para as interpretações do investigador a respeito das narrativas. 

 

Durante a entrevista, o entrevistado (narrador) pode retrabalhar as perguntas de modo a dizer 

o que ele julgue relevante; o ouvinte, por sua vez, pode interagir co-construtivamente de 

forma a investigar mais elementos e detalhes da estória, procurando montar o quebra-cabeça 

da narrativa localizando os eventos no tempo e no espaço de acordo como seu processo de 
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criação de significados (RIESSMAN, 2008). Para fins de análise das narrativas, o pesquisador 

opta de forma analítica e interpretativa em relação às fronteiras das estórias transcritas; tais 

decisões variam de acordo com os temas que serão evidenciados, sua estrutura sequencial 

(começo meio e fim) e o emprego das narrativas individuais (comparadas com outras, 

combinadas para gerar uma narrativa de um caso único, ou aprofundadas em um estudo 

biográfico). Sendo assim, o pesquisador esculpe criticamente a estória que o narrador escolhe 

contar fazendo com que seu texto final seja intrinsecamente plurivocal, permitindo diversos 

enfoques de leitura e construções (RIESSMAN, 2008). 
 

Com base nas orientações acima, as narrativas apresentadas a seguir foram construídas a 

partir dos dados levantados em campo conforme descrito nesse parágrafo. Primeiramente, as 

entrevistas com os empreendedores foram gravadas (áudios) e, posteriormente, transcritas 

considerando a sequência e diálogo entre a pesquisadora e os participantes entrevistados. 

Ressalta-se que as perguntas da entrevista foram abertas e buscou-se ouvir as estórias nas 

sequências dadas pelos próprios narradores. Durante as entrevistas, a pesquisadora fez 

“ganchos” exploratórios, ora respeitando a sequência dos narradores, ora buscando seu 

próprio entendimento sequencial para posterior análise, gerando um “vai e volta” na narrativa 

representada no áudio gravado e no material transcrito. Optou-se, então, por reescrever as 

estórias de cada um dos empreendimentos, iniciando pelas entrevistas com mais riqueza de 

conteúdo e melhor organização sequencial de acordo com a percepção da pesquisadora. 

Durante esse procedimento, cada áudio foi novamente ouvido, ao mesmo tempo em que foi-se 

seguindo e ajustando pequenos detalhes no texto da transcrição. Para reorganização das 

estórias, foram também considerados dados documentais disponíveis nos sites da internet de 

cada empreendimento e em materiais impressos eventualmente recebidos durante a entrevista 

presencial. As estórias foram, então, reconstruídas pela pesquisadora utilizando elementos 

documentais e oriundos das entrevistas, sequencialmente organizados de acordo com os 

estágios de desenvolvimento de novos empreendimentos empregados por Brockman (2013). 

Durante o procedimento de reorganização, foram rascunhadas as linhas do tempo para cada 

estória, indicando seus principais marcos.  

 

As narrativas foram novamente reescritas de forma a explicitar os elementos do modelo 

teórico identificados por meio da interpretação da pesquisadora, aproximando o leitor ao seu 

percurso de evidências e análise. Assim, a pesquisadora juntou as peças do quebra-cabeça de 
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cada trajetória e apresentou-as com a moldura de sua própria interpretação, conforme 

destacado por Riessman (2008, p. 58, tradução livre):  
A análise temática enfatiza "o que é dito", ou seja, os eventos e pensamentos 
aos quais a linguagem se refere (o conteúdo da fala). Dessa forma, a 
“bagunçada” linguagem falada é transformada para que se torne mais 
compreensível. 

 

Ressalta-se, ainda, que a pesquisadora obteve autorizações formais de cada um dos participantes deste 

estudo para a divulgação das identidades da incubadora e dos respectivos empreendimentos. 

 

Riessman (2008) abordou as narrativas como estórias que se constituem quando o narrador 

conecta eventos em uma sequência a seu critério, em busca de propósitos específicos 

relacionados à significação que os ouvintes possam dar à estória contada. As narrativas sobre 

fatos passados proporcionam uma interação dinâmica na qual indivíduos resignificam suas 

experiências, abrindo espaço para questionamentos, reflexão, aprendizagem e mobilização de 

ações. Ao mesmo tempo em que as estórias revelam fatos e resgatam as experiências do 

narrador, elas geram novas experiências para a audiência e podem conectá-la a suas próprias 

experiências passadas (RIESSMAN, 2008). Nesse sentido, faz-se pertinente acrescentar que, 

além da revisão teórica sobre AO e incubadoras de negócios, uma abordagem piloto com 

gestores de duas incubadoras conduzida previamente pela pesquisadora gerou aprendizados 

sobre a dinâmica de funcionamento de uma incubadora e contribuiu não apenas para a 

delimitação desta pesquisa, como também para a interpretação e a análise dos dados. 

 

Essa rodada piloto apoiou-se em referencial teórico sobre os fatores facilitadores da AO e teve 

por objetivo investigar o fomento à aprendizagem em incubadoras. Sua condução contribuiu 

para a compreensão dos conceitos relacionados à estruturação geral de programas de 

incubação, em linha com os estudos apresentados na revisão teórica (CHANDRA; FEALEY, 

2009; RAUPP; BEUREN, 2009). 

 

As observações iniciais apresentaram as incubadoras abordadas como espaço catalisador de 

trocas de experiências, experimentação e aprendizagem por tentativa e erro, sugerindo o papel 

das incubadoras como veículos que fomentam oportunidades para aprendizagem contínua. Os 

gestores entrevistados explicitaram um esforço planejado pela incubadora para abrir acesso à 

comunidade empreendedora e ao mercado, contribuindo para o desenvolvimento da visão 

sistêmica dos empreendimentos incubados. Além disso, observou-se a atuação de seus 



	

	

58		

gestores para garantir ações que propiciam a aprendizagem não apenas para os 

empreendimentos e seus empreendedores, como também para a própria incubadora. Por meio 

da perspectiva dos gestores das incubadoras dessa abordagem piloto, identificou-se o estímulo 

à experimentação, à adoção de riscos e à troca de experiências entre empreendedores 

incubados, sugerindo pistas de elementos relacionados à aprendizagem individual e grupal 

nesses ambientes.  

 

Apesar da não-intencionalidade de extrações conclusivas, os aprendizados aflorados por meio 

dessa abordagem piloto vão em direção à conceituação das incubadoras como ambientes de 

aprendizagem (FRAGOSO, 2014). Além de contribuir para sua compreensão geral e prática 

sobre a dinâmica de incubadoras de negócios, essa experiência preliminar despertou na 

pesquisadora a percepção sobre a relevância da investigação dos três níveis de análise da AO 

em empreendimentos incubados a partir da perspectiva do empreendedor incubado/recém-

graduado, de suas próprias experiências de aprendizagem até a incorporação do conhecimento 

organizacional em seus empreendimentos. Sendo assim, emergiu a necessidade de 

aprofundamento no referencial teórico afim de identificar outro apoio que abarcasse não 

apenas os fatores facilitadores da AO mas também o processo de AO considerando os níveis 

individual, grupal e organizacional. Esse aprendizado levou a um novo levantamento de 

literatura, a partir do qual o modelo dos 4I’s foi adotado como principal base conceitual para a 

continuidade desse estudo. 

 

No contexto da abordagem metodológica de análise de narrativas, Riessman (2008) 

evidenciou dois importantes níveis de validade: um refere-se à estória contada pelo 

participante da pesquisa e o outro refere-se à análise que o pesquisador faz, ou seja, a estória 

que ele constrói a partir das narrativas levantadas em campo. A autora destacou que o rigor 

em relação a esses aspectos depende da abordagem epistemológica adotada para cada estudo.  

 

Segundo Riessman (2008), a validade de dados pode ser um fator crítico para estudos 

baseados em epistemologias realistas, nos quais a acuracidade dos fatos faz-se fundamental; 

ainda, na investigação sobre experiências, a verificação dos fatos narrados é menos 

importante do que a compreensão dos significados de tais fatos para indivíduos e grupos. De 

qualquer modo, segundo a autora, a narrativa vai além de um relato simples e factual de 

eventos à medida que resgata experiências vividas e induz à interpretação e à articulação sob 

o ponto de vista do narrador. Apesar da investigação proposta no presente estudo ter como 
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ponto central a análise do fenômeno de AO sob o ponto de vista do relato de experiências de 

empreendedorismo, adotando um modelo teórico que considera a aprendizagem sob as 

perspectivas tanto positivista/realista quanto interpretativa (DUTTA; CROSSAN, 2005), 

atentou-se à questão de validade de dados de acordo com as recomendações de Riessman 

(2008). Além da condução da maioria (3 de 5, além da visita à incubadora) das entrevistas in 

loco, buscou-se a coerência entre os fatos narrados durante a condução das entrevistas por 

meio de perguntas para reforço de compreensão e resgate de pontos relevantes pós-narrativa. 

Buscou-se, ainda, a correspondência entre fatos narrados em diferentes fontes: observou-se 

que alguns fatos comuns e/ou características foram narrados por mais de um entrevistado e, 

ainda, alguns dados puderam ser validados nos levantamentos documentais. Após a primeira 

reorganização, cada narrativa foi validada por cada um dos entrevistados, que contribuíram 

para eventuais ajustes. 

 

De maior criticidade para o presente estudo é a validade da análise.  Para lidar com essa 

questão, foram observados os seguintes aspectos (RIESSMAN, 2008): 

- Primou-se pela coerência epistemológica, assumindo a natureza interpretativa das 

estórias narradas; 

- Cada estória apresentada na seção de análise dos resultados foi cuidadosamente 

redigida de forma a demonstrar a correspondência entre evidências e achados, 

evidenciando os passos metodológicos e explicitando os caminhos investigativos; 

- A apresentação dos resultados e de sua análise foi construída de forma a interpretar e 

construir análises de pontos de convergência e divergência entre as experiências 

relatadas. 
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4. A INCUBADORA CELTA 
 

Criada em 1986 em Florianópolis (SC) o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas (CELTA) é a incubadora da Fundação CERTI (Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras), que atua em prol do desenvolvimento de competências e soluções 

tecnológicas inovadoras para a sociedade e o mercado brasileiros. 

 

Com a missão de “prestar suporte a empreendimentos de base tecnológica (EBTs) e, ao 

mesmo tempo, estimular e apoiar sua criação, desenvolvimento, consolidação e interação com 

o meio empresarial e científico”, a incubadora nasceu dentro do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como um vetor para 

desenvolver a capital catarinense como referência no setor tecnológico, atraindo empresas 

para a região e aproveitando os talentos e o conhecimento gerados pela universidade. 

 

No momento desse estudo, a incubadora abrigava trinta e seis empreendimentos residentes, 

que, juntos, possuíam um faturamento anual de aproximadamente R$ 70 milhões e geravam 

cerca de 800 empregos diretos. Adicionalmente, existiam onze empreendimentos vinculados 

em um programa de incubação virtual. 

 

Nos últimos três anos antecedentes ao estudo, o CELTA havia liberado dezenove de um total 

cem empresas que graduara. Considerando-se todas as graduadas (desde o início da 

incubadora) até o momento da pesquisa, juntas faturaram cerca R$ 6 bilhões. Segundo 

informações disponibilizadas pela entidade, esse foi considerado o maior volume de 

faturamento de empreendimentos nascidos em incubadoras do país até então. 

 

A incubadora visa a atender empreendimentos selecionados com base em critérios 

relacionados a tipos e categorias de empreendimentos. 

 

Em relação aos tipos, a incubadora propunha-se a atender EBTs que gerassem, adaptassem ou 

aplicassem intensivamente conhecimentos científicos e técnicos avançados e inovadores em 

seus produtos ou serviços nas áreas de automação, eletrônica, informática (tanto hardware 

quanto software), instrumentação, mecânica de precisão, meca-optoeletrônica, 

microeletrônica e telecomunicações. 
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Em relação às categorias, são habilitados os empreendimentos que se enquadrem nas abaixo 

relacionadas (texto extraído na íntegra do site da incubadora):  

- Empresa criada por Pessoa Física: Oportunidade ao 
pesquisador/profissional que tenha uma ideia/projeto/produto e que 
deseja criar no CELTA a sua própria empresa de base tecnológica.  

- Empresa criada por Pessoa Jurídica: Empresa ou grupo empresarial que 
deseja criar uma nova empresa de base tecnológica em busca de maior 
apoio técnico, e/ou gerencial, e/ou integração com outras empresas.  

- Empresa Transferida: Empresa de base tecnológica já constituída no 
mercado e que deseja transferir-se para o CELTA em busca de maior 
apoio técnico, e/ou gerencial, e/ou integração com outras empresas.  

- Divisão de Desenvolvimento: Empresa já constituída, que deseja instalar 
no CELTA um corpo técnico para desenvolvimento de novos produtos 
de base tecnológica. 

 

Sobre a infraestrutura: 

 

Instalada em um prédio construído em 1995 e cedido pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina, a incubadora situa-se dentro de um parque tecnológico do município de 

Florianópolis.  

 

Além da alocação das empresas em espaços privativos (os chamados “módulos”, que somam 

um total de 129 unidades de 30 e 40 m² alocados segundo a demanda e disponibilidade, com 

garagens associadas) com valores subsidiados, as demais facilidades de infraestrutura são 

disponibilizadas para os empreendedores: 

- Centreventos Ministro Renato Bayma Archer: complexo composto por auditório, três 

salas de reunião e hall de eventos, destinado a eventos, treinamentos, reuniões de 

interesse das empresas e instituições externas;  

- Restaurante e lanchonete: ambientes de convívio para refeições completas, lanches e 

recepções especiais;  

- Centro de serviços: duas agências bancárias, caixas automáticos, agência de turismo e 

outros serviços para atendimento às demandas usuais das empresas; 

- Comunicação e informática: sistema de comunicação de voz (Central Telefônica DDR), 

rede interna que integra todas as empresas, acesso gratuito à internet através da Rede 

Catarinense de Tecnologia, patrocinada pela FAPESC.  
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- Alocação de equipamentos: conjunto de equipamentos audiovisuais de apoio à 

realização de eventos e treinamentos, além de instrumentos, equipamentos e 

ferramentas de uso técnico e laboratorial. 

 

Adicionalmente, a incubadora propicia os seguintes serviços de suporte aos empreendedores 

(texto extraído na íntegra do site da incubadora):  

- Suporte ao Desenvolvimento Empresarial: apoio na participação em 
feiras, orientação fiscal, orientação jurídica (de caráter básico); indicação 
e intermediação de serviços de apoio ou consultoria nas mais diversas 
áreas, como contabilidade, design gráfico, treinamento empresarial, 
assessoria e psicologia organizacional.  

- Suporte Operacional: serviços de condomínio (limpeza, mensageiro 
interno e externo, segurança, telefonista, setor de materiais etc.), bancos, 
caixas eletrônicos 24h, restaurante e lanchonete, agência de viagens, 
correio, loja de materiais de expediente e reprografia.  

- Sistema de Qualidade: gerenciamento da infraestrutura e dos serviços de 
suporte, de modo a cumprir a missão da incubadora de assegurar o 
sucesso dos EBTs. Garante a melhoria contínua, a partir da percepção 
das necessidades dos usuários, do comprometimento dos colaboradores e 
da agregação de experiências externas.  

- Sistema Informatizado de Administração: ferramentas modernas de 
gestão operacional, que disponibilizam informações conjunturais sobre a 
incubadora e seus empreendimentos, colaborando com dados precisos e 
atualizados para as formulações estratégicas.  

- Suporte Tecnológico: intermediação de negócios tecnológicos entre as 
empresas incubadas e outras empresas e ICTIs parceiras, dentro de um 
enfoque de gestão da inovação tecnológica; alocação de equipamentos, 
acesso a equipamentos em instituições locais, busca de informações 
tecnológicas e promoção de cursos e palestras técnicas.  

- Suporte Estratégico - Financeiro: orientação e apoio da busca de 
financiamento, subvenção, incentivos fiscais, etc.  

- Suporte Estratégico – Tecnológico: intermediação na busca e negociação 
de assessoria técnico-científica, particularmente com UFSC, CERTI e 
outras ICTIs do Tecnópolis.  

- Suporte Estratégico – Negócios: marketing institucional permanente, 
com promoção de interações, visitas e divulgação, interação via redes 
nacionais e internacionais de articulação de negócios, particularmente 
por meio do GO! Global Opportunities for Innovation.  

- Suporte Estratégico – Capitalização: articulações de interesse dos 
empreendedores junto a fundos de investimentos de Venture Capital 
(Cventures, Criatec, BZPlan e outros) e investidores (Angels, Bancos, 
etc).  
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- Suporte Estratégico – Jurídico: por meio de escritório especializado em 
questões institucionais, contratos de negócios tecnológicos, propriedade 
intelectual, etc. 

 

Sobre o processo seletivo de empreendimentos a serem incubados: 

 

O ingresso de um empreendimento ao programa de incubação residente no CELTA é 

condicionado à avaliação a partir da inscrição a um edital permanentemente aberto aos 

interessados. Tal edital, cuja inscrição é on line e gratuita, destina-se a empreendedores 

detentores de um negócio inovador (de acordo com os tipos e categorias abrangidas pela 

incubadora), com a ideia já consolidada e em fase de crescimento e expansão de mercado. Na 

inscrição ao processo seletivo, os empreendedores devem apresentar o plano de negócios de 

seu empreendimento, seguindo o modelo do formulário de inscrição. 

 

As inscrições e planos apresentados pelos empreendedores são analisados e selecionados por 

um grupo de trabalho designado pela Incubadora CELTA, composto por instituições 

representativas da comunidade promotora do desenvolvimento empresarial e regional. Tal 

avaliação toma como base um processo de articulação de competências e instrumentos 

desenvolvidos pela incubadora, que visam uma análise mais precisa do potencial de sucesso e 

riscos dos empreendimentos de base tecnológica. 

 

Como alternativa a empreendedores que pretendam amadurecer e desenvolver seu negócio 

ainda em estágios mais incipientes, a incubadora oferece a possibilidade de incubação virtual 

por um período de dois anos de condições especiais. Tal programa de desenvolvimento que 

visa oferecer suporte às empresas para crescerem e aumentarem sua capacidade competitiva 

sem assumir grandes custos. As empresas virtuais poderão, a qualquer momento, passarem 

para o processo de incubação residente. 

 

Sobre as fases do programa de incubação: 

 

De modo geral, o programa de incubação oferecido pelo CELTA estrutura-se para promover a 

capacitação na gestão da empresa, seu desenvolvimento, execução, planejamento e 

monitorização de estratégias, o acesso a fontes de financiamento de forma a facilitar a 

obtenção de recursos para investir e a promoção de parcerias estratégicas.  
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As fases do programa de incubação são reconhecidas por meio de uma avaliação semestral de 

desempenho das empresas incubadas, denominado MAC - Método para Avaliação da 

Competitividade. Tal processo avaliativo, desenvolvido e aplicado por um parceiro da 

incubadora CELTA, visa avaliar os principais processos de uma empresa incubada, 

acompanhando a evolução competitiva do negócio por meio de indicadores até identificar o 

momento ideal para a graduação. Partindo-se do princípio de que o desenvolvimento de cada 

processo deve ser aprimorado de acordo com a evolução da maturidade de cada negócio, seu 

conceito centra-se na avaliação dos principais processos de uma organização, orientados pelos 

eixos do CERNE [um modelo de gestão para incubadoras de empresas, desenvolvido pelo 

SEBRAE e Anprotec] e preceitos dos critérios de excelência da FNQ (Fundação Nacional da 

Qualidade). A cada ciclo de avaliação, os empreendimentos incubados recebem relatórios 

individuais de avaliação em Tecnologia, Produto, Mercado, Gestão, Finanças e Pessoas. Estes 

diagnósticos identificam pontos fortes e fracos de seus negócios, para melhoria de seu 

desempenho.  

 

Não é estipulado um tempo padrão de incubação, que depende do tipo de desenvolvimento 

necessário para cada negócio. O programa está estruturado de acordo com as quatro fases 

apresentadas abaixo: 

 

1. Implantação: período necessário para a instalação do empreendimento no CELTA. As 

principais atividades desenvolvidas nesta fase referem-se aos quesitos iniciais para a 

operacionalização da empresa, tais como:  

- Legalização do empreendimento, como alvará de funcionamento, registro na Junta 

Comercial, procedimentos para emissão de notas fiscais, abertura de conta corrente e 

carteira de cobrança, registro de assinatura dos sócios no cartório, etc.; 

- Infraestrutura: Instalações físicas em geral, mudança, contratação de pessoal, etc.. 

 

2. Crescimento: período referente à consolidação técnica e financeira do empreendimento. 

Nesta fase o empreendimento deverá alcançar: 

- Atendimento às normas técnicas exigidas; 

- Instalações laboratoriais; 

- Recrutamento/treinamento de R. H.; 
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- Processo de homologação e/ou cadastramento do produto; 

- Aperfeiçoamento do produto; 

- Identificação de clientes; 

- Definição de sua estratégia de comercialização; 

- Capitalização do empreendimento; 

- Reavaliação da viabilidade do empreendimento; 

- Aperfeiçoamento das instalações físicas; 

- Apoio administrativo.  

 

3. Consolidação: fase em que o empreendedor deve se ater ao fortalecimento econômico da 

empresa, visando sua futura transferência para instalações próprias definitivas. Além do 

aprimoramento dos itens da fase anterior, o empreendimento deve buscar amadurecimento 

nos seguintes aspectos: 

- Formação e aperfeiçoamento das equipes; 

- Desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento dos atuais; 

- Inovação do processo produtivo; 

- Captação de novos clientes e consolidação dos atuais; 

- Necessidades de capital e fontes de recursos humanos; 

- Revisão da estratégia de comercialização; 

- Capitalização do empreendimento; 

- Refinamento o apoio administrativo; 

- Projeto de instalações próprias e imobilização. 

 

4. Liberação: É o momento no qual a empresa é graduada. Assim, deve estar apta para a 

transferência em definitivo para suas instalações próprias, deixando de obter subsídios. As 

empresas graduadas continuam a participar dos eventos e serviços de suporte estratégico. 

 

O ecossistema de empreendedorismo da Grande Florianópolis 

 

A incubadora CELTA compõe uma rede de incentivo e suporte ao empreendedorismo de 

inovação tecnológica da região metropolitana de Florianópolis. Tal rede, denominada 

“ecossistema de empreendedorismo de inovação”, ganhou corpo a partir da criação da 

incubadora e contou com investimentos diretos do governo do estado de cerca de R$50 
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milhões ao longo de 25 anos. Compreende outras cinco incubadoras de empresas, três parques 

tecnológicos, dezesseis centros acadêmicos (universidades e faculdades), sete complexos 

empresariais para empreendimentos de tecnologia, dentre outras entidades que atuam em 

variadas frentes em prol do desenvolvimento dos negócios locais. 

 

Para entender a formação e relevância desse ecossistema, remete-se à década de 1980. 

Naquele momento, a economia de Florianópolis era baseada no funcionalismo público e no 

turismo de veraneio, e a região não tinha capacidade para absorver os engenheiros formados 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e na Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), que começaram a montar seus próprios negócios, preconizando a vocação 

empreendedora do município. 

 

Atualmente, a Grande Florianópolis concentra cerca de novecentas empresas tecnológicas, 

com cerda de 20.000 postos de trabalho. O setor é considerado a maior base de arrecadação de 

impostos (de cerca de R$200 milhões anuais), responsável pela mudança do perfil econômico 

e cultural da região, assumindo a liderança da origem do PIB da capital catarinense, antes 

creditada aos setores de turismo e funcionalismo público. 

 

Em 2015 e 2016, Florianópolis foi reconhecida como a segunda melhor capital do país para 

empreender segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), levantamento feito pela 

Endeavor.  

 

Nesse ecossistema, a Fundação CERTI tem papel primordial, não apenas como a fundadora 

da incubadora CELTA, mas também pela incorporação de outros programas de apoio ao 

empreendedorismo, atuando como uma ponte entre a academia e o setor produtivo da região. 

Dentre as iniciativas, destaca-se o Sinapse da Inovação, um programa que oferece recursos e 

capacitação técnica a fim de transformar ideias inovadoras ⎯ geradas por estudantes, 

pesquisadores e profissionais de diferentes setores do conhecimento e econômicos ⎯ em 

negócios na fase de pré-incubação. Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 

de SC (Fapesc), o programa já apoiou a criação de 385 empresas e destinou R$ 30 milhões em 

recursos desde que foi criado, em 2008. A CERTI abrange também mecanismos de incentivo 

como o programa de aceleração Darwin Starter, a empresa de venture capital CVentures e seu 

Fundo Primus. A entidade é também responsável pela criação do parque de inovação Sapiens 
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Parque no Norte da Ilha, além de projetos de instalação de parques tecnológicos em outras 

regiões do estado como Lages, Tubarão, Criciúma, Joinville, Jaraguá do Sul e Chapecó. 

 

Destaca-se que os empreendedores aprovados nos programas Sinapse da Inovação e Darwin 

têm sua aprovação imediata ao programa de incubação no CELTA, desde que não conflitem 

com os empreendimentos já aprovados, de acordo com o edital da incubadora. 

 

A destacada atuação da Grande Florianópolis no setor de tecnologia e sua reconhecida 

favorabilidade ao empreendedorismo colocam a capital como uma aposta para a posição de 

“Vale do Silício da América Latina”, ou, de acordo com os empreendedores locais, a “Ilha do 

Silício”. 

 

Os participantes da pesquisa 

 

Dentre o público atendido atualmente pela incubadora CELTA, para essa pesquisa foram 

considerados empreendimentos contemplados no modelo de incubação residente, do tipo 

“empresa criada por pessoa física”, em fase final de incubação (consolidação) e graduadas há, 

no máximo, 1,5 anos. A partir desse critério, os participantes da pesquisa (empreendedores) 

foram indicados pelo gestor da incubadora, considerados casos de sucesso em relação ao 

programa de incubação. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
	

Cases can uncover social practices that are taken for granted. […] Cases 
studies can “close in” on everyday situations and test how something occurs 
in social life. The advantage here is depth rather than breadth. (RIESMAN, 
2008, p. 194) 

 
Após ter apresentado o contexto geral da incubadora, essa seção apresenta os resultados e 

discute sua análise concomitantemente. Entretanto, a discussão proposta aqui é apresentada 

em dois momentos. Primeiramente são apresentadas as narrativas sobre o desenvolvimento 

dos cinco empreendimentos investigados, organizadas de acordo com a interpretação e análise 

da pesquisadora. Nesse momento, o leitor será conduzido pelas correlações entre as 

evidências e os elementos teóricos propostos pelo modelo dos 4I’s, conforme sugerido por 

Riessman (2008, p.188): “[…] to bring the reader along with [the investigator] as they 

uncover a trail of evidence, and critically evaluate each piece in relation to others.” 

Posteriormente, a partir do conjunto cumulativo de evidências, são apresentados blocos de 

análise construídos pela pesquisadora de forma interpretativa destacando-se elementos do 

modelo teórico coletados ao longo das narrativas apresentadas. 

 

Ressalta-se que as narrativas constituem-se as estórias sobre o desenvolvimento dos 

empreendimentos, relatadas a partir do ponto de vista de seus empreendedores (segmentos 

delimitados de textos de entrevistas) e complementadas por dados documentais (informações 

de seus respectivos sites de internet e materiais impressos).  Tais narrativas representam, 

ainda, a interpretação da pesquisadora sobre as experiências interpretadas e relatadas pelos 

narradores, reconstruídas à luz do arcabouço teórico relacionado a AO previamente discutido. 

Em relação ao formato de representação, as narrativas são relatadas empregando-se de trechos 

de entrevistas com discurso “limpo” (ou seja, com pequenos ajustes de concordância e 

linguagem visando proporcionar maior conforto ao leitor), mescladas a parágrafos construídos 

pela pesquisadora.  
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5.1 Narrativas sobre o desenvolvimento de empreendimentos contemplados pelo 

programa de incubação 

 

5.1.1 Photonita Metrologia Óptica (incubada) 

 

A empresa hoje 

 

A Photonita é uma empresa brasileira, sediada em Florianópolis (SC), que desenvolve, produz 

e comercializa sistemas ópticos avançados. Sua missão é: 

Promover negócios com inovação aplicando tecnologia óptica para 
disponibilizar soluções, produtos e serviços competitivos às demandas de 
nossos clientes. (Texto extraído na íntegra do site da empresa) 

 

Fundada em 2002, a empresa desenvolve soluções de medição empregando a óptica como 

princípio para diversos tipos de indústrias como automotiva, alimentícia, farmacêutica, 

médica, setor de óleo e gás, predial e de segurança pública. Seu portfólio de soluções é 

flexível e abrangente, incluindo desde produtos standard (equipamentos desenvolvidos ou de 

representação para revenda), a prestação de serviços de medição (empregando seus 

equipamentos) e de desenvolvimento de soluções customizadas, além da atuação em 

treinamento e consultoria técnica.  

 

Atualmente incubada no CELTA, a empresa tem um quadro enxuto formado por três sócios e 

três funcionários, instalados em uma área de 100 m2, que abriga tanto sua administração, 

quanto o laboratório e a oficina de produção. 

 

Apesar do quadro enxuto, a empresa implantou seu sistema de qualidade e tem seus 

procedimentos operacionais formalizados em um manual de qualidade (AO).  
Todas as funções estão formalizadas pelo sistema de qualidade. Todos os 
processos [também]. A gente tem ali todos os processos operacionais. Então 
tem lá como deve ser feito uma venda, como deve ser feito o atendimento ao 
cliente [...] tudo isso é organizado e formalizado. O manual da qualidade é 
da empresa. Alguns pontos desse manual acabam falando a respeito só dos 
produtos da área médica, mas a parte de processos é da empresa como um 
todo, não tem como separar. [...] Logo na entrada da empresa tem o quadro 
com a missão e a visão, tem nossas patentes lá, prêmios que a gente ganhou. 
[...] Pelo sistema da qualidade todos têm que ter acesso a essa informação. 
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Atuando em um segmento de tecnologia com ciclo de desenvolvimento longo, a Photonita  

apresenta, consequentemente, uma característica de ciclo de incubação maior. 
Quando você tem tecnologias muito inovadoras, o ciclo de desenvolvimento 
e a latência de tudo isso às vezes exige maior tempo de incubação. Os 
produtos que a Photonita desenvolve são de altíssima tecnologia. Para você 
ter uma ideia, o equipamento que a gente desenvolve na área de segurança 
pública, só ele, já tomou oito anos de desenvolvimento. 

 

Pré-start-up (Reconhecimento e exploração da oportunidade empreendedora) 

 

A ideia da Photonita originou-se a partir da busca por aplicação prática de tecnologias 

derivadas de pesquisas desenvolvidas em um laboratório da Universidade Federal de Santa 

Catarina no qual um dos seus sócios-fundadores trabalhava (AI). 

A Photonita é uma spin off do laboratório de metrologia e automatização da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi idealizada por um dos 
sócios, que é professor e coordenador do laboratório. Ele via uma certa 
distância da academia em relação às soluções industriais. O que acontecia? 
As ideias eram geradas no laboratório da universidade e morriam ali, muitas 
delas poderiam ser replicadas e transformadas em produtos para atender a 
indústria. Então ele viu a possibilidade de que fosse criada uma empresa para 
que algumas das tecnologias e ideias que ele tinha pudessem ser 
desenvolvidas no âmbito da empresa e gerassem frutos para a indústria, e, 
lógico para ele também como fundador da empresa. Surgiu uma 
oportunidade da Finep, na época era um programa chamado CT-Petro 
[primeiro fundo setorial da Finep, criado em 1999] que financiava a abertura 
de algumas empresas que tivessem como foco desenvolvimento de soluções 
na área de óleo e gás. Aí como existia uma ideia de um produto ⎯ um 
sistema de medição de tensões residuais ⎯ então surgiu a ideia de 
desenvolver esse produto.  

