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Resumo  
Este artigo apresenta o roteiro de uma entrevista com um empreendedor sobre a transição da 
invenção à inovação. Apresentam-se a relevância e o referencial teórico utilizado em sua 
construção. Em seguida, são apresentadas orientações sobre a seleção de empreendedores e a 
condução das entrevistas. Nas considerações finais, expõem-se os objetivos que motivaram a 
criação deste roteiro, seus pontos positivos e negativos e a importância de difundi-lo para o estudo 
do empreendedorismo tecnológico e como fomento de políticas de ciência e tecnologia (C&T), 
especialmente as que visem promover a inovação tecnológica. 
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Introdução 

Este artigo propõe um roteiro de entrevista a ser aplicado a empreendedores tecnológicos, versando 
sobre a transição da invenção à inovação. O roteiro pode ser aplicado a projetos holísticos ou 
incorporados, de caso único ou múltiplo, conforme descrito por Yin (2005). 

A inovação tecnológica reconhecida como vetor de crescimento econômico tem como ator principal 
a figura do empreendedor tecnológico. Bygrave (1997:2) define empreendedor como “alguém que 
percebe uma oportunidade e cria uma organização para persegui-la”. Nessa definição, existe uma 
lacuna a ser preenchida. Não existe uma relação direta de causa e efeito entre perceber e criar uma 
organização, e sim um processo de avaliação do qual resulta a decisão de empreender ou não.  Esse 
é um processo complexo que envolve diversos atores locais, regionais, nacionais e até 
internacionais. Bhide (1999) propõe uma reflexão ao empreendedor, uma espécie de auto-avaliação, 
que pode levá-lo a perseguir a oportunidade ou não. A falta de avaliação pode levá-lo a um 
“fracasso evitável” ou mais facilmente previsível. Essa avaliação é fundamental frente aos riscos 
inerentes ao empreendedorismo tecnológico, porque sua percepção permite aprimorar o 
planejamento do empreendedor. 

Ao decidir empreender o empreendedor precisa dar conta de uma série de questões da quais 
depende o sucesso do empreendimento. Essas questões podem ser reunidas em grandes grupos e 
elencadas por sua relevância. Branscomb & Auerswald (2001) apresentam, para entender a 
passagem da invenção à inovação, a alegoria do Vale da Morte. Tal alegoria oferece fendas que 
precisam ser vencidas para que a inovação se concretize, devendo o empreendedor construir pontes 
para vencer cada uma delas. 

Nesse sentido, os dois referenciais apresentados complementam-se no entendimento de parte do 
empreendedorismo tecnológico. O roteiro de entrevista proposto referencia-se em ambos na tarefa 
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de aprender sobre a passagem da invenção à inovação através dos relatos de empreendedores 
tecnológicos. O roteiro busca  o entendimento de como e porque os empreendedores tecnológicos 
decidiram perseguir a oportunidade identificada e se o referencial teórico apresentado por 
Branscomb & Auerswald (2001) referente à transição da invenção à inovação é válido, quando 
confrontando à realidade brasileira. 

O Vale da Morte no contexto brasileiro, pode apresentar as mesmas fendas descritas pelos autores, 
mas não se descarta a possibilidade de identificação de uma nova fenda, ou mais, o que reflete a 
importância do contexto. O contexto foi destacado como elemento relevante por Arocena e Sutz ao 
discutirem as diferenças referentes ao conhecimento e à inovação no norte e nos países da América 
Latina, como colocado em Lastres, Cassiolato & Arroio (2005). Lastres, Cassiolato & Arroio 
(2005) destacam a relevância de políticas nacionais e locais para o desenvolvimento econômico. 

A aplicação deste roteiro e a divulgação de seus resultados podem ajudar a fomentar a criação ou o 
aperfeiçoamento de políticas de promoção da inovação. Essas, para serem eficazes, precisam levar 
em conta as características do cenário brasileiro. Portanto, faz-se mister entender a avaliação do 
empreendedor sobre a oportunidade identificada e as principais questões enfrentadas pelos 
empreendedores brasileiros na transição da invenção à inovação. O custo de não compreender essas 
questões traduz-se, por exemplo, em recursos para inovação tecnológica não aplicáveis em sua 
totalidade, mesmo frente a uma grande demanda; recursos aplicados de forma ineficaz, gerando 
uma quantidade inexpressiva de empresas auto-sustentáveis, frente aos recursos empregados, entre 
outras questões relevantes.  

