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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é identificar o papel da capacidade empreendedora na criação de valor 

em empresas investidas por Fundos de Investimento em Participações (FIP). Autores mostram 

que a capacidade empreendedora pode ter um papel determinante para o alcance da principal 

razão de ser da indústria dos FIPs, a criação de valor pelas empresas investidas, bem como na 

frustração com o desempenho das empresas. Para atingir esse objetivo o trabalho inicia com 

uma análise do ambiente de financiamento de organizações e o papel protagonista dos fundos 

de investimento em participações, discutindo sua importância, segue para uma análise de valor 

e sua criação por organizações investidas. apresenta um panorama da teoria do crescimento da 

firma e do desenvolvimento da Visão Baseada em Recursos, (ou Resource Based), aprofunda 

nas definições de recursos tangíveis, intangíveis e capacidades, e foca na análise do 

empreendedor, do empreendedorismo e da capacidade empreendedora e suas dimensões, e o 

casamento desta com a gestão estratégica, abrindo espaço para discutir a importância do modelo 

de negócio no suporte da capacidade empreendedora. O objetivo desta pesquisa foi aprofundar 

o entendimento do papel da capacidade empreendedora na criação de valor em empresas 

investidas por fundos de investimento em participações, trazer clareza aos papeis do 

empreendedor e do gestor estratégico, e avançar no entendimento da capacidade 

empreendedora investigando uma eventual alteraração do equilíbrio entre as dimensões, ou até 

a incorporarção de novas dimensões. Com a análise das entrevistas, pretende-se chegar à 

resposta para a pergunta: qual o papel da capacidade empreendedora na criação de valor em 

empresas investidas por fundos de investimento em participações? 

 

Palavras-Chave: Capacidade Empreendedora, Empreendedorismo, Fundos de Investimento em 

Participação, Fundo de Private Equity, Fundo de Venture Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of this work is to identify the role of entrepreneurial capability in the value creation in 

companies invested by equity funds. Different authors show that the entrepreneurial capability 

may be central to define the creation of value or the frustration in doing so, being the former 

the main reason of being of a equity fund. To achieve this goal the work starts presenting an 

overview of the investment funds environment of private owned organizations and their role 

and importance, which is followed by an analysis of value creation in invested organizations.  

To substance the work it is presented a brief overview of the Theory of the Growth of the Firm, 

the development of the Resource Based View, addressing specifically tangible and intangible 

resources, as well as capabilities, and focus on the analyzes of the the entrepreneur, 

entrepreneurship and the entrepreneurial capability and its dimension, and its combination with 

strategic management; and discusses the importance of the business model in supporting the 

entrepreneurial capability. The objective of this study is to develop a deep understanding of the 

role of the entrepreneurial capability in the value creation in invested companies, bringing 

clarity to the role of the entrepreneur and the strategic manager and advance in the study of the 

entrepreneurial capability investigating a possible change in the balance among its dimensions 

and eventually the incorporation of new dimensions. With the analysis of the interviews we 

intend to answer the question of this project: what is the role of entrepreneurial capability in 

creating value in invested companies by equity funds? 

 

Key words: entrepreneurial capability, entrepreneurship, Private Equity Fund, Venture Capital 

Fund. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diferença no desempenho das organizações é uma questão central no estudo da administração 

estratégica (RAO, 1994), uma vez que a abordagem competitiva da Visão Baseada em 

Recursos, ou Resource Based View (RBV), coloca o desempenho da organização como função 

da combinação de seus recursos e capacidades internos que devem ser valiosos, raros e de difícil 

imitação e substituição (BARNEY, 1986, 1991). A RBV foi proposta inicialmente por 

Chamberlain, desenvolvida por Penrose, e disseminada por Wernefelt (1984), Barney (1991), 

Peteraf (1993) e outros autores, onde a combinação de recursos internos às organizações podem 

gerar vantagem competitiva que permitem a elas obterem melhor desempenho que seus 

concorrentes pela criação de valor (IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2011). 

A simples presença destes recursos dentro da organização não é suficiente para o 

desenvolvimento de vantagem competitiva e a criação de valor (BARNEY, ARIKAN, 2001), 

para a criação de valor as organizações devem construir capacidades acumulando, combinando, 

explorando e reconfigurando seus recursos (GRANT, 1991). 

Mais e mais organizações tem sido investidas por fundos de investimento em 

participações (FIP) sendo a injeção de capital a razão que dá origem ao negócio, e a primeira 

medida tomada. No momento seguinte ao aporte de capital, os FIPs passam a se preocupar com 

a criação de valor por parte da organização investida. Abordamos aqui o papel da capacidade 

empreendedora na criação de valor nas organizações investidas por fundos de investimento em 

participações.  

A capacidade empreendedora aliada à gestão estratégica parece formar um motor 

poderoso para criação de valor pois permite que equipes criem riqueza combinando recursos da 

organização de forma ordenada para explorar oportunidades de mercado (HITT et al., 2011)  

Sendo assim, a questão de pesquisa em torno da qual está estruturado este estudo é: qual 

o papel da capacidade empreendedora na criação de valor em empresas investidas por 

fundos de investimento em participações? 

Este papel empreendedor pode ser favorável ou não, acelerando ou frustrando a criação 

de valor. No caso do campo estudado, os fundos de investimento em participações, o 

empreendedor escolhido pelo FIP sofre uma mudança de ambiente e estilo de gestão ao ter sua 

organização investida. Uns podem se adaptar muito bem e com esta aceitação aumentar a 

criação de valor; por outro lado, outros empreendedores podem não se adaptar e frustrar a 

criação de valor. A pesquisa que esse projeto propõe visa identificar na visão de atores dessa 
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indústria, elementos que possam orientar os FIPs a aumentarem a possibilidade de criação de 

valor ou reduzirem a possibilidade de frustração. 

 Este trabalho pretende ao seu final, mediante a revisão da teoria e o estudo de campo, 

fazer contribuições para a criação de valor em empresas investidas por FIPs, a partir da 

capacidade do empreendedor em conjunto com a gestão estratégica promovida pelo fundo 

 A fim de alcançar seu objetivo, essa dissertação adotou pesquisa de tipo exploratório 

com método qualitativo realizada com gestores de FIPs e empreendedores de organizações 

investidas por fundos.  

Na próxima seção é apresentada uma análise do ambiente dos FIPs, uma análise de 

valor, apresentados fundamentos teóricos sobre o cresimento da firma, seus recursos e 

capacidades, com foco nos recursos intangíveis, e aprofunda–se a análise sobre a capacidade 

empreendedora como um recurso da organização, e o principal construto de interesse do 

trabalho.  

 Em seguida é apresentada a metodologia que se pretende utilizar na pesquisa bem como 

algumas ferramentas, com destaque para o papel do empreendedor e da capacidade 

empreendedora na criação de valor.  

 Com a posse das entrevistas, este trabalho as analisa, discute os resultados e aponta na 

direção que o estudo da capacidade empreendedora deveria seguir nos próximos anos. Com o 

objetivo alcançado acreditamos que este trabalho poderá ter relevância acadêmica, propondo 

um aprofundamento do estudo da capacidade empreendedora como alavanca de criação de 

valor na indústria de fundos de investimento em participações, relevância prática com insights 

para gestores de FIPs que podem inspirá-los. A relevância social ocorre facilitando o diálogo 

entre a academia e a sociedade, mais especificamente a parcela da sociedade envolvida na 

indústria de fundos de investimento em participações e seus diversos stakeholders: investidores, 

gestores de fundos, gestores das organizações investidas, funcionários dessas organizações e 

coletores de impostos. 	
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico apresenta um panorama do ambiente de atuação dos fundos de 

investimento em participações e sua importância nos diversos estágios de desenvolvimento das 

organizações. Aborda o conceito de valor para preparar o terreno para a sua operacionalização 

como construto, aprofunda na compreensão da capacidade empreendedora como um recurso da 

firma investida pela lente da Resource-Based View - RBV, partindo-se da Teoria do 

Crescimento da Firma (PENROSE, 1959), e encerrando com valor (BOWMAN; AMBROSINI, 

2000). A figura 1 apresenta esta estrutura de forma gráfica. 

 
    Figura 1 - Estrutura do Referencial Teórico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 

2.1. AMBIENTE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

 

 A indústria de fundos de investimento em participações e seu ecossistema tem uma 

nomenclatura própria e com predominância de termos em inglês. Esse trabalho não se 

aprofundará na definição de todos eles, porém alguns esclarecimentos se fazem necessários. 

 Os estágios de financiamento das organizações têm início com o empreendedor que 

enxerga uma oportunidade empreendedora e assume os riscos de inovar, criando uma startup, 

e na maioria das vezes necessita capital para iniciar seu negócio. Nesse momento a participação 

de amigos e familiares (family and friends) pode ser relevante para colocar a ideia inovadora 

de pé e ajudá-lo nos primeiros passos.  

 Ainda como startup mas já com alguma prova do potencial da ideia do empreendedor, 

aparece outra figura que pode ter protagonismo no processo de financiamento do negócio, são 

os investidores anjo, pessoas sem relação próxima com o empreendedor mas já compartilhando 

sua visão sobre as possibilidade de sucesso do negócio. Este estágio é o que chamamos de 

estágio inicial de financiamento da organização. 

 O terceiro estágio de financiamento é a expansão e para atuar nesse momento aparecem 

os fundos de Venture Capital. Esse tipo de fundo é uma importante fonte de capital para 

empresas novas e pequenas, operando em mercados que apresentam mudança rápida, ainda 
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tomadas por um nível alto de incertezas, possuidoras de poucos ativos tangíveis, e que teriam 

dificuldade de encontrar financiamento por meio dos canais tradicionais. Os fundos de VC 

financiam essas empresas de alto risco e alto retorno, pela compra de participação, mantendo-

as privadas (GOMPERS; LERNER, 2001). 

 Os fundos de Private Equity atuam no terceiro e quarto estágios de financiamento da 

organização, a expansão e o crescimento estável, e o volume de capital investido já pode atingir 

valores altos pois as empresas já passaram por outras rodadas de investimento por parte de 

grupos que devem ser remunerados como os amigos e familiares, os investidores anjo e os 

fundos de Venture Capital. O prazo de retorno do investimento esperado nessa fase também é 

mais longo apesar de finito, podendo chegar a 10 anos (CHAPLINSKY, 2015). 

 A figura 2 representa o descrito acima ilustrando os estágios de financiamento das 

organizações e o papel de cada player em cada um deles. 
 

Figura 2 - Estágio de Financiamento das Organizações e Papel dos Stakeholders 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019), inspirado em material disponível na internet em 

www.creativante.com (FEHER; KAMM; JAGER, 2016) 

  

 Para efeito deste trabalho consideramos que existem dois tipos de FIPs que são 

relevantes para nossa análise: os fundos de Venture Capital (VC) e os fundos de Private Equity 

(PE). Ambos são investimentos ilíquidos em participações em empresas que não são 

comercializadas em bolsa de valores. Um FIP típico tem sua gestão comandada por um general 
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partner (GP) que procura capital de investidores, que por sua vez são chamados de limited 

partners (LP) (CHAPLINSKY, 2015). 

 Nos últimos anos os fundos de Venture Capital se tronaram uma importante fonte de 

capital para empresas novas e pequenas, pois como mencionado anteriormente estas 

organizações operam em mercados que apresentam mudança rápida, ainda envoltas por um 

nível alto de incertezas, e que possuem poucos ativos tangíveis. Os fundos de VC tem como 

objetivo financiar essas empresas de alto risco e alto retorno, comprando participação 

mantendo-as privadas (GOMPERS; LERNER, 2001). 

 O fundo de Private Equity atua em um estágio posterior, quando a organização já está 

mais desenvolvida, e o valor do investimento necessário para suportar seus planos de 

crescimento é maior 

 O ciclo do investimento em Private Equity e Venture Capital são semelhantes e se inicia 

com o levantamento de um fundo (fund raising), segue como a seleção dos investimentos, seu 

monitoramento e criação de valor, continua com a saída da firma de VC/PE dos investimentos 

de sucesso, e termina com o retorno do capital aos investidores. Esse ciclo é renovado com o 

levantamento de um novo fundo (GOMPERS; LERNER, 2001). Fundos de Private Equity e 

Venture Capital são veículos de investimento cuja gestão é feita pelo general partner, 

responsável por levantar os fundos junto aos limited partners. Geralmente os general partners 

investem capital nas portfolio companies comprando novas ações emitidas para esse fim, e 

mantém uma participação na organização por um período limitado entre 5 e 7 anos. Em algumas 

negociações são utilizados outros instrumentos com a divida conversível, opções e garantias 

(MINARDI; FERRARI; ARAÚJO TAVARES, 2013). A figura 3 ilustra o processo descrito. 

 A tomada de decisão de quais investimentos serão feitos seguem critérios pré-

estabelecidos pelos fundos de PE/VC, alguns exemplos são a credibilidade do plano de 

negócios, a existência de proteções comerciais como patentes, contratos e marcas registradas, 

e a qualidade do time de gestão, entre outros (SIMIC, 2015). 
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Figura 3 - Ciclo de investimento em Private Equity e Venture Capital 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 No Brasil as transações envolvendo os fundos de Venture Capital correspondem em sua 

maioria, à compra de participações minoritárias em empresas em seu estágio inicial. Nessa 

situação o papel do empreendedor se torna crucial, crescendo a importância do alinhamento de 

interesse entre as partes (INSPER-SPECTRA, 2014).  Apesar de as transações envolvendo os 

fundos de Private Equity corresponderem à compra de participações majoritárias quando não 

100% das ações, o papel do empreendedor continua sendo crucial, como acionista minoritário 

ou executivo da nova organização. 

 Uma característica comum e importante da relação entre o fundo de PE/VC e a empresa 

investida é a assimetria de conhecimento sobre o negócio entre o fundo e o empreendedor 

(GOMPERS; LERNER, 2001), o que afetará a relação de poder e o relacionamento entre estes 

stakeholders, e que abordaremos adiante.  

 A tomada de decisão por parte de um fundo de Private Equity ou Venture Capital 

quando da escolha de qual organização ele aportará seu capital envolve uma série de sutilezas 

e a simbiose entre o investidor e o empreendedor é de fundamental importância, como poucas 

vezes se nota no mundo dos negócios. Balachandra e Corbett (2017) identificaram quatro 

fatores que podem ajudar o empreendedor a conquistar o interesse do fundo: (i) a paixão pelo 

negócio é superestimada, os investidores preferem um comportamento calmo que traduza 

liderança; (ii) confiança é mais importante que competência, eventuais dificuldades em 

assuntos específicos sempre podem se superados pelos empreendedores, os investidores 

preferem que o empreendedor seja honesto com os riscos que o negócio apresenta; (iii) a 

importância do coaching, o empreendedor deve estar aberto a receber feedback e dividir 

responsabilidades com a equipe do fundo de investimento deixando de lado eventuais 
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problemas de ego; (iv) estereótipos de gênero ainda tem relevância, apesar de não serem 

decisivos, o viés de gênero ainda pode prejudicar principalmente as mulheres quando 

apresentam comportamentos muito emocionais por exemplo. 

 Em resumo, no momento de conquistar um fundo de PE/VC o empreendedor deve se 

preocupar menos com uma apresentação formal e mais em estabelecer uma conversa onde a 

atitude e o comportamento são mais importantes que o conhecimento do negócio 

(BALACHANDRA; CORBETT, 2017). 

 O principal elemento envolvido no negócio dos fundos de investimento em 

participações é o capital, e esse pode ser de quatro tipos: (i) capital comprometido, o montante 

total prometido pelo LP ao FIP; (ii) capital contribuído, montante de capital chamado pelo GP 

quando um investimento é identificado e é necessário injetar o capital, não necessariamente o 

total do capital comprometido, apenas parte dele; (iii) capital investido, capital contribuído 

menos as taxas de gestão do fundo cobradas pelo GP, geralmente 2% ao ano; (iv) paid-in 

capital, o montante acumulado contribuído pelo LP desde a abertura do fundo (CHAPLINSKY, 

2015) 

 Um tema crucial para qualquer organização é a escolha de sua liderança, e isso não é 

diferente no universo dos fundos de investimento em participações, mais especificamente os 

fundos de Private Equity. Entretanto os fundos diferem das organizações de capital aberto nesse 

processo de seleção de líderes quanto às características mais importantes do líder, 

principalmente com relação à filosofia, aos valores e aos processos envolvidos (COHN; 

FLAUM, 2016). Os fundos de Private Equity tem mais interesses em jogo, portanto sentem de 

forma mais forte o impacto de uma escolha equivocada de liderança. 

 Cohn e Flaum (2016) entrevistaram sócios-gestores de grandes fundos de PE, e 

chegaram a cinco conclusões de como são escolhidos os líderes das empresas investidas: (i) a 

experiência é superestimada, os gestores abriram suas cabeças para candidatos não-tradicionais, 

acreditando que líderes com experiência em liderança na indústria especifica de atuação da 

organização pode levar à repetição de receitas que deram certo no passado, e não são mais 

eficientes agora; (ii) habilidades de construção de equipes são primordiais, os líderes desse tipo 

de organização passam mais tempo no operacional ao lado de sua equipe do que em outros tipos 

de organizações; (iii) senso de urgência supera empatia, uma empresa de portfolio de um fundo 

de Private Equity tem um ritmo e tempos diferentes, precisando se preparar para que o 

investimento retorne; (iv) resiliência é mandatório, a liderança deve ter, além de uma história 

de sucesso, resultados ruins que o fizeram lutar por dias melhores; (v) autenticidade é chave, o 
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líder de uma organização investida tem que ter a habilidade de dar notícias negativas de forma 

honesta e rápida. 