 
O trecho acima sugere que a identificação da oportunidade empreendedora aconteceu a partir 

de um desconforto (intuiting) do sócio-fundador ⎯ “Ele via uma certa distância da academia 

em relação às soluções industriais” ⎯ que, diante da oportunidade do edital de subvenção, 

transformou-se em uma possibilidade de empreender (interpreting) ⎯ “Então ele viu a 

possibilidade de que fosse criada uma empresa para que algumas das tecnologias e ideias que 

ele tinha pudessem ser desenvolvidas no âmbito da empresa”. Ressalta-se, entretanto que todo 

o conhecimento técnico e capacidade inventiva do sócio (AI), nesse exemplo, constituíram-se 

uma plataforma que possibilitou o desencadeamento desse processo.  
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Start-up (Conceito do negócio definido e compartilhado entre os indivíduos envolvidos 

no desenvolvimento do novo empreendimento) 

 

Motivados pela oportunidade aberta em função do edital de subvenção, três professores e um 

engenheiro do mesmo laboratório de pesquisa associaram-se para formalizar o projeto da 

solução para o setor de óleo e gás e submetê-lo aos editais tanto da Finep quanto da 

incubadora (integrating). 
Em princípio era uma ideia de criar esse produto, vender o produto, o 
serviço. Foi-se adiante nessa ideia, submeteu o projeto à Finep. [...] O C., 
que é meu sócio, ele fazia mestrado também e ele estava envolvido com o 
professor A.. E ele ajudou a redigir o projeto e tinha mais dois professores 
envolvidos também. Então eles se juntaram e redigiram esse projeto e 
submeteram à Finep e para a incubadora.  

 

Incubação: Crescimento (Desenvolvimento da escalabilidade e expansão do mercado 

consumidor) 

 

Aprovada tanto para a incubação quanto para a subvenção financeira do fundo da Finep, a 

Photonita instituiu-se formalmente e instalou-se no CELTA em agosto de 2002, contando 

com a atuação de um funcionário para sua operação comercial (que, futuramente, se tornaria 

sócio da empresa). 

Na época eu fui convidado para ser um funcionário da empresa, mas a 
empresa era incipiente, estava no começo, eu meio que assumi um risco lá. 
Fiquei trabalhando, mas era meio informal, eu não tinha carteira assinada, 
nada. Então a empresa começou e, no começo, era um serviço de medição na 
área de óleo e gás. E eu procurava vender também a parte de consultoria 
porque era conhecimento que a gente tinha e podia vender. [...] Eu era gestor 
comercial, fazia tudo porque eu ficava sozinho na empresa.  

 
A admissão do empreendimento na incubadora representou um “selo” de credibilidade à ideia, 

alicerçando subsequentes momentos difíceis da fase inicial do negócio. 
Para você conseguir entrar no CELTA você tem que ter um plano de 
negócios viável. Então, no primeiro momento, significou que tínhamos um 
negócio com uma ideia, com perspectivas. Isso é a primeira coisa que vem à 
cabeça. Só que logo em seguida você começa a ser bombardeado com as 
dificuldades que qualquer empreendimento te impõe. Então o CELTA não 
vai te pegar na mão e te ajudar, ele vai dar um suporte básico ali para a tua 
empresa funcionar, mas a ideia é tua, então você tem que fazer ela prosperar. 
Logo depois do momento em que você se sente bem porque foi aceito por 
uma incubadora, tem uma ideia boa, aparecem os problemas e você vê que 
tem que buscar soluções e meios de manter a empresa aberta e sustentável 
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economicamente falando. Isso é uma dificuldade no começo para qualquer 
empreendedor. Principalmente para quem empreende na área de tecnologia, 
porque você tem que desenvolver algo primeiro para depois vender. Isso 
toma tempo e enquanto isso não fica pronto, como você vai se sustentar? 
Então é uma dicotomia que você tem que trabalhar, viver e desenvolver e 
sem um produto consolidado... isso é um pouco complicado. 

 
O distanciamento dos sócios e outras escolhas feitas pela Photonita limitaram o crescimento 

da empresa. Envolto por dilemas pessoais (intuiting-interpreting), o empreendedor, até então 

funcionário da empresa, decidiu (AI) por deixar as operações da empresa em meados de 2004. 

Eram os três professores e o engenheiro. Todos eles são engenheiros, mas o 
C. era só engenheiro e não professor. Os outros eram professores, só que 
todos eles tinham um outro emprego. Eles tinham a renda deles e a empresa 
era uma aposta. Eu não: eu só dependia da Photonita, meu emprego era a 
Photonita, por isso eu digo que naquele momento eu assumi um certo risco. 
[...] Passaram-se aproximadamente dois anos nessa história, a empresa 
estava meio que andando de lado, conseguindo se manter. [...] Depois 
chegou um ponto que, como a empresa não estava evoluindo muito e eu era 
um empregado, eu resolvi sair da empresa.  

 

Esse contexto mobilizou os sócios-fundadores a dedicarem-se mais às atividades cotidianas da 

empresa incubada, alavancando contratos de prestação de serviços de consultoria.  

Quando eu resolvi sair, eles [os sócios] foram para a incubadora para a 
empresa não morrer. [...] Eles começaram a desenvolver um outro produto 
em virtude de uma demanda que veio de uma empresa da área automotiva. 
Então veio uma demanda "precisamos de um produto que faça isso e isso", 
eles começaram a desenvolver esse produto. [...] Quando você tem uma 
necessidade explícita por algo que você sabe fazer é mais fácil porque você 
desenvolve já com uma perspectiva de ganhos futuros. Quando você 
desenvolve simplesmente porque você acredita que aquele produto que você 
está fazendo vai dar certo, você assume um risco maior. Como a Photonita 
conseguia prestar uns serviços de desenvolvimento específicos de 
consultoria, isso acabava meio que sustentando um pouco a empresa no 
começo, além do primeiro produto que foi desenvolvido. [...] A empresa 
estava se sustentando através desse serviço de consultoria, mas a coisa 
começou a se consolidar quando veio alguém e pediu pra fazer algo que 
poderia virar um produto mesmo, um produto adicional do portfólio. Isso 
aconteceu como uma reação ao mercado, sem dúvida. Foi a indústria que 
chegou até a gente e disse: preciso que você desenvolva um produto que faça 
isso e isso. Aí foi iniciado o desenvolvimento do segundo produto do nosso 
portfólio. 

 
Aqui, o desfalque na equipe impulsionou a aproximação dos sócios para o dia-a-dia da 

empresa. Sugere-se que esse movimento tenha, por sua vez, oportunizado a mudança de 
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perspectiva aos empreendedores (intuiting-interpreting), abrindo espaço para o acesso a uma 

nova demanda de mercado. Atentos à oportunidade que apresentou-se pela interação com os 

clientes (integrating-interpreting), o grupo iniciou (integrating), então, o desenvolvimento de 

um novo produto para atuação em num novo segmento – a indústria automotiva 

(institutionalizing).  

 

Nos quatro anos que ficou afastado da Photonita, o empreendedor trabalhou em outra empresa 

situada na mesma incubadora. Durante esse período, ampliou seu repertório sobre a operação 

de startups e refinou a percepção sobre suas preferencias pessoais (AI). 

Na época eu saí porque a empresa não tinha como assumir uma 
responsabilidade me colocando como empregado. Eu já estava formado, 
mestre, tinha casado, eu queria uma perspectiva melhor de emprego pra 
mim. Eu tinha estudado pra caramba e não queria ser subempregado de 
ninguém. Eu não queria isso pra mim. Então eu saí e fui trabalhar numa 
empresa de engenharia. Trabalhei esses quatro anos numa empresa muito 
legal aqui de Florianópolis, que era incubada também. Eu era gerente 
financeiro ⎯ tenho formação em administração também, eles precisavam de 
um gerente financeiro e queriam um engenheiro. Como eu tinha dupla 
formação eu fui para lá e acabei crescendo bastante. Eu gostava muito da 
empresa em que eu trabalhava. Depois eu vi que eu queria empreender 
mesmo e eu estava pensando em ter meu negócio. [...] Eu era um tipo de 
empreendedor interno. Eu era um funcionário, mas eu ajudava bastante no 
negócio, tinha ideias criativas, auxiliava os gestores; eu era o braço direito 
dos dois donos da empresa na época. E eu cheguei num ponto em que ou eu 
virava sócio da empresa, ou eu virava diretor... não tinha mais onde crescer 
ali, ou eu trocava de emprego. Chegou num ponto que eu não avançava 
mais. Eu gostava muito do que os meus chefes faziam ⎯ que era cuidar da 
sua própria empresa. Eu já cuidava pra caramba da empresa, só que ela não 
era minha, era deles.[...] Eu queria [também] fazer coisas diferentes na 
minha área de engenharia e lá eu não tinha oportunidade. Iniciar uma 
carreira na área técnica depois de quatro anos trabalhando como gestor 
financeiro não era uma coisa muito fácil do mercado ver. Então eu falei: 
bom, vou andar com minhas próprias pernas, eu quero ter um negócio meu. 
Só que isso veio na minha cabeça, mas eu não sei até que ponto eu iria pegar 
e sair sozinho e lançar uma ideia minha. Porque eu também não tinha um 
produto, não tinha nada, eu só sabia que eu queria ter um negócio meu, mas 
podia ser um comércio, qualquer outra coisa. 

 

No relato acima podem ser identificados alguns dos elementos mobilizados para a formulação 

(intuiting-interpreting) da decisão de carreira do empreendedor (AI): trajetória acadêmica ⎯ 

“Eu já estava formado, mestre”; condições pessoais ⎯ “casado”; ambições ⎯ “não queria ser 

subempregado de ninguém”; condições contextuais no trabalho ⎯ “Eu já cuidava pra 
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caramba da empresa, só que ela não era minha, era deles”;  percepção sobre o contexto do 

mercado de trabalho ⎯ “Iniciar uma carreira na área técnica depois de quatro anos 

trabalhando como gestor financeiro não era uma coisa muito fácil do mercado ver”; 

expectativas ⎯ “Eu queria [também] fazer coisas diferentes na minha área de engenharia”; 

receios ⎯ “mas eu não sei até que ponto eu iria pegar e sair sozinho e lançar uma ideia 

minha”. 

 

Paralelamente, a Photonita continuou sua trajetória, desenvolvendo seu novo produto e 

ampliando sua carteira de clientes (AO). Foi, então, que um novo edital de subvenção 

viabilizou a reconfiguração de sua estrutura societária, inaugurando uma nova fase na estória 

da empresa. 
Na época a Photonita estava com perspectiva de um projeto Finep para um 
outro equipamento importante que ia ser desenvolvido. O professor A., que 
foi o idealizador da empresa, chegou até mim novamente e falou: “quando 
você trabalhava na Photonita eu sei que a gente não conseguiu mais ir 
adiante, a gente não tinha como te pagar. Mas agora a empresa já está um 
pouco melhor, o que você acha de voltar a trabalhar conosco?” E eu gostei 
da ideia, falei pra ele que eu iria só se eu fosse sócio. Ele me mostrou como 
estava a empresa no momento. Os outros sócios também já me conheciam, 
me queriam como sócio porque eles precisavam de um gestor. Até aquele 
momento, a empresa era de engenheiros e eles precisavam de alguém que 
trabalhasse na área estratégica e de gestão da empresa. Como eu trabalhava 
na área de gestão e de empresa de tecnologia, então eles me chamaram para 
que eu fosse o cara da administração da empresa, o cara com a visão 
estratégica e de gestão. Eu acabei aceitando o convite e voltei para a 
Photonita. 

 

Assim, em meados de 2007, o convite para reinserção na empresa alavancou a carreira 

empreendedora do novo sócio. Em uma reflexão retrospectiva (AI), o sócio resgatou 

elementos de seu repertório que contribuíram para seu interesse em empreender. Nesse 

contexto, o contato com outros empreendedores tem destaque. 
Eu não sei se eu teria me transformado num empreendedor de cara se não 
tivesse vindo a oferta da Photonita. Envolveu um risco, mas eu não tive que 
germinar muito as ideias do que eu ia empreender, isso foi um atalho. [...] 
Quando eu estava já no final da faculdade de engenharia, eu queria trabalhar 
em uma das “big five” de consultoria. E eu consegui: fui trabalhar na Ernst & 
Young, em São Paulo; eu era consultor. [...] Como eu ficava mais no 
escritório do que alocado nas empresas e isso me “encheu o saco”, então 
pedi a conta e voltei para Florianópolis. [Foi quando] trabalhei como 
engenheiro na Fundação CERTI ⎯ que é um centro de empreendedorismo e 
ali a gente acaba tendo contato com muita coisa. Na verdade, assim, eu fui 
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meio que contaminado pela história: o tempo todo você vendo a parte de 
gestão, empreendedorismo, você vai se contaminando, não é? Estou falando 
“contaminando” da forma boa. Você vai recebendo influências, porque lá 
tinha o professor Schneider ⎯ o cara que inventou a incubadora aqui de 
Florianópolis. Ele é superintendente da Fundação CERTI e ele só é o cara 
que inventou essa história de CELTA, de incubadora. [Nesse contexto] você 
vai conversar com as pessoas, que têm toda uma história de 
empreendedorismo ou querem ser empreendedoras. Conversam com você: 
"quando eu sair da faculdade eu não quero ser empregado, eu quero ter a 
minha empresa". E o ambiente ali onde eu trabalhava, que era um ambiente 
empresarial dentro da universidade. 

 

Essa narrativa sugere a influência da rede de relacionamentos de empreendedores na decisão 

individual por empreender (AI), antes mesmo da consolidação (intuiting-interpreting) da 

mesma ⎯ “eu fui meio que contaminado pela história: o tempo todo você vendo a parte de 

gestão, empreendedorismo, você vai se contaminando”.   

 

Após quatro anos afastado da operação da empresa, o novo sócio pôde perceber suas 

mudanças e amadurecimento. 
Teve esse lapso de tempo que eu dei pra empresa amadurecer, digamos 
assim. Olhando depois, de fora, foi isso o que aconteceu. A empresa 
amadureceu um pouco e foi capaz de me reter porque antes eles não tinham 
como reter. Eu não ia ficar porque não tinha condição, não me pagavam, não 
tinham dinheiro pra me pagar. Depois eu voltei, aí sim a empresa estava um 
pouco melhor e eu resolvi assumir o risco já como sócio.  

 
No trecho específico: “A empresa amadureceu um pouco e foi capaz de me reter porque antes 

eles não tinham como reter.” O narrador refere-se ao sujeito “empresa” tanto na forma da 

terceira pessoa do singular ⎯ “foi” ⎯ quanto da terceira pessoa do plural ⎯ “eles”. Aqui 

ilustra a fusão entre a empresa em si e os sócios nesse estágio de desenvolvimento do 

empreendimento. O trecho abaixo complementa a visão, evidenciando que a atuação da 

empresa estava centrada no conhecimento e atuação dos sócios. 
A gente fazia um marketing nosso pelo potencial de apresentar soluções que 
o mercado exigia mesmo. Então era mais uma venda de conhecimento 
mesmo e quando a gente tinha que desenvolver uma máquina ou prestar uma 
consultoria, claro que a gente usava a expertise e conhecimento dos sócios, 
eles eram professores porque sabiam bastante, mas no final era a empresa 
mesmo que estava prestando o serviço. 

 
A experiência do desenvolvimento do segundo produto revelou-se um aprendizado que 

mudou a forma como os integrantes da empresa viam o serviço de consultoria: antes como um 
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canal de subsistência, passou a ter papel estratégico no acesso a novas oportunidades de 

desenvolvimento de produtos e soluções. 
[Nos quatro anos] a Photonita desenvolveu principalmente seu segundo 
produto, que foi um equipamento para a área automotiva e, lógico, foi 
aprendendo cada vez mais com as consultorias e os serviços especializados 
na área de óptica que ela realizava para a indústria como um todo. [...] A 
consultoria usava a expertise dos próprios sócios mesmo. [...] Isso era meio 
que uma janela aberta da empresa para a gente conseguir visualizar as 
soluções que o mercado demandava e que podiam ser transformadas em 
produtos e replicados para a empresa. [...] A partir do momento em que você 
tem um produto de prateleira, um produto padrão, isso fica mais nítido. 
Porque na verdade o que aconteceu foi em virtude da abertura da Photonita 
para prestação e desenvolvimento de maquinas especiais. Dessa parte de 
consultoria, veio a demanda desse cliente querendo um equipamento que 
acabou virando nosso segundo produto. Então com base nisso você fala: opa, 
a gente não pode fechar essa porta de consultoria, de questionamento que o 
mercado faz pra gente: “Você consegue fazer isso? Você consegue fazer 
aquilo? Você consegue resolver esse problema da indústria?” Porque isso 
são as ideias e as necessidades que vem justamente do mercado e acaba 
alimentando o processo de desenvolvimento de novos produtos e de 
inovação da empresa. Então esse tipo de porta a gente nunca fecha porque é 
do mercado que vem as ideias mais produtivas.  

 

Aqui, pode-se observar a relevância da interação com atores externos ⎯ no caso os clientes 

da consultoria ⎯ na formulação de uma estratégia da empresa (AO) ⎯ consultoria como um 

laboratório para insights de novas possibilidades de produtos para o portfólio da empresa. O 

trecho sugere que tal estratégia formulou-se após a consolidação do produto, que foi 

desenvolvido a partir da demanda do cliente ⎯ “A partir do momento em que você tem um 

produto de prateleira, um produto padrão, isso fica mais nítido”. Ou seja, tratou-se de um 

experimento não previamente planejado pelos empreendedores. Aqui exemplifica que a 

experimentação, mesmo não planejada, é importante gatilho para o processo de aprendizagem 

organizacional (AO) de empreendimentos em estágios iniciais.  

 

Com soluções ainda especializadas nos setores automotivo e de óleo e gás, o risco de 

fechamento da empresa mobilizou (intuiting) os empreendedores a repensarem a estratégia da 

empresa (interpreting-integrating), consolidando um importante aprendizado. 
Nosso principal aprendizado é o da diversificação. A diversificação no Brasil 
é muito importante. Nossos governos fornecem benesses para áreas. Então 
quando você tem, [por exemplo,] a indústria automotiva recebendo incentivo 
do governo, a indústria vai bem. De repente o governo corta e a indústria 
automotiva vai mal. A área de óleo e gás vai bem e de repente vai mal. Então 
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é muito cíclico e se você depende de poucos segmentos você sucumbe; é 
muito difícil, então você tem que diversificar. Quando você diversifica, fica 
mais imune a essas oscilações que o mercado tem. Importante trabalhar com 
alguns segmentos que são mais blindados de crise ⎯ [como o] setor 
alimentício, área médica, setor de serviços ⎯ que são áreas menos 
suscetíveis a crises e faz com que você diminua a velocidade, mas não a tal 
ponto de parar. Chegamos a essa conclusão quase parando. A Photonita 
quase fechou. Depois de 10 anos de vida a Photonita quase fechou porque a 
gente enfrentou uma crise na área automotiva. 

 

A partir de uma situação difícil, coletivamente experienciada pelos sócios (AG), a busca por 

soluções de diversificação constituiu-se um processo de contínuas interações entre os sócios 

(interpreting-integrating-interpreting), que, por sua vez, acessavam seus repertórios 

individuais (AI) para aflorar ideias e possibilidades (intuiting-interpreting). Assim, de forma 

dinâmica e contínua, com sucessivas experimentações, tentativas e erros, aprendizados 

individuais foram sendo integrados ao grupo (interpreting-integrating), que por sua vez 

geravam novos aprendizados para novamente serem testados e elaborados continuamente 

nessa cadeia, conforme ilustrado no trecho abaixo: 
Quando teve a crise da área de óleo e gás, eu falei para os caras: “a gente 
tem que explorar outros mercados”. Então vinha pergunta: "mas o que nós 
vamos fazer?" Daí você começa a tentar buscar novos produtos pra 
desenvolver ou equipamentos que tenham ligação com o negócio da empresa 
que você possa representar ou revender. [...] A iniciativa é sempre isolada, 
mas depois você discute com o grupo. As iniciativas surgiam em boa parte 
das vezes de mim porque eu era o cara que cuidava da gestão da estratégia. 
Então eu falava: “precisamos diversificar”. Essa era a palavra. Daí nas 
nossas reuniões a gente colocava isso sempre em discussão. Diversificar de 
que maneira? Aí é que empacava, porque para isso você precisa ter 
criatividade, precisa ter produto, precisa ter demanda, precisa ter toda a parte 
inventiva da história. Aí é que começam as experimentações: você faz 
protótipos, discute ideias "isso aqui será um produto que o mercado vai 
aceitar? Será que isso aqui dá certo? Esse que a gente já fez para esse cliente, 
será que é uma máquina que dá pra replicar e vender para outros?" Você 
começa a ter esse tipo de discussão mais técnica, mas que envolve mercado. 
Isso é um problema porque pesquisa de mercado na área tecnológica é cara e 
especifica, difícil encontrar quem faça isso com competência e difícil ter o 
dinheiro pra pagar o quanto isso vale. Então você muito vai no feeling, muito 
vai do conhecimento que você tem do mercado, da experiência que você 
tem. Então se você quer fabricar, inovar para a indústria, fazer business to 
business, muito envolve o seu sentimento e conhecimento de mercado. Foi 
tateando nisso, conversando com quem faz o comercial ⎯ no caso era eu e o 
C. [um dos sócios]. A gente discutia bastante em relação ao que o mercado 
queria e tal e aí a gente começou a fazer algumas tentativas. Buscamos os 
endoscópios que é uma linha que a gente representa hoje, muito importante 
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da empresa. É um produto super flexível que atende uma gama muito vasta 
da indústria: pega a indústria alimentícia e automotiva, passa por 
aeroespacial, por metal-mecânica, passa por tudo que é tipo de indústria e 
inclusive a prestação de serviços, oficina mecânica, gente que trabalha com 
inspeção predial, parte de inspeção de dutos na indústria química, de papel e 
celulose. Então são produtos que atendem toda a indústria, de maneira geral. 
Isso traz muita versatilidade e uma diversificação muito importante que a 
empresa precisava. 

 

A validação das alternativas de diversificação, também foram elaboradas por meio da 

experimentação, envolvendo atores internos e externos à empresa (integrating-interpreting-

integrating). 
A gente começou a fazer experiências nessa parte de endoscopia industrial 
porque tinha tudo a ver com a parte de óptica e tinham produtos que daí a 
gente buscou de empresas que não estavam no Brasil, empresas de fora 
mesmo, porque no Brasil não tinha nenhum fabricante desse tipo de 
instrumento e o mercado brasileiro também não fabricava os componentes 
que poderiam ir nesses instrumentos. Então não valeria a pena fabricar isso 
no Brasil também. A gente buscou alguns parceiros no exterior que 
desenvolvessem o equipamento pra gente usando a nossa marca, só que isso 
foi muito devagar, a gente começou sem colocar muito dinheiro e testando o 
mercado já. A gente comprava algumas unidades, tentava vender. Vendia, 
dava certo... E aí a gente foi desenvolvendo mais a área de negócio, hoje é 
uma área de negócio bem importante da empresa. A crise disparou um 
gatilho ⎯ que era o gatilho da diversificação. E a diversificação fez com que 
a gente então buscasse alguns produtos que fossem combinados com o 
negócio da empresa e que atendesse então uma indústria mais geral mesmo, 
que desse um pouco mais de imunidade pra gente em relação a crise. 

 

Assim, os empreendedores puderam reconhecer que a pressão da crise foi fundamental para 

mover a empresa e para se prepararem para cenários ainda piores. 
E graças a Deus que, em virtude dessa crise, esses gatilhos fizeram com que 
a gente criasse meios de sobreviver e ficar mais imune às crises. Porque se a 
gente não tivesse feito isso, quando veio a crise das duas áreas [tanto da 
automobilística quanto da óleo e gás], a gente teria fechado de vez mesmo. 
Porque íamos estar totalmente despreparados para enfrentar outros 
mercados. A gente estava “meio” preparado. A gente sofreu um bocado 
quando teve a crise dupla. Mas se a gente não estivesse preparado, a gente 
tinha fechado há três anos.  

 

A reconstituição de fragmentos da narrativa apresentados acima, sugere-se que: 
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i. Um situação traumática ⎯ “Depois de 10 anos de vida a Photonita quase fechou 

porque a gente enfrentou uma crise na área automotiva” ⎯ desencadeou a 

mobilização dos sócios na busca de alternativas para a sustentabilidade do negócio; 

ii. A partir do desconforto, repertórios individuais (AI) foram acessados para aflorar 

ideias e possibilidades (intuiting-interpreting) ⎯ “A iniciativa é sempre isolada, mas 

depois você discute com o grupo”; 

iii. A partir do debate das soluções alternativas, que mobilizaram também situações 

anteriores da empresa com clientes (AG), disparavam-se os ciclos de experimentações 

(interpreting-integrating-interpreting) ⎯ “Aí é que começam as experimentações: 

você faz protótipos, discute ideias "isso aqui será um produto que o mercado vai 

aceitar? Será que isso aqui dá certo? Esse que a gente já fez para esse cliente, será que 

é uma máquina que dá pra replicar e vender para outros?”; 

iv. A avaliação das alternativas (integrating-interpreting) mobilizou não apenas aspectos 

técnicos, mas também o conhecimento empírico dos empreendedores a respeito da 

dinâmica do mercado ⎯ “Então você muito vai no feeling, muito vai do 

conhecimento que você tem do mercado, da experiência que você tem”; 

v. A exploração de alternativas contou com a participação de atores externos ⎯ clientes 

e possíveis parceiros comerciais ⎯ e foi intensamente ancorada por processos de 

tentativa e erro (integrating-interpreting-integrating) ⎯ “A gente comprava algumas 

unidades, tentava vender. Vendia, dava certo...”; 

vi. E, ao longo de um dinâmico e complexo processo de intensa interação entre os sócios 

(AG), foram consolidados novos produtos para o portfólio (AO) e uma nova 

estratégia para o negócio (AO) ⎯ no caso, a diversificação de mercados-alvo. 

 

Na trajetória da Photonita, os editais de subvenção exerceram papel primordial para o 

desenvolvimento das tecnologias e, consequentemente, sobrevivência e evolução da empresa. 

Nesse tema, a incubadora e a rede de relacionamentos que ela proporciona ⎯ tanto entre 

empreendedores, quanto com instituições ligadas ao incentivo à pesquisa e inovação ⎯ 

desempenharam papel fundamental, atuando como um grande portal consolidador das 

informações difusas a respeito desse tipo de processo. 

A gente sempre sabe dos programas de fomento, se você precisa de um 
auxilio para escrever um projeto, eles te ajudam também. Não existe 
privilégio algum pelo fato de você ser incubado, nada disso. Mas você sabe. 
Se não estivesse na incubadora ia ter que ficar buscando. O negócio meio 
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que brota na mão dos incubados ali: sai no jornal da incubadora, é ventilado 
no corredor, os empreendedores falam "você viu aquele edital tal?", isso é 
meio coisa de “rato de incubadora” mesmo. Essa notícia corre muito mais. É 
a “rádio edital”. Senão você não fica sabendo, ou fica sabendo porque entrou 
no site da Finep, daí você perde o do CNPq, o da Capes, o Tec-inova ⎯ que 
é do estado de Santa Catarina. Perde as cooperações que têm entre Santa 
Catarina e Alemanha, por exemplo.[...] Então isso tudo é muito ventilado na 
incubadora como oportunidade para empreendedores. Como agora, no mês 
passado, teve uma apresentação na incubadora do programa de parceria entre 
Santa Catarina e Berlim. Aí como a gente tem um produto que a gente quer 
lançar, que é um produto mundial, “boto” a ideia na mão de um cara da 
Fundação CERTI que vai até a Alemanha e tenta prospectar um parceiro pra 
mim. Isso você só vê e só tem na incubadora. Não tem em outro lugar. Os 
caras vão lá na incubadora fazer a palestra ⎯ porque dentro da incubadora 
está a Fapesc, a fundação de amparo à pesquisa do estado. Então existe 
também essa simbiose. [...] Pesquisa, extensão, parte de cooperação entre 
países e estados: eles vão lá na Fapesc falar, no auditório do CELTA, na 
verdade, porque as duas entidades estão no mesmo prédio. É legal isso.  
 

Em relação à rede de relacionamentos, o empreendedor entende que incubadora e 

empreendedores são complementares e interdependentes. 
Eu não separaria essas duas coisas porque na verdade o CELTA só existe por 
causa do grupo de empresários. Então não gosto muito de separar isso 
porque as iniciativas podem sair por parte dos empresários, mas a 
incubadora ajuda, como instituição ela é muito forte. 

 
Desenvolvendo suas soluções, a Photonita foi cenário de muitos aprendizados para os 

empreendedores (AI, AG). Após cerca de quinze anos de incubação, prepara-se para a etapa 

de graduação (e os novos aprendizados que estão por vir). 
Estamos em fase de consolidação. A gente está quase saindo da incubadora. 
No processo de incubação não há tempo limite, o que determina o tempo de 
incubação é a natureza do negócio e a gente já está mais maduro. Então no 
CELTA você tem uma série de estágios de incubação. A consolidação é um 
dos últimos estágios. Imagino que daqui um ano e pouco a gente vai se 
graduar. Aí a graduação significa sair do CELTA, significa ir para um outro 
espaço fora da incubadora. [...] A gente não tem o local definido, mas 
estamos nos preparando para isso, porque existe um impacto financeiro e um 
impacto físico. 
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5.1.2 Horus Aeronaves (graduada) 

 

A empresa hoje 

 

Fundada em 2014 em Florianópolis (SC), a Horus Aeronaves desenvolve, fabrica e 

comercializa aeronaves não tripuladas (conhecidos como drones) voltadas a soluções de 

mapeamento para o setor brasileiro de agricultura. Desta forma, a empresa posiciona sua 

proposta de valor na agricultura de precisão, atuando com pioneirismo no movimento 

reconhecido pelo mercado como agricultura digital.  

 

Seu portfólio de produtos (AO), em sua 3a geração de aeronaves, conta atualmente com três 

modelos com capacidade de cobertura de voo de grandes áreas (acima de 5 mil hectares por 

voo), capacidade multisensor para diferentes tipos de câmeras e pouso com paraquedas, além 

de oferecer serviços integrados, como plataforma de processamento de imagens. O foco no 

desenvolvimento interno da tecnologia, centrado em interações contínuas com os clientes para 

aprimoramento dos produtos e serviços, é reconhecido por seus sócios como um de seus 

diferenciais, repercutindo em um aumento médio de até 20% na autonomia de voo e na 

performance geral das aeronaves. Além do compromisso com a funcionalidade e inovação 

tecnológica (AO), a Horus apresenta também foco estético em seus produtos (AO), herdado 

do repertório acadêmico de seus sócios (AI), conforme revelado por um deles: 
Tinha um professor nosso que falava que aeronave bonita voa melhor. [...] 
algumas coisas que a gente aprendeu lá atrás são vigentes até hoje. A gente 
concorda que aeronave bonita voa melhor.  

 

Sua estratégia comercial é composta por três modelos de atuação (AO): venda da aeronave, 

venda do serviço de mapeamento e/ou venda do serviço de processamento das imagens 

provenientes do mapeamento, oferecendo resultados analíticos. Esses modelos comerciais são 

detalhados em sua página da internet e em materiais impressos (AO). Nas palavras de um dos 

sócios: 
Então basicamente o que a gente faz? A aeronave voa. A gente processa as 
imagens aqui ou em nuvem e devolve para a pessoa os resultados analíticos. 

 

Competindo em um mercado ainda em expansão e pouco concorrido, a Horus evidencia seu 

perfil jovem e inovador, primando pelo desenvolvimento contínuo de seus produtos, soluções 

e tecnologia, e buscando reconhecimento diferenciado em termos de qualidade dos produtos, 
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suporte técnico e relacionamento com clientes. Nesse sentido, a empresa desempenha com 

pioneirismo um papel de preparação e capacitação de seu próprio mercado consumidor, desde 

a etapa de prospecção até os cursos e treinamentos de operação após a compra, realizados em 

etapas teóricas e práticas visando operação segura e apropriada dos equipamentos. 
A gente tem todo um setor de marketing para lançar o material, participa de 
simpósios. [...] Teve todo um trabalho desde novembro do ano passado de 
catequização do setor do agronegócio, como um drone pode aumentar a tua 
produtividade, por que ele não é tão complexo. 

 

Graduada da incubadora há seis meses, sua atual estrutura conta com dois escritórios, um 

situado em Florianópolis (SC) e outro em Piracicaba (SP). Além de seus três sócios-

fundadores, a empresa hoje é composta por um time de trinta funcionários subdivididos em 

três grandes setores (área técnica operacional, de projeto e inovação e comercial) com rotinas 

bem definidas (AO): 
A técnica operacional é o que não pode parar de jeito nenhum. O projeto, 
nossos projetos são coisas de desenvolvimento [...]; novos modelos de 
negócio e o comercial é outra parte que não para de jeito nenhum que é 
vender o que o pessoal da produção fez. [...] A gente tem uma reunião de 
diretoria, uma reunião de chefe, cada área tem reunião também para ver o 
andamento uma vez por semana. [...] As reuniões de áreas todo mundo da 
área participa - da produção discute produção, área técnica sempre discute 
área técnica, e reunião de chefes é só cada chefe de área junto com os 
diretores e engenharia de produção. 