A Decisão de Empreender ou não (BHIDE, 1999) 

A avaliação do empreendedor sobre os motivos que o levaram a se lançar ao Vale da Morte é 
fundamental para entender as condições de contorno que se apresentam ao empreendedor brasileiro 
dentro de um determinado contexto. Para se compreender as principais questões dessa avaliação 
toma-se como referência o trabalho de Bhide (1999), que, com base em anos de experiência, faz 
menção à necessidade de o empreendedor conjeturar sobre a criação de sua empresa e seus 
objetivos de maneira pragmática, aumentando assim sua chance de sucesso. 

Bhide (1999) apresenta três degraus que os empreendedores devem subir para aumentar sua chance 
de sucesso: esclarecer suas metas, avaliar suas estratégias quanto ao atendimento dessas metas e, 
por fim, verificar sua capacidade de executar sua estratégia.  Esses degraus, na verdade, 
representam um processo de avaliação gradual, passo a passo, o que permite ao empreendedor 
pensar antes de agir e dessa forma agir melhor, ou até mesmo não agir. As perguntas que o 
empreendedor deve se fazer são hierárquicas. Primeiramente, o empreendedor deve pensar sobre 
suas metas pessoais, para depois estabelecer metas para a empresa, até chegar à avaliação sobre sua 
capacidade de executar a estratégia pensada para a empresa. Já dizia o dito popular que “quanto 
mais alto maior é a queda”, o que remete à importância de se fazer essa reflexão antes de perseguir 
a oportunidade identificada. 

O Primeiro Degrau 

Bhide (1999) coloca três pontos importantes que seriam as aspirações pessoais, a expectativa do 
empreendedor em relação ao tamanho do negócio e sua sustentabilidade e a tolerância do 
empreendedor em assumir riscos. Essa auto-avaliação pode ajudar o empreendedor na hora de 
buscar não apenas sócios, mas investidores com objetivos não conflitantes com os seus. Um 
empreendedor pode estar buscando a imortalidade de construir uma grande empresa, um estilo de 
vida melhor, mais flexível, uma forma de estar empregado, entre outros desejos. Financeiramente, o 
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empreendedor pode estar atrás de grandes retornos de forma rápida, da venda da empresa ou da 
manutenção de um fluxo de caixa satisfatório. Essa consciência reduzirá, certamente, os riscos de 
fracasso inerentes à atividade empreendedora. 

Após o empreendedor esclarecer para si mesmo seus objetivos pessoais, ele deve pensar em que 
empresa quer construir. Precisa pensar no tamanho da empresa e na sua sustentabilidade, “ver” a 
empresa a curto e a longo prazo. Essas decisões estão fortemente ligadas às suas metas pessoais e 
determinarão o tamanho de empresa a ser alcançado e a sua sustentabilidade. Bhide (1999) cita, 
como exemplo desse link existente entre objetivos pessoais e o tipo de empresa a ser construída, 
empreendedores interessados em construir grandes empresas capazes de evoluir independentemente 
de sua presença. Esses empreendedores terão a sustentabilidade a longo prazo em primeiro plano, 
quando estiverem pensando sua estratégia ou tomando decisões importantes.  

Em seguida, o empreendedor deve avaliar que riscos e sacrifícios a empresa dos seus sonhos 
demandará e qual sua disposição em incorrer nesses riscos. Bhide (1999) fornece vários exemplos 
de riscos que devem ser assumidos; um deles é o risco de se levar anos até que o fluxo de caixa da 
empresa se torne positivo – o que é comum em empresas de medicamentos, devido ao processo de 
aprovação de medicamentos do FDA (Federal Drugs Administration-USA) ou outros órgãos 
similares. No entanto, o empreendedor pode não estar disposto a ficar tanto tempo trabalhando em 
uma empresa sem retornos financeiros. Considerando o exemplo anterior,  se o empreendedor for 
um pesquisador, por exemplo, esse tempo pode ser demais para a sustentabilidade de sua posição 
dentro da universidade – pode ser maior do que o tempo permitido para tirar uma licença ou em que 
as duas atividades possam ser exercidas concomitantemente. Portanto, se existir conflito entre os 
riscos necessários e a disposição em assumi-los, o empreendedor deve reavaliar seus objetivos. O 
processo de avaliação das metas pessoais é dinâmico; não está discretamente localizado no início, 
na idéia, devendo ser aplicado continuamente. Seu caráter contínuo advém da imprevisibilidade de 
vários aspectos da inovação tecnológica e da mudança de percepção do próprio empreendedor. 