 Todo o ambiente apresentado sobre Private Equity e Venture Capital tem como foco 

principal uma expectativa de desempenho da empresa investida e consequente criação de valor. 

Aprofundamos estes construtos a seguir. 

 

2.2. VALOR 

  

Valor é um construto que proporciona muito debate quanto sua definição e compreensão pelos 

diferentes autores. Pitelis (2009) propõe que valor seja definido como a percepção que um 

assunto tenha para um agente socioeconômico que é exposto e/ou pode fazer uso do assunto 

em questão. 

 O valor é medido pelas características e atributos dos produtos e serviços que atraem os 

clientes e os tornam dispostos a pagar por ele. A combinação dos recursos da organização é a 

fonte de vantagem competitiva e, consequente criação de valor (IRELAND; HOSKISSON; 

HITT, 2011). 

 O valor que uma firma consiga criar para seus clientes que exceda os custos para criação 

desse mesmo valor é o que pode ser chamado de vantagem competitiva, (PORTER, 1985). 

Organizações com conhecimento superior podem combinar seus recursos tradicionais com seu 

conhecimento entregando maior valor a seus clientes (ZACK, 1999) e consequentemente 

obtendo a vantagem competitiva. 

 Os recursos estratégicos para se tornarem fonte de vantagem competitiva precisam ser 

valiosos, raros, difíceis de imitar e sem substitutos disponíveis no mercado (BARNEY, 1991), 

e um recurso é valioso em referência a um específico ambiente de mercado (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993) e quando este recurso permite que a organização melhor atenda às 

necessidades de seus clientes. 

 Recursos tangíveis como máquinas e computadores bem como a maioria das matérias-

primas destinadas à produção são inanimados e incapazes de criar valor sozinhos. A intervenção 

das pessoas da organização é necessária para combinar os recursos em diferentes formas 

criando valor (BOWMAN; AMBROSINI, 2000). 

 O valor é criado pelo trabalho diferenciado que combina os recursos de forma 

diferenciada criando valor, diferentemente do trabalho genérico e do trabalho improdutivo 

(BOWMAN; AMBROSINI, 2000). Um construto que serve de mediador entre os recursos da 

organização e a criação de valor para ela é o modelo de negócio. Sua função é articular a 
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proposta de valor da organização, identificar os segmentos de mercado em que ela atuará, 

definir a estrutura da cadeia, loja ou rede de valor, deixar claro a posição da organização na 

cadeia, loja e rede de valor entre fornecedores e clientes, formular a estratégia competitivas da 

organização, e estimar os custos e potencial de lucro de sua oferta (CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002). 

 Pitelis (2009) usa a literatura clássica sobre valor como as obras de Adam Smith, Karl 

Marx, Joseph Schumpeter, e Edith Penrose, propondo quatro determinantes para a criação de 

valor no nível das organizações: (i) inovação, determinante de valor por excelência; (ii) recursos 

humanos, quando a arquitetura de RH estimula a criação de valor; (iii)  redução do custo 

unitário e aumento da economia de escala; (iv) infraestrutura e estratégia, onde infraestrutura 

se refere aos sistemas, rotinas e processo de tomada de decisão da organização, e estratégia se 

encarrega do futuro da organização sempre com atenção ao aumento da eficiência reduzindo 

custos de transação e de produção, aumentando o valor percebido através da diferenciação. 

Estes quatro determinantes interagem entre si para a criação de valor, um exemplo dessa 

interação é a inovação e a estratégia sendo fundamentalmente função dos recursos humanos. 

Além disso eles atuam tanto na redução dos custos como na formação da personalidade da 

organização. 

 A análise da configuração do valor também é um passo fundamental para sua futura 

apropriação, e além da cadeia de valor que basicamente é entendida como a transformação de 

inputs em produtos, ele pode ser configurado com o que se pode entender como loja de valor, 

onde o consumidor soluciona seus problemas, e a rede de valor que acontece quando se conecta 

consumidores criando valor (STABELL; FJELDSTAD, 1998). 

 Configuração de valor pode ser também entendida como a implementação da 

oportunidade identificada pela organização, e inclui sua estrutura, seu organograma, sua 

governança entre outros fatores. Não deve ser confundida com a estratégia da organização e 

sim como a ponte que une a estratégia à estrutura da organização configurando assim valor.  

 Teece (1986) discutiu a etapa seguinte do processo de criação de valor conhecido como 

o regime de apropriação de valor por parte de empresas inovadoras, explorando a ideia de quem 

fica com qual parte do valor gerado por um processo de inovação. O regime de apropriação se 

refere às características do ambiente que permitem as organizações se apropriarem do valor 

(TEECE, 1986), e cita como decisivos nesse regime a natureza da tecnologia envolvida, e os 

mecanismos legais de proteção. 

 Para efeito deste estudo, focaremos na criação de valor. Bowman; Ambrosini (2000) 

que reforçam a importância do individuo na combinação de recursos para criação de valor, e do 
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trabalho diferenciado ao invés do trabalho genérico, dois aspectos que podem ser dependentes 

do empreendedor, tornando-o mais uma vez protagonista e reforçando a ligação dele com 

criação de valor. 

2.2.1 Criação de Valor em Fundos de Investimento em Participação 

 

Para fundos de investimento a criação de valor foi analisada pela Ernest Young e pela 

Associação Brasileira de Private Equity e Vanture Capital (ABVCAP; EY, 2019) no periodo 

de 2015 e 2017, tendo como base alguns indicadores como o crescimento de vendas e o 

crescimento do Ebitda, ou geração de caixa. O crescimento médio do Ebitda das empresas 

investidas por FIPs no Brasil no periodo 2015-17 foi de 215%, sendo que 30% desse impacto 

veio com a implementação de uma gestão estratégica (ABVCAP; EY, 2019). 

 Em empresas que receberam um aporte inferior a R$100 milhões as principais alavancas 

de crescimento orgânico foram o crescimento da demanda do mercado, melhorias nos processos 

de venda e introdução de novos produtos (ABVCAP; EY, 2019). O mesmo trabalho aponta 

como lições para a criação de valor em empresas investidas o alinhamento de interesses entre 

o empreendedor e o fundo, e a compreensão por parte destes das alavancas de crescimento. 

 Outro fator relevante na industria dos FIPs foi a manutenção dos empreendedores na 

gestão pós-investimento em mais de 50% dos casos, e a razão é o entendimento de que ele é 

peça chave para a estratégia do negócio (ABVCAP; EY, 2019). 

 Um indicador importante que mostra que os FIPs estão conseguindo criar valor é o de 

que 77% dos desinvestimentos foram para competidores cuja aquisição da empresa era 

estratégica para ela, fato que invariavelmente aumenta o interesse e consequentemente o valor 

que estão dispostos a oferecer (ABVCAP; EY, 2019).  

 Outros dois critérios para a averiguação da criação de valor são muito usados após o 

desinvestimento, ou quando do recebimento da oferta de compra da empresa, são eles: o MOIC 

(multiple over invested capital), quantas vezes o capital investido foi multiplicado no período 

de investimento, essa medida é considerada sucesso no caso de fundos de Venture Capital 

quando superam 8 vezes, no caso do Private Equity, 4 vezes; o outro é a taxa interna de retorno, 

que nada mais é que o MOIC considerado no tempo do investimento. Infelizmente a legislação 

não permite a divulgação desses números por parte dos FIPs  

Após esse panorama do ambiente de atuação dos fundos de investimento em 

participações, seu foco na criação de valor, e como ele é medido pela indústria, partimos para 

a compreensão da teoria que tem como principal argumento a diferenciação e competitividade 

das organizações a partir da gestão dos recursos e das capacidades destas. 
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2.3 TEORIA DO CRESCIMENTO DA FIRMA  

 

A firma e suas características sempre foram objeto de estudos e análises da academia, e a teoria 

neoclássica dominou as linhas de pensamento nos primeiros anos do século XX. Esta linha de 

pensamento acredita na racionalidade perfeita dos agentes que buscavam o lucro, entendendo 

os mercados como perfeitamente competitivos, a alocação de recursos como ótima e os preços 

como relativos.  

 Ao entender as firmas como conjuntos de recursos dedicados e que, se combinados e 

rearranjados, leva, à produção lucrativa de bens e serviços, Penrose (1959, 2006) propôs a teoria 

do crescimento da firma e começou a mudar os rumos do estudo da administração. A autora 

coloca a eficiência administrativa como peça central para o crescimento da firma e, para se 

atingir essa eficiência deve-se combinar os recursos internos da firma da forma mais apropriada. 

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento são cruciais para o crescimento seguro da firma 

pois proporcionam diversificação de produtos e serviços, podem levar à  redução de custos e 

ajuda a eliminar eventuais obstáculos para o crescimento da firma (PENROSE, 1959, 2006). 

 Penrose (1960) aprofundou sua teoria com o hoje clássico The Growth of the Firm. A 

case study: The Hercules Powder Company, onde ela apresenta o caso da diversificação 

atingida por essa organização, rearranjando recursos e capacidades para atender novas e mais 

lucrativas demandas do ambiente, possibilitando sua expansão, que no caso, não 

necessariamente significa crescimento. As oportunidades de expansão da Hercules Powder 

Company são analisadas não apenas pelas demandas do ambiente mas sim de como a 

organização consegue, como seus recursos e capacidades já existentes, tirar vantagem e obter 

lucro dessas oportunidades, e o não aproveitamento dessas oportunidades pode demonstrar a 

falta de capacidade empreendedora da equipe (PENROSE, 1960). 

 Como o rearranjo dos recursos e capacidades da firma para gerar vantagem competitiva 

depende do talento de seus funcionários, o seu crescimento está intimamente ligado e 

eventualmente restringido pelo conhecimento e experiência de sua atual equipe, e esta é uma 

das razões que a Hercules Powder Company busca integrar rapidamente novos talentos que 

possam trazer conhecimento e ampliar sua base tecnológica no processo de combinação de seus 

recursos (PENROSE, 1960). Este trabalho vê aqui indicios de sua área de interesse que é a 

combinação da capacidade empreendedora com a gestão estratégica.  
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 Este pensamento gerou muitas linhas de pesquisa e avançou o estudo da administração, 

e um de seus principais filhotes foi a Visão Baseada em Recursos, próxima análise desse 

referencial teórico. 

  

2.4 VISÃO BASEADA EM RECURSOS  

 

No início da década de 1990 emergiu o modelo de concorrência entre as organizações que 

recebeu o nome de visão baseada em recursos (RBV), que coloca o sucesso da organização 

como função da combinação de seus recursos internos que devem ser valiosos, raros e de difícil 

imitação e substituição (BARNEY, 1991). 

 Os recursos internos da organização são ativos que estão de posse da organização em 

um determinado período, e que a fortalecem ou a enfraquecem no cenário competitivo. 

Exemplos de recursos são sua marcas, seu conhecimento interno, contratos, máquinas, 

processos entre outros (WERNERFELT, 1984), e suas diferentes combinações são potencial 

fonte de vantagem competitiva. Uma organização possui uma vantagem competitiva quando é 

capaz de desenvolver e implementar uma estratégia única que não esteja sendo considerada ao 

mesmo tempo por seus concorrentes, e uma organização possui vantagem competitiva 

sustentável nas mesmas condições descritas acima acrescida a impossibilidade de os 

concorrentes de imitarem a estratégia desenvolvida (BARNEY, 1991). Dadas essas condições 

quatro pilares sustentam a vantagem competitiva: (1) heterogeneidade de recursos e 

capacidades entre organizações que definem a capacidade de geração de renda de cada uma; 

(2) mobilidade imperfeita, quando os recursos são particularmente valiosos para a firma 

específica; (3) limites para concorrência antes da combinação de recursos como fonte de 

vantagem competitiva, para que as rendas não sejam diluídas previamente; (4) limites para a 

concorrência depois de atingida a posição de superioridade da organização, para preservar as 

rendas obtidas depois de conquistada a vantagem competitiva. Essa linha de pensamento foi 

que levou ao surgimento da RBV, que parece ter se tornado um paradigma para o estudo de 

como as organizações competem entre si (PETERAF, 1993).  

 O valor que uma firma consiga criar para seus clientes que exceda os custos para criação 

desse mesmo valor é o que pode ser chamado de vantagem competitiva, e existem 

fundamentalmente dois tipos de vantagem competitiva: menor custo e diferenciação (PORTER, 

1985). Muito se evoluiu no estudo da vantagem competitiva nas últimas décadas, porém a 

consistência e a simplicidade dessas ideias de Porter (1985) permanecem relevantes no debate 

contemporâneo. 
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 Os construtos descritos acima formam a base da Visão Baseada em Recursos (RBV na 

sigla em inglês) que leva em consideração a geração de valor por uma organização e seu 

desempenho financeiro, como as mais relevantes medidas de sucesso de uma organização 

(SURROCA; TRIBÓ; WADDOCK, 2010). 	

 Em resumo, o racional por trás da RBV é que organizações devem estruturar seu 

portfolio de recursos, combinar esses recursos visando construir capacidades que por sua vez 

serão o motor da criação de valor para seus consumidores (SIRMON; HITT; IRELAND, 2007).  

 Como estabelecido na introdução desse trabalho, seu objetivo é compreender o papel da 

capacidade empreendedora no processo de criação de valor das organizações investidas pelos 

fundos de investimento em participações, sendo, portanto, a criação de valor ponto de 

intersecção entre ambos, RBV e esse trabalho. Sem a criação de valor os fundos de investimento 

em participações não atingem sua razão de ser, tornando a combinação e reconfiguração de 

recursos dentro das organizações investidas algo sensível e motivo de atenção dos FIPs. 

 Tendo isso em vista nas próximas subseções aprofundaremos a discussão sobre a RBV 

e os mais relevantes construtos que a envolvem, como recursos tanto tangíveis como 

intangíveis, capacidades e vantagem competitiva, suas taxonomias e peculiaridades. 

  

2.4.1.  Recursos e Capacidades 

 

Recursos podem ser definidos como o conjunto de processos, ativos, capacidades, informação, 

conhecimento entre outros atributos da organização, porém nem todos são relevantes 

estrategicamente (BARNEY, 1991), e podem ser agrupados para criar as capacidades 

organizacionais que por sua vez são a fonte das competências essenciais de uma empresa, que 

são a fonte de vantagem competitiva sustentável (IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2011, 

p.70). 

 Recursos estratégicos para se tornarem fonte de vantagem competitiva precisam ser 

valiosos, raros, difíceis de imitar e sem substitutos disponíveis no mercado (BARNEY, 1991), 

e podem ser de duas naturezas: (1) tangíveis, recursos cujas características permitem que sejam 

vistos e quantificados, e são divididos em quatro principais categorias: financeira, tecnológica, 

física e organizacional; e (2) intangíveis, recursos cujas características não permitem que sejam 

vistos, mas sim percebidos, e estão presentes na organização em forma de rotinas, cultura, 

conhecimento entre outros (IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2011). 
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 Barney (1991) argumenta que os recursos são distribuídos de forma heterogênea entre 

as diversas organizações que competem no mercado, e que estas diferenças se mantêm 

relativamente estáveis 

 Organizações atingem o objetivo de obter vantagem competitiva sustentável quando 

conseguem consistentemente entregar produtos ou serviços que correspondam às expectativas 

da maioria dos consumidores do seu mercado de atuação (HALL, 1993). Coyne (1986) 

acrescenta que além do produto ou serviço ser relevante para seu mercado consumidor, a 

vantagem competitiva para ser sustentável necessita ser o resultado de capacidades diferenciais 

(differential capability em inglês), e identifica quatro delas: (i) diferencial funcional, 

relacionada à capacidade de executar tarefas baseada no conhecimento, habilidades e 

experiência de seus funcionários e demais partes interessadas; (ii) diferencial cultural, incorpora 

os hábitos, atitudes, crenças e valores que permeiam a organização e seus funcionários; (iii) 

diferencial posicional, derivado da trajetória da organização, de sua história, das ações e 

decisões passadas que originaram uma reputação no mercado, uma configuração da sua cadeia 

de valor; (iv) diferencial regulatório, resultado da propriedade de entidades legais como 

propriedade intelectual, contratos, segredos comerciais, que sejam possíveis de serem 

defendidos pela lei (HALL, 1993).  

 Como dito por Knight (1921), o primeiro objetivo de uma organização é criar valor, e a 

RBV sugere que seus recursos são os responsáveis por sua criação através do desenvolvimento 

de vantagem competitiva (IRELAND, HITT, SIRMON, 2003), especificamente se seus 

recursos forem valiosos, raros, e o valor criado é sustentável se esses recursos forem difíceis de 

imitar e de substituir (BARNEY, 1991).  

 Porém, apenas possuir esses recursos não é suficiente para o desenvolvimento de 

vantagem competitiva e a criação de valor (BARNEY, ARIKAN, 2001), para realizar a criação 

de valor as organizações devem acumular, combinar, explorar e reconfigurar seus recursos 

(GRANT, 1991). Esse processo deve por sua vez construir capacidades que devem ser 

alavancadas com o objetivo de criar valor, e esse processo de alavancagem inclui: (i) a 

mobilização das capacidades, identificação das capacidades necessárias e configurá-las para 

explorar oportunidades; (ii) a coordenação das capacidades, integrando as capacidades 

mobilizadas de maneira efetiva na criação da melhor configuração; (iii) implementação, efetivo 

uso das capacidades configuradas para o suporte da estratégia de alavancagem definida 

(SIRMON; HITT; IRELAND, 2007). 