 
Apesar de jovem e pequena, a Horus tem seu “DNA” já bem definido (AO). Além das 

documentações técnicas relacionadas a produtos, tecnologias e procedimentos, materiais 

comerciais, conteúdos de marketing, e até time de futebol, a empresa tem formalizações sobre 

quem ela é (visão, missão e valores), definidos a partir dos sócios. 
A ideia toda foi nossa. É a visão que a gente quer da empresa. Não que a 
gente seja fechado, mas... [...]Todo mundo que entra recebe um manual da 
empresa. 

 

Pré-start-up (Reconhecimento e exploração da oportunidade empreendedora) 

 

Ainda cursando a graduação em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), em 2010 os três sócios da Horus começaram a participar de um grupo de 

estudantes de engenharia de desenvolvimento de aeronaves para competição. Ao longo dos 

três anos de engajamento nesse grupo, eles aprimoraram empiricamente conceitos técnicos de 

engenharia (AI) e enfrentaram questões práticas de trabalho em equipe e gestão de recursos 
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(AI, AG). Apesar de não tratar-se propriamente de uma experiência profissional nos 

parâmetros contratuais tradicionais, a vivência da engenharia prática nas empreitadas desse 

grupo de competição gerou aprendizados de base tanto para compreensão de preferências 

pessoais de seus sócios quanto para a futura atividade de empreendedorismo (AI). 
Minha carteira de trabalho é em branco. Basicamente dentro da universidade 
trabalhei no laboratório de pesquisa, mas não gostei muito também, gostava 
mesmo do “aero” que era projetar e construir as aeronaves pra competição. 
Muita coisa que a gente aprendeu lá a gente leva até hoje: qualidade 
construtiva, gerência de projeto, gerência de equipe, tudo lá foi bastante 
intenso.  

 

A equipe, composta por cerca de dez estudantes, foi campeã brasileira em sua categoria de 

aeronave em 2012 e posicionou-se em 3o lugar no campeonato mundial de 2013, que 

aconteceu no Texas (EUA). Inspirados por ideias de outros competidores do campeonato 

mundial, que empregavam-se de tecnologia em suas aeronaves, os três estudantes iniciaram 

seus experimentos rumo à inovação tecnológica de suas criações (AG). 
No final do ano começamos a instrumentar algumas aeronaves, elas não 
eram automatizadas no inicio. Compramos um piloto automático 
[instrumento que guia e controla a aeronave automaticamente], uma câmera. 
Colocamos isso dentro das aeronaves da equipe e vimos bastante potencial 
comercial. 

 

E esse foi o primeiro passo para a ideia do negócio. 

 

Os trechos sugerem que a experiência em grupo dos três sócios antes mesmo da identificação 

da oportunidade empreendedora constituiu-se um processo de aprendizagem em grupo (AG) 

de impacto para o futuro empreendimento ⎯ “Muita coisa que a gente aprendeu lá a gente 

leva até hoje”. Aqui a experimentação empírica tem papel de destaque ⎯ a “mão na massa” 

para projetar, construir, testar, ajustar e competir. Assim, por meio da experiência prática nas 

atividades do grupo de competição, a aprendizagem foi esculpida com a mobilização de, entre 

outros aspectos, conhecimentos acadêmicos, articulação entre a teoria e prática, observação de 

modelos ⎯ os outros competidores do campeonato mundial ⎯ e feedback ⎯ o resultado em 

si das competições. 

 

Tendo em vista o potencial comercial do mercado de drones, os estudantes decidiram explorar 

a ideia (integrating). No final de 2013 inscreveram-se ao prêmio Sinapse da Inovação, um 

programa de incentivo ao empreendedorismo do estado de Santa Catarina que oferece 
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recursos financeiros, capacitações e suporte para a conversão de ideias em empreendimentos. 

Nesse momento, cumprindo exigências do regulamento do prêmio, os sócios, então, 

organizaram suas percepções iniciais (intuiting-interpreting) em formato do primeiro plano de 

negócios do futuro empreendimento (integrating).  
[Para concorrer ao prêmio:] Tem uma ideia, você faz realmente um modelo 
de negócio, o que você espera com aquilo. [...] Em 2014 quando surgiu na 
verdade o Projeto da Sinapse, [a ideia de produto] era uma aeronave de 
monitoramento aéreo, não tinha nenhum foco de mercado. Sabíamos que 
podia ser aplicado em várias coisas, inclusive segurança que era uma das 
[possibilidades] que a gente achou que ia trabalhar. 

 

Start-up (Conceito do negócio definido e compartilhado entre os indivíduos envolvidos 

no desenvolvimento do novo empreendimento) 

 

Reconhecidos e contemplados pelo prêmio, e ainda em fase final para a conclusão da 

graduação, os três jovens empreendedores abriram formalmente a empresa (integrating-

institutionalizing). 

Pela magnitude do prêmio, tivemos recursos pra abrir um CNPJ, ter uma 
contabilidade, dar esses primeiros passos mesmo de estar empreendendo. 
Nem tinha saído da faculdade ainda... O F. [um dos sócios] trabalhava na 
casa dele. A gente estava na faculdade ainda, fazia a parte comercial na casa 
dele, de ficar ligando, vendo as necessidades. Eu e o M. [o outro sócio] 
trabalhávamos na garagem da casa do M. construindo os primeiros 
protótipos e fazendo os primeiros testes de voo. 

 
O início do ano de 2014 foi marcado pela dedicação ao desenvolvimento das aeronaves e 

conhecimento do potencial de mercado (AG), fortemente ancorados na experimentação 

empírica e nos recursos financeiros de subvenção oferecidos pelo prêmio.  
Com o Sinapse a gente comprou eletrônico, fez todos os experimentos. 2014 
inteiro foi só desenvolvimento das aeronaves. [O foco] era mais o produto e 
até a gente não sabia se a gente ia fazer aqueles parecidos com helicóptero 
ou esse tipo que a gente faz hoje. Foram nesses quatro primeiros meses de 
tentativa e erro mesmo, de análise de mercado, levantamento de 
concorrentes e tudo mais, que a  gente foi percebendo que a gente não teria a 
competitividade suficiente para combater os chineses que entram muito fácil 
no Brasil. 

 
Além do suporte financeiro, o prêmio contemplava um programa de capacitação em 

empreendedorismo, porém, na visão de um dos sócios, o mesmo não foi apreciado como um 

diferencial: 
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Foram poucos os suportes que a gente teve, que eu consigo lembrar e falar 
"me deu outra visão, valeu muito a pena, foi isso que mudou totalmente 
nossa dinâmica na empresa", não, foi realmente experiência própria da gente 
de estar indo atrás de cliente, vendo o que [ele] quer e etc.  

 
Os trechos acima ilustram que o aprendizado por tentativa e erro constituiu-se um dos 

principais vetores no amadurecimento não apenas do produto como também do 

posicionamento de mercado ⎯ “a  gente foi percebendo que a gente não teria a 

competitividade suficiente para combater os chineses que entram muito fácil no Brasil”. 

Nessa fase, o aprendizado do grupo de empreendedores (AG) passou a considerar também a 

interação com atores externos ⎯ os potenciais clientes ⎯ que constituíram-se importante 

fonte de feedback ⎯ “foi realmente experiência própria da gente de estar indo atrás de cliente, 

vendo o que [ele] quer e etc.”  

 

Durante o primeiro ano de funcionamento da Horus, as atividades empresariais mesclaram-se 

às atividades de formação profissional dos três sócios, que estavam no último ano de 

graduação. As exigências curriculares relacionadas ao estágio e ao trabalho de conclusão de 

curso (TCC) foram desenvolvidas no próprio empreendimento, ilustrando que na fase inicial 

do empreendimento a aprendizagem de cada empreendedor (AI) e do negócio (AO) 

constituíram-se paralelamente, de forma interdependente e indissociável. 
O TCC do F. [um dos sócios] foi toda a estratégia comercial da empresa [...]. 
O do M. [outro sócio] [...] foi o 1º protótipo de aeronave que a gente fez. E o 
meu já foi o 1º que a gente comercializou. 

 

No aprofundamento para reconhecimento das possibilidades de mercado para a Horus, os 

sócios identificaram (intuiting-interpreting) que a aerofotogrametria convencional era, na 

ocasião, um serviço caro e pouco viável, uma vez que era realizada com aeronaves tripuladas. 

Sendo assim, apostaram que o desenvolvimento da tecnologia dos drones (integrating) 

deixaria esse tipo de serviço mais barato e eficiente, o que abriria um novo mercado cheio de 

oportunidades. 

 

Além da conclusão da formação profissional formal dos empreendedores, o primeiro ano de 

operação da Horus frutificou aprendizados sobre o mercado, componentes e possibilidades de 

produtos, que emergiram concomitantemente por meio das experimentações empíricas e 

interações dos sócios com diversos públicos. 
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Tudo isso foi meio que realmente interações contínuas com nossos clientes, 
pegando feedback, vendo resultados, imagem, isso tudo foi uma evolução 
constante.  [...] A parte de eletrônica no início era algo bem... Estava sendo 
desenvolvido enquanto estava sendo aplicado assim, no mundo inteiro. Era 
uma tecnologia muito nova os pilotos automáticos e era um código aberto, 
então a gente participava da comunidade [virtual], viu que o que estava 
acontecendo, tinha feedback de pessoas do mundo inteiro que estavam 
testando, então a gente sabia o que a gente queria fazer com aquilo, sabia o 
que tinha que fazer para fazer aquilo dar certo. 

 

Aqui, aparecem outros agentes externos contribuindo para o processo de aprendizagem ao 

longo do desenvolvimento do produto ⎯ além dos potenciais clientes, participantes da 

comunidade virtual global ⎯ contribuindo para os aprendizados dos sócios (AG) a respeito 

do produto (AO).  

 

Submersos nessa atmosfera dinâmica de experimentação, interação e rápida absorção de 

aprendizados, o produto evoluiu e, no final do ano, a empresa apresentou seu primeiro modelo 

para comercialização (AO). 
A gente tinha um contato com uma empresa aqui de Florianópolis de 
engenharia ambiental, a gente foi fazer uns testes com eles, a gente foi vendo 
isso, foi avaliando, otimizando o produto [...]. Tivemos quatro protótipos até 
chegar na 4ª versão que a gente achou que estava boa o suficiente. Esse 
modelo a gente vendeu para a Embrapa em São Carlos já em janeiro de 
2015, foi a primeira venda que a gente fez, para a maior instituição do ramo.  

 
Com base nos fragmentos apresentados acima, sugere-se que: 

i. Mobilizando repertórios acadêmicos (AI) e da experiência que viveram juntos na 

equipe de competição universitária (AG), os empreendedores aprimoraram a aeronave 

com a introdução de equipamentos tecnológicos (integrating); 

ii. Os protótipos em desenvolvimento iam a campo ser testados por potenciais clientes 

(integrating), que, ao entrarem em contato com a solução em uso, avaliavam os 

resultados com base em suas necessidades (intuiting-interpreting), e indicavam 

oportunidades de ajustes (interpreting); 

iii. Em paralelo, uma nova utilidade tecnológica ⎯ no caso, o piloto automático ⎯ era 

avaliada como uma boa solução para o produto (intuiting-interpreting) com base nas 

discussões da comunidade virtual (integrating-interpreting), composta por indivíduos 

que também testavam a solução ⎯ “Estava sendo desenvolvido enquanto estava 

sendo aplicado assim, no mundo inteiro”; 
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iv. O conhecimento debatido pelos sócios na comunidade virtual (AI, AG) ⎯ no caso, 

“um código aberto” ⎯ ia concomitantemente sendo integrado ao produto 

(interpreting-integrating), para, então, voltar ao teste de campo (integrating),  

reiniciando o ciclo de feedback do cliente até a configuração da versão final do 

produto (institutionalizing).  

 

A partir desse exemplo procura-se examinar analiticamente o desabrochar de aprendizados 

individuais, grupais e organizacionais (AI, AG, AO), por meio da intensa experimentação de 

tentativas, erros e acertos empregada no desenvolvimento de produtos. Tais aprendizados 

foram esculpidos por meio de processos de intuiting, interpreting, integrating e 

institutionalizing que retroalimentaram-se de forma dinâmica, muitas vezes sobrepostas e 

interdependentes, envolvendo atores internos e externos à organização. 

 
E essa primeira venda abriu um novo capítulo na história da Horus. 

Foi uma venda bem importante, obviamente, a primeira venda, mas 
principalmente porque foi a porta de entrada para vários outros clientes, você 
fala que a Embrapa comprou, que é quem dá o selo de qualidade. 

 
Incubação: Crescimento (Desenvolvimento da escalabilidade e expansão do mercado 

consumidor) 

 

Além de viabilizar financeiramente o início das atividades da Horus, o reconhecimento por 

meio do prêmio Sinapse alavancou credibilidade ao novo empreendimento e abriu as portas 

da rede de empreendedorismo da cidade para os sócios. Após oito meses o empreendimento 

participou do edital para participar do programa de incubação no CELTA. 
A CERTI é quem gerencia... Existe o Sinapse que dá dinheiro para as ideias, 
existe a incubadora que vai pegar essas melhores ideias, não essas cem, mas 
só as melhores e botar na incubação, quem tem noção do que vai dar certo. É 
pelo limite de espaço que eles têm. Então depois disso ainda existe uma 
aceleradora e um fundo dentro da incubadora que é a CVentures e a 
aceleração na época que era o Darwin, que a gente participou também. 

 

Aprovada no processo seletivo, a Horus foi incubada a partir de fevereiro de 2015, após a 

consolidação da sua primeira venda. Esse ano representou a decolagem comercial da empresa 

e validação da solução no mercado. 

Em 2015, vendemos umas quinze aeronaves [...]. 2015 foi basicamente essa 
validação [...] de autonomia, precisão de imagem, problema que a aeronave 
poderia estar dando, qualidade dos equipamentos, motor. 
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No primeiro ano de incubação a Horus contratou três funcionários e os sócios intensificaram 

sua participação na rede de relacionamentos de empreendedores, o que contribuiu para o 

desenvolvimento da empresa. 
Então se eu tinha alguma dúvida "como vocês importam", “tem contato pra 
isso”, “tem contato para aquilo”, “aconteceu isso com vocês”... É mais essa a 
vantagem de estar num ambiente que vai ter ali empresário muito mais velho 
que você, com mais de uma empresa no portfólio. 

 

O relato acima remete à relevância da interação e colaboração entre empreendedores (AI) no 

âmbito da incubadora. 

 

Dentre as passibilidades de suporte e capacitação viabilizadas pela incubadora, a oportunidade 

de criação de vínculos na rede de empreendedorismo é evidenciada por um dos sócios. 
A Horus foi meio rápida. Tinha uma demanda crescente por “imagiamento” 
aéreo, a gente percebeu isso [..] e acabou desenvolvendo aeronaves para 
mapeamento. A gente não estava focando em mapeamento, era 
monitoramento, qualquer tipo de monitoramento. Por essa urgência de 
tecnologia e aceitação tão rápida [...] em 2015 já estava vendendo para o 
Brasil e tendo feedback dos equipamentos para avançar  em 2016. Então essa 
parte mesmo de mentoria e tudo mais, a gente não viu necessidade, a gente 
não ficou carente disso. Então o que da incubadora eu gostava muito era a 
interação com os outros empresários mesmo. Tem uma reunião mensal dos 
empresários mais para descontração mesmo, que é o chopp dos empresários,  
a maioria dessas conversas que eu acabei de falar ocorreram nelas. A 
incubadora promove também, por exemplo, vai vir o diretor de uma 
instituição que vai apresentar um programa de financiamento para startup. 
Se tivesse que ficar em outro lugar, sei lá, peguei um escritório no Santa 
Mônica [um outro bairro da cidade], não ia ficar sabendo o que está 
acontecendo. [A incubadora] trazia essas coisas pra gente, [por exemplo], o 
BNDES ou Finame [...]. Até teve uma agora na semana passada, se não me 
engano, sobre reforma trabalhista, eu vejo muita vantagem nessa dimensão 
de conhecimento, de informação.  

 

A incubadora é, então, reconhecida como o contexto que oportuniza os situações informais e 

formais nas quais a rede de relacionamentos de empreendedores é construída e fortalecida. 

Tais interações entre empreendedores e oportunidades de contato com demais agentes 

influenciados do empreendedorismo ⎯ como, por exemplo, entidades financeiras e 

especialistas em assuntos empresariais ⎯ são apresentados como fortes influenciadores nos 

processos de aprendizado dos mesmos (AI). 
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Apesar da dificuldade de separar as contribuições de diversas fontes de aprendizados, o 

empresário reconhece o amadurecimento dos sócios ao longo de período de incubação. 

Assim, a incubadora é vista como parte indissociável da trajetória do empreendimento e dos 

aprendizados emergentes, representando o contexto que abrigou parte do desenvolvimento da 

empresa. 

O processo inteiro foi feito dentro da incubadora, então tudo o que eu 
aprendi foi dentro da incubadora e não por causa da incubadora em si.  

 

Mantendo a dinâmica de evolução dos produtos e soluções com base na experimentação e 

interação com o mercado (integrating-interpreting-integrating), em maio de 2016 a Horus 

apresentou um novo modelo de produto (AO), com novo design, maior autonomia e cobertura 

de voo, equipado com novas aplicações capazes de monitorar com mais precisão grandes 

extensões de terra, de detectar falhas no plantio, doenças nas plantações, problemas de 

irrigação, ataque de pragas, carência de nutrientes, detectar ervas daninhas, realizar contagem 

das plantas e monitorar o desempenho da safra. 

Esse modelo foi uma resposta para o mercado mesmo.  
 

Em dezembro de 2016 a Horus foi reconhecida como a 2a melhor empresa incubada do país 

pelo Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, realizado pela ANPROTEC 

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de empreendimentos Inovadores), 

aumentando a motivação (interpreting-intuiting) da equipe e sua credibilidade no mercado.  

 

Com base nos aprendizados ao longo de sua trajetória, especialmente por meio das interações 

com clientes e com o mercado em geral, a partir de 2017 a empresa revisou seu 

posicionamento para atuação no nicho específico de agronegócio (AO).  
[O plano de negócio] mudou no decorrer de 2014 inteiro, mas a ideia era a 
fabricação e a comercialização de aeronaves. Teoricamente isso não mudou 
[...]. O que muda nossas ideias são as respostas do mercado e não nada 
relacionado a mentorias ou algo assim. Quem dá a resposta é o mercado.  

 

Em abril de 2017 recebeu um aporte de R$3 milhões de uma gestora de fundos de 

investimentos com o objetivo de ampliar a rede comercial e lançar novos produtos voltados 

para agricultura.  
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Graduação: autonomia 

 

O aporte do fundo de investimentos desencadeou a fase de expansão da empresa e a 

necessidade de ampliação de suas instalações físicas. Em função das restrições prediais a 

empresa saiu fisicamente da incubadora em abril de 2017, mantendo o status de incubada 

virtual, garantindo ainda um vínculo formal com o ecossistema local de empreendedorismo. 
A gente tinha acabado de receber o aporte e era o momento de expansão. 
Precisava de mais espaço e a incubadora não tinha mais. Se tivesse teria 
ficado. A gente ainda está incubado virtualmente, justamente para aproveitar 
tudo o que a incubadora consegue dar. Tem alguns pacotes, por exemplo, 
teve um agora que eu optei por não participar mesmo que é como se fosse 
uma monitoria [semanal] para empresários de Florianópolis. [...] Seria bem 
mais caro, mas eles deram um desconto para o pessoal da incubadora. 
Semana passada teve o pessoal de um banco que veio aqui apresentar para as 
startups. Então se você se desvincula da incubadora como um todo, não 
participa desse ambiente assim, você acaba perdendo essas coisas.  

 
Ainda ajustando-se ao novo espaço físico, a empresa lançou mais dois novos drones (AO) em 

maio 2017, apresentando-os em importantes eventos dos setores do agronegócio (Agrishow 

em Ribeirão Preto - SP) e de aeronaves não-tripuladas (Droneshow em São Paulo - SP). 

 

Apesar do desejo inicial de encontrar uma alternativa para manterem-se nas instalações físicas 

da incubadora, o sócio reconhece que o momento comportava essa mudança para a empresa. 
Não foi um choque tão grande, já estava na hora da gente estar com um 
espaço diferente. Tinha um pessoal também de investimentos que faz um 
tour aí pelas incubadoras, acabamos perdendo isso, não estar mais ali. Mas 
também é outro momento para a Horus, a gente não precisa disso mesmo 
para estar conseguindo investimento, a gente já tem nossas próprias pernas, 
nossos próprios braços, a gente não precisa estar nesse ambiente para estar 
pegando isso. 

 

O trecho acima sugere que a transferência física da empresa oportunizou uma mudança de 

perspectiva para o sócio (interpreting-intuiting-interpreting), trazendo uma ressignificação 

(AI) a respeito da evolução da empresa ⎯ “Mas também é outro momento para a Horus, a 

gente não precisa disso mesmo para estar conseguindo investimento, a gente já tem nossas 

próprias pernas, nossos próprios braços”.  
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Na reflexão em relação à mudança das instalações físicas, o sócio explicita o valor da inserção 

à rede de empreendedores propiciado pelo programa de incubação, além do benefício 

financeiro.  
São duas coisas bem importantes de estar na incubadora, o ambiente, não o 
ambiente físico, mas o ambiente de ter do teu lado outros empresários que 
passam por problemas muito parecidos com o que você passa. E muito 
acessíveis, por mensagem de WhatsApp vai trocar uma coisa que está 
acontecendo. E o outro é realmente o preço do aluguel que é muito mais 
barato, metade do preço que o nosso. 

 

Além dos contatos dos empreendedores diretamente ligados à incubadora, o empreendedor 

destaca a interação em outros fóruns relacionados ao empreendedorismo e reflete sobre a 

influência dessas interações no desenvolvimento da Horus, evidenciando que a aprendizagem 

ao longo da trajetória do empreendimento contou também com a observação de modelos e 

experiências de outros empreendedores.  
Tem encontros de empresários, tem o Case, tem vários... A Endeavor é 
também um grupo bem forte, eu sigo bastante eles, mostra os cases de 
empresários não só de sucesso, mas também dos problemas que eles 
enfrentaram, é bem importante. [...] Vendo o que aconteceu com outras 
pessoas e com outras empresas [...] consigo parar, visualizar e trazer para cá: 
faz assim porque deu isso com outra pessoa.  

 

Além dos assuntos financeiros, técnicos e comerciais, o empreendedor reconhece outras 

questões da complexa prática de empreender. 
Esse acho que é o desafio de toda empresa. Quando começa a crescer, 
contratar uma pessoa por mês, realmente acaba perdendo um pouco da sua 
característica. Assim... no início da empresa eram três pessoas, no 1º ano 
eram cinco, no 2º eram dez e agora são trinta. É bem complicado, é um dos 
maiores problemas manter a cultura, ter pessoas de todas as classes e perfis 
diferentes no ambiente reduzido, oito horas por dia; tem bastante atrito, é um 
desafio bem grande. Questão de cultura, a gente tem que pregar todo dia... 
Isso que é cultura: limpeza do ambiente, como se portar, como se vestir e 
tudo mais, faz parte da cultura organizacional pra que tudo possa passar a 
imagem da empresa daqui pra fora. 

 

O trecho apresenta o paradoxo entre a impressão das características dos empreendedores (AI)  

e a consolidação da identidade da organização (AO), sugerindo que, na percepção do 

empreendedor, a cultura da empresa deva ser reflexo direto e exclusivo do perfil dos sócios ⎯ 

“Quando começa a crescer [...] realmente acaba perdendo um pouco da sua característica. [...] 

a gente tem que pregar todo dia.”  
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5.1.3 Exact Sales (graduada) 

 
A empresa hoje 

 

Fundada em 2015 em Florianópolis (SC), a Exact Sales oferece uma solução voltada a ganhos 

de eficiência em processos de vendas, tais como identificação dos clientes mais propícios a 

efetivar a compra, redução do tempo e despesas de negociação e, consequentemente, aumento 

do faturamento. Tal solução constitui-se da integração entre um método e um software, ambos 

desenvolvidos pela própria empresa (AO). Nas palavras de um dos sócios-fundadores: 
Toda empresa quer vender, todo mundo quer vender mais; não conheço 
ninguém que quer vender menos. É uma “dor” que todo mundo tem: vender. 
A gente desenvolveu um produto para gerenciar a primeira etapa – da pré-
venda. Primeiro tem que fazer uma qualificação, abrir oportunidades de 
novos clientes ⎯ [o que] a gente chama de lead. [A área de pré-venda] 
cadastra o lead, faz a qualificação, o software ajuda a fazer tudo isso e o 
software fala pra ele "esse lead é quente, esse lead não é" e ele só passa para 
o vendedor aquilo que o software deixa. [...] A gente ajuda o cliente a 
parametrizar todo o software, configurar todo ele de acordo com o mercado, 
com o cenário do cliente e quando está bem configurado a equipe começa a 
usar, começa a aplicar essas qualificações, esses filtros, tudo mais, esse 
scoring e o software avalia se pode ou não passar. Também começa a ficar 
integrado com a agenda do vendedor, começa a ficar integrado com o 
telefone, integra com o CRM que ele já usa. A gente não saiu buscando 
competir com alguém, a gente encontrou uma fatia nova no mercado e 
resolvemos atacar.  

 

A empresa graduou-se da incubadora há 8 meses e possui uma equipe de cem pessoas. 

Atuando no modelo B2B, o mercado-alvo da Exact Sales é composto por um grupo 

heterogêneo de empresas e de tipos de negócio, porém todos com a complexidade de 

negociação como ponto em comum. 

Temos clientes de todo tipo. Tem empresa que tem 3 pessoas, [por exemplo,] 
já tivemos empresas que eram 3 sócios. E temos empresas gigantescas que 
também têm fit. O que acontece? A gente busca fit, compatibilidade. Se você 
vende para outras empresas e você tem nessa venda uma negociação 
complexa, a gente consegue te ajudar. Se você tem uma venda como a gente 
batizou de mais transacional, venda de prateleira, ⎯ [por exemplo, se o 
cliente] entra no teu site e compra 3 unidades, ⎯ não é com a gente. Então 
essa qualificação é exatamente isso: se a gente te prospecta, entra em contato 
contigo, a gente tem que entender se tem compatibilidade com o nosso 
produto.  
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A proposta de valor da empresa (AO) contempla a atuação em parceria com seus clientes no 

sentido de aprimorar, qualificar e sistematizar o trabalho da área comercial, e é composta por 

duas etapas: primeiramente, um serviço de consultoria voltada à customização do software e 

implantação do método (com revisão dos processos e da estrutura da área comercial) e, 

posteriormente, um plano de assinatura do software de suporte. 

 

Além da documentação formal (AO) referente às suas soluções oferecidas aos clientes e 

procedimentos operacionais, a empresa tem clareza sobre seu “DNA” (AO), que é 

embasamento para a seleção e desenvolvimento de funcionários. 
Temos visão, valores, missão; é tudo formalizado. Todas as pessoas que 
entram aqui primeiro são recrutadas buscando isso, não adianta te perguntar 
"você acha que você dá um feedback sincero, reto e se sente confortável com 
isso?", [a gente] não pergunta isso, mas a gente tem uma pessoa hoje aqui 
dentro ⎯ que é a nossa coordenadora de RH ⎯ que tenta validar, através de 
dinâmicas e exercícios, quem tem esse perfil. Se você tiver esse perfil ela 
passa para o gestor da área e o gestor da área dá o “ok” ou não na parte 
técnica [...]. Se a pessoa entra, daí ela é apresentada a toda a nossa cultura, 
todas as nossas práticas, nossa rotina, o que a gente faz de diferente, o que a 
gente faz igual, enfim, para ela começar a trabalhar.  

 

Pré-start-up (Reconhecimento e exploração da oportunidade empreendedora) 

 

A ideia da solução oferecida hoje pela Exact Sales elaborou-se a partir da experiência de 

trabalho de um dos sócios-fundadores (AI) em uma empresa incubada no próprio CELTA. 

Assim, o método foi desenvolvido e testado por esse sócio, alavancando reconhecimento 

externo: 

Como um grande exemplo de sucesso pode-se citar a empresa Welle 
Tecnologia Laser, onde foram obtidos resultados expressivos como a 
diminuição em 3 vezes do tempo médio de negociação e o crescimento de 
4,25 vezes do faturamento. Com tais resultados, a empresa foi indicada 
como a de maior crescimento do Brasil em 2013 segundo revista EXAME 
PME e a consultoria Deloitte. (Texto extraído na íntegra do site da empresa) 

 
Motivados pelos resultados obtidos, o fundo investidor da empresa convidou o profissional a 

prestar consultorias nas outras empresas de seu portfólio para implementação do mesmo 

modelo comercial. O convite para replicação do modelo constituiu-se, por si só, um feedback 

positivo sobre a metodologia que, aliado à experiência de mudança de perspectiva propiciada 
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pela sua replicação em outros negócios contribuíram, para a percepção (intuiting) de que 

tratava-se de uma oportunidade empreendedora. Essa experiência constituiu-se o primeiro 

teste de mercado para o futuro empreendedor (interpreting). 

A empresa que ele trabalhava ⎯ coincidentemente era incubada aqui, só que 
estava graduando ⎯ era a Welle. A Welle estava já para sair [da incubadora] 
e aí teve essa ideia, o fundo que investiu na Welle convidou ele a fazer essa 
consultoria em outras empresas da carteira e aí também deu certo. Não é que 
deu certo, estava dando certo. Não é em 3 semanas que vai dar certo. Mas 
ele começou a implantar e vinha funcionando bem. 

 
Vislumbrando a possibilidade de escalonar a solução com o desenvolvimento e aplicação de 

um software que suportasse e sistematizasse a metodologia comercial, os dois futuros sócios 

uniram-se, complementando-se em termos de histórico profissional e competências técnicas. 
Eu recebi esse convite, neguei, porque eu estava numa empresa muito bem, 
estava crescendo um monte, era a minha casa ali, a gente estava iniciando 
um produto lá também. Só que ele ficou insistente e a gente viu que podia 
dar certo o negócio e eu resolvi trocar. Ele é um ótimo vendedor. Isso era no 
final de 2014, ele dava as consultorias, começamos a bolar o software, ele já 
tinha muita coisa pronta na cabeça, [...] não tinha a ideia de fazer um produto 
tão escalado assim, mas tinha a ideia de a gente fazer um produto que 
conseguisse suportar uma consultoria que estava dando muito certo. [...] Eu, 
na época, estava no mundo de telecomunicações, não tinha nada a ver com 
marketing e nem vendas. [...] Tecnologia eu já entendia, já era 
desenvolvedor já há uns 10 anos. Já estava acostumado com gestão de 
pessoas, estava acostumado com gestão de TI, com telecomunicações, 
sempre tive muito contato com uma amplitude grande dentro de TI, não era 
apenas desenvolvimento de software, [como também] servidores, telefonia, 
roteamento, internet, telecomunicação em geral, infraestrutura local, cloud. 
Nunca fui um perito em nada, mas sempre soube muito bem um pouquinho 
de tudo. Eu creio que isso me ajudou um pouquinho lá atrás a ter essa visão. 
[...] Eu não entendia nada de nada sobre vendas. No começo ele me ensinou 
tudo, eu tinha dificuldade porque não conhecia conceitos básicos, fui bem 
devagar naquele momento. 

 

O relato acima aponta que, apesar da ideia do negócio ter partido da interpretação individual 

da experiência de um dos sócios (intuiting-interpreting) a associação com um parceiro com 

repertórios acadêmico e profissional complementares foi imprescindível para elaboração da 

ideia e para os primeiros passos rumo à exploração da oportunidade empreendedora 

(integrating-interpreting-integrating). “Não tinha a ideia de fazer um produto tão escalado 

assim, mas tinha a ideia de a gente fazer um produto que conseguisse suportar uma 

consultoria que estava dando muito certo.” ⎯ Aqui, observa-se a transformação e 

amadurecimento da ideia inicial a partir da associação dos dois empreendedores, sugerindo 
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que, a partir desse momento, além da aprendizagem de cada um deles (AI), passa a entrar em 

cena também a aprendizagem grupal (AG). 