O Segundo Degrau 

A importância da estratégia está relacionada à construção de competências necessárias e à busca de 
recursos essenciais para a sobrevivência da empresa, principalmente a longo prazo. Shane (2005) 
coloca que a estratégia deve focar pontos que permitam explorar a fraqueza das grandes empresas. 
Para tal, é importante identificar as debilidades das empresas consolidadas do setor ou segmento. 
Essas debilidades seriam, segundo Shane (2005): 1) o foco na eficiência; 2) a exploração das 
capacidades existentes; 3) a necessidade de satisfazer os clientes existentes, 4) as limitações da 
estrutura organizacional existente ,5) a necessidade de recompensar as pessoas por fazerem seu 
trabalho, 6) a dificuldade de desenvolvimento de produtos em uma estrutura burocrática. Tendo isso 
em vista, o empreendedor pode direcionar melhor a sua estratégia, com maiores chances de sucesso. 

Bhide (1999:10) coloca que “formular uma boa estratégia é mais importante para uma nova 
empresa do que resolver questões relativas a contratações, definir sistemas de controle, fixar a 
estrutura organizacional ou determinar o papel do empreendedor dentro da empresa”. O autor 
afirma que a estratégia, quando bem clara, pode suplantar deficiências de comando. Porém, todas as 
questões anteriores não compensam uma estratégia pobre ou sua inexistência. Mas a estratégia não 
é estática, é dinâmica e deve ser sempre reavaliada, de acordo com Bhide (1999), em três pontos. 
Esses pontos são: 1) quão bem definida está a estratégia; 2) qual a sua capacidade em gerar lucro e 
crescimento e a 3) como é a sustentabilidade da estratégia. “A estratégia de uma nova empresa deve 
encarnar a visão de seus fundadores sobre onde a empresa quer chegar e não de onde está” (Bhide, 
1999:11). Segundo Bhide (1999), a estratégia deve ter todos os seus pontos colocados de forma 
clara e simples para o entendimento de todas as pessoas-chave para o sucesso do empreendimento, 
como funcionários, investidores e clientes. Após ter em mente, claramente, a estratégia pretendida, 
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deve-se avaliar seu potencial de gerar lucro e fazer a empresa crescer de forma satisfatória. Essa 
avaliação deve, também, ser contínua; todavia, não se pode negligenciar a longevidade da 
estratégia. O empreendedor deve se lembrar que toda onda arrebenta, se acaba. Quando essa onda 
acaba, a empresa tem que ter consolidado capacidades que a diferencie das demais, gerando os 
retornos esperados. Metas de crescimento e de lucro devem ser bem avaliadas, pois as empresas 
crescem de maneira diferente, dependendo do setor, da disponibilidade de recursos para 
financiamento, de incentivos governamentais, dos competidores, entre outros fatores. 

O Terceiro Degrau 

O terceiro degrau é aquele em que o empreendedor tem a maior probabilidade de fracassar. Seu 
triunfo depende muito de sua avaliação sobre a possibilidade real de executar a estratégia 
desenhada. Bhide (1999) dividiu esse tópico em subitens que devem ser avaliados pelos 
empreendedores e que precisam ser considerados por serem fundamentais ao entendimento desse 
fenômeno. Esses subitens são perguntas que o empreendedor deve se fazer: 1) tenho os recursos e 
relações sociais necessárias?; 2) a organização é forte o bastante?; 3) tenho a capacidade ou 
disponibilidade de executar meu papel dentro da estratégia? 