 Como os recursos intangíveis possuem característica que os tornam em comparação 

com os recursos tangíveis, mais valiosos, raros, e principalmente mais difíceis de imitar e serem 
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substituídos, se colocam então potencialmente mais relevantes como fonte de vantagem 

competitiva sustentável, e ferramenta de criação de valor para a organização. Na próxima 

subseção aprofundamos o entendimento desse tipo de recurso. 

 

2.4.2. Recursos Intangíveis 

 

Os recursos intangíveis são classificados por diferentes autores de forma semelhante porém 

com pequenas diferenças. Hall (1993) os classifica em duas categorias: ativos da organização, 

e competências da organização. Os recursos intangíveis que são ativos da organização incluem 

a propriedade intelectual sobre patentes, marcas, copyright, contratos e bases de dados. As 

competências da organização são aquelas derivadas do conhecimento dos funcionários, e da 

cultura organizacional. 

 Outra categorização possível de recursos intangíveis é a dos recursos dependentes das 

pessoas, como o know-how, e os independentes das pessoas, como o banco de dados (HALL, 

1992).  

 Kristandl e Bontis (2007, p. 1518) propõe uma definição de recursos intangíveis como 

segue:  
Intangíveis são recursos estratégicos da firma que permitem à organização criar valor 
sustentável, e não estão disponíveis para um grande número de firmas (raro). Eles 
levam a um potencial benefício futuro que não pode ser disfrutado por outros 
(apropriação), e não pode ser imitado pela concorrência ou substituído por outro 
recurso. Não podem ser negociados ou transferidos (imobilidade) devido ao controle 
corporativo. Devido à sua natureza intangível, eles não são físicos, nem financeiros, 
não aparecem em relatórios financeiros, e tem uma vida finita. Para se tornar um ativo 
intangível incluído nos relatórios financeiros, estes recursos devem ser claramente 
relacionados a produtos e serviços, identificados entre outros recursos e se tornar um 
resultado rastreável de transações passadas.  

  

 Dentro de uma aproximação baseada na RBV os recursos intangíveis podem ser 

definidos como um subgrupo dos recursos estratégicos da organização (KRISTANDL; 

BONTIS, 2007). 

 Como anteriormente explicado, no processo de busca da vantagem competitiva 

sustentável os recursos intangíveis se mostram uma fonte superior aos recursos tangíveis para 

gerar as capacidades e competências essenciais nessa busca, por suas características já 

mencionadas de serem valiosos, raros, difíceis de substituir, e de imitar. Importante para os 

recursos intangíveis serem valorizados assim é sua ambiguidade causal, ou a dificuldade de se 

identificar exatamente onde se encontra seu ponto mais forte, o que reforça seu papel de fonte 

mais segura de vantagem competitiva (IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2011). 
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  Hall (1992) reforça a ligação entre vantagem competitiva, capacidades diferenciais, e 

recursos intangíveis, e que uma analise profunda desse processo leva ao real entendimento de 

quais são os recursos intangíveis cruciais, o que necessita ser feito com eles, como explorá-los, 

protegê-los e desenvolvê-los. 

A capacidade empreendedora vista como um recurso da organização se coloca como 

um recurso intangível, de difícil imitação e difícil de substituir, além disso a capacidade 

empreendedora trata-se de um recurso com ambiguidade causal, pois não é fácil identificar onde 

se encontra seu ponto forte, reforçando seu potencial de fonte de vantagem competitiva 

sustentável.    

 Por ser a capacidade empreendedora um desejável pilar da criação de valor pelas 

organizações investidas por fundos de investimento em participações, na próxima seção é 

abordado o papel do empreendedor, o conceito de empreendedorismo, e o construto capacidade 

empreededora em profundiade.  

 

2.5. EMPREENDEDOR E EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedores são os indivíduos que enxergam uma oportunidade e assumem os riscos de 

inovar, agem de forma independente ou como parte de uma organização. A maioria dos 

empreendedores bem-sucedidos possuem mentalidade empreendedora, que valoriza o risco e a 

incerteza do mercado, e está sempre em busca de oportunidades de inovação (IRELAND; 

HOSKISSON; HITT, 2011).  

 Empreendedorismo é o processo no qual um indivíduo ou grupo de indivíduos 

identificam e exploram oportunidades empreendedoras de negócios que não podem ser 

alcançadas apenas com os recursos disponíveis atualmente. As oportunidades empreendedoras 

por sua vez surgem de imperfeições competitivas nos mercados que permitem que novos 

produtos ou serviços sejam introduzidos para atender demandas desse mesmo mercado 

(IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2011). 

 A palavra empreendedorismo e suas derivadas são extensivamente usadas na literatura 

acadêmica, este trabalho se utilizou de algumas mas tentou reduzir o número para evitar 

confusão, pois várias delas tem definição muito próximas. O quadro 1 resume alguns dos termos 

usados aqui. 
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Quadro 1 - Termos relacionados e suas definições 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas citações indicadas (2019) 

 

O empreendedorismo pode ser definido também como um processo dentro de um 

contexto específico por meio do qual indivíduos ou equipes criam riqueza combinando recursos 

da organização para explorar oportunidades de mercado (HITT et al., 2011).  

 O empreendedorismo tende a ser entendido como o esforço solitário de um individuo 

ou grupo de indivíduos com as características acima descritas, cujas iniciativas propulsionam 

uma organização pequena em estágio inicial. Porém o empreendedorismo pode e deve 

acontecer, também, em organizações de grande porte, chamado de empreendedorismo 

corporativo, onde indivíduos ainda são os protagonistas que atuam em um ambiente mais 

estruturado dentro da organização, e suas iniciativas tanto de novos produtos, serviços ou 

negócios tem origem na identificação de oportunidades internas (MAHRINGER; RENZL, 

2018). 

 Como o empreendedorismo é um processo de exploração de oportunidades de negócios, 

uma decisão importante para que a capacidade empreendedora de uma organização investida 

crie valor para um fundo de investimento em participação é a definição de seu modelo de 

negócio.  

 O modelo de negócio como a articulação entre as diferentes áreas de uma empresa com 

o intuito de gerar valor para seus clientes (DEMIL; LECOCQ, 2010), tem sua historia ligada 

ao campo da prática, zona de conforto de empreendedores em geral, e teve um impulso 

importante com o desenvolvimento do e-business (MEIRELLES, 2015).  

 Autores e estudiosos de modelo de negócio não conseguiram, porém, evitar um legado 

de confusão entre esse e a definição de estratégia, confusão essa que vários acadêmicos 
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tentaram esclarecer. Para Ammar (2006) modelo de negócio se refere à estrutura que sustenta 

a implementação da estratégia, pode ser visto como a combinação de dois elementos: o que a 

organização faz, e como a organização ganha dinheiro fazendo isso. Zott e Amit (2008) 

contribuíram com a diferenciação entre estratégia, que eles chamam em inglês de product 

market strategy, e modelo de negócio, definindo a primeira como o padrão de comportamento 

gerencial que, através do posicionamento dos produtos no mercado, é fonte de vantagem 

competitiva sustentável, e modelo de negocio como um construto cujo centro são as transações 

da firma com clientes, consumidores, parceiros e fornecedores. Camasedus-Masanell e Ricart 

(2010) definem modelo de negócios como a lógica da firma, a forma que ela opera e como cria 

valor aos seus stakeholders, diferenciando-o dos construtos estratégia e tática, três construtos 

que, apesar de diferentes, andam de mãos dadas. 

 Outros autores desenvolveram suas definições de modelo de negócio e uma 

característica comum é que a noção de valor ou proposição de valor da organização é sempre 

central na definição do conceito de modelo de negócio (AMMAR, 2006), ponto de 

convergência com os objetivos de um FIP quando toma a decisão de investir em uma 

organização. Mesmo assim organizações fracassam independente da presença de ideias 

inovadoras, de oportunidades de mercado, de recursos adequados, e de empreendedores 

talentosos, e a razão pode ser muito bem o modelo de negócio (MORRIS; SCHINDEHUTTE; 

ALLEN, 2005).  

 Morris, Schindehutte e Allen (2005) sugerem o desenvolvimento de um modelo de 

negócio empreendedor em três dimensões: (i) os alicerces, quando se define os componentes 

básicos respondendo a seis perguntas: como a organização criará valor, para quem, qual a fonte 

interna de vantagem competitiva, qual o posicionamento da marca ou empresa, como ela 

ganhará dinheiro, e qual o tempo, escopo e tamanho da ambição do empreendedor; (ii) a 

propriedade, criação de combinações únicas pelo empreendedor que sejam fonte de vantagem 

competitiva especifica para a organização empreendedora; (iii) regras, estabelece princípios 

que amarram o modelo de negócio empreendedor a um conjunto simples e básico de regras 

operacionais. 

 Nas diversas definições de empreendedorismo notamos sempre a presença central do 

indivíduo, do empreendedor, e o que torna um individuo um empreendedor? Para Moskowitz 

e Vissing-Jorgensen (2002) são cinco as motivações que fazem de um indivíduo um 

empreendedor: (i) tolerância ao risco; (ii) benefícios financeiros, desde um bom salário até 

retornos sobre o capital investido superiores aos de mercado; (iii) benefícios não financeiros, 

como ter sido inspirado por um profissional com quem trabalhou, ou ter a flexibilidade e 
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autonomia de ser seu próprio chefe outorga; (iv) probabilidade de uma remuneração 

potencialmente maior ao longo do tempo; (v) otimismo exagerado e interpretação equivocada 

do risco, um comportamento de quem acredita além da conta na proposta de valor da ideia e no 

controle dos riscos da empreitada.  

 O convívio com a incerteza também faz parte do universo e do dia-a-dia do 

empreendedor, e deve ser entendida com a ausência de informação a respeito do que está por 

vir (SAMBIASE-LOMBARDI; BRITO, 2010), associando-se ao do primeiro item proposto por 

Moskowitz e Vissing-Jorgensen (2002), a tolerância ao risco. Knight (1921) afirma que a 

diferença entre os construtos risco e incerteza está principalmente no fato de que o primeiro 

pode ter algum grau de aferição, enquanto a incerteza não é quantificável. Para efeito deste 

trabalho usaremos a expressão tolerância ao risco para referir aos dois construtos. Um bom 

exemplo dessa dinâmica pode ser encontrado nas empresas de tecnologia, naturalmente 

expostas à incerteza, e que se esforçam para aplicar eficientemente o processo de tomada de 

decisão estratégica para otimizar a utilização de seus recursos, desenvolvendo assim sua 

capacidade empreendedora (TEECE, 2012). 

 

2.5.2. Capacidade Empreendedora 

  

A capacidade empreendedora de um indivíduo ou grupo de indivíduos pode ser classificada 

como parte de duas das capacidades diferenciais da organização identificadas, da capacidade 

diferencial funcional, relacionada à capacidade de executar tarefas baseada no conhecimento, 

habilidades e experiência de seus funcionários e demais partes interessadas, e da capacidade 

diferencial posicional, derivada da trajetória da organização, de sua história, das ações e 

decisões passadas que originaram uma reputação no mercado, uma configuração da sua cadeia 

de valor (COYNE, 1986).  

Para uma melhor compreensão do que é a capacidade empreendedora, conceito 

central desse trabalho, tendo como base a literatura da gestão estratégica e da RBV, devemos 

focar na liberdade que o indivíduo tem para buscar o empreendedorismo, que está diretamente 

relacionada às condições mínimas para o empreendedorismo acontecer (WILSON; MARTIN, 

2015).  

 Seguindo essa linha de pensamento, Wilson e Martin (2015) propõe sete condições 

necessárias para a capacidade empreendedora florescer: (i) a possibilidade da reconfiguração 

dos recursos da firma; (ii) a possibilidade da efetivação de transações; (iii) a possibilidade de 

apropriação de valor e lucro; além de quatro capacidades específicas: a reflexividade, o 
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desempenho, a criatividade e a intenção empreendedora. 

 A capacidade empreendedora é necessária para assegurar eficiência principalmente 

na criação de novos empreendimentos (OLUGBOLA, 2017). A principal contribuição da 

capacidade empreendedora está em promover a mudança do status quo da organização com o 

objetivo de obter vantagem competitiva (BURGELMAN; GROVE, 2007), principal razão das 

iniciativas empreendedoras. 

 Teece (2012) destaca que a ação empreendedora para a manutenção das capacidades 

organizacionais é composta, fundamentalemtne por: (i) identificação e avaliação de uma 

oportunidade (sensing); (ii) mobilização de recursos para explorar uma oportunidade e capturar 

valor a partir dessa (seizing); capacidade de renovação continua (transforming). 

A capacidade empreendedora consiste em quatro dimensões integradas na busca do 

aproveitamento de oportunidades: (i) detecção (sensing), centrada na capacidade de enxergar 

oportunidades de mercado ou tecnológicas dentro e fora da indústria onde o organização atua; 

(ii) seleção (selecting), que se refere à habilidade da organização em compreender e escolher 

as ideias com potencial para se tornarem oportunidades concretas; (iii)  moldagem (shaping), 

ou seja transformar e conectar os recursos internos e externos permitindo a realização da 

oportunidade; (iv) sincronização (synchronizing), ou a orquestração temporária e espacial dos 

recursos internos e externos da organização (ABDELGAWAD; ZAHRA; SVEJENOVA; 

SAPIENZA, 2013). 

 Cada uma das dimensões citadas por Abdelgawad, et al. (2013) produzem um resultado 

se utilizando de mecanismos específicos. O quadro 2 relaciona as dimensões com seus 

respectivos mecanismos e resultados esperados. 
 Quadro 2 - Dimensões da Capacidade Empreendedora: mecanismos e resultados. 

 
 Fonte: Abdelgawad, Zahra, Svejenova e Sapienza (2013) 
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 Abdelgawad et al. (2013) em linha com Teece (2012; 2016) propõe um artigo para 

analisar a teoria da firma empreendedora, apontando que a gestão empreendedora inclui a 

habilidade de detectar (sensing) oportunidades e eventuais mudanças no ambiente, e cita a 

importância da coordenação dos recursos visando a exploração de novas vias de crescimento, 

e o desenvolvimento de planos que ajustem a organização e seu modelo de negócio para lograr 

a vantagem competitiva. Teece (2016) não usa nesse artigo o verbo modelar (shaping) como o 

faz Abdelgawad et al. (2013), mas na articulação de seu argumento fica clara a proximidade. 

 A capacidade empreendedora aliada à gestão estratégica formam um motor poderoso 

para criação de valor, enquanto a capacidade empreendedora se encarrega de criar valor através 

da identificação de oportunidades de mercado pouco exploradas, a gestão estratégica se 

encarrega de criar valor através da formação da vantagem competitiva sustentável que será 

instrumental para a exploração das oportunidades identificadas (HITT et al., 2011). 

 O quadro 3  a seguir resume algumas referências sobre capacidade empreendedora que 

embasam este trabalho. 

 
Quadro 3 - Capacidade Empreendedora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Para efeito desse trabalho consideramos a capacidade empreendedora como o 

conjunto formado pela presença do empreendedor ou de um time empreendedor, que em 

combinação com uma gestão estratégica, proporciona à organização uma orientação 

empreendedora. Tendo a capacidade empreendedora como conceito central, esse trabalho 
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utilizou as quatro dimensões apresentadas por Abdelgawad et al. (2013) como elementos do 

construto capacidade empreendedora, para compreender a respectiva importância na criação de 

valor em empresas investidas por fundos de investimento em participações. 

 Entender como a capacidade empreendedora se articula com as demais capacidades no 

processo de criação de valor em uma empresa investida por um fundo de investimento em 

participações é ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Criação de Valor pela Capacidade Empreendedora 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

   

 Nota-se inicialmente na figura 4 as características apontadas por Moskowitz e Vissing-

Jorgensen (2002), tolerância ao risco, benefícios financeiros, benefícios não financeiros, maior 

remuneração no tempo e otimismo exagerado, que formam a personalidade de um 

empreendedor, o empreendedor ilustrado pelo homem na figura, e que a capacidade 

empreendedora e suas quatro dimensões que combinada  com a gestão estratégica formam uma 

estrutura de criação de valor que pode ser vista como a orientação empreendedora da 

organização, pois essa tem sua origem na percepção de oportunidades, no desenvolvimento de 

estratégias para a organização, incluindo planejamento, análise, tomada de decisão entre outros. 

O desempenho de uma organização como função de sua própria orientação empreendedora tem 

sido objeto de estudo de vários pesquisadores, estima-se que o número de estudos interessados 
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no tema mais do que quintuplicou na última década. Essa literatura que se debruça sobre 

estratégia e empreendedorismo incorporou três dimensões para a orientação empreendedora: 

(i) inventividade, a pré-disposição de engajamento em atividades criativas e experimentais 

através da introdução de novos produtos; (ii) risco, decisões ousadas se aventurando no 

desconhecido; (iii) pró-atividade, estar atendo à novas oportunidades, pensamento à frente, 

antecipando-se às demandas.  (RAUCH et al., 2009). 