 

Para um dos sócios, a decisão por empreender perpassou por sua estória de vida, alguns 

dilemas e preferências pessoais: 

Sempre trabalhei, no segundo ano do ensino médio já trabalhava. Meu pai 
sempre teve condições de nos sustentar, mas ele sempre insistiu para que a 
gente já tivesse experiência de trabalho. Então eu trabalhava três ou quatro 
horas por dia: trabalhei na prefeitura por um bom tempo, parei no terceiro 
ano e voltei a trabalhar na primeira fase da graduação e, até a última fase, eu 
trabalhava o dia inteiro e estudava a noite. Quando me formei eu estava 
numa empresa grande – que era multinacional ⎯ e eu estava naquela zona 
de conforto que muitas vezes não se mexe: empresa grande, contrato com o 
governo, dificilmente alguma coisa vai acontecer. Mas eu estava angustiado 
porque estava começando a ficar pra trás e eu não queria ser um empregado 
pelo resto da vida, não queria ficar trabalhando para receber R$ 2 mil, R$ 3 
mil, R$ 4 mil, eu queria algo maior. Foi quando comecei a me colocar à 
disposição desse meu amigo que é dono dessa empresa [uma outra startup 
antes da Exact] e ele num momento me chamou. Daí larguei tudo e fui lá ser 
o gerente de TI, em desenvolvimento com ele. Foi essa escalada, sai da 
faculdade já trabalhando para uma empresa muito estável, muito seguro, sai 
da zona de conforto, fui para outra empresa ainda pequena, em formação 
mas também com crescimento legal, pra largar tudo e vir para a Exact com a 
proposta “indecente” de não ganhar nada por alguns meses e quem sabe dar 
alguma coisa depois. Aceitei, ficamos uns três ou quatro meses sem salário, 
mas na época eu tinha como me sustentar. Era o momento... tinha namorada 
e tenho ainda a mesma, mas não tínhamos filho e nem casa, agora sim. A 
gente morava com nossos pais, [então pensei:] “por que não?”.  

 
A narrativa acima ilustra que a trajetória de empreendedorismo contemplou momentos de 

reflexão individual a respeito de preferências, estilo de vida e ambições (AI). 

 
Start-up (Conceito do negócio definido e compartilhado entre os indivíduos envolvidos 

no desenvolvimento do novo empreendimento) 

 

Com a parceria estabelecida, os dois sócios iniciaram as atividades da Exact Sales, exercendo 

funções complementares. 
Então meu sócio encontrou um modelo de vendas onde ele separava as 
vendas em duas [funções] ⎯ a gente chama de pré-vendedor e vendedor. 
Uma só gera oportunidade e joga para a área de vendas, que só fecha. Cada 
um fica especialista num pedaço. Aí a gente criou um framework que amarra 
essas duas áreas, especializa elas e o software veio justamente para pegar 
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esse processo e deixar ele amarrado e escalável: posso ter dois ou vinte pré-
vendedores. Com o meu software eu consigo gerenciar essa turma 
tranquilamente. [...] Mas até então era cada um na sua casa e não tinha 
software, tinha um monte de planilha e a promessa de software, que estava 
sendo feito. A gente já tinha imaginado as primeiras telas como seria, o que 
precisaria, o mínimo do mínimo, para substituir a planilha. Quando a gente 
viu que ele continuou vendendo consultoria, prometendo que o software ia 
ficar pronto dali a seis meses e a planilha ia ser substituída por um produto, 
um software.  

 

Mesmo trabalhando em locais fisicamente separados, o desenvolvimento do produto (AO) – o 

framework e o software ⎯  foi talhado por meio de intensa interação entre os sócios, com 

base em experimentação concomitantemente à interação com os clientes (AG). 

 

O sucesso da metodologia aplicada na empresa na qual um dos sócios trabalhava e nas demais 

investidas do portfólio do mesmo fundo, criou oportunidades para os dois sócios inserirem-se 

na rede de relacionamentos dos empreendedores locais, culminado na entrada de mais um 

sócio para a empresa. 

A venda estava muito fácil, o discurso era muito bom e o resultado vinha 
sendo muito bom nas empresas que estavam recebendo essa consultoria. 
Então, resolvemos convidar o pessoal da Welle para serem nossos sócios. 
Eles estavam saindo daqui do CELTA. Estavam na capa da revista dizendo 
que eles eram os que mais cresceram no Brasil, então eles vinham e 
convidavam "vamos chamar um cara aqui pra mostrar como a Welle cresceu 
tanto no ano de 2014". Daí dava 50 pessoas no auditório [da incubadora], “o 
que eles têm de tão legal?” Daí eram meus sócios que faziam a palestra e já 
se colocavam à disposição. Convidamos eles para serem nossos sócios, 
porque eles tinham muito networking. Eles não aportaram dinheiro, mas 
tinham muito contato no mercado, tinham muita experiência com startup. 

 
A entrada do novo sócio e a inserção na rede de relacionamentos dos empreendedores locais 

alavancou um rápido crescimento na demanda da Exact Sales.  
[...] e cliente entrando... Quando a gente viu que era o momento da gente 
largar tudo de fato e procurar um lugar pra ficar, a gente já tinha uns quinze 
clientes esperando softwares e recebendo consultoria, já gerando uma 
receitinha. Só que essa receita a gente usava para pagar os implementadores 
[os consultores]. A gente criou um modelo semi-escalável de consultoria. 
Meu sócio criou a consultoria, treinava consultores, criava mecanismos para 
controlar esses consultores, controlar o que eles estavam fazendo ⎯ o que 
não deixa de ser um sistema ⎯ e eles iam atender e meu sócio vendia e 
colocava consultor pra vender. [...] A gente não imaginava que ia de fato 
precisar ter uma empresa de pé tão rápido. Foi questão de um mês desde que 
comecei a trabalhar junto e desenvolver o software até a gente ter o estalo de 
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que precisava se instalar em um lugar, em função da quantidade de clientes 
que a gente fechou. [...] Com a implementação, na época, a gente conseguiu 
gerar um pouco de receita para injetar na empresa nos primeiros meses. 
Como a Welle estava saindo do CELTA, a gente apresentou nossa proposta 
para o gestor da incubadora, o que a gente queria fazer. Não tinha software, 
não tinha nada na época... A gente concorreu ali com várias, porque sempre 
tem dezenas de empresas na fila e a gente conseguiu entrar no CELTA.  

 

Aqui, sugere-se que a explosão da demanda tenha gerado uma mudança de perspectiva dos 

empreendedores ⎯ “A gente não imaginava que ia de fato precisar ter uma empresa de pé tão 

rápido” ⎯ e trouxe aprendizagem aos sócios-fundadores (AG): fazendo com que refletissem 

(intuiting-interpreting) ⎯ “até a gente ter o estalo de que precisava se instalar em um lugar” 

⎯ a respeito do próximo passo do empreendimento (integrating) ⎯ “a gente apresentou 

nossa proposta para o gestor da incubadora”. 

 

Durante o processo seletivo para a incubação, mediados pela metodologia do plano de 

negócios e em interação com outros profissionais mais experientes, os jovens empreendedores 

tiveram a oportunidade de refletir sobre futuras possibilidades para o empreendimento que 

estavam criando.  
A gente submeteu nosso projeto. Nunca tínhamos feito um plano de 
negócios antes. Quando o pessoal da Welle nos convidou para ministrar uma 
palestra na incubadora e apresentar pra todo mundo, uma das pessoas que 
estavam na plateia era um representante do fundo de investimento. Ele nos 
chamou pra começar bem nessa época também. Era janeiro mais ou menos. 
Tanto que a gente estava trabalhando em casa ainda. Aí a gente começou a 
construir nosso plano de negócios, nosso planejamento financeiro junto com 
ele, porque ele já gostou da ideia e deu umas orientações. [...] No começo foi 
a impressão de que a gente estava fazendo algo, não inválido, mas 
burocracia só. Porque a gente não tinha histórico, não tinha ninguém 
contratado, a gente começava a chutar um monte de situações. A gente não 
sabia... O plano de negócios e o planejamento financeiro normalmente é algo 
custoso, chato, grande, tem que colocar mil variáveis. E como encontrar 
essas variáveis se você não tem nenhuma empresa de verdade? Se você não 
tem histórico, não tem o teu produto. Semana passada era uma coisa e agora 
já é um pouquinho diferente. A gente chutou tudo que a gente imaginou... O 
que a gente sabia era como dar aquela consultoria e como mais ou menos 
seria o software. Ponto. Daí começa a chutar: quantos vendedores a gente 
acha que vai ter, quantas vendas a gente acha que vai ter por mês, quando o 
software vai ficar pronto, quando a gente vai conseguir converter um cliente 
de consultoria para software... Daí a gente já tem pelo menos um norte e 
sendo válido ou não, vamos tentar seguir ele. Foi isso que a gente fez e foi 
tudo errado. A gente foi ultra otimista e menos mal que a gente nessa época 
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não tinha dinheiro: a gente recebia um pouquinho e já gastava, recebia outro 
pouco e gastava. Não tinha como fazer grandes loucuras, não teve o 
investimento nem de familiar, nem pessoal, nem nada.  

 
Acima é relatada uma situação na qual o aprendizado dos empreendedores (AG) contou com a 

contribuição da interação colaborativa com um profissional externo com experiência 

complementar ⎯ no caso, um representante de um fundo de investimentos. Aqui, a 

incubadora constitui-se o contexto que oportunizou essa relação. Observa-se o desconforto 

(intuiting-interpreting) dos empreendedores ao terem que formalizar o planejamento 

financeiro sem ter informações mais concretas a respeito de seu empreendimento ⎯ “No 

começo foi a impressão de que a gente estava fazendo algo, não inválido, mas burocracia só”. 

Após vivenciar tentativas e erros, ao relatar a situação, o empreendedor parece reconhecer 

(AI) que foram consolidados aprendizados sobre o negócio e sobre seu processo de 

amadurecimento ⎯ “Foi isso que a gente fez e foi tudo errado. [...] Menos mal que a gente 

nessa época não tinha dinheiro [...] não tinha como fazer grandes loucuras”. 

 
Incubação: Crescimento (Desenvolvimento da escalabilidade e expansão do mercado 

consumidor) 

 

Em fevereiro de 2015 a Exact Sales foi incubada no CELTA. As receitas oriundas das vendas 

de consultoria viabilizaram a contratação do primeiro funcionário.  
A gente submeteu o projeto, foi aceito. Quando a gente entrou na 
incubadora, na verdade, meu sócio ainda estava trabalhando na outra 
empresa. A noite ele fazia treinamento, consultoria e eu já consegui me 
liberar da minha outra empresa e comecei [com dedicação exclusiva na 
Exact]. Fiquei um mês aí, chamei um amigo para ser programador junto 
comigo. Eu mobiliava a nossa sala, fazia café... Nessa época quem a gente 
contratava a gente já tinha como pagar. A gente não recebia salário, mas os 
outros sim. Aí foi comprar móvel, pegar móvel da casa do pai, da mãe, do 
irmão, da irmã. [...] Eu ainda desenvolvi o software, além de cuidar do 
administrativo e financeiro. 

 

Além de gerar receita e alimentar a ideia inicial do negócio, as consultorias prestadas pela 

Exact Sales trouxeram aprendizados sobre a proposta de valor da empresa (AO), aumentando 

o repertório e sofisticando a percepção dos próprios sócios (AG). 
E também descobri novas formas de executar aquela consultoria, porque 
uma coisa é você fazer uma consultoria numa empresa de máquina de corte e 
marcação ⎯ [na qual a metodologia foi primeiramente implantada]. Você 
sai dali e vai para uma de bionanotecnologia ⎯ nada a ver uma coisa com a 
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outra! Mas o princípio, a “dor” que a gente se propunha a resolver era a 
mesma: era uma venda complexa, uma venda longa, onerosa. O vendedor 
tanto de uma empresa quanto da outra precisavam vir às vezes para São 
Paulo passar uma semana visitando dez empresas e, dessas dez, oito na 
verdade nem tinham interesse, eram só curiosos. [...] Todos eles tinham uma 
intersecção. Então a gente conseguiu atacar justamente esse ponto.   

 
O desenvolvimento do produto (software) constituiu-se um processo de aprendizagem 

marcado por consecutivas iterações de tentativa e erro, mobilização de experiências 

profissionais anteriores, mobilização de conhecimento técnico proveniente de formação 

acadêmica, busca por novas referências e informações na internet, interação entre sócios e 

com clientes. 
Eu já era desenvolvedor há muitos anos. Então a curva de aprendizado nesse 
sentido não houve, minha curva de aprendizado foi em marketing e vendas: 
o que é origem, contato, prospecção... Meu sócio passou o que era isso, o 
que era aquilo, tentava dar uma explicada básica. [Por exemplo,] eu tinha 
que desenvolver uma tela que falava de “qualificação”. [Então eu pensava:] 
“o que era essa qualificação? Não sei...” Eu ia buscar no Google o que era, o 
que não era, entendia um monte de coisa errado e fiz errado pra depois 
corrigir. Fez parte daquele início. Tive essa adaptação para a área de 
marketing e de vendas para daí sim começar a elaborar um produto muito na 
base da raça. Ia lá, fazia errado, validava, não dava certo, apagava, fazia de 
novo...  Quando a gente começou a colocar nos primeiros clientes a gente 
viu "não era bem isso o que eu imaginei", também meu sócio via o que eu 
estava fazendo [e falava:] "isso não vai ficar legal". No começo não teve 
processos de design thinking; não teve processo muito robusto de 
desenvolvimento de produto, não teve inovação, teve raça, eu fui fazendo... 
[Os sócios reuniam-se] duas ou três vezes na semana, e a gente mostrava um 
para o outro o que estava fazendo, fazia um rabisco de como poderia ser uma 
tela, como poderia ser outra. Ele já tinha na cabeça dele o que ele pensava 
porque ele já trabalhava na área há muito tempo. Ele já tinha contato com 
CRM ⎯ nem CRM eu não sabia o que era! Ele já trabalhava com isso, afinal 
ele era da área de vendas. Então ele passava: pode ser assim, pode ser 
assado. Depois eu ia lá e procurava um pouco mais.  

 

Além do aprendizado colaborativo entre os sócios (AG), a narrativa ilustra que o 

aperfeiçoamento individual (AI) foi também relevante e concomitante ⎯ “começar a elaborar 

um produto muito na base da raça. Ia lá, fazia errado, validava, não dava certo, apagava, fazia 

de novo”. Tal processo foi igualmente marcado pela experimentação empírica. Com base nos 

fragmentos apresentados acima, sugere-se que: 

i. Cada sócio aportou repertórios individuais complementares na idealização do 

software (AI), mobilizando tanto conhecimento técnico proveniente de formação 
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acadêmica quanto experiências profissionais anteriores, e construindo um sentido 

compartilhado a respeito dos elementos que deviam ser contemplados na solução 

(integrating); 

ii. Sob a perspectiva do sócio especialista em tecnologia, os entendimentos (intuiting) a 

respeito do fluxo de vendas eram individualmente interpretados (interpreting) e 

aprimorados com base em novas referências bibliográficas e informações encontradas 

na internet (interpreting-intuiting-interpreting), para então, serem configurados 

(verbalizados) na linguagem do software (interpreting-integrating); 

iii. O software era, então, testado pelo cliente com acompanhamento do outro sócio 

(integrating), gerando feedback sobre oportunidades de melhoria (interpreting); 

iv. A partir do entendimento dos feedbacks (intuiting-interpreting), o sócio especialista 

em tecnologia traduzia a melhoria para o software (interpreting-integrating), que era 

novamente implementado juntamente aos clientes (integrating), até a configuração da 

versão final (institutionalizing).  

 

Com esse exemplo procura-se ilustrar de forma analítica a complexidade e dinamismo do 

processo de aprendizagem da empresa (AO) durante o desenvolvimento de seu produto: 

processos de intuiting, interpreting, integrating e institutionalizing retroalimentaram-se de 

forma dinâmica, muitas vezes sobrepostas e interdependentes, envolvendo atores internos e 

externos à organização, e eclodindo em aprendizados individuais, grupais e organizacionais 

(AI, AG, AO). 

 

As atividades de estruturação da empresa e o ritmo de crescimento reforçaram as preferências 

pessoais de seus sócios (AI). 
Os dois trabalhando umas 12 horas por dia, 13 horas. Não tinha como ser 
diferente, mas era gostoso porque a gente via que a gente trabalhava num 
mês e ganhava mais clientes e os clientes ficavam satisfeitos. 

 

Apesar da Exact Sales já estar, naquele momento, formalmente instituída e instalada na 

incubadora, o aumento da equipe foi o gatilho para a mobilização dos sócios em relação às 

definições sobre sua identidade organizacional (AO). 
Em março já éramos em quatro [pessoas fisicamente instaladas na Exact]. 
De fevereiro para março já devia estar em torno de dez pessoas aqui na 
empresa. Não foi uma questão de planejamento e sim de possibilidade: a 
gente vendia então a gente conseguia contratar. Como a gente não sabia se a 
gente ia conseguir vender mesmo, então vendeu, contratou. No segundo mês, 
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quando a gente viu que estávamos contratando, [percebemos:] “virou uma 
empresa!” Nesse momento a gente já teve essa noção de que: “beleza, agora 
somos uma empresa e necessita se estruturar como uma”.  

 

Aqui, aparece o simbolismo da contratação de funcionários para a concepção do negócio por 

parte dos empreendedores (AG) ⎯ “quando a gente viu que estávamos contratando, 

[percebemos:] virou uma empresa!”. 

 

Então, nesse momento, o “DNA” da empresa foi definido por meio de uma experiência de 

aprendizagem na qual foram mobilizadas experiências anteriores dos dois sócios (um de 

empresas tradicionais e outro de uma startup incubada), conhecimento instituído de forma 

literária (inclusive materiais disponíveis na internet) e metodologia aportada por um 

funcionário de RH. 

Mas assim, como hoje startup é moda ⎯ uma moda ótima ⎯ também 
começa a ter muita literatura. Tem muito onde pesquisar, onde se inspirar, 
muita receita de bolo que se seguir pode dar certo, pode dar errado, a gente 
começou a ter muita noção disso. A própria empresa de onde meu sócio veio 
era uma startup, então ele vivenciou o crescimento de uma startup, 
conseguiu também absorver e trouxe para a empresa. Eu já era de um 
ambiente mais tradicional, foi mais chocante essa inversão. Mas, mesmo 
assim, sempre tive muita facilidade em me adaptar porque eu odiava o 
ambiente tradicional e adoro o ambiente de uma startup. Na verdade, 
comecei a perceber que é isso o que eu quero. No segundo ou terceiro mês 
de empresa a gente entendeu como se faz uma startup. Meu sócio trouxe as 
experiências dele da outra startup, eu trouxe experiência de empresas mais 
tradicionais que também já trabalhei ⎯ [essas experiências] não deixam de 
ser relevantes ⎯ e a gente começou a entender o que é a tal da visão, missão 
e valores, para o que serve isso. Geralmente a gente via isso em sites de 
empresas; mas ninguém sabe, se perguntar para o pessoal, eles não vão nem 
lembrar direito. Mas a gente compreendeu que missão, visão e valores, tem 
que ser um contrato entre todo mundo que está ali dentro. [Por exemplo,] se 
aqui na Exact alguém não quiser fazer parte de 50% das empresas que mais 
crescem no Brasil, está fazendo o que aqui? Na época a gente já tinha uma 
pessoa que ia cuidar de RH e departamento pessoal e aí ele nos auxiliou [na 
elaboração da missão, visão e valores], mas basicamente 95% fomos nós 
dois que fizemos. [Essa pessoa de RH] se responsabilizou por elaborar os 
exercícios, dinâmicas para a gente chegar lá. Ele conduziu todas aquelas 
reuniões, produziu o material, mas a gente foi lançando ideias e cruzando as 
opiniões até chegar no modelo. 

 

O trecho acima ilustra que a elaboração e formalização das declarações de missão, visão e 

valores da empresa (AO), foram facilitadas pela mediação de uma metodologia aportada por 
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um funcionário (AI). Tal metodologia propiciou o compartilhamento de conhecimentos e 

ideias elaboradas individualmente por cada sócio (AI) com base em diversas fontes ⎯ 

experiências profissionais anteriores, literatura e internet ⎯ e a construção conjunta de um 

resultado compartilhado (AG) ⎯ “a gente foi lançando ideias e cruzando as opiniões até 

chegar no modelo”. 

 

Uma situação vivenciada pelos empreendedores da Exact Sales demostrou que a interação 

entre incubadora e incubados pode trazer aprendizados para ambos os lados. O resultado do 

diagnóstico oferecido pela incubadora desencadeou uma reflexão a respeito da metodologia 

oferecida e criou uma oportunidade de feedback para a própria incubadora. 

A Exact hoje é tida como uma das empresas com uma área comercial 
extremamente avançada. Hoje a Exact é reconhecida por isso. Qualquer 
empresa que seja da área, que tenha uma área de prospecção, se ouviu falar 
da Exact, com certeza sabe que é uma empresa que sabe vender muito bem, 
que sabe estruturar o departamento comercial muito bem. A gente fez aquela 
avaliação [MAC] e apresentou ali uma nota baixa no comercial. Poxa, a 
gente foi comparado a outras empresas que não vendiam praticamente nada e 
tinham uma nota alta. Qual é o critério? Se aqui [na incubadora] eles ainda 
são muito tradicionais, tentaram nos avaliar de algum jeito que não é 
compatível e que o resultado hoje ⎯ a gente conseguiu se desincubar ⎯ a 
Exact está muito bem, a gente vai inclusive pra o breakeven agora no ano 
que vem... A gente comentou com o gestor da incubadora: poxa, essa 
avaliação pra gente não serviu para praticamente nada.  

 
Ao longo do desenvolvimento da empresa durante a fase de incubação, os dois sócios 

seguiram complementando-se em competências técnicas e aprendendo um com o outro de 

forma dinâmica e interativa (AI, AG). A associação da experiência prática na Exact com os 

repertórios profissionais anteriores fez com que o empreendedor reconhecesse (intuiting) e 

nomeasse (interpreting) uma prática que já era inerente ao seu jeito de trabalhar, conforme 

revelado a seguir: 
Cada área tem que ter seus índices, cada área tem que ser acompanhada, 
cada área tem que ter performance. Meu sócio já trabalhava assim na Welle 
e trouxe bastante isso. Eu sempre trabalhei assim e não notava. Então assim, 
é como se fosse uma questão de perfil, quando a gente começa a trabalhar 
dessa maneira [a gente entende:] "ah, isso é um KPI?!” Não conseguia dar 
um nome [antes], mas eu trabalhava assim já. Na minha área de 
desenvolvimento em outra empresa, por exemplo, eu já tinha 
acompanhamento de projeto, já fazia acompanhamento da evolução do 
produto, já fazia acompanhamento de qualidade, já fazia tudo isso. Mas fazia 
porque eu simplesmente batia o olho [e concluía:] "tem que fazer alguma 
coisa!" [Então, eu] ia lá e fazia do jeito que eu achava que era coerente. 
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Quando eu comecei a trabalhar aqui e vi que isso já existia e que eram 
práticas e tal, [então pensei:] “beleza, estou em casa!”  

 

A trajetória da Exact Sales foi também marcada pelas interações dos sócios com a rede de 

relacionamentos de empreendedores da região, tanto em eventos presenciais (formais e 

informais) quanto virtuais (mediados pelo WhatsApp).  

Uma coisa muito boa [na incubadora] era a interação entre os 
empreendedores, isso é uma coisa que não é exatamente a atitude da 
incubadora, mas sim a atitude dos próprios empreendedores. Claro que a 
incubadora dá suporte, oferece o que tiver que oferecer, se quiser usar uma 
sala pra fazer uma reunião [por exemplo]. A incubadora está sempre com a 
porta aberta, nesse caso ela dá todo o auxílio. Mas a atitude normalmente é 
dos próprios empreendedores. Então esse grupo que a gente acabou 
formando ali é um grupo que ainda persiste, é um grupo que ainda existe e a 
gente mantém contato interpessoal e via WhatsApp. A gente vai lá e tem 
chopp todo mês ali, a gente ainda troca muita ideia, almoça lá. Enfim, esse 
networking que a gente acabou formando ali dentro também é algo muito 
valioso. [...] O chopp é uma desculpa para a gente trocar ideia. Normalmente 
quando a gente se encontra acaba tendo muita troca de experiências. Não só 
com a incubadora, mas com o próprio ecossistema de startups de Santa 
Catarina que acaba fomentando esse tipo de situações e todo mundo 
aproveita muito, aprende muito. [...] Eles [o pessoal da incubadora] 
chamavam muito a gente, faziam eventos dentro da incubadora, 
apresentando [por exemplo] "vai ter um edital de [uma empresa] para um 
projeto específico". Eles convidavam, faziam esse networking para que a 
[empresa] viesse até aqui, conhecesse os empreendedores, apresentasse o 
que é o edital, eles tentavam passar de forma mais mastigada. Traziam 
também proximidade com outras instituições, com a CERTI. 

 
O relato acima sugere que interação informal com outros empreendedores ⎯ sujeitos que 

vivem situações semelhantes ⎯ tem a intensa influência nos processos de aprendizado dos 

mesmos (AI) ⎯ “O chopp é uma desculpa para a gente trocar ideia”. Aqui, a incubadora é 

apresentada como o contexto que oportuniza os encontros formais e informais, atuando como 

um dos fatores aglutinadores da rede de relacionamentos de empreendedores da região.  

 

Após dois anos de incubação, com crescimento constante, a Exact Sales consolidou sua 

graduação e iniciou um novo capítulo em sua estória.  
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Graduação: autonomia 

 

Em fevereiro de 2017 a empresa transferiu-se para uma nova estrutura predial, ainda dentro 

do mesmo parque tecnológico da incubadora, e iniciou a expansão de seu quadro de pessoal 

para suportar o crescimento da carteira de clientes. Com uma equipe de cem funcionários, o 

empresário faz uma reflexão sobre o papel dos sócios fundadores na construção da identidade 

e cultura da empresa. 

Quando tinha dez pessoas, eu e meu sócio, como pessoas, éramos 20% da 
empresa. Hoje nós somos só 2%. Estamos com cem pessoas aqui. Nossa 
figura pessoal ainda hoje é um pouco importante para a empresa. Naquela 
época não era importante, era primordial. É natural que a empresa comece a 
amadurecer e os fundadores consigam se desprender dela e a máquina 
continuar girando. A gente já propagou a nossa personalidade ao longo 
desses dois anos. A Exact hoje é uma mescla das nossas personalidades, a 
gente conseguiu formalizar isso, contratar pessoas. A cultura da empresa na 
verdade é a cultura dos empreendedores. Não adianta eu encontrar uma 
forma de agir que não é a minha e colocar aquilo como uma cultura da 
empresa. Se eu não vou executar aquilo, quer dizer que os outros também 
não vão. O que a gente é? A gente se entende assim e assado. A gente gosta 
de ser franco, gosta de ser honesto.  

 

A narrativa acima sugere uma perspectiva evolutiva nos níveis de aprendizagem ao longo da 

trajetória do empreendimento: inicialmente eram as “bagagens” de cada um dos sócios (AI) 

⎯ “nossas personalidades” ⎯ que foram sendo compartilhadas e reinterpretadas a partir da 

associação dos dois empreendedores (AG) ⎯ “uma mescla das nossas personalidades” ⎯ 

para então constituírem os pilares fundamentais de uma terceira entidade, a empresa (AO) ⎯ 

“É natural que a empresa comece a amadurecer e os fundadores consigam se desprender dela 

e a máquina continuar girando”. 

 

Com a saída da estrutura física da incubadora, os gestores da empresa assumiram temas que 

não eram evidentes antes e consolidaram a percepção de que a garantia da infraestrutura da 

incubadora “libera” o empreendedor para focar em seu negócio.  
[A incubadora] Cede o espaço, a internet, a água. Cede não, tem o contrato. 
Internet, água, luz e limpeza... Eu dava já valor, mas passei a dar dez vezes 
mais valor quando a gente veio pra cá [prédio fora da incubadora] nesse tipo 
de coisa. Isso, sinceramente, pra mim é o ponto forte de uma incubadora: 
quando o empreendedor está lá dentro e ele pode focar nos negócios, ele não 
tem que focar na limpeza. 

 



	

	

105		

A vivência da trajetória do empreendimento, abundante em experiências de tentativas e erros, 

aflorou a maturidade dos empreendedores (AG) para sofisticar o plano do negócio e 

desenvolver ferramentais de gestão mais apurados (AO). 
Hoje tenho outra clareza do que é planejar uma área, do que é planejar a 
estratégia da empresa. Então se a gente vai, por exemplo, começar a 
desenvolver um novo projeto aqui dentro, a gente sabe por onde começar, 
como estruturar, um formato de acompanhamento para que aquele projeto 
comece a se desenvolver, a gente sabe que tipo de pessoa precisa para aquele 
projeto. A gente sabe o que vai encontrar, como monitorar, quando 
monitorar, como treinar as pessoas para que o projeto dê sucesso. [...] 
Quando a gente fechou com o fundo a gente fez um [plano de negócio], mas 
foi muito na base do “achismo”. Um ano depois a gente tentou fazer um 
outro, mas ainda assim, por mais que a gente já tivesse um ano com ele 
rodando, ainda assim a gente não tinha uma base histórica pra ter certeza 
daquilo que a gente planejava. A gente também não tinha tanta experiência. 
[...] A gente hoje está numa maturidade que a gente entende que sem um 
business case, sem um planejamento financeiro, a gente já teria morrido. A 
gente recebeu um aporte financeiro, aí a gente fez um caixa alto que permitiu 
que a gente errasse. A gente errava, errava, estimava um custo no mês e 
gastava mais. Cada vez era uma interação, cada vez era uma tentativa de 
novo para entender o que estava errado. Depois de muito tempo, quando a 
gente viu que a gente estava com um navio, não era mais um barquinho, se a 
gente não fizesse um planejamento impecável, a gente ia errar duas ou três 
vezes, a diferença não seria R$ 10 mil, R$ 20 mil, a gente podia errar em 
meio milhão de reais. Aí a gente começou a focar muito mais... Não que 
fosse falta de foco, mas sim era falta de maturidade. Agora a gente está 
seguindo nosso plano de negócios. Se estava previsto executar um evento 
para captar uma quantidade “x” de clientes no mercado “y”, a gente vai lá e 
vai fazer. Se não está planejada uma compra de uma televisão a gente não 
compra. A gente está falando do detalhe, do copo, se não está planejado não 
compra, não tem. Assim, a gente hoje está numa maturidade onde a receita e 
a despesa tem que andar com uma variância de no máximo 3% e, se a gente 
errar nisso aí, já representa uma diferença muito grande no mês.  

 

A estória da Exact Sales evidencia a interdependência entre o desenvolvimento do negócio e 

dos empreendedores, entre a aprendizagem da organização (AO) e dos seus gestores (AI). 

Traz à tona a percepção de que o empreendedor faz o empreendimento, ao mesmo passo em 

que o empreendimento faz o empreendedor. 
Aprendi tanta coisa nesses últimos 2 anos que parece que eu nasci de novo. 
Aprendi demais. 
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Assim, revela-se que, nos estágios iniciais do empreendimento, o desenvolvimento da 

aprendizagem do empreendedor (AI) é indissociável ao desenvolvimento e amadurecimento 

do seu empreendimento (AO).  
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5.1.4 Conaz (graduada) 

 

A empresa hoje 

 

Fundada em 2015, a Conaz oferece soluções que visam otimizar os resultados de compras de 

construtoras de pequeno e médio portes. Atuando no modelo B2B, oferece sua própria 

plataforma on-line para automação de cotação e compras, conectando construtores e 

fornecedores da construção civil. Assim, a empresa viabiliza a atuação mais profissionalizada, 

com economia no tempo de cotação, acessibilidade a maior rede de fornecimento, maior 

controle das compras com transparência e organização, gerando até 30% de economia. Nas 

palavras de um dos sócios-fundadores: 
Temos uma plataforma junto com uma equipe de suporte que quer garantir o 
sucesso do setor de compras dessas construtoras, sendo consultoras de 
pequenas a médias ⎯ pelo menos hoje em dia esse é o nosso perfil. A gente 
quer diminuir o tempo gasto com esse serviço de compras e também 
potencializar melhores preços e melhores fornecedores para todos os 
insumos da obra. 