O primeiro tópico é fundamental. Trata-se da rede de relacionamentos do empreendedor, de sua 
capacidade de atrair pessoas talentosas e de sua própria capacidade em executar atividades 
necessárias ao desenvolvimento da empresa. As capacidades do empreendedor podem determinar a 
necessidade, ou não, de sócios. Dependendo da importância dessas capacidades que faltam ao 
empreendedor, pessoas serão recrutadas como sócios ou como funcionários. A rede de 
relacionamentos é importante porque os empreendedores, para terem acesso a recursos financeiros 
dos quais podem não dispor, precisam saber onde encontrá-los e como consegui-los. Além disso, a 
rede de relacionamentos também pode ser uma rede de informações preciosas. 

O segundo subitem versa sobre a organização. Bhide (1999) coloca que a capacidade de 
organização do empreendedor ao executar sua estratégia depende do que o autor chama de infra-
estrutura pesada e infra-estrutura leve. A infra-estrutura pesada seria sua estrutura organizacional e 
seus sistemas, enquanto que sua infra-estrutura leve seria sua cultura e normas. A cultura da 
organização é um ponto fundamental para a boa execução da estratégia. De acordo com Bhide 
(1999), essa cultura determina como os funcionários se relacionam e como lidam com os clientes. 
Diferentemente de sistemas organizacionais (softwares), a cultura não pode ser copiada, ela é 
construída. Normalmente, ela absorve as características dos primeiros funcionários ou é fortemente 
influenciada por estas. 

 O terceiro e último subitem é o papel do empreendedor. No início da empresa, o empreendedor faz 
muito do trabalho total, jogando em várias posições. O empreendedor deve saber ensinar e delegar 
tarefas à medida que a empresa cresce. Outro ponto importante é a auto-avaliação do empreendedor. 
Ele deve ter consciência de que pode não ser a pessoa mais indicada para exercer uma determinada 
função ou executar uma dada tarefa em um momento específico da existência da empresa. 

O Vale da Morte (BRANSCOMB & AUERSWALD, 2001) 

A alegoria do Vale da Morte, apresentada por Branscomb & Auerswald (2001), representa a 
passagem da invenção à inovação. Segundo esses autores, existem várias fendas (gaps) ou questões 
entre os dois extremos do Vale da Morte a serem superadas. Essas fendas seriam, segundo esses 
autores, questões que o empreendedor precisa dar conta para o sucesso de seu empreendimento. São 
elas: a financeira, a de pesquisa, e a de informação e confiança. O empreendedor tecnológico 
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precisa equacionar e solucionar essas questões para obter sucesso ao tentar a transição da invenção 
à inovação, ou, segundo os autores, ao atravessar o Vale da Morte. 
A fenda financeira inclui recursos para financiar a geração de idéias de base tecnológica, a 
demonstração do funcionamento de seu princípio em escala laboratorial e os recursos necessários 
para transformar essa idéia em um protótipo pronto para o mercado. Branscomb & Auerswald 
(2001) percebem como pronto para o mercado o produto com especificações bem definidas, com 
seus custos de produção conhecidos e com seus mercados adequados identificados. Tendo como 
referência o sistema americano de inovação, referência global, os empreendedores contam com o 
auxílio dos seguintes recursos para vencer a fenda financeira: investidores-anjo; empresas de capital 
de risco especializadas em lidar com projetos nascentes, o capital-semente; demanda de instituições 
públicas e militares; programas estatais ou federais com o propósito de financiar a passagem da 
invenção à inovação.  Além desses recursos, existem ainda as economias do empreendedor, o apoio 
financeiro de amigos e familiares e os empréstimos bancários para financiar essa passagem. De fato, 
o empreendedor deve avaliar e viabilizar algumas dessas formas em determinados momentos, até 
que sua empresa se torne “autofinanciável”. 
A fenda de pesquisa é extremamente relevante em se tratando de empreendedorismo tecnológico. 
Para tornar uma descoberta científica em uma inovação, existem algumas variáveis a serem 
consideradas. Podem ser citados o grau de dificuldade da pesquisa, o custo dessa pesquisa, o tempo 
necessário para levar o produto ao mercado em função de testes requeridos para que ele se torne 
comercializável, entre outros. Além dessas questões inerentes à pesquisa, existem outras que 
precisam ser consideradas, como o custo de produção do produto, a qualidade suficiente desse 
produto para sobreviver ao ambiente competitivo e a funcionalidade adequada. Todas essas 
restrições aumentam a complexidade da pesquisa orientada ao mercado, aumentam o risco de 
fracasso do empreendedor. 