 O'Brien et al. (2017) em seu trabalho sobre a relevância do gestor de uma subsidiária de 

uma organização multinacional na promoção de uma cultura empreendedora na sua subsidiária, 

referem-se também à orientação empreendedora e a definem como o contexto a ser 

desenvolvido dentro da organização e no nível da organização para estimular o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. 

 Após o investimento feito por um fundo de investimento em participações em uma 

empresa, tendo como um dos critérios a capacidade empreendedora do criador do 

empreendimento, pode-se dizer que a capacidade empreendedora já está lá, é um pré-requisito 

para a seleção do investimento, e o desafio a partir da data do investimento é manter a orientação 

empreendedora da empresa fazendo uso do recurso que já existe. Para atingir esse objetivo 

pode-se utiliza o proposto por Churchill, De Koning e Musika (1997) que enumeram 

características semelhantes que fazem uma organização ter uma orientação empreendedora, são 

elas: 

• Sistema interno aberto que permita intensa troca com o exterior; 

• Composta por muitos sistemas superpostos, formais e informais; 

• As pessoas são os responsáveis por conduzir o desempenho da organização; 

• Equilíbrio entre controle da organização e iniciativa individual; 

• Foco no resultado e não no processo; 

• Assumir riscos acompanha experimentar fracassos; 

• Alocação de recursos incremental; 

• O conhecimento é chave para capturar novas oportunidades; 

• Empreendedores são focados no crescimento. 

  

 Sarasvathy (2001) trouxe um importante conceito para o estudo do empreendedorismo, 

o que ela chamou de effectuation ou efetuação, que pode ser definido como o ato de realizar as 

coisas. Essa autora sugere que o processo de empreendedorismo se inicia com os meios 

disponíveis para o empreendedor, e a partir daí este atua para produzir os efeitos (effects) 
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possíveis. Os meios aqui proveem da resposta à três perguntas: (i) quem é o empreendedor, 

suas características e habilidades; (ii) o que o empreendedor sabe, sua educação formal e 

experiências; (iii) e quem o empreendedor conhece, sua rede de relacionamentos social e 

profissional (WATSON, 2013). Os autores deste trabalho acreditam que o ato de realizar as 

coisas, como foi definido effectuation por Sarasvathy (2001), é crucial para a criação de valor 

em empresas investidas por fundos de investimento em participações. 

 Estudos sobre o empreendedorismo o coloca como um superpoder possuído por 

empreendedores e capaz de fazer o bem e gerar riqueza, e os autores desses estudos focam com 

razão em seu lado positivo, mas haveria um lado negativo do empreendedorismo? Shepherd 

(2019) acredita que sim e propõe o que ele chama de Triple Ds do empreendedorismo: o lado 

negro (the Dark Side), o lado desvantajoso (the Downside), e o lado destrutivo (the Desctructive 

Side). O lado negro se refere ao impacto psicológico e emocional oriundo do envolvimento com 

uma atividade empreendedora, geralmente muito intensa e responsável por consumir a energia 

e o tempo do empreendedor; o lado desvantajoso se refere à perda de capital financeiro e social 

proveniente do engajamento em um processo empreendedor, e o lado destrutivo se refere ao 

impacto em membros da sociedade advindo da destruição de recursos pertencentes a terceiros 

ou acessíveis a eles, por parte da atividade empreendedora (SHEPHERD, 2019).  

 Como apresentado, a capacidade empreendedora visa como produto final a criação de 

valor e a razão central do empreendedorismo é gerar riqueza através da criação de valor 

(KNIGHT, 1921). Na proximá seção é apresentada uma estruturação desses dois construtos, 

capacidade empreendedora e valor, e um modelo teórico da pesquisa. 

 

3. OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUTOS E MODELO DA PESQUISA 

 

A operacionalização do construto capacidade empreendedora foi elaborada a partir das quatro 

dimensões da capacidade empreendedora propostas por Abdelgawad et al. (2013).  

 O valor criado pelos FIPs em negócios empreendedores segue a operacionalização de 

mercado proposta pela Associação Brasileira de Private Equity e Vanture Capital e Ernest 

Young no relatório “Acelerar o crescimento”, uma análise da criação de valor por fundos de 

investimento entre 2015 e 2017 (ABVCAP; EY, 2019), medido por indicadores de valores 

monetários escolhidos segundo a sua relevância para a indústria de fundos de investimento, 

sendo o crescimento de vendas e do Ebitda dados disponíveis para esta pesquisa, e outras duas 

importantes medidas usadas pela indústria de fundos, MOIC (Multiple Over Invested Capital), 
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ROI (Return on Investment), não disponiveis. A figura 5 ilustra os dois cnstrutos envolvidos na 

pesquisa.  
Figura 5 - Construtos chave para a pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Com os contrutos chave desse trabalho operacionalizados conforme o exposto na figura 

5, a figura 3 que representa o modelo de criação de valor pela capacidade empreendedora foi 

revisitada, e passa a ilustrar o contruto valor operacionalizado, a primeira o motor da criação 

do segundo em empresas investidas por FIP, já conforme o apresentado na figura 5. A figura 6 

ilustra a evolução do modelo conforme as inclusões descritas acima, além de incluir de forma 

gráfica a contribuição do fundo de investimento em participações no processo de criação de 

valor, mais especificamanete na gestão estratégica e na manutenção de uma orientação 

empreendedora na organzação investida. 
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Figura 6 - Construtos Capacidade Empreendedoa e Valor no Modelo de Criação de Valor 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Com a revisão teórica, definição dos construtos e organização do modelo da pesquisa, 

na próxima seção apresenta-se a metodologia da pesquisa empírica. 

 

 

4. MÉTODOS DE PESQUISA 

  

Para a realização da investigação sobre o papel da capacidade empreendedora na criação de 

valor em empresas investidas por fundos de investimento em participações foi utilizada uma 

pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo Merriam (1998), uma pesquisa qualitativa básica 

concentra o estudo na perspectiva e visão de mundo das pessoas envolvidas no contexto 

estudado, com foco em investigar como as pessoas interpretam, constroem e atribuem suas 

experiências em seu mundo. Em resumo, toda pesquisa qualitativa básica está interessada em 

como o significado é construído, como as pessoas dão sentido às suas vidas e aos seus mundos.  
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  A intenção da pesquisa é extrair uma realidade muito particular de cada entrevistado, 

por isso, não foi utilizada uma abordagem positivista, na qual, segundo Gephart (2004), é 

possível verificar a realidade objetiva, descobrir fatos, e analisá-los de forma a explicá-los e 

gerar hipóteses a serem verificadas.  

 A seguir são esclarecidos os objetivos que a etapa empírica percorreu. Para acomodar 

as agendas dos entrevistados, as entrevistas aconteceram em ambientes diversos.  

 

4.1. OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo principal dessa pesquisa é identificar e explorar o entendimento pelos gestores de 

FIPs e de empresas investidas, bem como de empreendedores, do papel que a capacidade 

empreendedora tem na criação de valor em empresas investidas por fundos de investimento em 

participações. 

 Como objetivos secundários esta pesquisa mergulhou na teoria para definir o construto 

capacidade empreendedora e investigou a visão dos stakeholders mencionados acima à luz de 

contribuições de alguns autores mencionados a seguir. Sendo assim temos como objetivos 

específicos: 

 a) Identificar a importância de cada uma das quatro dimensões da capacidade 

empreendedora: (i) detecção (sensing); (ii) seleção (selecting); (iii)  moldar (shaping); (iv) 

sincronização (synchronizing) (ABDELGAWAD et al. 2013). 

 b) Identificar as situações onde a capacidade empreendedora em conjunto com a gestão 

estratégica pode contribuir ou frustrar a criação de valor. 

 c) Identificar outras dimensões da capacidade empreendedora que venham ampliar a 

compreensão dos resultados empresariais das empresas investidas. 

A partir da definição metodológica e dos objetivos específicos dessa pesquisa, a 

próxima seção esclarece sobre a coleta e análise dos dados. 

 

4.2. TÉCNICA DA COLETA  

Para a realização dessa pesquisa qualitativa foi utilizada a estratégia de entrevista baseada em 

roteiro semiestruturado, caracterizada pela preparação de questões que dão ao entrevistador 

flexibilidade para ordenar seus questionamentos durante a entrevista (GODOI; MATTOS, 

2006). Segundo Sierra (1998 apud GODOI, 2006) a pesquisa semiestruturada tem seu foco de 

interesse predeterminado que orienta a conversação e atua como parâmetro na seleção dos 
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entrevistados; ela pretende responder questões complexas, tais como fatores de influência, 

efeitos percebidos, diferença de percepção entre sujeitos. O autor ainda classifica o termo 

“entrevista em profundidade” como inerente a todos os tipos de entrevista qualitativas, que 

tendem a construir um quadro geral e dinâmico da configuração vivencial e cognitiva do sujeito, 

independentemente da sua participação como autor. Para Godoi (2006) no campo dos estudos 

organizacionais, especificamente, tematização e profundidade precisam estar juntos. Com esses 

parâmetros, foram criados três roteiros, um destinado às entrevistas com gestores de fundos de 

investimento em participações, outro às entrevistas com empreendedores de organizações 

investidas por FIPs, e um terceiro roteiro destinado à entrevista com um gestor profissional 

contratado para a gestão de organizações investidas por fundos de investimento em 

participações. Os três roteiros estão disponíveis nos apêndices A, B e C deste trabalho. 

 Três condições foram consideradas essenciais para a realização das entrevistas: que o 

entrevistado pudesse se expressar de forma livre e ao seu modo; que a ordem e fragmentação 

das perguntas não prejudicassem essa liberdade; e que o entrevistador pudesse interferir durante 

a entrevista com outras perguntas ou participação relevante no diálogo (GODOI; MATTOS, 

2006). Foram definidos os perfis dos entrevistados com o objetivo de se obter uma resposta 

satisfatória à nossa questão de pesquisa, são eles: 

 - Dois gestores de FIP com resultados de sucesso e de frustração na criação de valor 

pela organização investida; 

 - Um gestor profissional de uma organização investida por um FIP; 

 - Três empreendedores de uma organização investida por um FIP 

 Seguindo essas definições e critérios, a amostra final foi definida com dois gestores de 

fundos de investimento, três empreendedores de empresa que foi investida por fundo, e um 

gestor profissional indicado pelo fundo para a gestão de uma empresa investida por ele. Por 

uma questão de conveniência os entrevistados foram definidos tendo como base o acesso que 

o entrevistador teve a eles. 

Partindo-se do pressuposto que uma entrevista baseada em roteiro semiestruturado é 

uma forma de se entender o ponto de vista e captar a experiência do entrevistado sobre um 

assunto especifico (POUPART et al, 2012), foram elaborados roteiros baseados na revisão da 

literatura para a coleta de dados. 
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 Antes de passarmos para a apresentação e análise dos resultados da pesquisa, 

interessante registrar a sequencia dos fatos na realização das entrevistas, a cronologia na qual 

elas aconteceram a saber: 

1. Preparação do roteiro; 

2. Entrevista com o gestor profissional de uma organização investida por um FIP; 

3. Ajuste significativo no roteiro que não atendeu as expectativas; 

4. Segunda entrevista com o mesmo gestor profissional de uma organização 

investida como o novo roteiro; 

5. Entrevista com primeiro gestor de FIP com resultados de sucesso e de frustração 

na criação de valor pela organização investida; 

6. Ajustes finos no roteiro; 

7. Entrevista com segundo gestor de FIP com resultados de sucesso e de frustração 

na criação de valor pela organização investida; 

8. Entrevistas com três empreendedores de uma organização investida por um FIP; 

9. Transcrição das entrevistas; 

10. Análise dos dados levantados nas entrevistas. 

 

4.3. TÉCNICA DE ANÁLISE 

A técnica de análise das entrevistas se baseou em Flores (1994) por permitir uso de categorias 

a priori e abrir a possibilidade de aceitar novas dimensões a partir dos textos transcritos. Para 

esta pesquisa foi utilizada uma abordagem interpretativa, sobre percepções de pessoas, que 

revela as relações do comportamento humano, de forma subjetiva, identificando como vivem 

ou interpretam situações (GEPHART, 2004).  

 Para analisar os dados qualitativos, colhidos por meio de entrevistas, é necessário 

interpretar as informações passadas. Segundo Flores (1994), é pressuposto que a realidade 

social é, em última instância, subjetiva, múltipla, mutante no espaço e no tempo, construída 

pelos sujeitos participantes em interação entre si dentro de  contextos específicos. Por isso, é 

necessário compreender e interpretar como a realidade é entendida pelos próprios participantes. 

 Com os audios gravados das entrevistas transcritos, uma detalhada análise foi feita da 

história dos entrevistados, suas opiniões sobre o empreendedorismo em geral, e em particular 

a capacidade empreendedora e suas quatro dimensões. Na seção de análise das entrevistas 

foram usadas palavras dos entrevistados para suportar as conclusões do autor. 
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 Para Flores (1994), nenhum procedimento, algoritmo ou conjunto de regras a priori 

determinam como vai se desenrolar a análise e interpretação para dar unidade à massa de dados, 

o importante é seguir uma sequência prescrita de modo que outros investigadores possam 

chegar a resultados semelhantes. A sequencia sugerida pelo autor é: 

 a) Leitura inicial dos dados 

 -Detectar relações e tendências 

 -Anotar as ideias que surgem à mente e que podem ser fontes de categorias 

 b) Segmentação e Codificação 

 -Designar códigos a unidades de significado identificadas 

 c) Categorização: reunião de significados semelhantes sob um “rótulo” 

 d) Disposição dos dados  

 e) Interpretação 

 f) Redação do texto 

  

 A segmentação e codificação dos dados é iniciada pela identificação de unidades de 

significados que são fragmentos de texto de amplitude variável, a depender da ideia implicada. 

Essas unidades são codificadas como subcategorias, um grupo de subcategorias que apresentem 

semelhança ou façam sentido unidas formam as categorias, que são ligadas a eventuais 

megacategorias, que estão ligadas ao tema central da pesquisa. Essas variáveis que compõe as 

megacategorias, categorias e subcategorias podem ser dispostas como um mapa mental, onde é 

possível visualizar as relações (FLORES, 1994).  

 Os dados obtidos nas transcrições das entrevistas e na observação de documentos foram 

analisados pelo método de análise interpretativa de texto proposta por Flores (1994), e 

segmentados de acordo com o trabalho de Abdelgawad et al. (2013). Os quadros 4, 5, 6 e 7 

apresentam os elementos relevantes levantados pelo trabalho desses autores e que serviram de 

base para a segmentação para o agrupamento em categorias e sub-categorias. 
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Quadro 4: Elementos observáveis da dimensão Detecção 

	
Fonte: Adaptado de Abdelgawad et al. (2013). 

 

    Quadro 5: Elementos observáveis da dimensão Seleção 

	
 

Fonte: Adaptado de Abdelgawad et al. (2013). 
	
 
  Quadro 6: Elementos observáveis da dimensão Moldagem 

	
 

Fonte: Adaptado de Abdelgawad et al. (2013). 
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  Quadro 7: Elementos observáveis da dimensão Sincronização 

 
 

Fonte: Adaptado de Abdelgawad et al. (2013). 
 

 

5. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

Inicialmente são apresentadas as características dos entrevistados, suas funções, ambiente da 

pesquisa e seu papel para cumprimento dos objetivos da pesquisa proposta. O Quadro 8 

apresenta os perfis de três dos entrevistados, os dois gestores de fundos de investimentos em 

participações, e o gestor profissional contratado para gerir uma empresa investida por FIP. O 

Quadro 9 apresenta os perfis dos três empreendedores entrevistados, de três empresas investidas 

por dois fundos diferentes, empreendedores com perfis distintos entre si e responsáveis por 

negócios atuando em mercados diversos e que apresentaram resultados diferentes.  

 Como apresentado anteriormente, para analisarmos o papel da capacidade 

empreendedora na criação de valor em organizações investidas por fundos de investimento em 

participações entrevistamos três partes interessadas: gestores de fundo de investimento, gestor 

profissional contratado por fundo de investimento para liderar uma empresa investida, e 

empreendedores de três organizações investidas diferentes. 
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Quadro 8 - Perfil dos gestores entrevistados e os detalhes da entrevista. 

 
Gestor de Fundo 1	 Gestor de Fundo 2	 Gestor de organização 

investida por FIP	

Idade	 46 anos	 38 anos	 62 anos	

Vinculado a qual 
FIP	

Bela Vista Investimentos	 Bela Vista Investimentos	 HIG	

Função e quanto 
tempo está na 
função	

Managing Partner	 Managing Partner	 Operating Partner	

 Profissional formado em 
engenharia civil pela 
Escola Politécnica da 
USP, com MBA em 
empreendedorismo em 
Chicago. 

Carreira construída em 
bancos como HSBC e 
grandes fundos de 
private equity. Há 10 
anos é managing partner 
da gestora Bela Vista 
Investimentos	

Profissional formado em 
administração de 
empresas pela Fundação 
Getúlio Vargas 

Carreira construída em 
bancos como HSBC e 
grandes fundos de 
private equity. Há 10 
anos é managing partner 
da gestora Bela Vista 
Investimentos	

Profissional formado em 
administração de 
empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica. 