 

Graduada em dezembro de 2016, a empresa possui um quadro de dez funcionários, além de 

seus quatro sócios-fundadores. Apesar de jovem e pequena, a empresa tem seu 

direcionamento estratégico traçado desde o início. Resultados da aprendizagem ao longo de 

sua trajetória, são elementos que fazem parte do trabalho cotidiano desenvolvido na empresa: 

além das documentações técnicas relacionadas às soluções oferecidas e sua comercialização, a 

empresa tem formalizações sobre quem ela é (visão, missão e valores), com revisão anual 

envolvendo todo o time. Seus valores, além de estarem esteticamente nominados na parede do 

escritório, são a base de conduta no dia-a-dia da empresa, embasando as decisões sobre 

pessoas e negócio. 
[Nossos valores são:] Confiança, foco em resultados, pensamento lógico e 
criativo, sinergia e – um dos mais fortes ⎯ leveza, que a gente traz muito 
aqui. Então apesar de vários problemas acontecerem, a gente procura sempre 
lidar com eles de uma maneira leve. Às vezes quando tem um problema a 
gente leva muito a sério, mas ao mesmo tempo dando risada: “não acredito 
que aconteceu isso, vamos corrigir”... Sempre pontuamos [a respeito dos 
valores] quando entra alguém: todo mundo que entra a gente revisa isso 
juntos com a pessoa. Até no processo seletivo a gente fala.  
 

Apesar da “leveza” destacada como um dos valores, a rotina da empresa é marcada também 

pela disciplina em busca de planejamento e melhoria contínua. Essa forma de operar é 
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ilustrada no relato de um caso de mudança de um processo de trabalho (que constitui uma AO 

institucionalizada), no qual, partindo da percepção de um dos sócios (intuiting), uma 

possibilidade de ajuste foi então debatida e aprimorada em grupos de trabalho (interpreting-

integrating) para, em seguida, ser aplicada e avaliada (integrating).  
Na verdade [leveza e disciplina] são complementares de fato, a gente 
consegue ser leve, mas bem organizado e a gente gosta muito de processos 
bem definidos apesar de tentar desburocratizar ao máximo, mas a gente está 
aprendendo. Por exemplo, essa semana acabei de mudar um processo de 
como [o time de] suporte reporta problemas para [o time de] produto, para 
ficar de uma maneira mais produtiva, organizada... a gente está sempre 
refinando. Comecei a identificar o problema, daí comecei a conversar com o 
diretor da equipe de suporte, falei para ele levar para a reunião dele e eu 
mandei para a minha. Cada um foi dando uma ideia. A gente testou ontem 
pela primeira vez e ficou bom. 

 

O trecho acima remete à emersão de um novo aprendizado da organização, talhado ao 

percorrer de um caminho com origem em um julgamento individual, que desdobrou-se em 

ciclos de discussão em grupo, até chegar em uma nova forma de ação compartilhada que, por 

sua vez, poderá alimentar a reformulação de procedimentos previamente institucionalizados. 

 

Pré-start-up (Reconhecimento e exploração da oportunidade empreendedora) 

 

Antes mesmo do nascimento da ideia de negócio da Conaz, experiências vividas pelos sócios 

foram palco para o afloramento de percepções sobre suas preferências pessoais. 

 

Ainda como estudantes, dois dos quatro sócios da empresa participaram juntos de um grupo 

que organizava e executava um evento universitário de surf. Tratava-se de um evento 

multicultural que tinha o apoio oficial da universidade na qual estudavam. Conforme relata 

um dos empreendedores, essa experiência propiciou aprendizados a respeito de seu interesse 

por empreender, gosto pela concretização de uma ideia e pelos desafios encontrados ao longo 

do percurso.  

Na universidade eu tive uma experiência dentro de um grupo de estudos de 
logística, foi a primeira de trabalho. Mas logo em seguida, um ano depois, a 
gente pegou um projeto na universidade, um evento multicultural na praia, 
de surf. [...] Fizemos três edições. Um evento que ficou bem grande, até 
tinha o apoio da universidade. Foi a primeira vez que criei alguma coisa 
junto com os amigos e... Acho que essa, na verdade, foi a primeira vez que 
eu empreendi, apesar de que o objetivo não era muito ganhar dinheiro e sim 
fazer um evento. [...] Não ganhamos muito [dinheiro], mas foi bastante 
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aprendizado. Também o gosto por fazer alguma coisa que vê o resultado 
acontecendo, as pessoas iam ao evento e gostavam. [...] Basicamente saiu 
alguma coisa da cabeça e depois você vê na prática acontecendo. Acho que é 
bem “realizante”. Nesse dia [do primeiro evento realizado], por exemplo, no 
primeiro dia do evento me lembro de ter falado com meu sócio: “realmente 
aconteceu, depois de seis meses!” [...]  Isso me trouxe bastante satisfação. É 
muito desafiante, não é? As ideias vêm, mas no meio do caminho tem que ir 
mudando. Normalmente não acontece como era previsto.  

 

O trecho acima releva que a percepção sobre sua preferência pessoal (que constitui-se uma 

aprendizagem individual) foi sentida (intuiting) e verbalizada (interpreting) pelo 

empreendedor na ocasião da experiência relatada. Durante a narrativa verbal de sua estória, o 

empreendedor demonstrou realizar um julgamento retrospectivo (“Acho que essa, na verdade, 

foi a primeira vez que eu empreendi”), sugerindo uma nova interpretação de sua própria 

experiência a partir da interação com sua audiência (neste caso, a pesquisadora). 

 

Ainda compondo a complexa trama de aprendizagem sobre inclinações pessoais, foi durante 

um intercâmbio de estudos que o interesse do estudante se voltou para a inovação e 

tecnologia, despertando insights (intuiting) de ideias de negócios. 

Eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, foi pela universidade, [no programa] 
Ciências sem Fronteiras. Fiz dois semestres de universidade lá; tinha uma 
aula de programação e comecei a me interessar bastante. Fiz um semestre 
que era matéria do próprio currículo e daí no segundo semestre já puxei duas 
matérias relacionadas. [...] Eu já tinha um certo interesse [por temas 
relacionados à tecnologia]. Nessa época comecei a ler bastante sobre 
empreendedorismo, inovação, tecnologia, comecei a ter mais interesse. Já 
tive experiência com Excel e gostava de lidar com Excel, apesar de não ser 
tão programação, tem uma certa semelhança, já gostava de mexer com essas 
coisas. Então prossegui, fiz as outras matérias no segundo semestre e, ainda 
lá na Irlanda, comecei a ter uma ideia de um negócio relacionado à 
tecnologia. 

 
Voltando ao Brasil, o estudante uniu-se ao um outro amigo para desenvolver a ideia 

(interpreting) porém, após três meses de tentativas os jovens concluíram que o negócio era 

inviável (integrating). Após a tentativa frustrada, o estudante decidiu buscar um estágio.  

Me lembro de várias pessoas recomendando que eu era muito novo, que eu 
devia começar a pegar experiência, porque eu não tinha muita experiência. 
Daí desisti totalmente e pensei: vou começar a trabalhar e algum dia eu 
empreendo... Voltei e pensei que eu queria entrar na área de tecnologia e fiz 
um curso de programação mais a fundo mesmo, de seis meses aqui em 
Florianópolis, para depois buscar um estágio de programação. Mas, no fim 
das contas, achei um estágio que tinha a ver com programação e engenharia 
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de produção, na área de processos de software, em uma empresa que ficava 
aqui [no mesmo parque tecnológico que a incubadora]. Uma empresa que 
era bem grande, muito legal, estava gostando bastante do estágio. 

 
Os relatos acima sugerem que a preferência pelo caminho do empreendedorismo foi 

reinterpretada (interpreting) sob as lentes da frustração (intuiting) gerada na experiência de 

insucesso e das interações com outras pessoas (ciclos de interpreting-intuiting). A decisão 

pela busca de um estágio em tecnologia foi, então, formulada considerando também interesses 

consolidados em disciplinas acadêmicas cursadas e habilidades técnicas desenvolvidas em 

treinamentos formais (ciclos de interpreting-intuiting). 

 

Apesar da reflexão e decisão por buscar uma experiência profissional em um modelo 

convencional de estágio, o estudante foi surpreendido por um convite para participar de um 

evento que o fez repensar sua escolha (intuiting-interpreting). 

Meu [atual] sócio, que participou do evento de surf, me chamou para ir num 
evento de ideias de startup. Eram quatro sábados, tinham mentores e uma 
certa metodologia para ser seguida para, no final, as equipes criarem ideias 
de empresas, apresentarem um pitch e serem avaliadas. Os ganhadores 
seriam levados para um concurso brasileiro e podiam ganhar uma premiação. 
Eu estava no estágio... E como eu já tinha desistido um pouco de empreender 
[eu pensei:] "vamos lá participar do evento", mas ele reforçou: "mas a gente 
está pensando realmente [em empreender]. Eu e mais dois amigos estamos 
querendo montar uma ideia".  

 
Esses trechos, anteriores à estória do empreendimento em si, ilustram que a decisão por 

empreender (AI) levou em consideração preferências, interesses e motivações pessoais 

(intuiting), moldados a partir da mobilização de experiências anteriores e interação com outras 

pessoas. Tais preferências, nessa narrativa, foram talhadas iterativamente em ciclos contínuos 

de consolidação de percepções, reinterpretações, reavaliações e reconsolidações de 

percepções (intuiting-interpreting-intuiting).  

 

E, assim, em maio de 2015 formou-se o grupo dos, até então, futuros sócios: um estudante de 

engenharia de produção civil e três estudantes de engenharia civil. Guiados pela metodologia 

proposta pela instituição organizadora, voltada à formação e incentivo ao empreendedorismo, 

nasceu a ideia do negócio da futura Conaz. 

Conheci os outros dois e durante essas quatro semanas a gente se deu muito 
bem como equipe e começamos a quebrar a cabeça para ter ideias de como 
melhorar isso, como criar uma startup. Foi realmente nesse evento que 
despertou e fez a gente ter a ideia. A metodologia era pautada em procurar 
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problemas de mercado. A gente foi indo pra vários ramos, mais focados em 
engenharia civil, que era a área que a gente tinha mais conhecimento ⎯ eles 
principalmente... E o que mais despertou na gente foi que, na construtora na 
qual eles trabalhavam [os sócios trabalhavam na mesma construtora], tinha 
tido uma compra na qual o R. [funcionário da construtora e futuro 
funcionário da Conaz] tinha achado um fornecedor e ia ter uma economia de 
100 mil reais só por causa de um novo fornecedor que tinha aparecido. A 
gente começou a pensar: “quantas construtoras estão deixando de ter o 
melhor fornecedor, ter uma economia bem considerável?!” Parecia um 
problema bem grande para tentar resolver. O primeiro dia do evento era para 
conhecer a equipe e a segunda semana era para achar um problema de 
mercado, foi esse problema que a gente achou. Daí a gente criou uma ideia 
de uma plataforma, [pensávamos em] construir e tal. A gente fez a 
apresentação e conseguimos, fomos os terceiros colocados. Em seguida a 
gente teve a ideia de fazer um serviço, quase uma consultoria.  

 
A narrativa acima ilustra como a articulação entre teoria (a metodologia proposta pelo evento) 

e prática contribuiu para o despertar de ideias (intuiting), para a elaboração e refinamento das 

mesmas (interpreting) e para a construção de um significado compartilhado a respeito da 

oportunidade empreendedora (integrating) culminando na mobilização do grupo, incentivados 

pela possibilidade do prêmio. Faz-se notar que a metodologia sugerida pela entidade 

organizadora do evento abriu espaço para o compartilhamento das ideias de cada indivíduo, 

que, dentre outros fatores, foram elaboradas com base em conhecimentos técnicos formulados 

na formação universitária e em situações profissionais anteriores. O resultado final das 

semanas do evento constituiu-se um aprendizado em grupo (AG). 

 

A participação neste evento, e o reconhecimento pela boa classificação, abriu as portas para 

os quatro jovens inserirem-se na rede de relacionamentos de empreendedores da região, que 

foi fundamental para incentivá-los à experimentação (integrating) de sua ideia de negócio e 

para guiá-los nos aprendizados iniciais para a constituição da futura empresa. 
A gente começou a ler muito, realmente foi muito a fundo. Durante o evento 
conseguimos alguns mentores, eram pessoas de sucesso e a gente começou a 
ter um relacionamento bem próximo com eles. Um deles é o [sócio de] uma 
empresa que tem bastante sucesso aqui em Florianópolis, já está no quarto 
aporte [e tem] mais de trezentos funcionários. Essa pessoa ficou muito 
próxima da gente e começamos a contatar muito ele. Ele foi direcionando a 
gente por alguns caminhos. Inclusive muitos caminhos eram de fato não 
perder tanto tempo fazendo um plano de negócios completamente formal e 
muito detalhado. A gente se pautou em um grande problema, o que fazia 
muito sentido, e começar a entender ele ao máximo possível. 
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A frase inicial do trecho acima sugere a intensidade de interações entre os integrantes do 

grupo no sentido de compartilhar novos conhecimentos, interpretações e insights: “A gente 

começou a ler muito...” Mesmo pensando em uma concepção de leitura em grupo, a 

interpretação do conteúdo lido dá-se, em primeira instância, individualmente. “[a gente] 

realmente foi muito a fundo”, entendendo que o contexto era de uma ação coordenada em 

grupo, reforça a sensação de que elementos resultantes de sub-processos relacionados a 

intuiting foram interpretados (interpreting) e debatidos em grupo, tecendo entendimentos 

compartilhados pelo grupo. Aqui também aparece o papel da experimentação assistida por um 

mentor (no caso, um empreendedor experiente) na formulação e refinamento da ideia em 

grupo (integrating), resultando em ações coletivas coordenadas. 

 

Foi investigando o mercado, testando possibilidades de soluções e em interação com a rede de 

empreendedores mais experientes que os estudantes decidiram ir em frente com o negócio, 

porém com a inserção de uma etapa prévia ao desenvolvimento e disponibilização da 

plataforma on line, apostando no oferecimento de um serviço de assessoria de compras para 

as construtoras de pequeno e médio portes da região. Essa decisão constituiu um aprendizado 

do grupo de jovens (AG), talhado por sucessivos ciclos de percepções e interpretações 

individuais (intuiting-interpreting), ajustes e refinamentos em grupo (integrating), por meio 

da mobilização de repertórios individuais anteriores, interação com outros empreendedores 

mais experientes e a vivência de muita experimentação (tentativas e erros) em grupo. 

 
Start-up (Conceito do negócio definido e compartilhado entre os indivíduos envolvidos 

no desenvolvimento do novo empreendimento) 

 

Em setembro de 2015 a Conaz foi formalmente instituída, formada pelos quatro jovens sócios 

e por um funcionário (R.) com experiência no mercado, que havia trabalhado com dois dos 

sócios em uma construtora.  
Cada um botou um dinheiro, a gente pagou o salário do R. A gente 
trabalhava na casa dos meus sócios. O R. apostou, ele ia pra lá de manhã, eu 
saí do meu estágio, um sócio trabalhava numa construtora como engenheiro 
e continuou. Ficamos até abril trabalhando em casa e refinando as coisas, 
conseguimos pagar o salário do funcionário e equilibrar os custos após uns 
três ou quatro meses. [O que oferecíamos], a gente até chamava mais de 
assessoria. A gente tentava participar de todo processo de compras, sempre 
com fornecedores da região e pegando trabalho operacional. [...] A gente é 
como se fosse essa área [de inteligência de compras] na empresa, mas estava 
remoto. Daí a gente foi conseguindo alguns clientes e conseguindo pagar o 
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salário do R. e foi sem remuneração [dos sócios] por um bom tempo. A 
gente começou a ter um trabalho suficiente que até teve que contratar um 
estagiário... mesmo ainda trabalhando em casa a gente conseguiu um 
estagiário. 

 

O empresário reconhece que os passos iniciais do empreendimento foram marcados pelo 

aporte de conhecimento prático do funcionário contratado, cuja história profissional trouxe 

conhecimento para a empresa. 

[Se o R. não tivesse ido,] não sei se a gente ia conseguir fazer, porque a 
assessoria, o serviço que a gente ia prestar, era muito pautado no 
conhecimento do mercado e a gente não tinha tanto. O R. era muito 
experiente. Provavelmente ia ficar complicado. A gente teria que achar outra 
pessoa que tivesse conhecimento. Até hoje [...] Ele tem muita experiência, 
ele ajuda na criação do produto, a gente sempre pega feedbacks e tal.  

 

O trecho acima ilustra que a interação e colaboração do funcionário, que tinha mais 

experiência profissional no segmento de mercado no qual a empresa atuava, foi fundamental 

no desenvolvimento e aprimoramento do trabalho proposto pela organização. Aqui, apesar de 

não relatados os caminhos, podemos sugerir que a história profissional de um indivíduo (AI) 

trouxe conhecimento para a empresa (AO). 

 

Mobilizando aprendizados anteriores formados por meio da participação na Empresa Júnior 

durante a faculdade, os sócios primaram pelo planejamento desde o início do 

empreendimento.  

A primeira coisa que a gente fez na empresa foi o planejamento estratégico. 
O sócio que é o CEO já estudou planejamento estratégico um bom tempo e, 
na empresa Júnior, ele fazia os planejamentos estratégicos. Ele era diretor da 
Empresa Júnior da engenharia civil. Todo mundo gosta muito da ideia de 
todo mundo participar do planejamento estratégico da empresa. Desde o 
começo a gente já fez junto com o R. [primeiro funcionário da empresa]. A 
gente foi pra casa num sábado e fizemos uma reunião de um dia inteiro, 
planejando e tal.  

 

O primor pela aplicação de uma metodologia de planejamento estratégico nasceu como um 

resgate individual (intuiting) de uma prática anterior, aprimorada por meio do estudo teórico 

(intuiting-interpreting), proposto ao grupo (interpreting) e, então, aplicado por todos 

(integrating) para a formulação da estratégia e premissas de negócio para a recém-nascida 

empresa (institutionalizing). 
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Apesar do negócio da Conaz estar fundamentado na ideia original de desenvolver e 

disponibilizar uma plataforma on-line como solução de compras para as construtoras clientes, 

o empresário destaca a relevância dos aprendizados desencadeados na fase na qual atuaram 

exclusivamente com o serviço de assessoria.  
Sempre tivemos intenção de fazer uma solução informatizada. Foi o início. 
Mas entendemos que precisávamos pôr a mão na massa antes, mais pra 
validar mesmo. Lógico que, quem sabe se a gente tivesse dinheiro, a gente 
poderia ter validado um pouco com tecnologia, ou pelo menos fazer um 
produto diferente, mas foi mais para validar mesmo. A gente aprendeu 
muito. A gente tinha ideia de produto, ela foi mudando.[...] A gente viu que 
era muito mais complexo do que parecia, antes parecia uma ferramenta bem 
simples: bota os itens e dispara, os fornecedores respondem ou já estão 
automaticamente cadastrados... Mas uma das coisas que a gente percebeu era 
o problema de comunicação entre a construtora e os fornecedores. Então um 
dos motivos das construtoras hoje não conseguirem lidar com os 
fornecedores é que elas mesmas passam especificações ruins do que elas 
querem comprar. Muitas vezes ela mandava alguma coisa, o fornecedor não 
entendia, voltava. Mesmo sendo material... Lógico que estamos falando de 
construtoras pequenas a médias, que são um pouco mais desorganizadas e a 
gente viu aí que a gente podia agregar bastante valor, porque elas não têm 
processos tão definidos. [Percebemos que] precisava de muita comunicação, 
ainda hoje precisa de muita comunicação entre os dois, um relacionamento 
muito próximo, mais pela falta de tantas especificações do construtor, 
também pelo lado do fornecedor, que, às vezes, passa algo um pouco 
resumido e não está tão detalhado. Daí a gente quis criar um sistema que 
unisse isso de uma maneira um pouco mais eficiente. [Oferecemos 
resultados] tanto de tempo de comunicação quanto [condições para] 
conseguir lidar com mais fornecedores ao mesmo tempo. Então, 
potencialmente, pode estar tendo uma oportunidade melhor que o outro, 
chance de melhores oportunidades. Essa foi uma surpresa nossa. Na verdade 
era culpa de comunicação, problema de comunicação. [...] Daí chegava a 
especificação pra gente cotar com os fornecedores, primeiro a gente não 
ligava muito, mandava para os fornecedores, daí voltava, dava algum 
problema e depois de algum tempo a gente falou "vamos revisar o pedido 
deles e ver se está tudo certo". O que aconteceu é que a gente começou... ⎯ 
Até chamamos de refinamento: "tem que fazer refinamento" – Aí a gente 
voltava para refinamento, mandava de novo para o construtor pra especificar 
melhor. Daí, ao longo do tempo, a gente começou a criar esse histórico, 
quais são as informações que eu preciso para cada tipo de material ou 
serviço. Hoje a gente tem um banco de itens. Um construtor, pra fazer o 
pedido ⎯ por exemplo, concreto ⎯ é obrigado a especificar qual é o tipo de 
brita, slamp, resistência... Isso muito tempo depois, ficamos muito tempo 
fazendo refinamento.  
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Após vivenciar repetidas vezes o mesmo problema (integrating), o time da Conaz entendeu 

(interpreting) novos aspectos que deviam ser englobados na solução informatizada que estava 

em desenvolvimento (integrating). A experiência prática como parte da ação coletiva 

coordenada (o trabalho das pessoas da empresa, naquele momento, centrava-se na prestação 

do serviço de assessoria de compras) parece ter contribuído na construção da visão 

compartilhada sobre os problemas e oportunidades (interpreting-integrating), abrindo espaço 

para a definição de uma nova etapa (e novo jargão) específica no processo da empresa ⎯ 

“Até chamamos de refinamento” ⎯ e alimentando o banco de dados e o fluxo do software 

(institutionalizing).  

 

Além de contribuir para o refinamento da solução a ser oferecida para o mercado, a 

experiência com os serviços de assessoria prestados alimentou o entendimento sobre o 

negócio em si e incentivou os sócios a irem em frente com o empreendimento (intuiting-

interpreting-integrating). 

 
Incubação: Crescimento (Desenvolvimento da escalabilidade e expansão do mercado 

consumidor) 

 

Motivados a crescer, os sócios entenderam que chegara o momento de focar na estruturação 

da empresa e de iniciar a busca por recursos financeiros (intuiting-interpreting-integrating). 

Foi nesse contexto que inscreverem-se e foram contemplados por dois programas de entidades 

que fomentam o empreendedorismo inovador na região onde estavam.  
Estávamos com um estagiário e o R. na casa de um dos sócios. A ideia já 
estava bem mais madura, estávamos em busca de investidores e a gente tinha 
passado no Startup SC que é um programa do SEBRAE que foi muito bom. 
É um programa de capacitação [...]: são 17 sábados, 8 horas de diversos 
temas diferentes onde vem um mentor dar o workshop [para] 20 empresas. 
Então a gente pôde montar a ideia de negócio para o CELTA [a incubadora] 
mais formalizada, já era um plano de negócio bem detalhado. É bem voltado 
à inovação. Então a gente tinha que mostrar o que a gente ia fazer, que era o 
produto. Detalhamos tudo, conversamos com o T. [gestor da incubadora] e 
acabamos passando pelo processo. A gente se mudou para uma sala de 
verdade e fomos incubados. 

 

Assim, em abril de 2016, a Conaz foi incubada no CELTA, trazendo um novo significado 

para seu time (AG).  
A rotina mudou muito. A gente vê a imagem de evolução. A gente sempre 
falava que a empresa não podia parar de crescer. Isso contagia todo mundo, é 
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um passo a mais que a gente fez. A gente viu que de fato a gente estava 
crescendo. Apesar de saber que, de num mês para o outro, o número de 
clientes não cresceu tanto, a gente saiu de uma sala e foi para outra, em um 
ambiente de empresas que já tiveram sucesso. A gente viu que a gente estava 
crescendo e tinha oportunidade de crescer ainda mais. Isso ficou bem claro. 
A gente sentia: “agora a gente tem uma empresa de verdade!” Antes era um 
pouco rudimentar. 

 
A fala acima sugere o simbolismo da entrada na incubadora como ingrediente na construção 

da identidade da empresa (como uma empresa que visa crescer). A percepção da “imagem de 

evolução” ⎯ apesar de concretamente a empresa não ter crescido substancialmente em 

vendas (naquele momento) – ilustra um processo de consolidação da imagem da empresa e da 

sua projeção futura para seus integrantes (interpreting-integrating); sugere-se que a percepção 

seja, em primeira instância, individual, e que a imagem de prosperidade compartilhada entre o 

time tenha emergido por meio de sucessivos ciclos de intuiting-interpreting-intuiting-

interpreting-integrating, consolidando tanto aprendizagem individual quanto grupal (AI e 

AG). 

 

Permeados pelo sentimento de vitória, os sócios da Conaz perceberam-se ainda mais inseridos 

na comunidade empreendedora local e puderam usufruir de aprendizados desencadeados por 

meio dessa rede.  
A gente foi para um lugar cheio de empresas, então a gente começou a ter 
relacionamentos com outras pessoas do ramo rotineiramente. Na incubadora 
tem uma estrutura muito boa, dá pra fazer um lanche ali embaixo, tinha 
happy hour com os empreendedores. A gente tinha, por exemplo, uma 
empresa na nossa frente [...], são pessoas da mesma idade que a gente e a 
gente troca ideia com eles até hoje. A gente também tem um mundo de 
negócios um pouco semelhante, então constantemente a gente conversa 
sobre problemas ⎯ informalmente ou fazendo alguma reunião. Até já 
unimos as duas empresas: às vezes fazemos algum evento juntos. [...] Criar 
um relacionamento estando próximo fica mais simples. 

 

Aqui, aprendizados foram facilitados pela proximidade com outra empresa incubada: não 

apenas a proximidade física, como também de mercado (“um mundo de negócios um pouco 

semelhante”) e, supostamente, de crenças e formas (“são pessoas da mesma idade que a 

gente”, sugerindo uma conexão geracional). A informalidade marca também presença. Nesse 

relato, proximidade e informalidade são elementos que compõem o contexto no qual os 

empreendedores das duas incubadas trocaram experiências sobre seus desafios 

(“constantemente a gente conversa sobre problemas”).  
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O empreendedor entende que a incubadora e a rede de relacionamentos formada pelos 

empreendedores locais compõem um ambiente propício ao aprendizado específico sobre 

empreendedorismo relacionado à tecnologia, no qual experiências são compartilhadas e 

soluções para problemas semelhantes frutificam naturalmente. 

Esse clima de startup a gente começou a conhecer aqui, isso não existe fora. 
De criar um negócio novo, que não existe. Tem muitos desafios e a gente vê 
até que tem alguns aprendizados clichês que só depois a gente vê. Por 
exemplo, quem não participa disso pensa em fazer uma plataforma, já pensa 
em contratar programador e sair fazendo. Esse esquema de aprendizagem, 
marketing digital, time de vendas, diversos aprendizados que hoje já estão 
muito comuns para quem está no meio e não estão para quem não está. Então 
para quem quer se inserir é muito bom conversar com essas pessoas porque 
já vão te dando um conhecimento bem rápido. [...] A gente está 
constantemente falando sobre os problemas pra ver se alguém traz uma 
solução, isso é bem comum.  

 

Além da proximidade física, que viabiliza a construção e fortalecimento do relacionamento 

entre os empreendedores, a mediação via WhatsApp é apontada como um colaborador no 

fortalecimento de uma “causa comum” entre empreendedores da localidade. 
[No grupo do WhatsApp] tem bastante piada, mas tem bastante 
comemoração... Se alguém tem uma reportagem, o outro já posta "parabéns". 
Também de eventos, tem um evento agora lá em São Paulo que é o CASE 
2017. Um grupo já se organizou para ir. [...] E acaba vindo informações pra 
gente, como a gente já criou esses relacionamentos.  

 

As passagens acima sugerem que a rede de relacionamentos dos empreendedores locais 

funciona como um contexto específico (um “lugar” com práticas e jargões específicos) que 

contribui e acelera o aprendizado de empreendedores (AI / intuiting-interpreting). 

 

Em agosto de 2016 a Conaz recebeu seu primeiro aporte de um fundo de investimento.  
No meio do caminho [da incubação] a gente conseguiu investimento. O fato 
da gente estar incubado auxiliou muito a gente a conseguir investimento. 
Uma coisa é uma empresa estar trabalhando em casa e a outra coisa é uma 
empresa que já passou por um processo seletivo para ter entrado no CELTA. 
Então é quase como um “selo”. [...] Ficamos um bom tempo buscando. 
Então, desde que a gente entrou na incubadora, a gente começou a 
prospectar possíveis investidores, tanto com relacionamentos que a gente 
teve no Startup SC ou pessoas que conheciam potenciais investidores. Daí a 
gente fez uma prospecção bem grande, a gente estava conversando com 
cinco ou seis possíveis pessoas ou empresas. 
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O processo de prospecção de fundos para investimento na Conaz foi marcado por 

aprendizados que emergiram tanto por meios formais (mentorias) quanto na rede 

empreendedores e na vivência prática ao longo do processo. 
Aprendemos muito. Na verdade a gente tinha uma ideia bem diferente de 
investimento, que era uma ideia um pouco de investimento bem tradicional. 
A gente faz uma planilha de projeção, que demonstra: “aqui vou te dar um 
retorno”... Mas na verdade a gente veio com um investimento de uma 
startup... [Para] um crescimento bem grande [o método de projeção] é um 
pouco diferente, ele vem pautado em próximos rounds de investimento. 
Então o primeiro investidor, na verdade, vai pegar uma porcentagem que é 
meio padrão, de 15 a 20% e vai aportar uma quantidade suficiente para a 
gente chegar num próximo round. Esse é o objetivo do primeiro investidor; 
provavelmente vai ter mais uns dois rounds para a empresa chegar lá no 
final. [Esse mecanismo aprendemos] tanto no Startup SC, com as mentorias, 
quanto lendo, conversando com potenciais investidores que a gente mostrava 
um discurso e eles não estavam nem interessados e eles migravam para 
apresentar coisas especificas. Essa empresa que falei que estava na nossa 
frente [no prédio da incubadora]... Ela estava numa época bem parecida de 
investimento, alguns passos um pouco na nossa frente. Então a gente 
compartilhava materiais e o que estava dando certo ou errado. 

 

O aprendizado dos sócios (AG) a respeito do processo de captação de recursos financeiros 

trouxe significativo impacto na empresa. Aqui percebe-se a complexidade do processo de 

aprendizagem, esculpida dinamicamente por meio e ao longo de diversos caminhos como: 

experimentação em grupo (“A gente faz uma planilha de projeção”), interação com possíveis 

investidores (“conversando com potenciais investidores”), aplicação de metodologias 

acessadas tanto no workshop (“no Startup SC”) quanto proativamente (“lendo”), por meio de 

erros (“mostrava um discurso e eles não estavam nem interessados”), interação com a rede de 

profissionais mais experientes e  observação de modelos (“a gente compartilhava materiais e o 

que estava dando certo ou errado”). 

 

Graduação: autonomia 

 

O aporte do fundo de investimentos possibilitou à empresa o arranque de seu plano de 

crescimento de vendas, gerando a necessidade de aumentar seu quadro de funcionários e, 

consequentemente, o espaço físico de suas instalações. Por restrições de espaço dentro da 

incubadora, a Conaz precisou buscar outro lugar para se instalar, apesar de o empreendimento 

ainda não estar no ponto de maturidade requerido para a graduação. Assim, a empresa saiu da 
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incubadora em dezembro de 2016 e, no mês seguinte, já estava instalada em sua nova sede no 

mesmo parque tecnológico onde está situada a incubadora. Essa mudança simbolizou, 

novamente, um marco evolutivo no crescimento da empresa. 
Ficamos um tempo conversando com a incubadora, que a gente precisava 
crescer, mas não tivemos muita coisa a fazer. Acho que a gente foi uma das 
graduadas que não estava tão madura quanto a maioria das outras. [Se 
tivesse a opção de crescer dentro da incubadora e pegar mais um módulo,] a 
gente teria ficado. O motivo foi de fato que começou a crescer a equipe e 
não tinha mais sala. A gente gostava de lá, até porque a estrutura é bem 
legal, mas, ao mesmo tempo, como a gente viu que era necessário ⎯ a gente 
tinha que crescer a equipe e não tinha espaço ⎯ ia ser bom para a empresa 
porque está no esquema de crescimento, como te falei. De novo a gente viu 
uma nova sala, um novo lugar, esse clima da empresa... 

 
A saída da Conaz e a graduação na universidade de um de seus sócios aconteceram 

paralelamente. Com 26 anos, o empresário formou-se em engenharia de produção civil no 

primeiro semestre de 2017.  
Fiquei tendo que lidar com a faculdade junto, foi muito difícil. Fazendo só 
algumas matérias por semestre. No começo do ano teve o TCC. [...] Não dá 
pra negar que [a formação universitária] agregou alguma coisa, 
conhecimento. Como eu fazia engenharia tinha muito raciocínio lógico, 
ajudou bastante. Na engenharia de produção a gente aprende bastante termos 
produtivos e organizacionais também, lidar em equipes e grupos, mas a 
maioria das matérias não eram tão associadas à minha função [aqui na 
empresa].  