A fenda de informação e confiança, última apontada por Branscomb & Auerswald (2001), 
representa o conflito de interesses, as diferenças culturais e de percepção que residem em cada um 
dos dois atores fundamentais do processo de inovação, o empreendedor e o investidor. O que está 
em jogo para o empreendedor é a sua reputação ou a perda de um retorno que ele visualizava com a 
sua inovação. Por outro lado, o investidor, geralmente, está arriscando o dinheiro de outras pessoas. 
A abstração no julgamento de inovações e as diferenças de percepção colocam a confiança e a boa 
comunicação como moedas de troca por passagens para transpor o Vale da Morte. A confiança 
configura-se não um ato de fé, mas sim reflexo da reputação do empreendedor dentro de um 
ambiente de negócios ou do meio acadêmico ou em ambos. A confiança e a informação são 
fundamentais, dado que o investidor, geralmente, sabe levar novos produtos ao mercado, algo que o 
empreendedor, em geral, desconhece. Mas ao mesmo tempo, o investidor deve confiar no 
empreendedor, quando se trata de questões tecnológicas.  

Considerações Sobre a Seleção de Empreendedores e a  
Aplicação do Roteiro 

“A entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, 
crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas 
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes” (Selltiz et alli, 1967:273 apud Gil, 
1999:117). No entanto, para aumentar a confiabilidade dos achados sua execução deve ser 
planejada, arquitetada e comunicada à comunidade de pesquisa, para que os que assim desejarem, 
possam reproduzir os passos seguidos e validá-los ou não. Apresentam-se aqui considerações 
importantes ao executar o trabalho de campo, utilizando este roteiro como parte de seu estudo. Um 
esquema geral é apresentado na Figura 01. 
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Este roteiro foi elaborado tendo como alvo os empreendedores tecnológicos de origem universitária. 
Destes, muitos estão passando ou passaram por um processo de incubação. Suas idéias surgiram 
como desdobramentos de pesquisas  ou projetos, realizados nas universidades, orientados, ou não,  
pela demanda do mercado, de grandes empresas ou do saber pelo saber. As empresas das quais 
fazem parte, chamadas start-up, têm menos de dez anos e são também intituladas de PEBT 
(Pequenas Empresas de Base Tecnológica), como utilizado em Maculan (2002). Todos os 
empreendedores criaram empresas para perseguir a oportunidade identificada por eles, ou seja, não 
perseguem os interesses de empresas estabelecidas. Trabalham perseguindo os seus interesses, o 
prêmio advindo da inovação, a realização através do desafio profissional de desenvolver um 
produto, processo ou serviço aceito pelo mercado, entre outras questões.  

O ponto de partida é a seleção de empreendedores. Empreendedores de origem universitária podem 
ter empresas ligadas ou não a incubadoras de empresas. Os resultados de editais de apoio à 
inovação, como os da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), são boas fontes de identificação 
de empreendimentos tecnológicos. Dispõem-se ainda de iniciativas como as redes de incubadoras, a 
REINC do Rio de Janeiro, por exemplo. Uma rede como essa é uma fonte rica de identificação de 
empreendedores. De acordo com dados da própria ReINC, existem 20 incubadoras de empresas 
associadas, que possuem 133 empreendimentos incubados e mais 103 graduados ou associados. As 
duas fontes apresentadas são bons pontos de partida para identificação de empreendedores 
tecnológicos, entre as possibilidades existentes. 

O segundo passo é convencer o empreendedor identificado a colaborar com sua pesquisa. Uma das 
questões fundamentais em sua decisão de colaborar ou não com a pesquisa está em quanto tempo o 
pesquisador demandará dele. O empreendedor de empresas start-up assume várias funções dentro 
da empresa, o que reduz seu tempo disponível. O roteiro apresentado neste artigo teve como uma de 
suas principais considerações a duração da entrevista. Outra questão importante é deixar claro qual 
o objetivo da entrevista. Sugere-se que seja enviado um documento de introdução à entrevista, que 
explique seus objetivos sem influenciar os possíveis entrevistados a priori. 