Carreira construída em 
empresas multinacionais 
como Johnson & 
Johnson, Compaq e 
Roche. Há 20 anos 
começou a trabalhar com 
fundos de private equity 
e hoje é  operating 
partner da gestora HIG	

Data, hora, 
duração e tempo 
de transcrição da 
entrevista	

22 de outubro de 2019 às 
10hs 

79 minutos de entrevista	

01 de novembro de 2019 
às 17hs 

46 minutos de entrevista	

08 de novembro de 2019 
às 14hs 

27 minutos de entrevista	

Local e forma de 
condução da 
entrevista	

Realizada em sala de 
reunião do escritório da 
Bela Visa Investimentos 
em São Paulo. 

Ambiente de negócios 
porém com atmosfera 
casual e amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semiestruturado 
com espaço para 
correção de rumo e 
colocações do 
entrevistado.	

Realizada em sala de 
reunião do escritório da 
Bela Visa Investimentos 
em São Paulo. 

Ambiente de negócios 
porém com atmosfera 
casual e amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semiestruturado 
com espaço para 
correção de rumo e 
colocações do 
entrevistado.	

Realizada em um café na 
região dos Jardins em 
São Paulo. 

Ambiente informal, um 
pouco barulhento, 
atmosfera casual e 
amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semiestruturado 
com espaço para 
correção de rumo e 
colocações do 
entrevistado.	

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quadro 9 - Perfil dos empreendedores entrevistados e os detalhes da entrevista. 

 Empreendedor 1 de 
organização investida por 

FIP 	

Empreendedor 2 de 
organização investida por 

FIP 	
Empreendedor 3 de 

organização investida 
por FIP 	

Idade	 46 anos	 55 anos	 37 anos 

Organização Tekbond Cipasa Roots to Go 

Vinculado a qual 
FIP	

Bela Vista Investimentos	 HSI	 Bela Vista Investimentos	

Função e quanto 
tempo está na 
função	

CEO	 CEO e depois Presidente do 
Conselho	

Co-CEO	

Breve Histórico Profissional que cursou 
engenharia química mas 
não concluiu.  

Carreira construída como 
funcionário e depois 
fundador de empresas de 
adesivos.	

Profissional formado em 
Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica 

Após um breve período em 
escritório de advocacia, 
construíu carreira na 
empresa familiar Cipasa. 
Foi o motor do crescimento 
até o investimento pelo 
fundo de private equity.	

Profissional formado em 
Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica 

Carreira construída na área 
social. Em paralelo abriu 
um restaurante onde surgiu 
o insight dos snacks 
saudáveis.	

Data, hora, duração 
e tempo de 
transcrição da 
entrevista	

22 de novembro de 2019 às 
10hs 

26 minutos de entrevista	

27 de novembro de 2019 às 
11hs 

40 minutos de entrevista	

19 de novembro de 2019 
às 15hs 

47 minutos de entrevista	

Local e forma de 
condução da 
entrevista	

Realizada no escritório do 
entrevistado na sede da 
Tekbond/Saint Gobain  

Ambiente de negócios 
porém com atmosfera 
casual e amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semi-estruturado 
com espaço para correção 
de rumo e colocações do 
entrevistado.	

Realizada em sala de 
reunião do escritório da 
Ambiência Urbana em São 
Paulo. 

Ambiente de negócios 
porém com atmosfera 
casual e amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semi-estruturado 
com espaço para correção 
de rumo e colocações do 
entrevistado.	

Realizada em sala de 
reunião do escritório da 
empresa Roots to Go em 
São Paulo. 

Ambiente de negócios 
porém com atmosfera 
casual e amigável. 

Entrevista baseada em 
roteiro semi-estruturado 
com espaço para correção 
de rumo e colocações do 
entrevistado.	

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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 O primeiro ponto a se ressaltar é uma visão relativamente diferente entre os três grupos 

de stakeholders, com a presença de certo viés de opinião em favor da própria contribuição para 

a criação de valor. Um exemplo foi a dificuldade de se extrair do gestor profissional contratado 

a importância do empreendedor, fato que não ocorreu quando os gestores do fundo foram 

entrevistados. Em um trecho da entrevista o gestor contratado aborda os fatores que determinam 

a criação de valor e, apesar de mencionado, percebe-se a importância dada à gestão estratégica 

e o papel coadjuvante do empreendedor: 

 

“Eu acho que um dos fatores que determina o sucesso de uma empresa investida por 
um fundo, é o alinhamento muito claro entre a expectativa do fundo, a tese de 
investimento que é escrita e a execução desse plano, que fica sempre a cargo do 
empreendedor, do sócio ou de algum executivo que venha tocar o negócio. Se no meio 
do caminho acontece um desalinhamento dessa estratégia, e existe uma diferença 
importante entre a expectativa do investidor e a execução do empreendedor, é muito 
grande a chance de dar errado esse investimento”. 

 

Tendo isto sido observado logo nas primeiras entrevistas, optou-se neste trabalho por 

analisá-las em três blocos: gestores de fundos, gestor profissional contratado, e 

empreendedores. Iniciamos com os gestores de fundos. 

 

5.1. ENTREVISTAS COM GESTORES DE FUNDOS 

Como exposto no quadro 8, os gestores de fundos são profissionais com um sólido histórico 

acadêmico e amplo repertório pessoal, o que faz a entrevista fluida e bastante valiosa para nossa 

análise. Profissionais com esse perfil tendem a valorizar o planejamento e, mais precisamente 

dentro de nossa área de interesse, a gestão, apesar de viverem de encontrar bons 

empreendedores que consigam casar sua capacidade empreendedora com ferramentas de gestão 

para criar valor. 

Quando questionados sobre um caso onde um investimento frustrou a criação de valor, 

as condições macro-econômicas da época quando o investimento específico foi feito surgem 

para ambos entrevistados, situações como volatilidade cambial e o risco Brasil são mencionadas 

como contribuidores para essa frustração. 

O tema gestão estratégica também logo é mencionada, através de diferentes palavras 

mas apontando na mesma direção. Um dos gestores mencionou a adaptabilidade do 

empreendedor e de sua visão do negócio à gestão estratégica, em suas palavras: 
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“O sucesso está na adaptabilidade do bom empreendedor às novas realidades. Os 
melhores empreendedores para a gente são aqueles que tem a flexibilidade, a visão e 
até a pró-atividade de adaptar o que ele está fazendo conforme o plano vai se 
desenvolvendo. E é importante isso, ou seja, ele tem que ter a humildade de ouvir 
feedback, não nosso, mas do mercado, do produto, do que está acontecendo, e ir 
adaptando o produto dele”. 

 

 Outro gestor tratou o tema de forma mais ampla como questões internas da organização 

investida, mas logo colocou ênfase na gestão estratégica e a equipe responsável por sua 

execução, que pode ou não incluir o empreendedor. Essa equipe não necessariamente deve ser 

inteiramente internalizada, mas pode ser composta por consultores externos que ajudam o 

empreendedor na execução das estratégias pré-definidas, como um deles falou: 

“Vários aspectos intrínsecos do investimento também contribuíram para isso 
(frustração da criação de valor). O principal deles, eu diria que tem a ver com o time 
de gestão. Acho que o grande desafio que a gente tem no private equity é conseguir 
trazer um time de gestão de primeira linha para empresas de porte médio e pequeno”. 

 

Vale ressaltar também a auto-crítica feita pelos gestores sobre seu próprio papel na 

frustração da criação de valor, e isso se dá através da análise pré-investimento, onde devem ser 

tratados os riscos de uma eventual frustração. Para os entrevistados é aceitável identificar os 

riscos, aceitá-los, tomá-los, e, depois da frustração, entender que os riscos se materializaram e 

não foi possível a criação de valor. O que não é aceitável é a não identificação do risco durante 

a due diligence, ou análise pré-investimento, o que significa um trabalho mal feito pelos 

gestores do fundo, ou que apesar de identificados e de elaborado um plano considerando-os, 

não foi possível mitigá-los conforme o esperado. Como expressado por um deles: 

“Você tem uma mensuração clara dela, mas você tem informações novas. E tem 
alguns investimentos que não dão certo e os riscos se materializam. Então você sabia 
exatamente o que estava acontecendo, se você tomou um risco, era um risco grande, 
o risco se materializou e o negócio deu errado. Isso não tem problema nenhum, o 
grande problema é quando você não enxerga um risco, e aí aquilo acontece, aí você 
não fez o seu trabalho direito. Ou quando você enxergou o risco e não conseguiu 
mitigá-lo da forma que você deveria mitigar”. 

 

Um dos gestores de fundos considera que as gestoras possuem uma ferramenta 

importante no processo de criação de valor, que é a constante medição dos resultados 

conquistados durante o processo. Inclusive faz analogia com um mantra do varejo, o que diz 

que as três coisas mais importantes na indústria do varejo são “location, location, location”, e 

para a indústria de fundos são “measure, measure, measure”. 
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Antes de iniciarmos os questionamentos sobre organizações investidas que criaram 

valor, perguntamos o que para eles seria um investimento de sucesso, ou que tenha criado valor 

conforme o antevisto no momento do investimento. Um dos gestores definiu de forma bastante 

clara o que significa para ele um investimento de sucesso: 

“Um investimento de sucesso acontece quando a tese que você imaginou para aquela 
empresa se concretiza. Ou seja, podem existir casos em que o investimento no final é 
um sucesso financeiro, deu retorno para os investidores, mas não necessariamente 
pelas razões pelas quais você imaginou que aquilo aconteceria. Acaba 
financeiramente sendo um sucesso, mas para mim o sucesso acontece quando desde 
a análise do investimento você imaginou um caminho, você imaginou etapas para 
cumprir aquele caminho, competências para cumprir aquele caminho. E você 
conseguiu cumprir essas etapas e isso se provou correto, e no final você conseguiu 
crescer e vender a empresa de uma forma bem-sucedida. Então é quando você 
consegue enxergar o ciclo inteiro e você fala, puxa, realmente foi isso que foi 
imaginado e foi isso que foi executado e concluído”. 

 

Questionados sobre as principais razões para uma empresa investida criar valor a 

resposta direta é a identificação do empreendedor certo. Ele deve colocar a sua capacidade 

empreendedora a serviço do projeto, e definem algumas características que esse empreendedor 

deve ter. Interessante notar que ambos entrevistados coincidem na necessidade desse 

empreendedor ter um traço de humildade para aceitar o que não sabe, e receber a ajuda do fundo 

de investimento, abaixo alguns comentários feitos durante as entrevistas que sustentam essa 

argumentação: 

“A principal (razão para criação de valor) é a identificação de um empreendedor 
com as características que a gente espera de um empreendedor, ou seja, que conheça 
o mercado, que tenha esse perfil de realmente colocar em prática aquele plano que 
foi desenhado em conjunto com o fundo, e que tenha a visão de saber o que ele não 
sabe. Acho que esse é um ponto importante dessa complementação entre fundo e 
empreendedor. São competências complementares, e uma vez que o empreendedor 
identifica isso e compra essa ideia, fica muito fácil, porque ele abre espaço para o 
fundo complementá-lo no que o fundo sabe fazer melhor, que é: trazer uma boa gestão 
sem perder essa cabeça empreendedora e esse motor empreendedor que ele tem”. 

 

“Ter um pouco de humildade, porque eu acho que tem muito empreendedor, muita 
gente que acredita que sabe mais e que… sabe umas besteiras assim, tipo, o 
consumidor não sabe o que ele quer, eu sei. Não cara, menos”. A postura deveria 
ser: eu vou repensar como chegar lá, eu vou repensar o que eu tenho que fazer para 
chegar no objetivo.” 

 

Nota-se que, na cabeça dos gestores de fundos de investimento em participações, o 

empreendedor, a capacidade empreendedora, e como ela é entregue para a organização tem um 

papel central na criação de valor. Porém, na visão destes mesmos gestores, a capacidade 



 

46	

empreendedora deve estar canalizada para o sentido certo para não gerar ruído durante o tempo 

de investimento. Algumas sugestões são dadas pelos entrevistados para que isso aconteça: 

“Para a gente os melhores resultados foram aqueles que o empreendedor definiu o 
papel dele, ele sabe o que ele é bom, ele sabe o que ele quer fazer, e ele se cerca de 
pessoas, que geralmente a gente o ajuda a trazer para a empresa, que fecham esses 
buracos aonde ele não é tão bom, e cria-se um time para fazer o negócio.” 

 

“Tem um monte de gente fazendo um monte de besteira, um monte de empreendedor 
ruim e as coisas dão certo. E aí você fala, olha que investimento bacana, e no final 
das contas o empreendedor não fez um bom trabalho, ou o negócio não foi tão bem-
feito, mas o vento estava a seu favor. Você também tem esse desafio de olhar algumas 
empresas que deram certo, e se perguntar: o empreendedor fez um bom trabalho?” 

 

Os gestores de FIPs também reconhecem a possibilidade de um fundo destruir valor de 

um investimento, citando ter visto isso acontecer durante suas carreiras, mas em sua conduta 

tomam precauções para que isso não aconteça no caso deles: 

“Eu já vi muito fundo destruir valor por tomar decisões que não são certas, 
principalmente porque o fundo não sabe tudo, e a gente aqui tem uma postura muito 
humilde de dizer, “Eu não sei”. Eu tento focar nas áreas que eu tenho mais controle, 
que são financeiras, e as operacionais. Essa parte do negócio em si, e geralmente a 
gente delega. Mas o grande desafio ou a grande criação de valor, é quando você 
ajuda o empreendedor no papel que até gerou uma palavra inglês, supporter. Você 
faz com que o empreendedor tenha as ferramentas e os alicerces para poder tomar 
as decisões certas." 

 

Durante as entrevistas os gestores de fundo foram apresentados às quatro dimensões da 

capacidade empreendedora: (i) detecção (sensing); (ii) seleção (selecting); (iii) moldar 

(shaping); (iv) sincronização (synchronizing), (ABDELGAWAD; et al, 2013), e solicitados a 

discorrer sobre a importância de cada uma. Como todo conceito proposto por acadêmicos, ele 

sofreu alguma resistência inicial, mas no decorrer da entrevista pontos interessantes surgiram 

para esse trabalho. 

O primeiro é que as dimensões são apresentadas de uma forma onde a importância do 

empreendedor está em uma ponta e a do fundo de investimento esteja na outra. 

Os entrevistados abordaram as dimensões propostas por Abdelgawad, et al. (2013) e 

tomaram alguns cuidados. Um deles ficou bastante preocupado que não haja confusão na 

dimensão sensing, para que ela não seja interpretada como o momento eureca do empreendedor, 

não precisa ser uma idéia que ninguém teve, uma  invenção, deve ser a visão de uma ótima 

execução que uma boa idéia pode ter. Um dos entrevistados foi bastante direto: 
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“Então vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas, que talvez seja 
surpreendente. Eu não acredito que o empreendedorismo é uma ideia que ninguém 
viu. Nunca foi isso para mim. Eu nunca investi em alguém que chegou aqui e falou 
assim, “Eu tive uma puta ideia, eu vou vender livro na internet”.  

E continuou: 

“Mas, eu não acho que o empreendedorismo é, “Eu fiz alguma coisa que ninguém 
pensou”. É mais a execução de alguma coisa, do que a lâmpada na cabeça do cara 
que aconteceu. E, geralmente é assim, quem ganha a corrida é aquele cara que tem 
as outras três coisas (selecting, shaping e synchronizing), não o cara que tem… as 
empresas de maior sucesso são aquelas que executaram de uma forma 
empreendedora, de uma forma criativa essas outras coisas.” 

 

A expressão desse pensamento deixa claro que os gestores de fundos de investimento 

tendem a valorizar mais a seleção, a moldagem e a sincronização, dimensões onde o fundo pode 

atuar de forma mais decisiva. Percebeu-se certo desprezo pela dimensão detecção nesses 

entrevistados. 

Interessante notar que, não importa se o investimento criou valor ou destruiu valor, as 

dimensões da capacidade empreendedora mais valorizadas são as mesmas. O outro gestor de 

fundo entrevistado confirmou essa percepção também tomando o caminho da valorização das 

mesmas dimensões quando usou sua experiência em um caso de uma empresa investida onde 

não houve criação de valor, e citou os equívocos relacionados às dimensões seleção e 

sincronização. Em suas palavras:  

“Talvez tenha um pouco de dois aqui que eu selecionaria. O primeiro é essa questão 
da seleção, é um pouco da questão de querer atirar para vários lados ao mesmo 
tempo e não ter um foco no que seria a estratégia vencedora. Então, era uma empresa 
que trabalhava no B2B, e em dado momento o empreendedor quis também ir direto 
para o consumidor, que não era o DNA de empresa, A intenção era crescer, ganhar 
corpo, mas de uma forma desorganizada. Então seleção acho que é um. E o segundo, 
acho que sincronização, ou seja, entender dentro desse ponto qual o momento da 
empresa, uma forma de eventualmente crescer de uma forma mais segura, usando 
melhor os recursos, e isso foi muito desorganizado. Então, eu diria que esses foram 
os dois elementos que mais faltaram e que mais foram responsáveis pela frustração 
no investimento”. 

 

Não se pôde notar alteração na importância das dimensões antes e depois do 

investimento feito, a tendência dos gestores de FIPs é manter a mesma percepção em qualquer 

dos dois momentos. 