 

A necessidade de contratação de novos funcionários apresentou-se aos sócios como uma porta 

para acessar novos aprendizados. Em grupo, os empreendedores mobilizaram experiências 

prévias (intuiting-interpreting), experimentaram (integrating-interpreting) e, juntos, 

desenvolveram um novo modelo coerente com a proposta da Conaz (integrating-

institutionalizing). 
Ficou com uma equipe boa... Esse processo [de recrutamento e seleção] vou 
dizer que é o que mais a gente tem orgulho da empresa. A gente desde o 
começo foi bem chato em recrutar, bastante pautado no jeito de recrutamento 
das instituições da UFSC, dos grupos de estudos e da Empresa Jr que a gente 
participou [tanto como candidatos, quanto como recrutadores]. Eles tinham 
um processo muito bem definido em três etapas. A gente “sofreu” [como 
candidatos], fez [como recrutadores na universidade] e refez na empresa. Aí 
desde o primeiro que a gente contratou a gente fez um processo bem robusto, 
gastou bastante tempo. Fizemos até dinâmica de grupo. A gente fez muita 
coisa errada até aprender. Daí desde que começou, tivemos alguns 
aprendizados de recrutamento, mas todos esses aprendizados foram de fato 
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quando a gente estava com muita pressa para recrutar e não fez o processo 
que a gente acreditava. 

 
Aqui, a avaliação de erros e acertos constituiu-se uma via de percurso de aprendizados 

individuais para grupal e, subsequentemente, organizacional. Por meio da mobilização das 

experiências anteriores dos sócios, tanto como candidatos quanto como recrutadores (AI 

situado em ocasiões anteriores ao empreendimentos), em grupo, puderam experimentar 

formatos alternativos para o recrutamento de novos funcionários (AG), até formatar um 

processo com o “jeitão” da Conaz (AO). 

 

A experiência de desligamento de funcionários também começou a entrar no repertório dos 

empresários. O aprendizado trouxe amadurecimento aos empresários (AI) e assentou-se por 

meio da interação e colaboração entre os sócios, em uma experiência compartilhada (AG) 

desde a decisão pelo desligamento, passando pelo momento em si da conversa e reflexão 

posterior à ação. 
A gente viu que não tinha muito fit cultural, era uma pessoa muito diferente, 
não se habituava e nessas duas semanas faltou três vezes. Não estava 
produzindo. A gente viu que não ia dar certo e o salário dela era bem grande 
relativo a todos da empresa, a gente não queria estar dispensando tanto 
recurso numa pessoa que a gente não acreditava. Então desligamos ela, foi 
bem chato. Foi uma decisão dos sócios. Temos bastante liberdade, cada um 
na sua área, mas quando é uma decisão mais crítica a gente toma juntos. Eu e 
o CEO [que conversamos com ela], ele sempre está participando das 
“buchas” mais difíceis. Foi a primeira vez e foi bem ruim. Esse meu sócio é 
uma pessoa que lida um pouco melhor nesses casos, consegue se comunicar 
muito bem; eu não tenho tanto esse perfil. Daí ele me ajudou bastante, ele foi 
junto, conversou, desligou ela. Ele também nunca tinha demitido alguém 
antes. Primeiro a gente foi junto no carro, já conversando sobre como a gente 
ia conversar. Ele fez um approach mais claro, falou pra ela e, depois, a gente 
veio trocando ideia no carro. Difícil, mas acho que foi a decisão certa.  

 
Aprendizados também são refletidos na forma de como planejam e gerenciam as atividades da 

empresa, aflorados a partir da experimentação empírica e reflexão em grupo (AG). 

[O planejamento estratégico] passou por várias revisões também, toda vez a 
gente dava uma revisada. A gente bota o tempo, seis meses, a nossa ideia no 
começo do ano era fazer um planejamento estratégico bem robusto e isso é 
uma coisa que a gente aprendeu muito na verdade. A gente aprendeu que 
como a gente crescia a equipe muito rápido e também aprendia muito, a 
gente quase tinha que fazer uma revisão a cada três meses. Com base no 
OKR ⎯ a metodologia da Google que faz o planejamento estratégico e 
resume em diversos indicadores ⎯ a gente já fez tantas vezes, só que no fim 
já desistiu. [...] A primeira a gente fez e criou setenta indicadores, botou na 
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parede e tinha que atualizar uma vez por mês. Foi improdutivo. Reduzimos 
para vinte, mas também não funcionou, reduzimos para dez, só que as coisas 
mudaram tão rápido... Por isso eu digo: se a gente faz um planejamento 
anual a gente vai estar com uma estratégia que já não faz sentido para a 
metade do ano. A gente está vendo que agora a gente consegue ter seis 
meses de um direcionamento estratégico, mas antes, eram três meses ou até 
menos.  

 
Ao longo da empreitada da Conaz, os quatro sócios desenvolveram sua própria rotina de 

compartilhamento das experiências diárias (integrating). 
A gente acabou ficando muito amigos, a gente conversa muito, quase tudo a 
gente acaba conversando. A gente tem um grupo no WhatsApp e no fim do 
dia a gente conversa bastante.  

 

Hoje, com uma equipe de dez pessoas, o empresário reconhece o amadurecimento do negócio 

e dos sócios ao longo da trajetória do empreendimento, embasado na vivência prática do dia-

a-dia, na experimentação de tentativas, erros e acertos. 
A gente teve que dar vários chutes no plano de negócio [apresentado no 
processo seletivo para a incubação], a gente ainda não estava tão maduro. A 
gente não tinha ainda construído o software, tinham algumas validações para 
serem feitas no quesito de ferramenta, a gente nunca botou um software para 
vender, a gente tinha um serviço que era braçal e é mais fácil um serviço ter 
qualidade do que um software a nível de entrega de valor para o construtor. 
Então a gente ainda tinha várias dúvidas e ainda temos, é constante. [...] Mas 
hoje eu já vejo que a gente já tem um plano de negócios muito mais 
formalizado e faz muito mais sentido estar fazendo hoje, porque consigo 
perder tempo nesse plano de negócio com informações que de fato eu sei que 
são verdadeiras, tem um histórico. 
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5.1.5 Nanovetores Tecnologia S.A. (graduada) 

 
A empresa hoje 

 

Fundada em 2008, a Nanovetores Tecnologia S.A. é uma empresa multinacional brasileira 

inovadora que desenvolve e comercializa sistemas de nano e microencapsulação de ativos. 

Sua sede está localizada em Florianópolis (SC), mas a empresa está também presente nos 

Estados Unidos. Nas palavras da sócia-fundadora: 
O nosso tema é, na verdade, uma plataforma: atuamos hoje no segmento de 
cosméticos, no segmento têxtil, estamos começando a entrar no segmento 
alimentício [...] Ele virou uma plataforma... Mas nós sempre tivemos algo 
muito pontual que é a encapsulação de ativos. Então essa é a nossa vocação. 

 

Graduada em abril de 2016, a empresa possui atualmente um quadro de cerca de 60 

funcionários. Atuando no modelo B2B, a Nanovetores prima por seu compromisso pela 

inovação e sustentabilidade: “Inovar de forma natural e tecnológica é o nosso grande 

diferencial.” Seus produtos consistem em sistemas de encapsulação biocompatíveis e 

biodegradáveis, desenvolvidos em meio aquoso e livre de solventes orgânicos, viabilizando a 

segurança para o meio ambiente e para as pessoas. A busca por um processo “limpo e verde” 

(conforme chamado pela empresa) como pilar da Nanovetores (AO) tem origem no perfil, 

crenças e estória de vida da sócia-fundadora (AI). 

Acho que essas premissas já me acompanham desde a minha infância. Eu 
sempre gostava de brincar com plantinha, esmagando folhinha e fazendo 
produto cosmético; essa era a minha brincadeira preferida. Sempre gostei 
muito de envolver coisas de natureza. Tanto que, nos meus trabalhos 
acadêmicos ⎯ no doutorado mais especificamente, quando imergi mais 
nessa questão da síntese e preparação de sistemas estruturados ⎯ acabei 
quebrando alguns paradigmas no sentido de processos de fabricação. Eu 
estava na França fazendo doutorado num laboratório de síntese orgânica ⎯ 
[que empregava] solvente orgânico em tudo que é processo ⎯ e eu fui para 
lá com a ideia de fazer uma síntese em meio aquoso. Isso, de certo modo, 
impactou até os professores franceses que ficaram um pouco curiosos ⎯ "o 
que é isso que essa brasileira está trazendo aqui como um diferencial? Mas é 
interessante". [...] Hoje em nosso portfólio, se você for olhar, mais de 80% 
dos produtos que fabricamos são baseados em produtos naturais: são óleos 
essenciais, extratos, óleos vegetais, realmente são produtos muito naturais. 
[...] [Acredito] que a gente esteja tendo uma boa aceitabilidade em termos de 
nome e exportação porque, além de envolver uma tecnologia nova, envolve 
também muita segurança no tipo de produto que nós trabalhamos e 
fabricamos. Acho que esses pilares foram sendo construídos até pelo meu 
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gosto e pela minha diretriz de sempre pensar nessa ideia de ter algo natural e 
seguro e eu fiz questão de que isso fosse marca realmente na Nanovetores. 

  
O relato acima ilustra uma parte da complexa trama de elementos mobilizados para a 

formação de um empreendimento. Percepções e sensações emergentes da lembrança de 

brincadeiras da infância (intuiting) foram influenciando as escolhas acadêmicas (interpreting) 

da sócia-fundadora. Tais escolhas levaram ao aprimoramento de técnicas em interação com 

outros pesquisadores e professores (interpreting-integrating- interpreting). Os resultados dos 

estudos acadêmicos foram alimentando ideias relacionadas, de certa forma, a tais 

brincadeiras, e apontando caminhos para sua viabilização (interpreting-intuiting-interpreting). 

Todo esse histórico contribuiu nas decisões da empreendedora relacionadas ao negócio: 

segmento de atuação, linha de produtos, valores organizacionais, dentre outros.  

Sustentabilidade, segurança e busca por insumos naturais foram então incorporados como 

pilares da identidade da empresa (institutionalizing), constituindo-se fortes balizadores ao 

longo da trajetória de desenvolvimento do empreendimento.  
No decorrer da empresa a gente teve, muitas vezes, demandas [como, por 
exemplo,] "vocês poderiam encapsular tal componente", que é um 
componente, ao nosso ver, nocivo. [Nesse caso, recusamos a demanda.] A 
gente sempre foi muito certo, sem desviar do que é a nossa filosofia, nossos 
pilares, no sentido de produto sustentável, produtos naturais. Estamos 
sempre muito alinhados e muito comprometidos a manter esse padrão que 
definimos no momento da criação da empresa, persistimos sempre com isso. 
Acho que isso também é importante. 

 

Aliada a requisitos de conduta específicos para o mercado em que atuam, a personalidade da 

fundadora está também presente nos procedimentos operacionais estabelecidos na 

Nanovetores (AO). 
Acho que talvez um pouquinho da neurose de cuidado, tipo mãe quando tem 
um filho pequeno que quer proteger... Acho que talvez eu, como cientista 
que estivesse desenvolvendo algo para pôr no mercado, tinha um pouco 
dessa fissura por também cuidar do que está sendo feito. Então, assim como 
trabalhamos com pontos muito focados com confidencialidade, acabamos 
fazendo termos de confiabilidade com nosso cliente e nosso cliente também 
nos exige que nós tenhamos com nossos funcionários. É toda uma rede que 
temos estabelecida. [...] [No início,] por mais que estivéssemos na época em 
duas pessoas na empresa, já fizemos um sistema de codificação que é um 
sistema que é mantido até hoje. Então, por exemplo, esse sistema de 
codificação nos resguarda essa proteção, de certo modo, uma proteção da 
tecnologia.  
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A narrativa acima ilustra como um procedimento organizacional (AO) ⎯ no caso, o sistema 

de codificação ⎯ resultou de uma cadeia de processos de aprendizagem que mobilizaram 

desde aspectos emocionais (intuiting) da empreendedora ⎯“neurose de cuidado, tipo mãe [...] 

que quer proteger” ⎯ a fatores concretos intrínsecos à relação comercial com clientes ⎯ 

“termos de confidencialidade com nosso cliente”.  

 

Hoje, com uma capacidade produtiva de seis toneladas por dia, a Nanovetores conquistou 

reconhecimento no mercado e exporta para 26 países. Atuando globalmente com pioneirismo 

na nanotecnologia, a empresa recebeu investimentos dos fundos federais Criatec, e BNDES. 

Recebeu diversos prêmios de reconhecimento como, por exemplo, o primeiro lugar no Prêmio 

Anprotec de Melhor Empresa Incubada (2014), primeiro lugar no Prêmio Brasil-Alemanha de 

Inovação (2014), primeiro lugar no Prêmio Anprotec de Melhor Empresa Graduada (2016) e 

reconhecimento no ranking PME da Revista Exame com a segunda empresa que mais cresceu 

na categoria de pequenas e médias empresas em 2016 e o sétimo lugar para o mesmo 

indicador na edição de 2017 desse ranking. 

 

Pré-start-up (Reconhecimento e exploração da oportunidade empreendedora) 

 

Formada em farmácia, a fundadora da Nanovetores trilhou uma carreira acadêmica, seguindo 

as etapas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela reconhece que seu histórico acadêmico 

foi marcado por uma preferência de atuação em estudos voltados a soluções aplicadas. A ideia 

do conceito da tecnologia oferecida hoje pela Nanovetores foi construída ao longo dessa 

experiência de pesquisa acadêmica, somada ao olhar de negócios aportado pelo marido da 

empreendedora, que desenvolveu sua experiência profissional no meio empresarial. 
Em toda minha trajetória acadêmica eu busquei trabalhar com pesquisas que 
fossem mais aplicadas, [nas quais eu pudesse] investigar como a escolha de 
determinados materiais ou técnicas, poderia de fato se tornar um produto 
comercial, ter uma aplicabilidade. Então, depois de passada toda aquela 
etapa de formação ⎯ mestrado, doutorado e tudo mais ⎯ fiz meu doutorado 
na França e meu marido também me acompanhou. Ele é da área de gestão, 
então já tinha tido muitos negócios, é mais focado no business mesmo... e ele 
foi na minha defesa e falou: “a área que você está trabalhando é muito 
interessante, os professores parecem muito interessados, [emitiram] muitos 
elogios para o trabalho.” Então nós começamos a buscar no Brasil se a 
tecnologia de encapsulamento ⎯ que eu vinha trabalhando durante toda a 
minha formação ⎯ se isso existia... Porque durante a pesquisa acadêmica eu 
sabia que tinha uma boa aplicabilidade, eu via nos artigos os potenciais que 
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isso teria para a área de cosméticos, de medicamentos, enfim eu tinha aquela 
expectativa: será que o que eu estou vendo em uma pesquisa de bancada, 
com resultados muito interessantes, será que de fato isso, se gerar um 
produto, eu vou conseguir ter reprodutibilidade e comprovar de fato os 
benefícios? Então começamos a buscar, inicialmente, participando de 
eventos, imergir um pouquinho no segmento de cosméticos [para verificar] 
se essa inovação na qual estávamos pensando em estruturar todo o negócio, 
se ela teria, enfim, pessoas interessadas, empresas interessadas nessas 
tecnologias. 

 

O relato acima ilustra que a mobilização de preferências pessoais, conhecimentos acadêmicos 

e experiência anterior (AI) contribuiu para a identificação da oportunidade empreendedora 

(intuiting). Pode-se observar também a interação e colaboração com outro profissional com 

experiência em área diferente ⎯ no caso, seu marido ⎯ teve relevante papel não apenas na 

identificação da oportunidade (intuiting), como também para sua exploração (interpreting-

integrating). Sugere-se que observação da reação dos pesquisadores franceses tenha causado 

um “impulso” (intuiting-interpreting) para despertar o olhar empreendedor sobre o resultado 

do trabalho acadêmico ⎯ “a área que você está trabalhando é muito interessante, os 

professores parecem muito interessados”. 

 

Os estudos para aprofundamento do potencial mercado consumidor e para análise da 

viabilidade do negócio desencadearam-se paralelamente ao processo decisório da acadêmica 

em relação aos seus próximos passos de carreira.  
Estava fazendo meu pós-doc e pensando no que eu iria fazer, se iria prestar 
concurso público, enfim, qual iria ser minha trajetória e daí já começamos a 
sondar um pouquinho o mercado. O empreendedorismo era uma das opções, 
embora eu pensasse que ainda a trajetória acadêmica seria, a que eu imagino 
que a maioria das pessoas que estão fazendo pós graduação sempre 
vislumbram como primeira opção, a continuidade no meio acadêmico. Vejo 
que talvez é a primeira escolha. 

 

Além dos aprendizados gerados ao longo de sua trajetória acadêmica, por meio da 

contribuição da experiência profissional do marido e pela investigação para mapeamento das 

potencialidades mercadológicas da solução, as interações com uma colega pesquisadora, que 

mais tarde tornou-se funcionária da empresa, também levaram ao amadurecimento da ideia 

(interpreting-integrating). 
Uma colega que eu conheci durante meu pós-doc, que estava fazendo 
mestrado e tinha muita experiência. Ela já tinha tido farmácia de 
manipulação, tinha muita experiência em fazer fórmulas, gerar produto 
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cosmético manipulado. E, geralmente, nas farmácias de manipulação os 
médicos prescrevem fórmulas extremamente complexas. Então ela tem 
bastante habilidade nessa questão de formular e assim ela também acabou 
me incentivando muito porque ela tinha muita bagagem, muita experiência 
com formulações complexas. Problemas que ela tinha lá na farmácia dela, 
ela percebia que nós, com a nossa tecnologia, conseguíamos superar. Isso foi 
legal porque ela tinha uma vivência prática de um modo diferente do 
embasamento teórico da academia, foi possível demonstrar para o mercado 
de uma maneira muito prática porque superávamos problemas que eram 
triviais no âmbito da farmácia de manipulação. Então começamos a melhorar 
a estabilidade, a tornar mais fácil a formulação com redução de números de 
interações e tudo isso foi ajudando na concepção dos produtos.  

 

O trecho acima ilustra a complexa trama que foi dinamicamente mobilizada para a concepção 

dos produtos (AO): empreendedora e funcionária desenvolveram os produtos de forma 

interativa (integrating – interpreting - integrating), resgatando não apenas seus 

conhecimentos acadêmicos (AI), como também situações profissionais vivenciadas 

anteriormente (intuiting), transpondo-as na nova situação (interpreting) e, por meio da 

interação e ação compartilhada (integrating), consolidaram novos aprendizados juntas (AG), 

que foram, então, empregados para a criação dos produtos (institutionalizing). 

 

Centrada em suas crenças pessoais (AI) e contemplada com o aporte de conhecimento 

proveniente das pessoas com as quais interagia a respeito de sua ideia (AG), a empreendedora 

foi, então, ganhando motivação (intuiting) para buscar caminhos para viabilizar seu negócio. 
Quando a gente usa um solvente orgânico, além de envolver um custo maior, 
você tem todos os riscos envolvidos para o trabalhador que está em 
constante contato com esse tipo de material que é mais nocivo, e você tem 
toda uma preocupação depois em eliminar esse solvente para que a pessoa 
que for usar esse produto não tenha resquício de solvente orgânico num 
produto cosmético, por exemplo. Então fazendo todo esse processo de 
produção em meio aquoso, temos um produto muito mais seguro e, de certo 
modo, muito mais econômico também. Então foi o que me motivou bastante 
a perseguir nessa linha.  

 
Start-up (Conceito do negócio definido e compartilhado entre os indivíduos envolvidos 

no desenvolvimento do novo empreendimento) 

 

Inserida no meio acadêmico da cidade de Florianópolis, a empreendedora já conhecia a cadeia 

de apoio da região para o desenvolvimento de empreendimentos voltados à inovação, sua 

forma de funcionamento e benefícios potenciais.  
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Eu já conhecia [a incubadora] porque eu trabalhava também no meu pós-doc 
assessorando uma professora que tinha editais [por meio de] uma agência de 
fomento à pesquisa que fica, por coincidência, no mesmo prédio onde está a 
incubadora CELTA. Então seguidamente estava lá para resolver detalhes de 
projetos. Eu já conhecia a fundação de amparo à pesquisa, conheci também a 
incubadora. Meu marido também teve uma formação na área de TI, então as 
empresas de TI tem uma sinergia muito grande também com essas 
incubadoras. Já conhecíamos esse ambiente de incubação.  

 

Embasada no seu conhecimento prévio sobre o modelo de incubação e na reputação que o 

CELTA apresentava, foi então que a empreendedora decidiu inserir a empresa no contexto da 

incubação, entendendo que essa seria uma forma de conseguir viabilizar a pesquisa e o 

desenvolvimento de sua ideia. Mesmo antes da formalização da empresa, com base em seu 

conhecimento coloquial sobre os mecanismos de empreendedorismo da região, a 

empreendedora já percebia (intuiting-interpreting) que a inserção em uma incubadora e o 

acesso aos contatos que ela ofereceria seriam diferenciais para sua futura empresa.  
O CELTA teve um papel muito importante. Logo que iniciamos a empresa 
nós já fomos lá na busca pela incubação porque percebíamos que, por ser 
uma tecnologia inovadora, o fato de estarmos incubados faria toda a 
diferença. Se a gente já tem o crivo de ter sido aprovado para estar numa 
incubadora, já tem um respaldo. O CELTA é uma incubadora de referência, 
então percebemos que seria de fato importante a empresa estar incubada; 
[isso] facilitaria mais o nosso acesso ao nosso público alvo, ao nosso 
mercado.  

 
Durante o processo de seleção da incubadora, contando com a colaboração do marido, a 

elaboração do plano de negócios possibilitou uma reflexão para refinamento de ideia. 
Meu marido já tinha um pouco mais de experiência, então ele me ajudou [a 
preencher um plano de negócios]... porque ele já tinha uma experiência de 
negócios, ele já tinha mais familiaridade com esses temas mais 
administrativos. Então, nesse momento, também colaboramos e 
conseguimos fazer um bom plano de negócios. [...] Eu acho que essas 
avaliações, elas sempre nos ajudam... muitas vezes, pensando em montar 
uma empresa, numa etapa mais inicial, a gente vislumbra muitas coisas que 
nem sempre vão ser facilmente atingidas. [...] Colocar a ideia no papel faz 
com que você seja mais racional no sentido de identificar as oportunidades, 
quais seriam os clientes alvo... Claro que muitas coisas que a gente prevê 
num determinado momento ⎯ que a gente coloca com o intuito do objetivo 
máximo, onde a gente pretende chegar ⎯ muito disso vai mudando no meio 
do caminho. Às vezes coisas que considerávamos extremamente valorosas 
percebemos que, por outro caminho, atingimos o resultado melhor do que 
aquele que inicialmente pensávamos. Acredito que muito vai se construindo, 
entretanto o plano de negócio acho que serve pra direcionar e termos as 
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ideias mais pautadas, mais centralizadas no papel e não tão amplo no sentido 
de deixar as coisas muito soltas.  

 
Apesar da empreendedora ter fundado a empresa sozinha, percebe-se que seu marido, que 

mais tarde se tornaria seu sócio, já atuava como seu parceiro nos momentos iniciais da 

empresa. Aqui pode-se observar que o emprego da metodologia do plano de negócios 

requerido pelo o processo seletivo da incubadora constituiu-se um meio facilitador para 

verbalização (interpreting) e discussão da ideias entre a dupla (integrating). “Colocar a ideia 

no papel faz com que você seja mais racional” sugere que o “papel” ⎯ ou seja, a metodologia 

⎯ tenha aberto um caminho para a reinterpretação das ideias da empreendedora (interpreting-

intuiting-interpreting). A narrativa acima evidencia, em uma reflexão pós-ação feita pela 

empreendedora, a centralidade da experimentação no processo de aprendizagem ao longo do 

desenvolvimento do empreendimento ⎯ “a gente percebe que por outro caminho a gente 

atinge o resultado melhor do que aquele que inicialmente a gente pensava [...] muito vai se 

construindo”. 

 
Incubação: Crescimento (Desenvolvimento da escalabilidade e expansão do mercado 

consumidor) 

 

Em 2008 a Nanovetores foi contemplada pela primeira vez por um edital de subvenção e, na 

virada para 2009, a empresa foi incubada no CELTA. Por tratar-se de uma solução química 

voltada ao uso em humanos, e sendo uma tecnologia ainda em desenvolvimento, o ciclo de 

refinamento e testes do produto a ser ofertado foi longo e dispendioso. Os dois anos iniciais 

da incubação foram, então, dedicados ao aprimoramento da solução da Nanovetores, 

viabilizados, principalmente, em função da contemplação de editais de subvenção.  

Nos dois primeiros anos de incubação contamos muito com editais de 
subvenção. Foram extremamente importantes [para] definirmos o portfólio: 
definimos toda a questão de segurança de eficácia de produtos. Foi um 
momento no qual a atividade comercial da empresa não era o nosso foco, a 
gente tinha muito mais o desafio de mostrar que a inovação que estávamos 
trazendo ao mercado era segura e eficaz, e definir quais produtos nós iríamos 
trabalhar, quem eram os clientes alvo. [...] Foi uma etapa crucial e vejo que 
os editais de subvenção que nós conquistamos nessa época foram muito 
importantes porque era uma tecnologia nova, nós estávamos criando o 
portfólio, precisávamos definitivamente ter toda a questão de avaliação de 
eficácia porque não teria como nós ofertarmos um produto inovador para um 
cliente, para uma indústria cosmética sem mostrar pra ele o que isso 
representaria em termos de desempenho ⎯ Por que ele compraria um 
produto tecnológico, uma vitamina C encapsulada, e não na forma livre tal 
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qual já usava? Qual é a vantagem de ele usar essa tecnologia que a 
Nanovetores está levando ao mercado? ⎯ Então pra ter esse convencimento 
do cliente, nós precisávamos ter a comprovação de eficácia e precisávamos 
ter a comprovação de segurança. Eles não iam comprar um produto com uma 
tecnologia nova se eles não soubessem se esse produto poderia gerar uma 
alergia, alguma coisa assim. Contamos muito com os editais de subvenção, 
porque cada teste desse é muito caro, não teríamos como contar com 
recursos próprios pra fazer esse tipo de comprovação. 

 
A característica inerente da linha de produtos da empresa levou à necessidade de uma 

intensiva fase de pesquisa e desenvolvimento marcada por experiências e testes de 

comprovação. O relato acima evidencia que o apoio financeiro dos editais de subvenção 

foram cruciais para essa fase, sugerindo que os aprendizados foram gerados em um ambiente 

propício para a criação, com redução de impactos negativos gerados por restrição financeira.  

 

O histórico acadêmico da empreendedora contribuiu na participação da Nanovetores nos 

editais de subvenção por entender o funcionamento das instituições responsáveis pelos editais 

e por saber escrever um bom projeto. Segundo a empreendedora, a incubação favoreceu no 

sentido de aportar credibilidade ao empreendimento: 

Se formos pensar de uma maneira geral, muitas empresas não participam 
[dos editais] porque são empresas que muitas vezes não tem departamento de 
pesquisa e desenvolvimento ou, tampouco, tem pessoas que saibam escrever 
projetos. [...] Elas ficavam muito distantes para conseguir ser contempladas 
num edital. [...] Depois de conquistar o primeiro edital e de fazer o processo 
todo muito bem feito, acho que se tornou mais fácil conquistar outros. Vejo 
também que a trajetória acadêmica ajuda muito, o fato de eu já ter passado 
por uma etapa na qual eu já era acostumada a escrever projetos e tudo mais... 
Isso também facilita participar desses editais e ser contemplado, porque um 
pesquisador acaba tendo um pouco esse dom de escrever, de fazer relatórios. 
[...] O fato de estarmos incubados na época certamente facilitou também o 
entendimento das próprias instituições [que são responsáveis pelos editais], 
como FINEP. Acredito que o fato da empresa estar incubada é um 
facilitador, não que seja um ponto determinante, mas de certo modo acho 
que ele favorece, é um ponto a mais na questão da credibilidade da empresa. 

 

A narrativa acima ilustra que a participação e conquista de editais foi um aprendizado 

importante na estória da empresa, moldado por meio da mobilização do histórico acadêmico 

da empreendedora (AI), experiência empírica (o fazer na prática em grupo - AG) ⎯ “Depois 

de conquistar o primeiro edital e de fazer o processo todo muito bem feito, acho que se tornou 

mais fácil conquistar outros.” ⎯ e o conhecimento empírico “absorvido” no dia-a-dia das 
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relações com a incubadora ⎯ “O fato de estarmos incubado na época certamente facilitou 

também o entendimento das próprias instituições [que são responsáveis pelos editais]”. 

 

O desenvolvimento e aprimoramento do portfólio da Nanovetores desenrolou-se em meio a 

dilemas pessoais da própria fundadora. O relato abaixo sugere que tais dilemas pessoais 

levaram a momentos de reflexão durante a trajetória de empreendedorismo, ilustrando 

questionamento e reforço das opções de carreira e estilo de vida feitas pela empreendedora 

(intuiting-interpreting-intuiting). 
[Minha filha] nasceu em 2007, então ela era um bebezinho quando 
decidimos abrir a empresa. Eu tinha muito disso de “puxa, um bebê pequeno, 
eu quero dar atenção, mas também tenho que focar aqui, tenho uma 
empresa”. [...] Depois tive um momento que foi bastante difícil, quando já 
estávamos com a empresa iniciada e no seu primeiro ano de atuação, fui 
chamada num concurso público que havia prestado. Então fiquei naquela 
dúvida, optar pela estabilidade ⎯ enfim, emprego público ⎯  mas se eu 
saísse naquele momento para assumir um cargo público a Nanovetores teria 
acabado, naquela época era só eu e mais duas funcionárias, a empresa teria 
terminado por aí. [...] Mas são opções que acabamos fazendo... 

 

O processo de desenvolvimento da ideia e do negócio durante a incubação formou-se e foi 

formado paralelamente ao desenvolvimento e aprendizados da própria empreendedora. 
Pra mim incubação e início de Nanovetores se mesclam muito. É todo aquele 
transitar de uma pesquisadora para uma empreendedora. Antes eu era muito 
pesquisadora, embora muito do que eu fiz na minha formação talvez tenham 
sido ações que um estudante normal não optaria em fazer, [por exemplo] de 
fazer curso de propriedade intelectual. Eu sempre fui muito de buscar essas 
formações que pudessem depois me ajudar nessa consolidação de me tornar 
uma empreendedora, embora na época eu nem vislumbrasse tanto essa 
possibilidade. Acredito que a incubação foi exatamente esse momento que 
me fez mudar. Por exemplo: antes eu dominava o conhecimento para fazer o 
desempenho do produto de bancada ⎯ para produzir 100 ml; mas e para 
produzir aquilo em toneladas? Como eu garanto que uma tonelada desse 
produto vai ser exatamente igual ás características daquilo que eu fazia em 
bancada, em 100 ml? Esse desafio de upscalling foi um desafio que a gente 
superou durante a etapa de incubação e isso foi extremamente importante 
para mudar até a cabeça, a forma de pensar que eu tinha antes como 
pesquisadora. Mudar para uma empreendedora, para uma empresária. Na 
questão de viabilizar custos: aquilo que eu estava produzindo tem que ter um 
preço competitivo para ir a mercado; a situação tal qual eu fazia lá na minha 
pesquisa de doutorado, eu não conseguiria chegar no mercado porque o 
preço seria exorbitante e eu não teria quem absorvesse esse produto. Todo 
esse transitar de uma mentalidade mais de pesquisadora para empreendedor 
aconteceu durante essa etapa de incubação que vejo que é extremamente 
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importante e é uma das grandes dificuldades quando a gente pensa hoje num 
pesquisador que tem uma boa ideia, mas ele não tem um preparo para tornar 
aquilo um negócio.  

 
A narrativa acima ilustra que, nos estágios iniciais do empreendimento, o desenvolvimento da 

aprendizagem da empreendedora (AI) ⎯ “todo aquele transitar de uma pesquisadora para 

uma empreendedora “ ⎯ aconteceu de forma paralela e até interdependente ao 

desenvolvimento e amadurecimento da solução a ser oferecida (AO) ⎯ “desafio de 

upscalling”.  Aqui, a incubadora é vista como parte indissociável desse processo pois compôs 

o contexto que não apenas abrigou, como também interagiu com a situação.   