Depois de realizar a entrevista, é importante deixar as portas abertas a futuros trabalhos. Agradecer 
formalmente a participação do empreendedor, deixando claro a importância de sua colaboração ao 
seu trabalho é não somente uma questão de educação, mas também um meio de perpetuar esse 
precioso contato. No entanto, sua relação com o entrevistado ou com a organização da qual faz 
parte não pára por aí. È desejável que você valide os resultados da ou das entrevistas com o 
empreendedor ou com a equipe empreendedora. Isso é relevante tanto para sua relação com os 
empreendedores, quanto com a comunidade científica. 

Por fim, de posse desses resultados e de outros elementos integrantes de sua pesquisa, pode-se então 
discutir os resultados, trabalhando os dados que levarão a responder as perguntas formuladas, 

culminando na 
conclusão de 

seu trabalho. 
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

Considerações Finais 

Este roteiro foi elaborado como parte da dissertação de mestrado do primeiro autor desse artigo, que 
tinha como objetivo responder as seguintes perguntas: (a) Quais os fatores avaliados pelo 
empreendedor ao tomar a decisão de atuar sobre a oportunidade identificada, ou seja, o que o 
impulsiona a lançar-se na arriscada jornada de travessia do Vale da Morte?, (b) Como o 
empreendedor de empresa start-up do setor de bens de capital enfrenta as fendas existentes no 
fenômeno da passagem da invenção à inovação?, (c) Que aprendizado o empreendedor extraiu das 
experiências anteriores que o prepare melhor para enfrentar os desafios apresentados por fendas que 
ainda não atravessou? 

A pesquisa que motivou a elaboração desse roteiro direcionava-se a empresas start-up do setor de 
bens de capital. No entanto, o roteiro pode ser aplicado a empreendedores de qualquer setor. O 
recorte da pesquisa original abordava a inovação de empreendedores de origem universitária e que 
tiveram suas empresas incubadas. Contudo, o roteiro proposto pode ser aplicado a empreendedores 
de outros segmentos da economia. Sua replicação, mesmo que a empreendedores de empresas de 
software ou biotecnologia, permite compreender mais o empreendedorismo tecnológico de forma 
geral e, em particular, de origem universitária. No entanto, deve-se lembrar que quanto mais 
proposições específicas um estudo tiver, quanto mais fechado, mais exeqüível ele se torna, como 
ressaltado por Yin (2005). 

Este roteiro precisa ser revisado e aprimorado. Recomenda-se que ao modificar o roteiro, o mesmo 
seja aplicado de forma preliminar e avaliado em seguida. Isso deve ser feito até certificar-se da 
capacidade do roteiro em captar o que é desejado pela pesquisa a ser desenvolvida. Além disso, 
deve-se destacar que o roteiro não se aplica a empreendedores não tecnológicos e que, dados os 
objetivos da pesquisa desenvolvida, deve-se avaliar e validar novos roteiros de entrevista. 

Tal fato justifica a difusão deste roteiro de entrevista. Em primeiro lugar, porque se faz necessária à 
multiplicação de estudos com o mesmo intuito que originou este roteiro. Em segundo lugar, sua 
difusão permite o aperfeiçoamento do mesmo, através do debate com a comunidade científica. Em 
terceiro lugar, o intuito é gerar outros estudos de forma a fomentar o aprimoramento ou a criação de 
dispositivos gerais de apoio a essa forma de gerar inovação tecnológica. 

Roteiro da Entrevista com o Empreendedor: A Passage m da 
Invenção à Inovação 

1. Fale sobre sua experiência empreendedora anterior e como essa influenciou na sua decisão 
de empreender o atual negócio? 

2. Descreva a oportunidade identificada (que levou ao empreendimento tecnológico)... 
3. Você fez algum tipo de avaliação (tecnologia, equipe, mercado) antes de perseguir a 

oportunidade, de decidir empreender? 
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a. Sim. Quais os principais pontos de sua avaliação sobre a oportunidade identificada 
e quais o fizeram tomar a decisão de empreender? 

b. Não. 
4. Algum evento/situação o fez perseguir essa idéia? 

a. Sim Qual foi esse evento/situação de “disparo”? 
b. Não 

5. Fale sobre os seus objetivos pessoais em relação ao  empreendimento inovador (tamanho e 
sustentabilidade, construir e vender...). 