O que se pode dizer é que os gestores elegem a seleção (selecting) como a mais crucial 

das dimensões da capacidade empreendedora, não importando se o investimento criou valor ou 

o destruiu, ou se o momento é pré-investimento ou pós-investimento, a seleção sempre aparece 
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nas menções dos entrevistados depois que esse construto foi apresentado a eles, e isso nas 

palavras deles está relacionado à clareza que o empreendedor tem do caminho que ele quer 

seguir. Nas palavras de um deles quando abordando um investimento que criou valor e a 

importância das dimensões: 

“Eu acho que seleção de novo, sem dúvida. O empreendedor tinha muito claro o 
caminho que ele queria seguir, ficou muito fácil a gente ajudá-lo a executar aquele 
caminho, mas em nenhum momento houve dúvida de qual era a oportunidade do 
mercado, para onde o mercado estava indo. Acho que sabia muito bem das opções de 
caminho, pegar o caminho correto ou o caminho que ele achava que era o correto. 
Acho que esse é o principal…” 

 

Na mesma fala a dimensão moldagem foi mencionada também: 

“… como no outro eu dei dois exemplos, o segundo é a moldagem. Era uma pessoa 
com viés comercial e tinha o time dele muito na mão. Eu estou lendo dessa forma, ou 
seja, de conseguir realmente utilizar os recursos. A leitura dele muito clara de como 
utilizar os recursos da melhor forma, seja na estruturação da área comercial, que foi 
o grande propulsor do crescimento, o grande responsável pelo sucesso no 
investimento.” 

 

A validação da importância do casamento entre a capacidade empreendedora e a gestão 

estratégica como motor para a criação de valor foi bastante evidente para esse público de 

gestores de FIPs. A essência do que fazem é buscar a capacidade empreendedora e oferecer, 

além de capital, as ferramentas de gestão para que o empreendedor possa fazer florecer seu 

negócio, e isso os torna naturalmente defensores desse modelo: 

“Eu acho que essa é a fórmula para o investimento private equity dar certo.” 

 

Concordam também que o desafio quase que diário após o investimento é manter o 

equilíbrio entre disciplina e empreendedorismo, sem sufocar a capacidade empreendedora. 

Quando perguntados sobre o segredo do sucesso no pós-investimento: 

“Eu acho que é saber fazer esse balanço entre processo e disciplina, e ao mesmo 

tempo manter o perfil empreendedor” 

 

5.2. ENTREVISTAS COM GESTOR PROFISSIONAL INDICADO POR FUNDO 

 

O gestor profissional contratado para liderar uma empresa investida tem várias 

características em comum com os gestores de fundos. Ele também costuma ser um profissional 
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com sólido histórico acadêmico, deter um vasto repertório pessoal, facilitando a entrevista, e 

tendem a valorizar o planejamento e, mais precisamente dentro de nossa área de interesse, a 

gestão. A principal diferença está no histórico profissional, quando o gestor profissional 

geralmente traz consigo uma ampla experiência em outras empresas, muitas vezes com a sólida 

formação de uma organização multinacional. Como contou nosso entrevistado: 

“Eu tive uma carreira típica de executivo, começando bem de baixo na área de 
marketing da Johnson&Johnson. Fiz gestão de várias linhas de produto, tive a 
oportunidade de trabalhar no exterior por algum tempo. Saí da Johnson&Johnson, 
uma empresa típica de produtos de consumo, fui para a área de tecnologia ser o 
diretor-presidente da Compaq Computadores. Depois também, atraído por empresas 
de fundo de private equity, aceitei um convite para ser o primeiro presidente do 
Submarino.com, quando o e-commerce no Brasil estava começando no ano 2000, 
final de 1999, 2000. E depois que eu saí dessa vida de executivo, eu comecei a 
trabalhar com fundos de private equity,” 

 

Este profissional tende a sobre-valorizar a gestão estratégica, a execução do plano, a 

tese de investimento, além de outras capacidades mais comuns em gestão de grandes 

corporações. Em vários momentos da entrevista isso pôde ser sentido em suas respostas, como 

quando questionado sobre a frustração na criação de valor: 

“Ah sim, nem tudo são flores em uma história empresarial. E sim, teve casos que por 
uma série de fatores, a gente não conseguiu executar toda a estratégia, toda a 
expectativa, todo o plano previamente discutido, com toda a tese de investimento que 
tinha sido desenvolvida inicialmente, acabou sendo frustrada por uma série de 
fatores.” 

E quando solicitado a detalhar o que ele chamou de “uma série de fatores”: 

“Eu acho que um dos fatores que determina o sucesso de uma empresa investida por 
um fundo, é o alinhamento muito claro entre a expectativa do fundo, a tese de 
investimento que é escrita, e a execução desse plano, que fica sempre a cargo do 
empreendedor, do sócio ou de algum executivo que venha tocar o negócio. Se no meio 
do caminho acontece um desalinhamento dessa estratégia, e existe uma diferença 
importante entre a expectativa do investidor e a execução do empreendedor, é muito 
grande a chance de dar errado esse investimento.” 

 
Nota-se nas entrelinhas uma tendência em valorizar o alinhamento estratégico entre as 

partes envolvidas, e quando o empreendedor surge em suas palavras também entra como 

responsável por obedecer a estratégia pré-definida. Na fala percebe-se também a importância 

do “executivo que venha tocar o negócio”, e essa figura obviamente surge como crucial na 

opinião de nosso entrevistado para a criação de valor, principalmente nos casos vividos por ele 

onde houve a criação de valor durante o investimento, como dito: 

”O grande diferencial é a capacidade de empreender do executivo ou do sócio que 
ficou tocando. Às vezes o empresário original, o empreendedor que fez o negócio até 
aquele momento, até a entrada do fundo, consegue realizar um bom trabalho. Mas 
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dali para a frente, precisa de outras características para que esse empreendedor 
consiga aplicar direito o investimento e continuar o crescimento da empresa. Mas 
claramente essa capacidade de gestão desse empreendedor é o grande diferencial. O 
dinheiro nunca é suficiente, nunca é o único fator que faz o negócio ser bem-sucedido, 
A correta aplicação do recurso, a manutenção do ritmo de execução, a busca de 
outros vetores de crescimento, mais estratégias voltadas à geração de resultado, 
lucro etc., tudo isso aí se concentra na capacidade do empreendedor.” 

 
Uma contribuição importante que esse entrevistado deu foi a ênfase na execução, na sua 

opinião mais importante que um bom plano é a capacidade de execução, chegando até a citar 

exemplos do mercado de organizações que conseguiram uma execução brilhante: 

“Eu sempre fui fã de organizações que conseguem executar muito bem uma 
estratégia. Porque, claramente, as empresas alocam uma parte de tempo 
considerável desenvolvendo a melhor estratégia,  mas, a estratégia é sempre perfeita 
no papel, mas a execução é o grande desafio. Você alinhar organização, alocar os 
recursos corretos, ditar o ritmo, trazer gente. Então a capacidade de execução de 
uma empresa para mim, é sempre um diferencial. Se você construir uma empresa com 
essa capacidade, o céu é o limite, você consegue executar. Talvez o exemplo mais 
poderoso de execução é a Ambev. Eles conseguiram montar uma máquina de 
execução.” 

 
 

Essa visão objetiva e pragmática dificultou a contribuição do entrevistado quando 

apresentado às dimensões da capacidade empreendedora. Mesmo perguntado especificamente 

sobre elas o entrevistado continuou no caminho que havia iniciado, respondendo: 

“O empreendedor, o cara que fez o negócio originalmente, certamente tinha uma 
visão. Talvez ela não fosse tão bem elaborada, tão bem articulada, mas ele tinha uma 
visão. Ele conseguiu escolher o setor que ele quer atuar, o tipo de negócio que ele 
quer ter. Com o crescimento do negócio e aumenta a sofisticação, a dificuldade de 
poder eleger os melhores caminhos para crescer, que tipo de estratégia adotar e 
etc..” 

 
As dimensões da capacidade empreendedora foram melhor abordadas pelo entrevistado 

curiosamente quando foi solicitado que ele pensasse em um caso de empresa investida onde 

houve frustração na criação de valor, e citado um exemplo específico conhecido pelo 

entrevistador e o entrevistado. Nesse momento as críticas caíram praticamente todas no 

empreendedor, na sua capacidade empreendedora, e nas dimensões detecção (sensing) e seleção 

(selecting) 

“Você deu um exemplo bastante interessante que poderia virar um livro do que não 
tem que ser feito em uma empresa, porque teve uma sucessão de erros ali. A começar 
pela detecção, ele achou que estava enxergando uma oportunidade, que no fim do dia 
não tinha nada a ver com as habilidades que a empresa tinha a sua disposição. Foi 
um erro de direcionamento, uma escolha errada de uma rota de crescimento, que 
acabou contaminando todo o resto da empresa. Invés de pegar o que a empresa tinha 
de mais forte, que era uma boa capacidade de execução, bom acesso a insumos para 
transformar, e consolidar uma posição em clientes B2B, o empreendedor elegeu uma 
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rota de crescimento B2C, a empresa não tinha preparo nenhum para executar uma 
estratégia como essa.” 

 
  

Em contrapartida as mesmas dimensões da capacidade empreendedora não foram 

valorizadas diretamente quando o entrevistado foi solicitado a responder usando a ótica de um 

caso de empresa investida por FIP onde aconteceu a criação de valor, voltando a dar 

protagonismo à gestão estratégica e execução dos planos acordados. As dimensões puderam ser 

encontradas em sua resposta, de forma mais diluída, como podemos ver a seguir:  

“Então, esse caso que você se referiu é um exemplo claro de algumas características. 
Por exemplo, o empreendedor se alinhou totalmente com a expectativa do fundo que 
investiu no negócio, houve uma comunhão de expectativa. Número dois, ele se 
manteve fiel à decisão inicial de entrar e operar aqueles mercados que ele conhecia 
muito bem (seleção). Então ele não quis trazer algo completamente novo para 
incorporar em um modelo que já era vencedor. Ele se manteve fiel à sua visão 
original e continuou executando muito bem (moldagem). E com o aporte que foi feito, 
ele se tornou um fator multiplicador, ali era apenas multiplicar aquilo que já estava 
em curso, e o aporte destravou uma série de oportunidades de crescimento 
(sincronização). Mas, ele sempre mantendo as suas escolhas originais, em que 
mercado atuar, como crescer, o modelo comercial.  

 
 

Quando perguntado sobre temas de sua zona de conforto, a gestão estratégica, o 

entrevistado volta a valorizá-la e reforça o papel do fundo de investimento em participações em 

garantir que ela seja somada à capacidade empreendedora muitas vezes já existente na 

organização investida. O principal mecanismo é claro, um gestor profissional contratado para 

liderar a organização ou suportar de perto a realização do “sonho” do empreendedor, A 

execução também foi lembrada pelo entrevistado: 

“O fundo quando aporta recurso em uma empresa, tem que contar com a capacidade 
empreendedor…Se o empreendedor se mantiver fiel à sua capacidade 
empreendedora, à sua capacidade de execução, agregando toda essa sofisticação no 
desenvolvimento da estratégia que foi aportado pelo fundo junto com o recurso, ele 
vai entregar, ele vai dar resultado… O empreendedor não pode ser apenas o 
sonhador, ele tem que ter um pouco de autocrítica e descobrir quais são as áreas de 
oportunidade que ele tem para melhorar, quais são as características que faltam, 
quais são as disciplinas de gestão que ele tem deficiência”. 

Na próxima etapa deste trabalho é analisado o que o empreendedor tem a dizer sobre 

seu papel na criação de valor nas empresas investidas por FIPs, como ele enxerga as dimensões 

da capacidade empreendedora e agrega-se um novo questionamento: se ele sofre sendo um 

empreendedor e se está de acordo com os Triple Ds do empreendedorismo: o lado negro (the 

Dark Side), o lado desvantajoso (the Downside), e o lado destrutivo (the Desctructive Side) 

(SHEPHERD, 2019). 
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5.3. ENTREVISTAS COM EMPREENDEDORES 

 
Os empreendedores entrevistados em nossa pesquisa possuem características em comum como 

formação acadêmica até o ensino superior, sendo que um deles não terminou, muita energia e 

certa humildade, nenhum deles durante o processo abordou a história de suas empresas de forma 

pessoal e narcisista. Entre eles havia uma característica que se mostrou importante: um deles 

está na faixa dos 30 anos, outro nos 40 e o terceiro na faixa dos 50, porém como todos 

começaram a empreender aproximadamente na mesma idade, estão hoje em estágios diferentes 

da relação com o FIP que investiu em suas empresas. O quadro 10 essa situação. 

 

Quadro 10 -Idade e relação com o FIP dos empreendedores entrevistados. 

Empreendedor Idade Relação com o FIP 

1 46 
Fundo já desinvestiu com criação de valor significativa, 
atualmente o empreendedor é CEO da empresa que pertence à 
uma multinacional. 

2 55 
Fundo criou valor por algum tempo mas sofreu com o que o 
empreendedor chama de “tempestade perfeita”, hoje o fundo se 
desfez da empresa com destruição de valor. 

3 37 Fundo acaba de investir na empresa, o momento é de construção 
do plano de 100 dias a quatro mãos, fundo e empresa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
  

Cada empreendedor entrevistado teve sua capacidade empreendedora dispertada por 

razões diferentes. Todos tiveram um início de carreira profissional dentro de suas áreas de 

estudo e se tornaram empreendedores depois de algum fato relevante, podendo ser desde um 

insight até uma questão familiar: 

“Eu me formei em direito pela PUC em 1987, e trabalhei pouquíssimos anos nesse 
segmento, em escritórios de advocacia. Mas até por força de questões familiares, eu 
acabei saindo do exercício da advocacia e assumi uma empresa ligada ao setor 
imobiliário.” 

 

“Eu sou formado em direito pela PUC e trabalhava na área social. Era diretor de 
uma fundação e eu cuidava dos projetos sociais no Brasil e alguns projetos pelo 
mundo. Em paralelo a isso eu abri um restaurante, e aí a partir do restaurante e da 
fundação que surgiu a ideia da Roots.” 
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“Uma história legal, numa empresa no qual eu estava na recepção, para realmente 
ir tirar o meu sócio desse negócio e eu vender, substituí-lo. E aí nos conhecemos na 
recepção, houve uma bem grande, e depois de 8-9 meses eu estava trabalhando com 
ele. A empresa não estava performando muito bem, aí resolvemos abrir uma nova 
empresa juntos. E foi assim que criamos a TekBond.” 

 

A já mencionada dose de humildade dos empreendedores pode ser percebida pelo uso 

da primeira pessoa do plural em suas respostas, quando isso não acontece é usado o nome da 

empresa para explicar o sucesso, dificilmente é usada a primeira pessoa do singular ou alguma 

forma de auto-referência em suas respostas: 

 

“...tinha que ter uma barreira para umidade, para aguentar a viagem até Nova 
Iorque. Aí fomos atrás, descobrimos um dispositivo que injeta nitrogênio, que nenhum 
salgadinho no Brasil usava. Acho que não usam até hoje. O nitrogênio injetado e qual 
a barreira necessária na embalagem para suportar isso. Então a gente passou... 
passei muito, muito disso. E a gente conseguiu fazer essa produção, fizemos em... 
para você imaginar, esses dois primeiros contêineres demoramos duas semanas para 
fazer, o que a gente faz hoje em um dia e meio. A gente demorou lá, eu... a gente tocou 
essa produção, fizemos. Depois de 10-15 dias que chegou lá o produto, o cara falou, 
“quero mais dois”. 

“A gente começou envasando, a gente trazia o produto a granel, e começamos 
envasando no Brasil. Depois a gente começou a produzir algumas coisas, mas bem 
difícil você produzir algo no Brasil, porque a gente não tem nenhum tipo de incentivo 
do governo, né?” 

“Acho que a TekBond sempre se reinventou, né? A TekBond nunca parou no tempo, 
ela sempre foi se reinventando. E o que eu digo de mais emblemático foi sempre o 
crescimento da TekBond. A TekBond sempre cresceu na casa de 40 a 50 por cento ao 
ano. Então a gente nunca gerou caixa suficiente para bancar o nosso crescimento”. 

 

Os três empreendedores entrevistados concordam que o que mais chamou a atenção de 

fundos de investimento em participações em geral, e do fundo que acabou por investir na 

empresa, foi seu crescimento e potencial escalabilidade do negócio. Este mesmo crescimento 

unido ao desejo de ver seu negócio escalado foram as principais causas para o empreendedor 

decidir abrir mão de parte de sua participação na empresa e entregá-la ao fundo, não era mais 

possível financiar o crescimento: 

 

“Na realidade o seguinte, em 2011 começou a ocorrer a necessidade de entrada de 
capital externo, porque a gente não estava conseguindo, no crescimento que nós 
tínhamos, gerar caixa para bancar esse crescimento. Então não é só não vender que 
quebra uma empresa, vender muito também quebra uma empresa… quando eu vi a 
necessidade de capital e que eu fui conhecer os fundos de private equity, eu vi a 
necessidade de uma governança melhor na empresa e um profissionalismo melhor.” 
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“Eu acredito que o fundo enxergou uma escalabilidade junto com um conceito 
caminhando junto. O nosso mundo de snacks e de alimentos em geral, tem um monte 
de startups legais, mas que não conseguem ganhar uma escalabilidade. Quer dizer, 
que estão travadas em margens, que estão muito travadas em estruturas ou estão 
muito inchadas. A nossa capacidade de expansão era muito rápida, eu acho que esse 
foi um dos pontos importantes para eles (o fundo).” 