 

Uma das formas de interação do “contexto incubadora” manifestaram-se por meio dos 

contatos e da rede de relacionamentos estabelecidos a partir da incubadora, que também 

contribuíram para o desenvolvimento da Nanovetores. 
O networking que uma incubadora promove é muito importante. Não só 
entre as empresas incubadas, mas também entre outras empresas porque, 
com muita frequência, nós recebíamos visitas de comitivas ⎯ desde 
governador e tudo mais ⎯ e visitas também de outras empresas que vêm 
conhecer o parque [tecnológico]. O fato de você estar num local onde 
realmente você é visto como uma empresa que está incubada, que está 
crescendo, que tem uma tecnologia interessante ⎯ esse networking da 
própria incubadora ⎯ permite que a visibilidade da empresa seja atingida 
não só pelos próprios meios da empresa: são outras pessoas falando do que 
nós temos de interessante. Enfim, acho que isso realmente faz muita 
diferença. Se a gente tivesse trilhado um caminho solo, sem estar incubados, 
talvez teríamos mais dificuldades para conquistar um fundo de investimento, 
por exemplo. Até isso: os fundos muitas vezes vão buscar nas incubadoras. 
Então o fato de estarmos numa incubadora trouxe uma credibilidade maior 
no nosso negócio.  

 

A incubadora oportunizou também à Nanovetores a participação em treinamentos e eventos 

de capacitação metodológica.  

Usufruímos bastante de tudo o que a incubadora fornecia. Outra experiência 
que tivemos lá foi um trabalho que eles fizeram com um laboratório da 
universidade federal. Era pra fazer o DNA da marca. [...] Tivemos um 
brainstorming com integrantes da empresa e com amigos, no sentido de 
validar essa questão de como a gente imagina a empresa e seus pilares. Por 
isso falo bastante dos pilares... eles ficaram muito claros nesse estudo de 
branding, de DNA da marca. Esse foi um trabalho ofertado na época pela 
incubadora, que eu achei bem legal, porque ele acabou tornando mais fácil, 
mais clara a visão da empresa e também de como os outros nos enxergam. 
[...] Foi a incubadora que ofertou, mas eles selecionaram algumas empresas e 
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serviu como case [de estudo] também para esse laboratório que estava 
treinando uma nova metodologia que eles estavam desenvolvendo. 

 
O trecho acima ilustra a articulação entre teoria e prática ⎯ por meio da metodologia 

oferecida pelo laboratório da universidade ⎯ como insumo para o refinamento de um aspecto 

organizacional (AO) ⎯ no caso, o “DNA da marca”. O exemplo destaca também a interação 

com pessoas de fora da empresa ⎯ não apenas do laboratório da universidade, como também 

“amigos” ⎯ como fonte que nutriu o entendimento do grupo a respeito do negócio (AG e 

AO) ⎯ “acabou tornando mais fácil, mais clara a visão da empresa e também de como os 

outros nos enxergam”. Ao relatar que tal experiência contribuiu tanto para o aperfeiçoamento 

e aprendizado da empresa quanto da instituição provedora ⎯ “A gente entrou meio que como 

um objeto de estudo para eles” ⎯ sugere-se que o aprendizado tenha ido além do nível 

organizacional (aprendizagem interorganizacional). 

 

Passados os dois primeiros anos de incubação, dedicados à pesquisa e desenvolvimento do 

portfólio de produtos e de sua escalabilidade, a Nanovetores começou a ser apresentada ao 

mercado, participando de feiras nacionais e internacionais, entrando no estágio de expansão. 

Em 2012 recebeu seu primeiro aporte de um fundo de investimento e, então, a empresa passou 

a ser uma S.A.. 
O fundo entrou em 2012. Então isso foram mais ou menos de 3 a 4 anos 
depois [da incubação], que foi exatamente o tempo que precisamos para 
aprovar todos esses nossos produtos, ter toda a parte regulatória. [...] Os 
editais de subvenção nos ajudaram muito nisso, quando chegamos na etapa 
de entrar no fundo de investimento, foi porque nós já tínhamos esses 
produtos muito bem consolidados, era muito fácil de convencer nosso cliente 
de que nosso produto tinha desempenho e de que ele era seguro. Nós já 
tínhamos alguns clientes em potencial na época, porém ainda não tínhamos 
uma “pegada” comercial muito forte porque aí para investir no comercial 
realmente precisaríamos de mais um recurso.  

 

Conquistadas a estabilidade e maturidade da solução em si, a entrada do fundo propiciou a 

mudança de perspectiva, desencadeando a necessidade de ajustes na forma de gerir o negócio 

⎯ com o refinamento do sistema metas e de governança, que representou novos aprendizados 

para a empresa (AO). 
Numa visão mais racional do negócio, sabíamos que não teríamos fôlego pra 
crescer se não tivéssemos a entrada de um fundo. A gente precisava de um 
aporte... é aquela frase que diz: é melhor ter pouco de algo que vale muito do 
que ter muito de algo que não vale nada. Então passamos por um processo 
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longo ⎯ acho que desde o inicio até a consolidação dessa entrada do fundo 
foi quase um ano. Uma etapa de namoro, de avaliações, até consolidar a 
entrada de um fundo. Eu vejo que [a entrada do fundo] é boa porque acaba 
impondo na empresa um ritmo de governança que é bastante importante, o 
ritmo de crescimento, de metas. Isso nos força um pouquinho, a gente acaba 
tendo um crescimento fundamentado em metas, mas por outro lado ele dita 
um ritmo de crescimento e isso também é importante. Então eu vejo que há 
muito mais pontos positivos do que negativos.  

 

Após o aporte do fundo, a empresa permaneceu incubada por mais quatro anos.  

 

Graduação: autonomia 

 

Em função da necessidade de crescimento da sua estrutura física para atender a sua crescente 

demanda, em março de 2016 a Nanovetores desvinculou-se formalmente da incubadora e 

transferiu-se para outro parque tecnológico da cidade, no qual situam-se outas empresas 

graduadas. Esse fato favoreceu o reconhecimento da nova vizinhança como uma extensão do 

ambiente favorável à inovação propiciado pela incubadora e a manutenção da participação 

ativa na rede de relacionamentos dos empreendedores locais. Esse ambiente propício à 

inovação, formado e permeado pela rede de contatos e relacionamentos, é reconhecido pela 

empreendedora com um “ecossistema de inovação em Florianópolis”. 
Foi o crescimento... a gente chegou num ponto em que a nossa estrutura não 
contemplava mais na incubadora, não tinha mais como ficar lá e aqui é legal 
porque estamos num parque tecnológico, que é um parque que tem muita 
sinergia com as incubadoras. Aqui temos um ecossistema de inovação em 
Florianópolis que é muito interessante. A gente acabou saindo de um status 
de incubado, mas indo para um ambiente graduado no qual ainda temos 
muita sinergia com outras empresas. O ambiente de inovação é muito forte, 
de interação entre empresas que são vizinhas nossas aqui. Então é um 
ambiente muito propício para essa questão da inovação. [...] Aqui no parque  
tem uma área comum onde tem foodtrucks, festas ⎯ eles promovem aqui 
festa junina, algumas festas de interação. Então não é muito diferente do que 
era no ambiente de incubadora: tem empresas vizinhas que, muitas vezes, 
têm produtos e serviços que acabam sendo nossos fornecedores. Pelo fato de 
estarmos aqui perto, acabamos nos inteirando mais do serviço, do que eles 
fazem, que tipo de inovação eles estão trazendo e talvez facilite a 
viabilização de alguns estudos e serviços de forma mais rápida. Talvez sejam 
interessantes quando pontuamos, por exemplo, entre optar por um 
fornecedor de São Paulo e um fornecedor que talvez me atenda da mesma 
forma e que é meu vizinho aqui de parque tecnológico. 
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Com participação ativa na rede de empreendedores de Florianópolis, a empresária reconhece a 

força da “causa” do empreendedorismo na cidade e que a estória da Nanovetores não pode ser 

isolada do contexto mais amplo do ecossistema de inovação no qual está inserida. 

Temos muitas empresas de tecnologia e Florianópolis ⎯ conhecida como 
uma cidade turística ⎯ já fatura muito com essas empresas, que superam 
muito o que se obtém com os recursos do turismo. [...] Existe uma sinergia e 
uma vontade de que todo mundo se destaque. [...] Acho que estamos todos 
bastante empenhados no sentido de interagir e se ajudar. Acho que virou 
uma causa comum e acabou virando um propósito. Todos os empresários 
aqui de Florianópolis, todos são muito engajados. [...] A gente entende que o 
destaque de uma empresa que está sediada nesse nosso cluster de inovação 
acaba aumentando a visibilidade do ecossistema como um todo. [A história 
de] um acaba complementando a história do outro. Independente da empresa 
que está indo bem, o importante é que tenhamos empresas que estejam em 
destaque, tenham essa relevância. Isso, de certo modo, sempre está 
colocando o nome de Florianópolis como capital de inovação, como 
destaque no empreendedorismo. Acho que isso é bem importante. Na minha 
trajetória com a Nanovetores, além de ter todo esse cunho mais de 
tecnologia, de produto, de produto inovador, também tem a vertente da 
mulher empreendedora. Além de eu estar envolvida com o 
empreendedorismo de maneira geral, também estou muito envolvida com o 
empreendedorismo feminino. Então eu acabo tendo contato com mulheres 
que tem empresas, mulheres que querem ter empresa. Acho que através do 
exemplo mostramos que isso é possível, e, de certo modo, estimulamos que 
outras também tenham coragem e determinação de empreender. Estou 
engajada, mostro meu case para servir como exemplo também para essas 
mulheres que querem empreender.  

 

A participação em grupos voltados ao empoderamento feminino e estímulo ao 

empreendedorismo remete a fundadora da Nanovetores a seus próprios dilemas (fluxo 

feedback: integrating-interpreting-intuiting) e reforça seu aprendizado (AI) e sua trajetória 

como empreendedora. 

Como mulher, percebo que muitas vezes a gente se enche muito de culpas, a 
questão de escolher "quero ser uma mulher bem sucedida nos negócios, mas 
também quero ser boa mãe e boa esposa". Principalmente quando temos 
filhos pequenos: aí se você está cuidando do filho você está com a 
consciência pesada que você talvez não está totalmente dedicada ao seu 
trabalho naquele momento; se você está no trabalho, você está preocupada 
que queria dar um pouquinho mais de atenção para a criança. Então acho que 
é mais nesse sentido de ter esse aprendizado [em função da participação nos 
grupos de empoderamento feminino] e essa consciência um pouco mais 
tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor e que podemos estar 
realizadas tanto no ambiente mais pessoal, de família, como também num 
ambiente profissional. [...] Eu e meu marido viajamos muito. Tento, no 
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momento que estou aqui, sempre dar muita atenção para [minha filha] e estar 
muito em contato, mas também acabamos optando em ter uma só mais pela 
rotina tumultuada e intensa que a gente vivencia. Mas acho que é um 
aprendizado e acho que isso faz a diferença quando a gente pensa em 
mulheres. 
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5.2 A aprendizagem organizacional no desenvolvimento de empreendimentos 

contemplados pelo programa de incubação 

 

A partir do relato das características da incubadora e das narrativas sobre o desenvolvimento 

de alguns de seus empreendimentos incubados e graduados foi possível reconhecer e analisar 

os processos de aprendizagem que ocorrem nesse contexto. Com esse intuito, tais processos 

foram primeiramente analisados sob a perspectiva do modelo dos 4I’s, indicadas ao longo da 

apresentação das narrativas. A partir dessa primeira análise, são oferecidas observações 

transversais às estórias, e são sugeridas também outras perspectivas teóricas complementares 

para tratar das lacunas identificadas por meio da abordagem do modelo dos 4I’s. Ainda, a 

partir do reconhecimento dos processos de aprendizagem são, então, destacados os aspectos 

da incubadora que favorecem a aprendizagem de seus empreendimentos incubados. 

 

5.2.1 A aprendizagem organizacional em empreendimentos contemplados pelo 

programa de incubação 

 

A análise da aprendizagem em empreendimentos novatos que passaram por um programa de 

incubação elucida a afirmação de Crossan et al. (1999) de que o processo de aprendizagem 

passa do nível individual para o nível organizacional e de que a institucionalização do 

conhecimento aprendido demanda um período de amadurecimento e deliberação dos 

membros organizacionais influentes.  

 

Considerando AO como um resultado dos processos de aprendizagem que fluem nos três 

níveis abordados no modelo dos 4I’s (CROSSAN et al., 2011), foi possível reconhecer nas 

narrativas apresentadas o conhecimento organizacional integrado em forma de 

produtos/softwares, estratégia, procedimentos operacionais, pilares da identidade 

organizacional (como missão, visão, valores declarados), procedimentos de gestão de pessoas, 

estrutura organizacional e sistema de metas e governança. 

 

Apesar de algumas narrativas ilustrarem a identificação da oportunidade de 

empreendedorismo a partir da constituição de um produto pré-idealizado, foi possível 

observar que o subprocesso de institutionalizing parece ganhar força a partir de pressões 

externas ao empreendimento, como, por exemplo: 
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- Os requerimentos do processo seletivo para entrar incubadora fizeram com que os 

empreendedores formalizassem o plano de negócios da empresa; 

- O atendimento da demanda impulsionou o desenvolvimento e aprimoramento das 

soluções oferecidas; 

- A entrada de fundo de investimento exigiu o refinamento da estruturação do 

empreendimento e a introdução de sistemas de metas e governança; 

- Do crescimento da equipe emergiu a necessidade de estruturação dos processos de 

gestão de pessoas como recrutamento e treinamento, que, por sua vez, levaram ao 

refinamento de declarações relacionadas à identidade organizacional e dos 

procedimentos operacionais. 

 

Ao analisar as experiências de empreendedorismo narradas por seus empreendedores, foi 

possível observar que a “semente” da AO é muitas vezes "plantada” antes mesmo da fundação 

das empresas. Ao longo das estórias apresentadas, foi possível evidenciar aprendizados dos 

empreendedores (AI) mobilizados posteriormente ao longo da formação do empreendimento, 

sugerindo a íntima conexão entre o repertório anterior do empreendedor (AI) e construção da 

memória organizacional (AO):  

- A percepção e consolidação da preferência pessoal pelo empreendedorismo, 

posteriormente, levou à formação da empresa. Esse aprendizado pessoal pode ter sido 

consolidado por meio de uma experiência anterior de empreendedorismo (sócio da 

Conaz, que, ao realizar o evento de surf, percebeu que tinha satisfação em 

empreender) ou influência familiar (sócio da Exact Sales, que foi incentivado pelo pai 

a buscar soluções relacionadas à sua ocupação desde adolescente). 

- O resgate de memórias de brincadeiras durante a infância, levou a empreendedora da 

Nanovetores a construir a identidade da empresa voltada à sustentabilidade. 

- Conhecimentos acadêmicos formaram a base técnica para a definição da ideia do 

negócio e para o desenvolvimento dos produtos (Horuz, Conaz, Photonita, 

Nanovetores, Exact Sales). 

 

Algumas narrativas sugeriram casos de AI sendo diretamente transformada em AO, mas a 

maioria dos casos evidenciaram a ponte da AG, especialmente entre o grupo de sócios. As 

narrativas apresentadas são marcadas por eventos de aprendizagem em grupo, talhados por 

sucessivos ciclos de resgate de percepções e interpretações individuais (intuiting-

interpreting), refinamentos, experimentações e ajustes em grupo (integrating), disparados 
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pela mobilização de experiências individuais anteriores, mediação de metodologias 

(articulação entre teoria e prática), interação com outros empreendedores mais experientes 

(dentre outros atores) e muita experimentação (tentativas e erros) em grupo. 

 

Conforme apresentado na seção de referencial teórico, Brockman (2013) identificou os 

elementos do modelo dos 4I’s de AO predominantes em cada estágio de desenvolvimento de 

novos empreendimentos. Ao empregar os mesmos estágios analisados por esse autor como 

estrutura comum para a organização das narrativas foi possível identificar que os 

empreendimentos analisados foram incubados em suas respectivas fases de crescimento. Tal 

fato é coerente à proposta da incubadora CELTA que visa suportar negócios inovadores, com 

ideia já consolidada e em fase de crescimento e expansão de mercado. Comparando-se as 

estórias foi possível identificar, ainda dentro da fase de crescimento, alguns marcos comuns 

que desencadearam uma aceleração em processos de formalização de práticas do 

empreendimento (institutionalizing). Sem ater-se a horizontes de tempo específicos, 

observou-se que tais eventos levaram a algum tipo de ajuste, incentivo e/ou mobilização nos 

processos de aprendizagem: a entrada na incubadora (que representa também o início da fase 

de crescimento), a entrada de um fundo de investimentos e a graduação. Pôde-se também 

observar que, em geral, à medida em que os empreendimentos analisados foram caminhando 

em sua linha evolutiva, a quantidade de indivíduos diretamente envolvidos no negócio 

também aumentou. Com base na análise das narrativas sobre o desenvolvimento de 

empreendimentos que passaram pelo programa de incubação, propõem-se que a aprendizagem 

em cada um dos níveis abordados no modelo dos 4I’s evolui de forma análoga à representação 

gráfica exposta na Figura 4. 
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Figura 4: A aprendizagem ao longo do desenvolvimento de empreendimentos incubados 

 
 (Fonte: elaborado pela autora) 

 

Brockman (2013) reconheceu que, à medida em que as atividades do novo empreendimento 

desenvolvem-se, a tendência é que aumente o número de indivíduos envolvidos e que o 

aprendizado individual seja expandido e integrado a grupos cada vez maiores. 

Adicionalmente, o autor propôs que a etapa de crescimento deva ser marcada pela 

predominância da AO. As observações do presente estudo evidenciaram a intensificação dos 

processos de aprendizagem no nível organizacional ao longo da etapa de crescimento dos 

empreendimentos, entretanto sugerem que a AI (especialmente dos empreendedores) e AG 

também intensificam-se. Assim, sugere-se que tal fase seja marcada pelo incremento da AO, 

em coexistência com a AG e AI. 

 

Ainda, a análise das narrativas levou à proposição de que, nos empreendimentos incubados, a 

AI e AG evoluem de forma linear enquanto que a AO apresenta ciclos de intensificação e 

estabilização de acordo com alguns eventos específicos: 

- Na passagem entre as fases de pré-start-up e start-up os processos de institutionalizing 

representam a constituição formal da empresa: definição dos sócios, tipo de contrato, 

setor de atuação, etc.; 

- Na entrada da incubadora, é preciso refinar o plano de negócios e estratégias 

relacionadas ao posicionamento de mercado e modelo comercial; 
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- O desenvolvimento do produto e/ou solução a ser ofertada para os clientes inicia-se na 

fase de start-up, porém intensifica-se após a entrada na incubadora e acesso a seus 

incentivos; 

- A entrada do fundo desencadeia a necessidade do refinamento das ferramentas de 

gestão do negócio, com a introdução e/ou revisão dos sistemas de metas e governança; 

- A graduação, geralmente marcada pela expansão da demanda e consequente 

necessidade de expansão do quadro de pessoal, dispara o gatilho para a aprimoramento 

e introdução de rotinas e elementos organizacionais relacionados à gestão de pessoas. 

 

Apesar do fato de que nem todo aprendizado do empreendedor ser diretamente 

institucionalizado, foi possível observar a interdependência entre a AI do empreendedor e AO 

de seu empreendimento. O desenvolvimento do empreendimento constitui-se em si a 

experiência formadora do próprio empreendedor, como destacado na narrativa da 

Nanovetores (“todo aquele transitar de uma pesquisadora para uma empreendedora” durante o 

“desafio de upscalling”) e da Exact Sales (“Aprendi tanta coisa nesses últimos 2 anos que 

parece que eu nasci de novo”).  Essa observação está em linha com a afirmação de Dutta e 

Crossan (2005) de que o aprendizado dos empreendedores ocorre na prática situada e 

constitui-se um processo de construção social que envolve contínuos ciclos de interpretação e 

consolidação de múltiplas realidades. 

 

5.2.2 O desencadeamento dos processos de aprendizagem 

 

O processo de análise das narrativas levantadas em campo foi permeado pela dificuldade na 

separação analítica dos subprocessos e níveis que compõem o modelo dos 4I’s. Ao longo das 

narrativas sobre o desenvolvimento dos empreendimentos, processos de intuiting, 

interpreting, integrating e institutionalizing retroalimentaram-se de forma dinâmica, muitas 

vezes sobrepostas e interdependentes, envolvendo atores internos e externos às organizações, 

e eclodindo em aprendizados individuais, grupais e organizacionais. Assim, as narrativas 

apresentadas indicam a interpretação da pesquisadora em seu esforço de desembaraçar partes 

do complexo processo de AO presentes em tais estórias. Nesse esforço, a pesquisadora lança 

mão de figuras de linguagem para expressar o desencadeamento do processo de aprendizagem 
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nos diversos níveis de análise, empregando-se de expressões como “esculpir”, “desabrochar”, 

“emergir”, “trama”, dentre outras. 

 

A análise cruzada das narrativas sob a lente da aprendizagem levou à identificação de 

elementos importantes na constituição da AO dos empreendimentos pesquisados. Tais 

elementos fluem nos níveis individual, grupal e organizacional, cruzam-se e interligam-se 

como se fossem uma rede; criam uma “trama” constituída a partir da mobilização de 

experiências, aprendizados anteriores e aspectos situacionais. Nas estórias analisadas foi 

possível identificar alguns elementos agrupados em três diferentes níveis de participação nas 

experiências de aprendizagem (empregando-se, novamente, do recurso da figura de 

linguagem): protagonistas, coadjuvantes e elementos de pano de fundo. A fim de organizar 

tais elementos, foi empregada a taxonomia de formas de aprendizagem sugerida por 

Antonello (2011), acrescido de outras observações que emergiram durante a análise. 

Reconhece-se que tal taxonomia foi elaborada visando caracterizar modos de aprendizagem 

no nível individual (no caso, de gestores); justifica-se aqui seu emprego com base na estreita 

relação entre a aprendizagem do empreendedor (AI) e do empreendimento (AO) discutida na 

seção anterior. 

 

Figura 5: Elementos das “cenas” de aprendizagem ao longo do desenvolvimento dos 
empreendimentos contemplados pelo programa de incubação 

 
 (Fonte: elaborado pela autora) 
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Como protagonistas das “cenas” de aprendizagem apreciadas ao longo das narrativas 

analisadas são citados:  

 

a) Interação e colaboração: as “cenas” de aprendizagem reveladas nas estórias sobre o 

desenvolvimento dos empreendimentos incubados são fortemente marcadas pela interação 

e colaboração entre sócios, com clientes, outros empreendedores da rede de 

relacionamentos constituída pelo “ecossistema de empreendedorismo e inovação” da 

região e até mesmo com possíveis investidores. A aprendizagem por meio da interação e 

colaboração pode ser observada já no início das estórias dos empreendimentos, mesmo 

para o caso do empreendimento fundado por apenas uma empreendedora (Nanovetores, 

que teve a participação fundamental do marido da fundadora na identificação e exploração 

da oportunidade empreendedora e da interação com a funcionária no desenvolvimento dos 

produtos). Destaca-se a relação colaborativa na aprendizagem por meio da interação de 

pessoas com perfis complementares:  o empreendedor com experiência em vendas com o 

sócio especialista em TI (ExcatSales), a pesquisadora em farmacêutica e o marido com 

experiência em gestão de negócios (Nanovetores), os empreendedores ainda em fase de 

graduação universitária e o funcionário com vinte anos de experiência prática no mercado-

alvo do empreendimento (Conaz). Nesses exemplos foi possível observar o fluir de 

conhecimentos e ideias a partir da interpretação de experiências individuais (intuiting-

interpreting) rumo a sua elaboração e definição de ações compartilhadas por meio da 

iteração entre indivíduos (integrating-interpreting-integrating). Tal observação está em 

linha com El-Awad (2017), que evidencia a criticidade do papel da aprendizagem grupal 

nos estágios inicias do desenvolvimento de novos empreendimentos.  

 

b) Experienciar: a vivência de novas situações por meio da experimentação, especialmente 

em grupo, transpassou todas as narrativas apresentadas e apontou ter papel formativo não 

apenas para os empreendedores, mas também para construção da identidade e memória 

de seus empreendimentos (AO). As estórias das cinco empresas investigadas ilustraram o 

desabrochar da aprendizagem ao longo do desenvolvimento de seus produtos (ou 

software), marcados por aperfeiçoamento com base em tentativas e erros. A construção 

dos direcionadores estratégicos dos empreendimentos também foi marcada pela 

experimentação, desde os primeiros planos de negócios elaborados pelos 

empreendedores, que reconheceram fazer certas apostas (“chutes”) que, mais tarde, foram 

sendo ajustados com base nos aprendizados formados ao longo da atividade dos 



	

	

143		

empreendimentos. A estória da Photonita ⎯ que definiu a estratégia de posicionar seu 

serviço de consultoria como um laboratório para geração de insights de novas 

possibilidades de produtos para o portfólio da empresa ⎯ ilustrou que a experimentação, 

mesmo não planejada, pode ser importante gatilho para o processo de AO de 

empreendimentos em estágios iniciais. A narrativa dessa mesma empresa ilustrou 

também a aprendizagem por meio de uma experiência traumática: a iminência de 

fechamento da empresa levou seus sócios a buscarem a diversificação de seus mercados-

alvos. Nos exemplos observados nas estórias levantadas, o experienciar em grupo pareceu 

levar os participantes a um “mesmo lugar”, com o emprego de uma “mesma linguagem” 

⎯ como se todos estivessem vendo, ao mesmo tempo, a mesma paisagem, sentindo o 

mesmo odor ⎯, facilitando a construção de significados compartilhados e a concatenação 

de ações (integrating), para, posteriormente, levar à formulação de elementos 

organizacionais a partir de tais experiências (institutionalizing).  

 

c) Observação de modelos: os narradores participantes do estudo destacaram o aprendizado 

por meio da observação de outros empreendedores, acessados principalmente na rede de 

relacionamentos dos empreendedores da região. Tal observação parece acontecer de 

maneira fluídica, muitas vezes até informal, e aborda tanto exemplos a serem seguidos 

quanto evitados. Tais observações levaram, em um primeiro momento, a um aprendizado 

para o empreendedor (AI), posteriormente mobilizados para a constituição elementos 

organizacionais (AO). Para ilustrar pode-se citar o caso da Conaz, que consolidou 

aprendizados importantes relacionados à prospecção de investidores a partir da 

observação dos caminhos adotados por outros empreendedores (seus “vizinhos” na 

incubadora). Antes mesmo da fundação da empresa Horus, a observação de outros 

competidores no campeonato universitário fez aflorar nos futuros sócios ideias e 

possibilidades para inserir elementos tecnológicos em suas aeronaves; tal experiência não 

apenas contribuiu para a identificação da oportunidade empreendedora como também 

formulou a base para a evolução do desenvolvimento do portfólio de produtos da empresa. 

 

d) Feedback de cliente: os narradores citaram a interação com clientes como importante 

fonte de avaliação a respeito dos resultados das experiências realizadas por seus 

empreendimentos. A estória da Exact Sales ilustrou a participação do feedback dos 

clientes na evolução do desenvolvimento de seu software, assim como na Horus, cujos 

aperfeiçoamento dos produtos e definição de posicionamento de mercado formataram-se 
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com base na interação com seus clientes. Na narrativa da Photonita, uma demanda de 

cliente oriunda da prestação de um serviço de consultoria resultou em um novo produto 

para seu portfólio. 

 

Ainda em contribuição ativa no desabrochar dos processos de aprendizagem nos níveis 

individual, grupal e organizacional, mas em um plano de menor evidência, são sugeridos os 

seguintes elementos coadjuvantes das “cenas” de aprendizagem:  

 

a) Articulação entre teoria e prática: as narrativas apresentaram situações nas quais a 

aplicação de metodologias específicas ⎯ relacionadas a processos de empreendedorismo 

⎯ levaram a contribuições relevantes para a construção da memória organizacional dos 

empreendimentos. Na estória da Conaz, por exemplo, a concepção da ideia de negócio foi 

elaborada por meio da mediação da metodologia proposta pelo prêmio Sinapse. Os 

empresários, em geral, relataram a necessidade de elaboração do plano de negócios para o 

processo seletivo da incubadora; mesmo que a maioria deles tenha relatado certa 

insegurança e imprecisão dos dados empregados nos planos, sugere-se que tal etapa tenha 

levado os sócios a engajarem-se juntos em atividades que contribuíram para o refinamento 

da ideia do empreendimento e da expectativa sobre seu futuro. Ademais, a elaboração de 

tal plano de acordo com a metodologia requerida pelo edital da incubadora representou 

uma das condições para a incubação das empresas. Na narrativa da Nanotecnologia foi 

possível apreciar que a participação em um workshop de branding abriu espaço para a 

escuta de vozes externas, levando ao reconhecimento sobre a identidade da própria 

empresa. No caso da Exact Sales, os sócios elaboraram a definição do “DNA” da empresa 

por meio da mediação de uma metodologia aportada pelo profissional de RH. Assim, 

sugere-se que articulação entre teoria (as diversas metodologias empregadas) e prática 

tenha contribuído para a sistematização das informações, construindo uma base para 

compartilhamento de insights e formulação de interpretações compartilhadas. 

Adicionalmente, o emprego de metodologias parece ter levado a uma linguagem única na 

qual os sócios conseguiram verbalizar e lapidar suas ideias em grupo. 

 

b) Informalidade: a característica de informalidade nas relações permeou todas as estórias 

apresentadas. As interações informais em situações sociais (evento do “chopp”, encontros 

de corredor na incubadora, proximidade entre “vizinhos”, nos espaços de convivência 

como restaurante e lanchonete, ou até mesmo no grupo de “WhatsApp”) parecem 
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estabelecer contatos que abriram oportunidades de conhecimento sobre as inovações e 

temas de interesse comum entre os empreendedores, contribuindo para a formação dos 

mesmos e para a geração de insights (que depois puderam ser elaborados com base nas 

atividades específicas das empresas). Ressalta-se que, apesar de informal, tais situações 

não são totalmente aleatórias: os espaços físicos da incubadora, os eventos por ela apoiados 

e até mesmo o grupo de “WhatsApp” têm a intenção de fomentar a rede de 

relacionamentos de empreendedores não apenas da incubadora, como também da região, 

facilitando o acesso entre eles. Observa-se, ainda, que o espaço da incubadora e mesmo da 

rede constituem-se um “lugar” de “parecidos”, ou seja, pessoas com contextos 

profissionais comuns; assim, existe um assunto comum que quebra barreiras para a 

aproximação e estabelecimento de contato entre os empreendedores. 

 

c) Mudança de perspectiva: as narrativas ilustraram que alguns eventos forçaram os 

empreendedores a mudar a forma como olhavam suas respectivas empresas. Tais 

oportunidades de mudança de perspectiva desencadearam processos de aprendizagem para 

a organização. A empreendedora da Nanovetores reconheceu que entrada de fundo de 

investimento desencadeou a necessidade de ajustes na forma de gerir o negócio, como o 

refinamento do sistema metas e de governança. Na trajetória da Conaz, as duas mudanças 

para infraestrutura maiores (primeiro para o prédio da incubadora, e depois para a nova 

sede no parque tecnológico) desencadearam o reconhecimento da dimensão do negócio e 

de sua evolução. O aumento repentino da demanda no início da operação da Exact Sales 

levou os sócios a refletirem sobre o futuro da empresa e a mobilizarem-se para promover 

sua incubação.  

 

Em coexistência com os elementos destacados anteriormente, outros permeiam as “cenas” de 

aprendizagem apresentadas nas estórias sobre o desenvolvimento dos empreendimentos 

incubados, apresentando-se como pano de fundo: 

 

a) Conhecimentos acadêmicos: com exceção da estória da Nanovetores, o resgate de 

conhecimentos acadêmicos dos sócios não são citados com ênfase, entretanto é evidente 

que compõem a plataforma na qual as ideias e oportunidades empreendedoras afloraram. 

 

b) Dilemas pessoais dos empreendedores: nas narrativas foi possível observar que a 

experiência do empreender abarcou também a reflexão individual a respeito de 
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preferências, ambições, estilo de vida, carreira e família. São temas que, por si só, não são 

diretamente ligados ao empreendedorismo, entretanto sugere-se que os dilemas pessoais 

dos empreendedores compõem a complexa trama de elementos formativos dos mesmos. 