6. Quais eram os riscos e os sacrifícios que você esperava encontrar e estava disposto a encarar 
em favor do empreendimento? 

7. Quem eram seus clientes-alvo? 
8. Escolhi esses clientes e conseguiria conquistá-los porque... 
9. Por que as empresas existentes não poderiam atender a essa demanda? 
10. Você pensou em uma estratégia para a empresa? 

a. Sim. Qual foi a estratégia inicial da empresa? Como você achava que a estratégia 
pensada inicialmente poderia fazer a empresa crescer e gerar os retornos 
suficientes? Você considerava sua estratégia difícil de ser copiada pelos 
competidores? Por quê? 

b. Não. 
11. Você era capaz de desenvolver (tecnicamente) a idéia sozinho? 
12. Você possuía os recursos necessários? 

a. Sim. Que recursos? 
b. Não. Quais recursos possuía e quais não possuía? 

13. Você considera que dispunha de todos os contatos (rede de relacionamento) e de 
reconhecimento necessários para lançar a empresa sozinho? 

14. Você iniciou o empreendimento através de sociedade? 
a. Sim. 
b. Não. Por quê? 

15. Qual o seu papel e de seus sócios na fase inicial da empresa; que funções acumulavam? 
16. O empreendimento inovador que proponho consiste em... 
17. Quais as principais questões que deveriam ser solucionadas para o sucesso do seu 

empreendimento na fase inicial, para a colocação do primeiro produto no mercado? (Você 
poderia separá-las em grupos, por exemplo , questão financeira, de pesquisa, ...) 

18. Fale sobre cada uma delas... 
19. Quanto tempo levou da criação da empresa para explorar a idéia até a primeira venda do 

primeiro produto? 
20. Percentualmente falando, quanto tempo da equipe empreendedora estava voltada para P&D 

nessa fase? E para outras atividades (vendas, marketing, entre outras)? 
21. Durante esse tempo, qual era a estrutura de receita da empresa (percentualmente falando)? 
22. Quais as maiores dificuldades encontradas, os momentos mais difíceis na fase inicial do 

empreendimento, momentos em que tudo poderia acabar? 
23. Fale sobre a importância de sua rede de relacionamentos para conseguir investidores, para 

solucionar as questões técnicas e para conseguir clientes? 
24. Você tentou obter recursos governamentais para a sua empresa? 

a. Sim. Fale mais sobre isso.Quais e como conseguiu? 
b. Não. Por quê? 

25. Alguma das hipóteses/orientações iniciais sobre o que gerou a inovação se mostrou 
equivocada? Qual (is)? 

26. O que você aprendeu? Comente. 
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27. Que erros e acertos, ao longo da transformação da invenção em inovação, você considera 
mais importantes? 

28. Quais são as principais lições aprendidas com eles? 
29. Se você pudesse voltar no tempo, começaria esse empreendimento novamente? Você faria 

algo de forma diferente, se tivesse a oportunidade de começar de novo? Você usaria outro 
modelo de negócio? 

30. Qual  a grande questão que precisou ser resolvida depois do lançamento do produto no 
mercado, depois da primeira venda? 

31. Após a colocação do produto no mercado, quais atividades se tornaram mais importantes 
para o empreendimento (vendas, P&D, Finanças, percentualmente falando)? 

32. Os seus valores ou metas pessoais mudaram em relação ao início do empreendimento? Você 
ainda está disposto a fazer sacrifícios? 

33. Existe alguma pergunta que eu não tenha feito e que você considera que eu deveria ter feito 
e que você sente como valiosa para o aprendizado do empreendedor tecnológico? - Algum 
fator importante sobre o lançamento de empreendimentos de tecnologia no Brasil, no setor 
de bens de capital? 

34. Você conhece outro novo empreendimento tecnológico do setor de bens de capital? Poderia 
me indicar para realizar o mesmo estudo? 
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