 

 “E aí a empresa viveu na década de 1990 um crescimento orgânico importante, e de 
uma forma muito bem estruturada. Ela foi crescendo tanto o seu tamanho em 
faturamento como também de colaboradores e etc.. E aí chegamos num momento já 
no comecinho dos anos 2000, numa encruzilhada, numa boa encruzilhada naquela 
ocasião, de que a empresa estava crescendo um pouco além da sua capacidade 
financeira… Então a ideia do fundo foi, assim como a nossa, foi tentar escalar esse 
negócio. E a gente até então tinha uma atuação apenas no estado de São Paulo. Já 
era uma empresa de porte, vamos dizer, médio, com uma atuação bacana, mas no 
estado de São Paulo só. Então uma das coisas que nos chamou a atenção é poder 
escalar o negócio, crescer nacionalmente, criar uma... aí sim, criar valor, criar uma 
marca mais efetiva.” 

 

A capacidade empreendedora do próprio empreendedor não foi mencionada por nenhum 

deles como uma razão que eventualmente tenha sido importante para a decisão do fundo de 

investir na empresa. Eles se reconhecem como empreendedores, mas sempre deixam passar 

certa admiração por processos e estruturas que eles seriam incapazes de por em prática.   

A contribuição trazida pelo fundo de investimento à empresa investida é reconhecida e 

valorizada pelos empreendedores, um pouco diferente das opiniões expressadas pelos gestores 

de fundo e pelo gestor profissional, que tendem a buscar um investimento com um 

empreendedor com uma capacidade empreendedora comprovada, mas passam a dar mais peso 

à gestão estratégica logo no momento seguinte. Nas palavras dos empreendedores a 

contribuição dos fundos: 

“No primeiro ano a gente ficou muito voltado para dentro para arrumar a casa, tanto 
na parte de sistemas e na parte de processos, etc.. Então nesse período foi muito rica 
a experiência de estar com o fundo. Naquela época eles tinham uma atuação, vamos 
dizer, muito efetiva nessa parte. E deram muita contribuição para a gente conseguir 
fazer esse trabalho de transição. A partir de 2012 então é que efetivamente começou 
a crescer novamente. E aí sim, escalando o negócio para diversos estados.” 

“O investimento do fundo é muito recente, tem muita coisa para se fazer, mas eu já 
vejo coisas muito positivas. Primeira coisa, já há um choque de gestão, já acho que 
é uma coisa positiva. Quer dizer, a gente gosta de ser provocado, a gente parar para 
pensar em coisas que a gente não passava antes, até pela rapidez que as coisas 
estavam acontecendo, a gente não tinha tempo de sentar e estruturar algumas coisas 
que precisavam ser estruturadas.” 

 

O casamento entre o fundo de investimento e a empresa investida também é importante 

para o empreendedor, um descompasso entre os dois no estágio posterior ao investimento pode 
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trazer dor de cabeça para os envolvidos e eventual destruição de valor. Os dois empreendedores 

cujas empresas já foram desinvestidas citaram a importância do momento de se escolher o 

fundo de quem será parceiro: 

“Eu acho que você tem que esgotar bastante a visão do fundo, a questão estratégica, 
as possíveis soluções para aportes futuros de capital e diluição. Saber até onde... quer 
dizer, eu acho que precisa ficar muito claro para todas as partes até onde eu vou 
acompanhar aumento de capital, eu operador,” 

 

Quando apresentados às dimensões da capacidade empreendedora todos se identificam 

mais com as duas mais relacionadas aos estágios iniciais do desenvolvimento de uma 

organização empreendedora: detecção e seleção.  

“Eu acho que as duas primeiras, a detecção e a seleção são as... pelo menos no meu 
caso é onde eu mais agregaria valor. E talvez na moldagem e na sincronização já 
demande um pouco mais processo, que é uma coisa que o fundo pode contribuir 
bastante a meu ver.” 

 

Reconhecida a importância do fundo nas outras duas dimensões, moldagem e 

sincronização, um dos empreendedores acredita que seu papel nessas dimensões seja o de 

mediador: 

“Ele (o empreendedor) é um mediador, shaping, você precisa compartilhar, se você 
não compartilhar com a tua equipe, se você não trouxer profissionais e explicar a tua 
causa... os funcionários têm que estar comprados com a causa. Acho que é um pouco 
dessa moldagem. Sincronizing, orquestração temporária e espacial dos recursos 
internos e externos da organização, é o papel mediador.”  

 

Um novo elemento, a causa ou o propósito da organização, foi introduzido pelo 

empreendedor mais jovem cuja marca visa atender as novas necessidades de snacks do público 

hoje entre 16 e 29 anos, a alimentação saudável preservando o meio ambiente. Em sua 

consideração ele foi bastante enfático mesmo quando colocado diante do objetivo de resultado 

financeiro da organização: 

“Na minha opinião, falta a base de tudo aqui. Falta um elemento, que é o elemento 
que segura todos estes. Não adianta você ter o sensing, o selecting e o shaping e ter 
o sincronizing, se você não tem a causa. Ninguém se mantém, nenhuma história se 
mantém sem um propósito por trás. O ganhar dinheiro, obter lucro não é uma causa, 
eu não enxergo dessa maneira. A pessoa não consegue acordar todo dia e vim 
trabalhar, e você não consegue motivar as outras pessoas, você não consegue fazer 
uma coisa sustentável se você só tiver olhando para ganho financeiro.” 

 

O empreendedor mais velho, por ter sido entrevistado depois do empreendedor mais 

jovem, foi perguntado sobre a causa, o propósito, como eventual parte da criação de valor por 
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parte de um empreendimento e, apesar de ter filhos na idade acima mencionada, teve 

dificuldade de admitir sua importância, preferindo focar em seu objetivo de deixar um legado 

de atividade comercial justa e correta. Quando questionado se teve algum propósito durante o 

desenvolvimento de sua empresa respondeu: 

“Talvez não de uma forma tão acentuada como essa geração nova olha, porque eu 
acho que tem uma visão um pouco romântica demais das coisas. E aí até por questões 
pessoais mesmo, a características pessoais, eu sempre fui uma pessoa... eu tinha um 
ideal de crescer a companhia, mas de deixar um legado importante. Um legado de 
entrega de bons empreendimentos, que você estava ali formando verdadeiras 
comunidades, pequenas cidades, dependendo da escala do projeto. Então eu sempre 
tinha isso como uma missão pessoal.” 

 

Os empreendedores foram perguntados sobre o lado negativo do empreendedorismo e 

da capacidade empreendedora, e apresentados aos Triple Ds do empreendedorismo: o lado 

negro (the Dark Side), o lado desvantajoso (the Downside), e o lado destrutivo (the Desctructive 

Side) (SHEPHERD, 2019). 

 O estado de espírito do empreendedor influi em sua resposta, o que teve em seu 

empreendimento criação de valor com posterior destruição desse valor devido ao cenário 

econômico, se relacionou com o lado desvantajoso do empreendedorismo, aquele que se refere 

à perda de capital financeiro e social proveniente do engajamento em um processo 

empreendedor (SHEPHERD, 2019).  

“Para nós o que pesou mais foi o downside. Porque no caso, como a gente cresceu 
de uma forma muito importante, e o empreendedor em geral no Brasil, e aí é qualquer 
segmento, ele é um verdadeiro herói, né? Porque você está... antes, por exemplo, da 
reforma trabalhista, você tinha desafios absurdos, né? E muita injustiça, muito 
protecionismo do judiciário em relação aos trabalhadores. E invadindo inclusive o 
seu patrimônio pessoal.”  

 

Já o empreendedor que vive sua lua de mel com o investimento do fundo preferiu 

ironizar, brincando com os Triple Ds, porém percebe-se que se relacionou mais com o lado 

negro que se refere ao impacto psicológico e emocional oriundo do envolvimento com uma 

atividade empreendedora, geralmente muito intenso e responsável por consumir a energia e o 

tempo do empreendedor, (SHEPHERD, 2019), disse ele: 

“Para nós o que pesou mais…Descansar ((riso)). Desligar.  A gente está ligado na 
tomada, quer dizer, é a tua vida, é teu negócio. Você tem muitos desafios. Empreender 
no Brasil também é um... é muito difícil, é muito... é muito difícil. E, esse ponto que 
eu te falei, um pouco da solidão é verdade, hoje é muito fácil as pessoas virem e falar, 
mas eu fui desencorajado por muitas pessoas, em diferentes períodos do tempo. De 
todos os lados, entendeu? Você precisa saber lidar com a frustração e saber... você 
precisa estar muito bem consigo mesmo para não desanimar. Porque você vai ter 
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familiares falando, “não, deixa disso. Vai fazer outra coisa, isso não tem futuro”. E 
pode ser frustrante.  

 A série de entrevistas com os stakeholders envolvidos no processo abordado aqui 

resultou em rico material para a compreensão da capacidade empreendedora e seu papel no 

desempenho das organizações investidas e na criação de valor para os fundos de investimento.   

Antes de analisarmos os resultados das entrevistas discutiremos a criação de valor pelas 

empresas investidas por fundos de investimentos em participações por meios de uma 

perspectiva de valor monetário, utilizando-se de dados secundários. Na próxima seção 

abordaremos o tema em profundidade. 

 

6.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS SECUNDÁRIOS 
 
 
Na indústria de fundos de investimento em participações as principais medidas que indicam a 

criação ou a destruição de valor pelas empresas investidas são monetárias, referentes aos 

resultados financeiros obtidos durante o período de investimento. Como apresentado 

anteriormente a Ernest Young e a Associação Brasileira de Private Equity e Vanture Capital 

(ABVCAP; EY, 2019) se utilizam dos indicadores crescimento de vendas e crescimento do 

Ebitda, como cruciais para a definiçnao da criação de valor.  

 Outros dois critérios para a averiguação da criação de valor são muito usados após o 

desinvestimento, ou quando do recebimento da oferta de compra da empresa, são eles: o MOIC 

(multiple over invested capital), quantas vezes o capital investido foi multiplicado no período 

de investimento. Relembramos que essa medida é considerada sucesso no caso de fundos de 

Venture Capital quando superam 8 vezes, no caso do Private Equity, 4 vezes. O outro é a taxa 

interna de retorno, que nada mais é que o MOIC considerado no tempo do investimento. 

Infelizmente a legislação não permite a divulgação desses números por parte dos FIPs. 

 Com esse cenário de pouco acesso a indicadores e nenhuma autorização para publicação 

os autores desse estudo podem atestar que das empresas investidas pesquisadas a empresa Roots 

to Go recebeu um investimento dentro de um múltiplo significativo para o fundo e agora passa 

pelo processo de implementação de uma gestão estratégica, sem ter tido ainda a oportunidade 

de criar valor. A empresa Cipasa conseguiu um investimento também dentro de um multiplo de 

Ebitda interessante para o FIP, expandiu e criou valor para os investidores durante anos mas 

perdeu a janela de saída e passou pela "tempestade perfeita" mencionada pelo entrevistado e 
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hoje está sendo transferida por valor abaixo do esperado para um terceiro interessado, houve 

aqui destruição de valor a long prazo.   

 A Tekbond foi o caso de sucesso pesquisado, comprovado por meio da análise de 

documentos internos. Esta empresa obteve um investimento dentro dos parâmetros aceitaveis 

pelo fundo, o empreendedor aceitou bem a incorporação de uma gestão estratégica que em 

conjunto com sua capacidade empreendedora, criou valor por quatro anos. O desinvestimento 

aconteceu com a venda da empresa após um relevante crescimento das vendas, crescimento do 

Ebitda, por um valor múltiplo de Ebitda alto, retornando o capital aos investidores com um 

MOIC acima do esperado para um investimento em Private Equity, em apenas quatro anos 

levando à um ROI aceiteavel. Conforme o construto valor foi operacionalizado por este estudo, 

a Tekbond pode ser considerada um caso onde houve a criação de valor promovida pela 

capacidade empreendedora. Como complemento dessa análise vale ressaltar que a empresa foi 

vendida para um competidor cujo aquisição da empresa era estratégica para ele, a multinacional 

francesa Saint-Gobain, que não atuava de forma relevante no segmento de adesivos e agora 

compete fortemente nesse mercado.  

 
 
 
7. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 A pesquisa explorou as dimensões da capacidade empreendedora propostas por Abdelgawad, 

et al. (2013), e mostrou que os seis entrevistados envolvidos na indústria de fundos de 

investimento em participações com diferentes responsabilidades na criação de valor de uma 

empresa investida, diferem no peso e na importância que dão a cada uma delas. 

Os gestores de fundos, apesar de buscarem empreendedores confiáveis para colocar seu 

capital disponível, tendem a valorizar o pós-investimento, ou as dimensões moldagem e 

sincronização. O mesmo acontece com o gestor profissional contratado para liderar uma 

empresa investida, que tende a valorizar o que foi feito pelo empreendedor, mas com a 

convicção que suas capacidades serão responsáveis pela criação de valor dali para frente. 

Os empreendedores por sua vez enxergam sua contribuição claramente nas dimensões 

detecção e seleção de oportunidades, mas de forma mais humilde que os gestores, chegando a 

transmitir certa insegurança com relação à manutenção do negócio, e vendo o investimento do 

fundo não só como aporte de capital, mas como uma ajuda importante que, pela gestão 

estratégica, levará a fortalecer as dimensões moldagem e sincronização, e consequentemente, à 
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criação de valor pós-investimento. A figura 7 ilustra essa dinâmica de atuação entre 

empreendedor e gestão estratégica do fundo, encontrada nas entrevistas. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Diagrama de importância das dimensões segundo o stakeholder 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
 
 

Como dito anteriormente a técnica de análise das entrevistas se baseou em Flores (1994) 

que, partindo-se do tema principal permite o uso de categorias a priori, como também a 

descoberta de novas categorias e sub-categorias durante a pesquisa. Esse trabalho adotou as 

dimensões da capacidade empreendedora de Abdelgawad et al. (2013) como categorias, e seus 

mecanismos e resultados como eventuais sub-categorias, ambos a priori. Este trabalho também 

se preocupou em avançar procurando uma nova categoria ou dimensão da capacidade 

empreendedora, bem como validar, pelas entrevistas, as categorias e sub-categorias propostas 

por estes autores.   

Os entrevistados validaram o modelo de casamento entre a capacidade empreendedora 

e a gestão estratégica como ferramentas de criação de valor em empresas investidas por FIPs, 

demonstrado na Figura 6. Independente do papel exercido na criação de valor, todos os 

entrevistados acreditam que este seja o melhor caminho. 
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Quando aprofundamos a análise da capacidade empreendedora sob a ótica das quatro 

dimensões propostas, também houve consenso da importância de cada uma, e uma visão 

comum de que a importância dos profissionais – empreendedor e gestor estratégico – exercem 

influências em dimensões diferentes, que por sua vez tendem a ter importâncias distintas em 

momentos diferentes do período que dura o investimento. 

No que toca as sub-categorias, descritas na Figura 8, estas são definidas a priori tendo 

como base o trabalho de Abdelgawad, et al. (2013). Houve dificuldade em validá-las nas 

entrevistas porque não aconteceram menções diretas a elas, mas sim indiretas, quandofoi 

possível captar maior relevância de umas sobre outras, sendo que o resultado final é apresentado 

na figura 8, onde as sub-categorias relevantes estão marcadas com um sinal (*). 

Sabendo-se que tanto os gestores como os empreendedores veem o papel desse último 

mais decisivo nas dimensões detecção e seleção, a capacidade de enxergar oportunidades é uma 

clara sub-categoria dessas dimensões, ficando as demais em segundo plano e eventualmente 

parte da manutenção de uma orientação empreendedora pós-investimento, 

A categoria seleção é a que aparece com mais relevância como dimensão da capacidade 

empreendedora para os profissionais envolvidos no estudo; tanto os empreendedores se sentem 

confortáveis aqui como parece que os gestores confiam nessa capacidade do empreendedor, e 

creem que podem contribuir com o desenvolvimento destas. Compreender e escolher as ideias 

com potencial ainda parece ser uma atribuição do empreendedor, sendo que os gestores atuam 

na avaliação de ideias que competem entre si. Quando a palavra estratégia aparece ela tende a 

diminuir sua relevância na análise da capacidade empreendedora e levá-la para o território da 

gestão. 

Na opinião dos entrevistados as sub-categorias da dimensão moldagem fazem mais 

parte do universo da gestão estratégica, mas quando elas demandam criatividade elas passam a 

fazer sentido como sub-categoria da capacidade empreendedora e, consequentemente, 

contribuição do empreendedor. Já a dimensão sincronização é vista como responsabilidade 

integral da gestão estratégica, sendo que os empreendedores entrevistados não mostraram 

conforto quando perguntados sobre o tema, tendo até dificuldade de compreensão. 

Durante as entrevistas percebe-se que no ambiente dos fundos de investimento em 

participações existe um balanço de poder entre os gestores e os empreendedores após o 

investimento, que pode ser observado na figura 7. Essa observação faz pensar se o poder pode 

ser considerado mais uma dimensão da capacidade empreendedora. O poder pode ser definido 

de forma ampla como a capacidade de influenciar outros com o intuito de levar a uma direção 

específica (DE DREU; VAN KLEEF, 2004); ele pode ser importante na manutenção da 
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orientação empreendedora da organização após o investimento e a chegada dos gestores. As 

entrevistas deste trabalho apontaram o poder como parte do eco-sistema dos FIPs, e que no 

mínimo este permeia as relações no novo momento da organização investida. O poder pode sim 

afetar a capacidade empreendedora, no entanto sem força para ser uma nova dimensão, assim 

como a comunicação, a transparência, e a dinâmica relacional entre estes agentes. 
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Figura 8 - Categorias e sub-categorias de Capacidade Empreendedora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) inspirado em Abdelgawad, Zahra, Svejenova e Sapienza (2013)
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 Um dos achados mais relevantes encontrados durante o processo de entrevistas desta 

pesquisa foi a importância do propósito. Para o empreendedor mais novo ele é a peça central 

da sua capacidade empreendedora, e razão para o empreendimento existir. O foco no propósito 

vai além de questionamentos se o negócio é lucrativo ou opera conforme a legislação, ele engaja 

os envolvidos em um processo de busca profunda de valores maiores, e questiona as razões 

pelas quais o negócio foi fundado, suas filosofias, quem o fundou, que objetivo esse 

empreendedor deseja atingir, como os envolvidos no empreendimento se relacionam com o 

propósito da organização, qual é sua forma de governança, e qual seu impacto na sociedade. 