 

c) Experiências anteriores: situações profissionais ou pessoais experienciadas anteriormente 

pelos empreendedores foram relatadas como elementos mobilizados para o desabrochar de 

novos aprendizados ao longo das narrativas abordadas nesse estudo. Experiências 

previamente vivenciadas em grupo pelos sócios de um mesmo empreendimento também 

vieram à tona no desenvolvimento dos empreendimentos, como, por exemplo, a 

participação dos sócios da Horus no time universitário de aeronaves para competição que 

originou a identificação da oportunidade empreendedora, e o resgate dos processos 

seletivos das instituições universitárias das quais participaram os sócios da Conaz, que 

compôs a base para o estabelecimento do processo de recrutamento de novos funcionários 

para a empresa. 

 

d) Empreendedorismo como causa comum: de maneira mais ou menos explícita, as narrativas 

levam à sugestão da presença de uma identidade comum entre os narradores. Desde o 

emprego de algumas terminologias específicas como linguagem comum entre eles, a 

ênfase no apoio à rede dos empreendedores da região até a declaração explícita da 

“bandeira do empreendedorismo” como causa comum, tal identidade parece compor o 

contexto propício ao aprendizado por meio da experimentação, interação e colaboração. 

 

5.2.3 O papel da rede de relacionamentos dos empreendedores da região 
	

Ao longo das narrativas apresentadas foi possível observar relatos sobre a movimentação e 

interação entre empreendedores da região onde atuam. Pôde-se notar que tal dinâmica é fluida 

e informal e abre portas para novas soluções, informações, aprendizagem, acesso a recursos 

financeiros e oportunidades de negócios.  

 

Os narradores, unidos por uma mesma característica que foi a participação de seus 

empreendimentos no mesmo programa de incubação, explicitam em diversos trechos que tais 

contatos constituem-se uma rede de relacionamentos de empreendedores locais, que por sua 

vez, está inserida no “ecossistema de inovação de Florianópolis”. A análise sugere que tal 

rede funciona como um contexto específico (um “lugar” com práticas e jargões específicos) 
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no qual o aprendizado de seus participantes poder ser acelerado. Tendo como base a 

afirmação de Eraut (2004) de que a autoconfiança necessária para o engajamento em desafios 

empreendedores depende do quanto os aprendizes sentem-se suportados em tais empreitadas, 

a interação promovida na e pela rede pode contribuir para o fortalecimento e motivação do 

empreendedor individualmente, além de potencializar seu acesso a informações relevantes 

para as atividades relacionadas a seu empreendimento. Por exemplo, o narrador da Photonita 

explicitou a influência da rede de relacionamentos de empreendedores em sua decisão 

individual por empreender (empregando a analogia de “ser contaminado pelo 

empreendedorismo”), antes mesmo da consolidação dessa opção de carreira.  

 

Conforme ilustrado em algumas narrativas, o engajamento na rede de relacionamentos dos 

empreendedores da região pôde contribuir para a AI dos empresários, que, posteriormente, 

desdobrou-se para AG e para AO do empreendimento: insights foram fomentados e 

interpretados por meio da interação e colaboração com essa rede (intuiting-interpreting); tais 

aprendizados individuais puderam ser testados e reformulados (interpreting) na interação com 

as pessoas de seus empreendimentos; podendo mobilizar os times para a percepção de 

situações (interpreting) e organização para a tomada de ações (integrating); que, por sua vez, 

puderam levar ao desenvolvimento e/ou reformulação de padrões organizacionais 

(institutionalizing). 

 

O contexto no qual a rede de contatos e relacionamentos manifesta-se foi percebido pelos 

narradores como um ambiente propício à inovação. Assim, sugere-se que as vivências de 

aprendizagem ao longo das estórias sobre o desenvolvimento de empreendimentos levantadas 

nesse estudo, estão situadas em um contexto de interações que ocorrem por meio da 

participação na rede de relacionamentos dos empreendedores da localidade na qual se 

encontra a incubadora, remetendo ao conceito de comunidades de prática, cunhado 

originalmente por Lave e Wenger em 1991 (MENDES; URBINA, 2015).  

	

5.2.4 A aprendizagem interorganizacional 

 

A ampliação da visão das estórias sobre o desenvolvimento de empreendimentos incubados 

como integrantes de um contexto maior, compreendido não apenas por atores externos 

diretamente relacionados às operações de cada empresa (como clientes e fornecedores), mas, 
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principalmente, por entidades que fomentam o empreendedorismo na região (como a 

incubadora, as fundações, os fundos de investimento, dentre outras) e a rede de 

relacionamentos entre os empreendedores, leva a uma indagação em relação à aprendizagem 

além do nível organizacional. 

 

Considerada a forma como diferentes organizações aprendem entre si, Holmqvist (2003) 

sugeriu que a aprendizagem no nível interorganizacional pode ser formatada a partir da 

colaboração formal entre as mesmas, instituída por meio de contratos institucionais, alianças, 

parcerias, atuação em rede dentre outras formas. Algumas situações narradas sugeriram que 

houve a possibilidade de aprendizagem interorganizacional. 

 

A narradora da Nanovetores relatou que a participação do empreendimento no workshop de 

branding (oferecido pelo laboratório da universidade) possa ter gerado aprendizado para 

ambos os lados (empresa e universidade). O narrador da Exact Sales falou sobre o feedback 

que os sócios ofereceram para a incubadora a partir do resultado do diagnóstico que 

receberam como parte do programa de incubação. Apesar do reconhecimento de tais situações 

como oportunidades para o afloramento de aprendizagem a partir da colaboração entre 

entidades diferentes, o mesmo não pode ser afirmado sem considerar-se a perspectiva de todas 

as partes envolvidas.  

 

Apesar de não poder oferecer uma análise mais precisa a respeito desse nível de 

aprendizagem ao longo do desenvolvimento de empreendimentos contemplados pelo 

programa de incubação, a possibilidade de aprendizagem interorganizacional não deixa de ser 

um insight gerado a partir da observação dos dados coletados. 

 

5.2.5 O papel da incubadora 
 

De acordo com as informações apresentadas na seção de referencial teórico, as incubadoras 

são entendidas como mecanismos que visam viabilizar e suportar o desenvolvimento de novos 

empreendimentos, oferecendo suporte em infraestrutura, programas de capacitação e apoio ao 

empreendedor e seu acesso à profissionalização e aos canais empresariais, além de promover 

a escalabilidade de novas invenções e descobertas científicas. Observa-se que a proposta de 

atuação e facilidades oferecidas pela Incubadora CELTA estão em linha com tais propósitos.  
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Sob a perspectiva dos empreendedores participantes desse estudo, a contribuição mais 

concreta da incubadora para o desenvolvimento de seus empreendimentos consiste no 

respaldo financeiro, tanto em termos do subsídio da infraestrutura quanto em relação à 

facilitação ao acesso aos recursos de subvenção. De forma pragmática, a incubadora foi 

percebida como um importante indicador do “caminho das pedras” para os meios de 

empreendedorismo facilitando o acesso aos fundos de investimentos e editais de subvenção. 

Adicionalmente, reconheceram que a prontidão da infraestrutura das dependências da 

incubadora permite ao empreendedor voltar suas energias para os aprendizados emergentes 

dos desafios de produto e negócio em seus estágios iniciais.  

 

Em uma perspectiva mais abstrata, os empreendedores reconheceram a relevância da 

vinculação de seus empreendimentos à incubadora na credibilidade dos mesmos perante o 

mercado e acesso a todo o “ecossistema de inovação” da região. Em algumas narrativas, a 

incubação no CELTA foi comparada a um “selo” de reconhecimento ao empreendimento 

perante o mercado e comunidade empreendedora. 

 

Apesar dos relatos não evidenciarem valor na aprendizagem formal oferecida pelo programa 

de incubação (referenciada como “mentorias” por alguns narradores), a incubadora não é 

entendida como parte dissociada dos processos de aprendizagem relatados ao longo das 

narrativas sobre o desenvolvimento dos empreendimentos incubados. Como os 

empreendimentos desenvolveram-se ao longo do período de incubação, foi evidente, porém 

nem sempre direta, a relação de dependência entre a aprendizagem dos empreendedores e de 

seus empreendimentos e a incubadora.  

 

Já destacada a relevância do papel da rede de relacionamentos dos empreendedores na 

aprendizagem ao longo do desenvolvimento dos empreendimentos incubados abordados nesse 

estudo, enfatiza-se a dificuldade de separação entre a mesma e incubadora: esse conjunto foi 

percebido como o “lugar” do “clima de startup” (Conaz). Assim, o “contexto-incubadora” 

representou um elemento integrador ao mesmo tempo em que integrou a rede, em uma relação 

complementar e interdependente: “[...] o CELTA só existe por causa do grupo de empresários. 

Então não gosto muito de separar isso porque as iniciativas podem sair por parte dos 

empresários, mas a incubadora ajuda, como instituição ela é muito forte” (Photonita).  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Essa seção visa apresentar um breve resgate analítico dos objetivos deste estudo, conceitos 

apresentados no referencial, as escolhas feitas pela pesquisadora ao longo de seu percurso, 

seus resultados e implicações. 

 

Esse trabalho teve por objetivo geral compreender e analisar os processos de AO ao longo do 

desenvolvimento de empreendimentos contemplados por um programa de incubação. Com 

esse propósito, os objetivos específicos buscaram: identificar os processos de AO presentes ao 

longo do desenvolvimento de empreendimentos contemplados por um programa de incubação 

nos níveis individual, grupal e organizacional; identificar características e ações da 

incubadora que promovem AO nos empreendimentos incubados; descrever e discutir como é 

o processo de AO (em uma perspectiva multinível) em empreendimentos que passaram por 

um programa de incubação. 

 

A análise contextualizou-se a partir da literatura e discussões sobre aprendizagem 

organizacional (AO), um conceito polissêmico (ANTONELLO; GODOY, 2011) e em 

metamorfose (ANTONELLO, 2005), cujo campo de estudos apresenta interesse voltado ao 

aos processos de aprendizagem das e dentro das organizações.  

 

Diante de uma vasta gama de discussões teóricas sobre AO, optou-se pela adoção do modelo 

dos 4I’s de Crossan et. al (1999), que entende o fenômeno em uma perspectiva processual, 

multinível e situada, que integra aspectos cognitivos, sociais e psicológicos. Trata-se de uma 

abordagem que reconhece a AO tanto por meio do ponto de vista realista-positivista quanto 

interpretativista (DUTTA; CROSSAN, 2005).  A inclinação pelo emprego do modelo dos 4I’s 

para o presente estudo deu-se em função das características comuns às fases iniciais do 

desenvolvimento de novos empreendimentos: os empreendimentos novatos evoluem a partir 

da ação e aprendizagem individuais para ações coletivas coordenadas, até a formalização de 

uma nova organização. A escolha do modelo dos 4I’s como base teórica foi influenciada 

também por outros estudos que empregaram o mesmo modelo ao propor uma aproximação 

entre os campos de empreendedorismo e AO (DUTTA; CROSSAN, 2005; BROCKMAN, 

2013; ALBUQUERQUE; TEIXEIRA, 2016; TISCOSKI, 2016; EL-AWAD et al., 2017). 
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Considerando-se que a lente de AO escolhida aborda a perspectiva situada da aprendizagem, e 

que propôs-se a investigação do fenômeno em um campo empírico que constitui-se objeto de 

estudos dentro da área de empreendedorismo, o referencial teórico apresentou também alguns 

estudos que conceituam as incubadoras de empresas.  

 

Entendendo as incubadoras de negócios como vetores catalisadores de empreendimentos, 

contribuindo tanto para o desenvolvimento dos empreendedores quanto de seus negócios em 

si, optou-se pela investigação da aprendizagem ao longo do desenvolvimento de 

empreendimentos contemplados por um programa de incubação como uma estratégia de 

busca de um campo de estudo potencialmente fértil para a visualização e análise do 

fenômeno. Sendo assim, como parte da escolha metodológica, optou-se pela abordagem 

qualitativa exploratória-descritiva, com a condução de um estudo de caso único com múltiplas 

unidades de análise, envolvendo uma incubadora de destaque nacional e empreendimentos a 

ela ligados, de acordo com os critérios de Yin (2004).  

 

Ainda no âmbito metodológico, a pesquisadora empregou-se da análise por narrativas do tipo 

temática (RIESSMAN, 2008). Tal metodologia foi escolhida visando a ampliação das 

potencialidades da investigação em profundidade a respeito das características e práticas de 

aprendizagem inerentes às experiências de empreendedorismo no ambiente de incubação 

analisado. Os dados foram levantados em entrevistas com empreendedores, acrescidos de 

documentos e observações assistemáticas. A partir da interpretação dos empreendedores a 

respeito de suas experiências ao longo do desenvolvimento de seus negócios, foram 

construídas narrativas que levaram a revelações a respeito dos caminhos e nuances da AO em 

empreendimentos contemplados pelo programa de incubação. Ao considerar os dados 

coletados de forma integral e holística, mantendo sua ordem sequencial de desencadeamento 

dos fatos ⎯ conforme proposto pela metodologia ⎯ foi possível realizar a análise de forma 

descritiva e interpretativa. O emprego da metodologia de análise de narrativas trouxe à luz o 

fato de que a aprendizagem ao longo do desenvolvimento de empreendimentos contemplados 

pelo programa de incubação inicia-se antes da fundação da empresa, ampliando o espetro de 

análise do fenômeno estudado. 

 

O emprego do modelo dos 4I’s ajudou a elaborar a natureza da aprendizagem ao longo do 

desenvolvimento dos empreendimentos analisados, permitindo tratá-la como uma série de 

micro-processos que acontecem contínua e dinamicamente nos níveis individual, grupal e 
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organizacional. Assim, foi possível identificar a participação de elementos e experiências 

mobilizados pelos empreendedores e grupos durante as “cenas” em que a aprendizagem aflora 

ao longo das cinco narrativas analisadas. O reconhecimento desses elementos ⎯ mapeados 

nesse estudo e agrupados de acordo com o nível de sua participação nas narrativas ⎯ aponta 

para reflexões tanto teóricas quanto práticas. Sob a perspectiva teórica, o protagonismo de 

elementos como a interação e colaboração, o experienciar, a observação de modelos e o 

feedback dos clientes reforça a ideia de que a aprendizagem emerge nas relações sociais e de 

que está intimamente ligada à experiência empírica dos empreendedores.  

 

Em relação às características da incubadora que promovem AO nos empreendimentos 

incubados, a partir da perspectiva dos empreendedores participantes do estudo, o apoio 

financeiro ⎯ em termos de subsídio da infraestrutura e facilitação ao acesso aos recursos de 

subvenção ⎯ foi apontado como suporte relevante na fase inicial do desenvolvimento dos 

empreendimentos, uma vez que permite ao empreendedor dedicar-se aos aprendizados 

relacionados aos desafios de produto e de mercado. Uma característica de destaque refere-se a 

um significado atribuído à incubadora deste estudo perante os empreendedores: um “selo de 

credibilidade” que insere e traz reconhecimento ao empreendimento perante ao mercado e à 

comunidade empreendedora, que, conforme sugerido por meio das observações empíricas, 

tem um importante papel no aprendizado esculpido ao longo do desenvolvimento dos 

empreendimentos. Sugeriu-se, assim um olhar ampliado a respeito do “contexto-incubadora”, 

caracterizando-o como um elemento integrador ao mesmo tempo em que participa da rede de 

relacionamentos dos empreendedores da região, em uma relação complementar e 

interdependente. 

 

Os resultados corroboram com a afirmação de Crossan et al. (1999) de que o processo de 

aprendizagem flui do nível individual para o organizacional, de Brockman (2013) de que a 

expansão do aprendizado individual e sua integração a grupos cada vez maiores acontece à 

medida em que as atividades do novo empreendimento desenvolvem-se e aumenta o número 

de indivíduos nele envolvidos e de El-Awad et al. (2017) de que a aprendizagem 

empreendedora constitui-se como um processo dinâmico que se desenrola simultânea e 

continuamente em múltiplos níveis. No intuito de promover uma descrição esquemática do 

desenrolar do processo de AO nos empreendimentos contemplados pelo programa de 

incubação analisados, o estudo propõe que AI e AG evoluem de forma linear enquanto que a 
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AO apresenta ciclos de intensificação e estabilização de acordo com alguns eventos 

específicos (constituição formal da empresa, elaboração do plano de negócios e da estratégia 

de mercado, desenvolvimento de produto/solução, entrada do fundo de investimento e 

expansão do quadro de pessoal), que atuam como “forças” que impulsionam a formalização 

de práticas e criação do repositório e da memória organizacionais (institutionalizing). 

 

Contrapondo a recomendação de Brockman (2013) de que a etapa de crescimento deva ser 

marcada pela predominância da AO, os achados desse estudo revelaram que, nas estórias 

analisadas, AI (especialmente dos empreendedores) e AG também intensificaram-se nessa 

etapa de desenvolvimento. Considerando a conceituação do empreendedor como “aprendiz 

permanente” (FRANCO; HAASE, 2009) e do relevante papel da AG como uma ponte entre 

AI e AO no processo de aprendizagem empreendedora, sugere-se que a aprendizagem durante 

o desenvolvimento dos empreendimentos a partir de sua incubação seja caracterizada pelo 

incremento da AO, em coexistência com a AG e AI, também crescentes. 

 

A abordagem multinível proposta por Crossan et al. (1999) viabilizou a visualização 

concomitante da aprendizagem tanto do empreendedor (AI), quanto do empreendimento 

(AO), levando à sugestão da relação de interdependência entre elas: o empreendedor aprende 

no/com o desenvolvimento do negócio e o negócio se desenvolve no/com o aprendizado do 

empreendedor e equipe. Assim, sugere-se que a experiência empreendedora e AO de 

empreendimentos incubados sejam fenômenos relacionados: o empreendedor faz o negócio e 

o negócio faz o empreendedor, em uma relação interdependente, mobilizando histórico 

pessoal, formação acadêmica, interação com outros empreendedores, instituições, 

fornecedores, clientes, fundos de investimento, experiências profissionais, desafios da 

realidade do mercado e da equipe, dentre outros elementos. 

 

O emprego do estudo de caso único com múltiplas unidades de análise viabilizou o 

aprofundamento em diversas narrativas de empreendedorismo, aumentando a pluralidade de 

suas vozes, porém com a manutenção de uma raiz comum (todos os empreendimentos foram 

contemplados pelo mesmo programa de incubação, em uma mesma localidade). Esse mesmo 

cenário, constituído não apenas pela incubadora de empresas, mas também pelo ecossistema 

local de atores e práticas ligados ao empreendedorismo, pareceu propiciar não apenas o 

desenvolvimento operacional dos negócios, mas também intenso aprendizado entre seus 

participantes. As evidências forneceram uma perspectiva complexa dos processos de 
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aprendizagem envolvidos quando grupos de empreendedores interagem, refinam e 

influenciam uns aos outros em termos de padrões de pensamento, linguagem e ação. Assim, 

sugere-se que a participação na rede de relacionamentos dos empreendedores da localidade na 

qual se encontra a incubadora possa constituir um contexto de interações que contribuem para 

a AI dos empresários, que, posteriormente, pode desdobrar-se para AG e para AO do 

empreendimento, remetendo ao conceito de comunidades de prática, cunhado originalmente 

por Lave e Wenger em 1991 (MENDES; URBINA, 2015). Adicionalmente, essa abordagem 

multinível levou à sugestão de outro importante nível para a compreensão da aprendizagem 

em empreendimentos incubados: o nível interorganizacional (HOLMQVIST, 2003). Os 

empreendedores participantes narraram episódios que sugerem aprendizados não apenas para 

seus empreendimentos, como também para outras entidades como a incubadora e a 

universidade, levando a algumas especulações: a aprendizagem interorganizacional está 

realmente presente no desenvolver de empreendimentos contemplados pelo programa de 

incubação? Se sim, como se dá esse desencadeamento e qual é a relevância desse nível de 

aprendizagem para esse contexto? 

 

Contribuições do estudo  

 

Ao propor a compreensão dos processos de AO ao longo do desenvolvimento de 

empreendimentos que passaram por um programa de incubação empregando o modelo dos 

4I’s, o presente contribui para o endereçamento de lacunas apontadas na literatura brasileira 

sobre AO (GODOY et al., 2015): a análise do fenômeno sob a abordagem multinível e sua 

observação empírica em contextos de organizações de pequeno e médio portes. O estudo faz 

também sua contribuição no sentido de propiciar a aproximação entre os campos de pesquisa 

relacionados ao empreendedorismo e à AO, conforme sugerido Dutta e Crossan (2005). 

 

Embora os resultados e análises apresentados neste estudo não possam ser reconhecidos como 

definitivos, eles puderam oportunizar alguns insights sobre a interdependência entre AI dos 

empreendedores e AO de seus empreendimentos, a relevância dos processos de AG no 

processo de empreendedorismo ⎯ a despeito da predominância de estudos voltados para a AI 

de empreendedores nesse campo de estudos, conforme apontado por El-Awad et al. (2017) ⎯ 

e o papel da rede de relacionamentos na AO de empreendimentos incubados.   

 

Como contribuição empírica, os achados que emergiram nesse estudo levam à reflexão do 
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papel da incubadora como um contexto importante para o afloramento de inovação e 

experimentação, cuja atuação mais relevante para a aprendizagem seja como elemento 

integrante, aglutinador e promotor da dessa rede do que como uma entidade 

instrutora/formadora no sentido de propiciar a aprendizagem formal para os empreendedores. 

Tais reflexões podem servir aos gestores de incubadoras como pano de fundo em suas 

decisões a respeito do programa e benefícios oferecidos para os empreendedores e 

empreendimentos incubados. 

 

Limitações e novas possibilidades  

 

Com base na suposição de que a rede de relacionamentos dos empreendedores da região 

compreende o contexto propício para o desencadeamento da aprendizagem de indivíduos, 

grupos e organizações, sugere-se que o aprofundamento do estudo à luz da teoria de 

comunidades de prática ⎯ cunhado por Lave e Wenger em 1991 de acordo com Mendes e 

Urbina (2015) ⎯ possa trazer novos insights a respeito da aprendizagem em 

empreendimentos inseridos em um contexto de incubação. Dada a relevância da rede aflorada 

nas narrativas analisadas, e entendendo a incubadora em si como um fundamental 

elemento/ator nessa rede, acrescentar ao estudo a análise da aprendizagem dessa instituição 

poderá trazer mais insights a respeito da aprendizagem no nível interorganizacional. Estórias 

dos empreendedores experientes que participaram como mentores também podem ajudar a 

complementar esse mapa e a identificar o papel da rede de relacionamentos na AO dos 

empreendimentos incubados, trazendo mais elementos para a possível inclusão de um novo 

nível no modelo dos 4I’s, conforme sugerido por Valentim (2010). 

 

Ainda, a possibilidade de realização de estudos longitudinais poderá trazer, supostamente, 

mais elementos sobre a reflexão ao longo dos 4I’s, conforme sugerido Hilden e Tikkamaki 

(2013). Tal elemento não pode ser explorado no presente estudo. 
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APÊNDICE A: Roteiro e check-list para entrevista com gestor da incubadora 
	

Gestor da incubadora: roteiro de entrevista (individual) 

 

I. Conhecendo o gestor (o entrevistado)... 

• Nome 

• Gênero 

• Qual é sua formação?  

• Sua idade?  

• Sua nacionalidade? 

• Qual a sua experiência profissional antes de atuar na incubadora? 

• Há quanto tempo está na gestão da incubadora? Sua dedicação é exclusiva?  

• Como você define uma incubadora? 

 

II. Conhecendo a incubadora... 

 

• Me conte um pouco sobre a história desta incubadora. Como começou? Qual o tipo de 

incubadora que você é responsável pela gestão? (setor foco, critérios de entrada) 

• Quantos empreendimentos estão ligadas a essa incubadora? Como é o vínculo?  

• Qual é a estrutura de sua incubadora? Como é o processo operacional dela?  

• Cite os três objetivos principais da incubadora que você é responsável. 

III. Sobre o programa de incubação... 

• Como o programa de incubação está estruturado? 

• Você pode me contar resumidamente sobre cada uma das atividades que constituem o 

programa de incubação? Ou tem algum material que explique isso? 

• De todas essas atividades previstas no programa de incubação, quais você considera que 

contribuem para a aprendizagem do empreendedor, e do empreendimento em si? Por 

quê? Pode me citar alguns exemplos? 

 

IV. Sobre a aprendizagem em incubadoras e empreendimentos incubados... 
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• Além das ações do programa de incubação você percebe outros 

movimentos/elementos da incubadora que estimulem a aprendizagem nos 

empreendimentos incubados? Pode me citar alguns exemplos? 

• A incubadora faz algum tipo de avaliação da aprendizagem que nela é fomentada? Se 

sim, como é esse processo? Pode me citar alguns exemplos? 

IV.  Pós-incubação 

 

• Quantas empresas já foram graduadas? 

• A incubadora mantém algum vínculo com as empresas graduadas? Existe algum tipo de 

atividade programada para esse público? 

 

Finalização 

• Tem algum ponto que você considere importante em relação à aprendizagem dos 

empreendimentos incubados que não foi comentado durante a entrevista? 

 

Gestor da incubadora: check-list para entrevista (individual) 

 

ITENS A SEREM VERIFICADOS REFERÊNCIA 

Fases da incubação 

 Processo seletivo Abordagem piloto 

 Pré-incubação 

 Incubação 

 Graduação 

 Pós-graduação 

Elemento do programa de incubação 

 Disponibilização e/ou acesso a laboratórios de pesquisa Raupp e Beuren (2009) 

Abordagem piloto  Disponibilização e/ou acesso a bibliotecas e instalações 

universitárias 

 Contratação de consultores para as empresas incubadas 

(finanças, marketing e operações) 



	

	

163		

 Estabelecimento de contratos de pesquisa entre 

universidades e empresas 

 Participação de pesquisadores e alunos universitários 

nas incubadoras 

 Realização de seminários sobre temas de interesse ao 

público incubado 

 Facilitação de recursos para treinamentos 

 Facilitação de networking 

 Coaching para desenvolvimento de competências 

empreendedoras (para os empreendedores) 

Facilitadores da aprendizagem 

 Oportunidades para a aprendizagem contínua Watkins e O’Neil (2013) 

Godoy et al. (2015)  Questionamento, diálogo, feedback e experimentação 

 Colaboração e aprendizagem em equipe 

 Sistemas para capturar e compartilhar a aprendizagem 

 Delegação de poder e responsabilidade 

 Desenvolvimento da visão sistêmica da organização 

 Estímulo à liderança estratégica para a aprendizagem 

 Receptividade às mudanças 

 Processos de comunicação eficientes 

 Alinhamento do discurso com a prática 

 Reflexão (em suas diferentes modalidades) sobre as 

situações e experiências de trabalho 

 Interação entre os membros da organização 

Barreiras à aprendizagem 

 Dificuldade de interação entre gestores Godoy et al. (2015) 

 Dificuldade entre culturas organizacionais diversas 

(entre organizações e no interior da mesma organização) 

 Resistência às mudanças e presença de raciocínio 

defensivo 

 Dificuldade de relacionamento e interação entre os 

membros da organização 

 Não-compartilhamento do conhecimento 
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 Falta de habilidade de comunicação individual e 

comunicação deficiente no nível organizacional 

 Sobrecarga de trabalho 

 Elevado nível de controle 

 Experiências de sofrimento no trabalho 
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APÊNDICE B: Roteiro e check-list para entrevista com empreendedor 
	

Empreendedores incubados e recém-graduados: roteiro de entrevista individual 

 

I. Conhecendo o empreendedor (o entrevistado)... 

• Nome 

• Gênero 

• Qual é sua formação?  

• Sua idade?  

• Sua nacionalidade? 

• Qual a sua experiência profissional antes de empreender? 

• Qual é sua função atual na empresa? 

II. Conhecendo o empreendimento... 

• Conte-me um pouco sobre o seu negócio (o que faz: produto/solução, mercado, 

segmento) 

III. Aprendizagem ao longo do desenvolvimento do negócio 

• Me conte como foi que você identificou a oportunidade do seu negócio e como foi o 

processo de desenvolvimento 

o Como nasceu a ideia do seu negócio? 

o Do surgimento da ideia, até chegar na incubadora... como foi isso? Como você 

chegou até a incubadora? O que já imaginava sobre seu negócio antes, o que já 

tinha desenvolvido antes de vir para a incubadora? 

• O a empresa desenvolveu na incubadora? Me conte como é (ou foi) a participação da 

incubadora no desenvolvimento do empreendimento durante o período de incubação. 

• Ao longo da sua trajetória de empreendedorismo, você consegue destacar os três 

principais aprendizados? 

o Para cada um dos aprendizados listados, explorar situações/exemplos que 

contam sobre esse aprendizado 

Plano B para explorar aprendizados: me conte como vc (fulano), como empreendedor, era 

antes e depois de passar pelo programa de incubação. 
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IV. Aprendizagem grupal 

• Como é a interação com outras pessoas ou grupos para o desenvolvimento e 

consolidação do empreendimento?  (pode ser  com o gestor da incubadora, com outros 

empreendedores incubados, consultores, fornecedores, clientes, relações pessoais etc.) 

• Você pode me contar algum exemplo marcante de contribuições que venham desse tipo 

de interação? Como foi a situação? 

V. Aprendizagem organizacional 

• Identificar e explorar o desenvolvimento de elementos organizacionais 

institucionalizado, como: 

o Estratégia 

o Missão, visão, valores 

o Procedimentos 

o Rotinas 

Finalização 

• Se você estivesse entrando hoje na incubadora, faria algo diferente? 

• Tem algum ponto que você considere importante em relação à aprendizagem do seu 

empreendimento que não foi comentado durante a entrevista? 

=> abrir espaço para tirar dúvidas após a entrevista 

 

Empreendedores incubados e recém-graduados: check-list para entrevista (individual) 

 

ITENS A SEREM VERIFICADOS REFERÊNCIA 

Fases do desenvolvimento do empreendimento 

 Pre-start-up: Reconhecimento e exploração da 

oportunidade empreendedora 

Brockman (2013) 

 Start-up: Conceito do negócio definido e compartilhado 

entre os indivíduos envolvidos no novo 

desenvolvimento do novo empreendimento 

 Crescimento: Desenvolvimento da escalabilidade e 

expansão do mercado consumidor 
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Níveis de aprendizagem ao longo do desenvolvimento do empreendimento 

 Individual Crossan et al. (1999) 

Brockman (2013)  Grupo pequeno  

 Grupo maior 

 Organização 

Facilitadores da aprendizagem 

 Oportunidades para a aprendizagem contínua Watkins e O’Neil (2013) 

Godoy et al. (2015)  Questionamento, diálogo, feedback e experimentação 

 Colaboração e aprendizagem em equipe 

 Sistemas para capturar e compartilhar a aprendizagem 

 Delegação de poder e responsabilidade 

 Desenvolvimento da visão sistêmica da organização 

 Estímulo à liderança estratégica para a aprendizagem 

 Receptividade às mudanças 

 Processos de comunicação eficientes 

 Alinhamento do discurso com a prática 

 Reflexão (em suas diferentes modalidades) sobre as 

situações e experiências de trabalho 

 Interação entre os membros da organização 

Barreiras à aprendizagem 

 Dificuldade de interação entre gestores Godoy et al. (2015) 

 Dificuldade entre culturas organizacionais diversas 

(entre organizações e no interior da mesma organização) 

 Resistência às mudanças e presença de raciocínio 

defensivo 

 Dificuldade de relacionamento e interação entre os 

membros da organização 

 Não-compartilhamento do conhecimento 

 Falta de habilidade de comunicação individual e 

comunicação deficiente no nível organizacional 

 Sobrecarga de trabalho 

 Elevado nível de controle 

 Experiências de sofrimento no trabalho 
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Sub-processo dos 4I’s 

 Intuiting:  

• Vivência / experiências pessoais 

• Insights / sensações 

• Imagens / metáforas 

• Motivação e ação individuais 

• Competência 

Crossan et al. (1999) 

Bontis et al. (2002) 

 Interpreting: 

• Mapas mentais 

• Metáforas 

• Nomeação / verbalização de insights 

• Compreensão e ação individuais 

• Diálogo e discussão 

 Integrating: 

• Compreensão compartilhada 

• Estórias compartilhadas 

• Ajuste mútuo 

• Motivação e ação coletivas 

• Dinâmica de trabalho em grupo estabelecida 

 Institutionalizing: 

• Elementos organizacionais: sistemas, estruturas, 

estratégias, rotinas, procedimentos, etc. 

• Continuidade dos propósitos organizacionais 

Ações do programa de incubação que influenciam a aprendizagem 

 (listar conforme levantado na entrevista com o gestor da 

incubadora) 

 

 

 