(HOLLENSBE; WOOKEY; HICKEY; GEORGE; NICHOLS, 2014) 

A forma enfática e espontânea com que o empreendedor mais novo abordou o tema 

chamou a atenção dessa pesquisa para a importância que o propósito deve ter para 

empreendedores jovens. Relembrando as palavras do entrevistado: 

“Na minha opinião, falta a base de tudo aqui. Falta um elemento, que é o elemento que segura todos estes…a 
causa. Ninguém se mantém, nenhuma história se mantém sem um 
propósito por trás.” 
 

A preocupação da nova geração em criar empreendimentos que tenham um propósito 

chamou a atenção de diversas organizações como a Endeavor, que mostra a preocupação desse 

grupo em criar negócios que ofereçam algo ao mercado, e não apenas que querem algo dele 

(ENDEAVOR, 2018). 

A pesquisa que orientou este trabalho traz a contribuição de que esse novo elemento, a 

causa ou o propósito da organização, deve ganhar protagonismo à medida que a nova geração 

de empreendedores chegue ao mercado de trabalho, promovendo a capacidade empreendedora 

que se baseie no capital social da comunidade, evidenciando a dimensão coletiva e cooperativa 

do empreendedorismo (AVILA, 2015). A figura 9 propõe uma atualização das dimensões da 

capacidade empreendedora, com a inclusão desta quinta dimensão, o propósito ou purposing, 

que pode ser chave para o empreendedorismo dos próximos anos. 
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Figura 9 - As Cinco Dimensões da Capacidade Empreendedora 

 

 
   

    
    Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
 
 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O objetivo desta pesquisa foi estudar o entendimento do papel da capacidade empreendedora 

na criação de valor em empresas investidas por fundos de investimento em participações. Para 

tal foram entrevistados representantes dos stakeholders desse processo, sendo: dois gestores de 

fundos, um gestor profissional contratado para liderar uma empresa investida, e tres 

empreendedores. 

Foram usadas como guia para a operacionalização do construto capacidade 

empreendedora, as dimensões propostas por Abdelgawad et al. (2013): a detecção, a seleção, a 

moldagem e a sincronização, com suas respectivas sub-categorias. A análise dos dados 

coletados cruzou a opinião dos entrevistados com o construto capacidade empreendedora sendo 

possível validá-los e expandi-los, tanto no nível de categorias - as dimensões, e de sub-

categorias – detalhamento das dimensões. 
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As contribuições deste trabalho são de ordem metodológica, prática e teórica. A 

principal contribuição metodológica é o uso do método qualitativo para a compreensão do 

construto capacidade empreendedora e suas sub-categorias no ambiente de FIPs no Brasil. 

Acrescenta-se a isto a análise da gestão estratégica por parte do fundo, como motor para a 

criação de valor. A contribuição prática é trazer clareza aos papeis do empreendedor e do gestor 

estratégico para a criação de valor em empresas investidas; percebeu-se que é mais comum, na 

seleção de empresas para serem investidas a preocupação com o potencial de remuneração do 

capital investido pela criação de valor, no entanto ter atenção com a capacidade do 

empreendedor em viabilizar a maximização de valor junto com a gestão estratégica do fundo é 

algo a ser considerado pelos FIPs.  

A contribuição teórica deste estudo se dá pela constatação da chegada de uma nova 

geração de empreendedores que podem alterar o equilíbrio das dimensões, incorporando uma 

nova dimensão, o propósito e a possibilidade de retorno à sociedade. 

Novas pesquisas devem explorar especificamente a importância de uma causa ou 

propósito na percepção do empreendedor, e eventualmente inclui-la como uma nova dimensão 

da capacidade empreendedora, atualizando-a. Esta nova operacionalização do construto 

capacidade empreendedora com cinco dimensões agregada à gestão estratégica, pode 

potencializar a criação de valor no ambiente de fundos de investimento em participações.  

As limitações desta pesquisa são em função do campo estudado e quantidade de 

entrevistas realizadas, sem oportunidade de aprofundamento a partir dos resultados 

preliminares, destacadamente o entendimento em detalhe da importância do propósito como 

dimensão da capacidade empreendedora, e seu papel no desempenho e na criação de valor em 

uma organização investida por um FIP. A distribuição do poder dentro de uma empresa pós-

investimento também foi um achado desta pesquisa, e não houve oportunidade de aprofundar 

sua investigação, e tem potencial de ser relevante no eco-sistema contemporâneo do 

empreendedorismo pois uma das consequências da chegada de startups aos mercados é o 

questionamento das estruturas atuais de poder. 

Como sugestão de continuidade desse trabalho e de pesquisa futura fica o 

aprofundamento do estudo do propósito como uma nova dimensão da capacidade 

empreendedora, com foco no empreendedor jovem, e também a exploração do papel do poder 

na gestnao empreendedora, combinação da capacidade empreendedora e da gestão estratégica. 

Estes dois pontos parecem relevantes quando analisadas as entrevistas e com potencial para, se 

bem orientados e coordenados com as conhecidas dimensões da capacidade empreendedora, 
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propostas por Abdelgawad et al. (2013), facilitar a criação de valor em organizações investidas 

por FIPs. 
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APÊNDICE A - Roteiro da Entrevista com Gestor de FIP 
 

1. Olá Sr. Gestor de FIP por favor me conte sua formação acadêmica. 

2. Por favor me conte seu início de carreira até a fundação de sua primeira gestora. 

3. Quais foram suas motivações para se tornar um profissional da indústria de FIPs? 

4. Como foi a história da Graycliff Partners no Brasil/América Latina? 

5. Durante a existência da Graycliff Partners Latam quantos investimentos foram feitos? 

6. Dentre os investimentos feitos houve aqueles que criaram valor para o investidor e 

aqueles onde essa criação de valor não aconteceu? 

7. Eu gostaria de explorar um pouco os investimentos que frustraram a criação de valor, 

pensando neles, quais foram na sua opinião as principais razões para essa frustração? 

8. Faltou alguma capacidade específica na empresa para que o resultado esperado 

acontecesse? 

9. Aconteceu algum evento emblemático que na sua opinião foi decisivo para a frustração 

na criação de valor? 

10. Na sua opinião quais são os fatores chaves de sucesso para que um investimento em 

uma empresa dê o resultado esperado? 

11. O que é para você um investimento de sucesso? 

12. Agora explorando um pouco o outro lado, dentre os investimentos que seu fundo fez 

que criaram valor para o investidor, quais foram na sua opinião as principais razões? 

13. Nessa empresa investida, você consegue identificar quais capacidades estavam 

presentes e mais intensamente ajudaram na criação de valor? 

14. Aconteceu algum evento emblemático que na sua opinião foi decisivo para a o sucesso 

na criação de valor? 

15. O meu trabalho tem interesse específico em entender o papel da capacidade 

empreendedora na criação de valor nas empresas investidas, capacidade 

empreendedora que é necessária para assegurar eficiência principalmente na criação 

de novos empreendimentos (OLUGBOLA, 2017), e sua principal contribuição está em 

promover a mudança do status quo da organização com o objetivo de obter vantagem 

competitiva (BURGELMAN; GROVE, 2007), principal razão das iniciativa 

empreendedoras. Na sua opinião qual é o papel do empreendedor e de sua capacidade 

empreendedora na criação de valor para o investidor? 

16. Assumindo que a capacidade empreendedora tem quatro dimensões, sendo elas: (i) 

detecção (sensing), centrada na capacidade de enxergar oportunidades de mercado ou 
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tecnológicas dentro e fora da indústria onde o organização atua; (ii) seleção (selecting), 

que se refere à habilidade da organização em compreender e escolher as ideias com 

potencial para se tornar oportunidades concretas; (iii) moldar (shaping), ou seja 

transformar e conectar os recursos internos e externos permitindo a realização da 

oportunidade; (iv) sincronização (synchronizing), ou a orquestração temporária e 

espacial dos recursos internos e externos da organização, qual é a ordem de importância 

delas após o investimento? 

17. Tendo estas quatro dimensões em mente, qual foi a que mais faltou no caso de um 

investimento que frustrou a criação de valor? E depois? 

18. Tendo estas mesmas quatro dimensões em mente, qual foi a que mais contribuiu no caso 

de um investimento onde aconteceu a criação de valor? E depois? 

19. Ainda com estas quatro dimensões em mente, você vê uma alteração na ordem de 

importância delas antes e depois do investimento? 

20. Como você vê o casamento entre a gestão empreendedora e a gestão estratégica dentro 

da empresa investida? 

21. Depois do investimento qual é a sua principal preocupação para que a empresa investida 

mantenha sua orientação empreendedora e um consequente bom desempenho? 

22. Você enxerga algum problema que o empreendedor e a gestão empreendedora possam 

trazer? 

23. Há cerca de dois anos sua gestora se tornou independente, qual foi a razão para essa 

decisão? 

24. A Bela Vista Investimentos acaba de fazer um investimento na empresa de snacks 

saudáveis Roots to Go, quais foram as principias razões para a decisão de se investir 

nessa companhia? 

25. Que tipo de investimento a Bela Vista Investimentos buscará fazer nos próximos meses? 

26. Existem características fundamentais para que a Bela Vista Investimentos decida por 

fazer o investimento? Quais? 

27. Algum comentário a mais sobre o papel da capacidade empreendedora na criação de 

valor nas empresas investidas?  
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APÊNDICE B - Roteiro da Entrevista com Gestor Profissional de Empresa Investida 
 

1. Olá Sr. Gestor por favor me conte sua formação acadêmica. 

2. Por favor me conte seu início de carreira até a sua entrada na indústria de fundos. 

3. Quais foram suas motivações para se tornar um profissional da indústria de FIPs? 

4. Como foi sua história dentro da indústria de FIPs? 

5. Quais foram suas atuações junto à empresa investidas por FIPs? 

6. Dentre as empresas investidas das quais você esteve próximo houveram aqueles que 

criaram valor para o investidor e aqueles onde essa criação de valor não aconteceu? 

7. Eu gostaria de explorar um pouco os casos que frustraram a criação de valor, pensando 

neles, quais foram na sua opinião as principais razões para essa frustração? 

8. Faltou alguma capacidade especifica na empresa para que o resultado esperado 

acontecesse? 

9. Aconteceu algum evento emblemático que na sua opinião foi decisivo para a frustração 

na criação de valor? 

10. Na sua opinião quais são os fatores chaves de sucesso para que um investimento em 

uma empresa dê o resultado esperado? 

11. O que é para você um investimento de sucesso? 

12. Agora explorando um pouco o outro lado, dentre as empresas investidas das quais você 

participou e criaram valor para o investidor, quais foram na sua opinião as principais 

razões? 

13. Nessa empresa investida, você consegue identificar quais capacidades estavam 

presentes e mais intensamente ajudaram na criação de valor? 

14. Aconteceu algum evento emblemático que na sua opinião foi decisivo para a o sucesso 

na criação de valor? 

15. O meu trabalho tem interesse especifico em entender o papel da capacidade 

empreendedora na criação de valor nas empresas investidas, capacidade 

empreendedora que é necessária para assegurar eficiência principalmente na criação 

de novos empreendimentos (OLUGBOLA, 2017), e sua principal contribuição está em 

promover a mudança do status quo da organização com o objetivo de obter vantagem 

competitiva (BURGELMAN; GROVE, 2007), principal razão das iniciativa 

empreendedoras. Na sua opinião qual é o papel do empreendedor e de sua capacidade 

empreendedora na criação de valor para o investidor? 
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16. Assumindo que a capacidade empreendedora tem quatro dimensões, sendo elas: (i) 

detecção (sensing), centrada na capacidade de enxergar oportunidades de mercado ou 

tecnológicas dentro e fora da indústria onde o organização atua; (ii) seleção (selecting), 

que se refere à habilidade da organização em compreender e escolher as ideias com 

potencial para se tornar oportunidades concretas; (iii) moldar (shaping), ou seja 

transformar e conectar os recursos internos e externos permitindo a realização da 

oportunidade; (iv) sincronização (synchronizing), ou a orquestração temporária e 

espacial dos recursos internos e externos da organização, qual é a ordem de importância 

delas após o investimento? 

17. Tendo estas quatro dimensões em mente, qual foi a que mais faltou no caso de um 

investimento que frustrou a criação de valor? 

18. Tendo estas mesmas quatro dimensões em mente, qual foi a que mais contribuiu no caso 

de um investimento onde aconteceu a criação de valor? 

19. Como você vê o casamento entre a capacidade empreendedora e a gestão estratégica 

dentro da empresa investida? 

20. Depois do investimento qual deve ser a principal preocupação para que a empresa 

investida mantenha sua orientação empreendedora e um consequente bom desempenho? 

21. Você enxerga algum problema que o empreendedor e a capacidade empreendedora 

possam trazer? 

22. Algum comentário a mais sobre o papel da capacidade empreendedora na criação de 

valor nas empresas investidas?  
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APÊNDICE C - Roteiro da Entrevista com Empreendedor 
 

1. Olá Sr. Empreendedor, por favor me conte sua formação acadêmica. 

2. Por favor me conte seu início de carreira até a fundação de sua primeira empresa. 

3. Quais foram suas motivações para fundar sua primeira empresa? 

4. Como foi a história da sua empresa desde o começo até o investimento do fundo? 

5. Nesse período pré investimento do fundo qual era a principal característica da sua 

empresa que te chamava a atenção?  

6. Qual foi na sua opinião a principal razão para o fundo ter se interessado em investir na 

sua empresa? 

7. Conte agora por favor como foi o período durante o qual durou o investimento do fundo 

na sua empresa. 

8. Qual foi/será na sua opinião a principal contribuição do fundo para a sua empresa? 

9. Como você descreveria o modelo de negócio da sua empresa? 

10. Você acredita que o investimento do fundo na sua empresa criou valor para os 

acionistas? 

11. Na sua opinião qual foi a principal razão para a criação de valor? 

12. A sua capacidade empreendedora teve qual papel na criação de valor? 

13. Aconteceu algum evento emblemático que na sua opinião foi decisivo para a criação de 

valor? 

14. Na sua opinião quais são os fatores chaves de sucesso para que um investimento em 

uma empresa dê o resultado esperado? 

15. O meu trabalho tem interesse especifico em entender o papel da capacidade 

empreendedora na criação de valor nas empresas investidas, capacidade 

empreendedora que é necessária para assegurar eficiência principalmente na criação 

de novos empreendimentos (OLUGBOLA, 2017), e sua principal contribuição está em 

promover a mudança do status quo da organização com o objetivo de obter vantagem 

competitiva (BURGELMAN; GROVE, 2007), principal razão das iniciativa 

empreendedoras. Na sua opinião qual é o papel do empreendedor, no caso você, e de 

sua capacidade empreendedora na criação de valor para o investidor? 

16. Assumindo que a capacidade empreendedora tem quatro dimensões, sendo elas: (i) 

detecção (sensing), centrada na capacidade de enxergar oportunidades de mercado ou 

tecnológicas dentro e fora da indústria onde o organização atua; (ii) seleção (selecting), 

que se refere à habilidade da organização em compreender e escolher as ideias com 



 

77	

potencial para se tornar oportunidades concretas; (iii) moldar (shaping), ou seja 

transformar e conectar os recursos internos e externos permitindo a realização da 

oportunidade; (iv) sincronização (synchronizing), ou a orquestração temporária e 

espacial dos recursos internos e externos da organização, qual delas na sua opinião o 

empreendedor precisa manter ou desenvolver após o investimento? 

17. Tendo estas mesmas quatro dimensões em mente, qual você acredita ser a mais 

importante para a criação de valor? E depois? 

18. Ainda com estas quatro dimensões em mente, você vê uma alteração na ordem de 

importância delas na sua atuação antes e depois do investimento? 

19. Como você vê o casamento entre a sua capacidade empreendedora e a gestão estratégica 

dentro da empresa investida? 

20. Depois do investimento qual foi sua principal preocupação para que a empresa 

mantivesse sua orientação empreendedora e um consequente bom desempenho? 

21. Você enxerga algum problema que sua capacidade empreendedora tenha trazido para o 

desempenho da empresa? 

22. Na sua opinião haveria um lado negativo do empreendedorismo? 

23. Um autor, Shepherd (2019) acredita que sim e propõe o que ele chama de Triple Ds do 

empreendedorismo,  peço que leia com atenção. 

24. Algum comentário a mais sobre o papel da capacidade empreendedora na criação de 

valor na sua empresa? 

25. Algum conselho para quem quer empreender? 	
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ANEXO A – Acelerar Crescimento - Como os fundos de private equity criam valor no Brasil- 

Análise sobre saídas entre 2015 e 2017 
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