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Resumo:

A recente internacionalização da economia brasileira e a concomitante
expansão de seu  mercado instigaram a criação de uma multiplicidade de
nichos de mercado, especialmente nos setores relacionados à tecnologia da
informação, que tem sido  ocupados ,de maneira competente, por uma nova
classe de empreendedores de alta tecnologia.  Enquanto tal emergência, por si
só, parece atestar a existência de um espírito empreendedor até então
desconhecido no Brasil, e a abertura de portas para a possibilidade de seu
ulterior cultivo, não parece estar claro ainda se estes empreendedores são
reais assumidores de riscos voltados para o cresimento.
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I.  Introdução

Desde o início da indústria de capital de risco (CR), o relacionamento entre
capitalistas de risco e empreendedoes tem sido eivado de ambiguidade e
desconfiança.  Por exemplo, Gompers e Lerner (1999) argumentam que,
apesar da recente atenção dada à indústria de CR, permanece entre os
empreendedores uma série de mal-entendidos acerca de sua natureza e papel,
entre outros.  De maneira semelhante, os agentes de CR, no seu esforço para
diminuir seus riscos, desenvolveram instrumentos idiossincráticos para avaliar
as metas dos empreendedores (Dean e Giglierano, 1990).  No entanto, este é
um casal que não pode ser separado.  Isto é particularmente verdadeiro para
os emprendimentos “start-ups” baseados em tecnologia de ponta.  Freear e
Wetzel (1990), fundamentados nos resultados de suas pesquisas relativas às
historias financeiras de 284 firmas baseadas em novas tecnologias (FBNT),



salientam que embora indivíduos pessoas físicas, que não família e amigos,
tivessem sido a fonte mais prevalecente de financiamento (177 rodadas de
financiamento),  os fundos de CR respondiam pela segunda forma mais comum
de financiamento participativo (173 rodadas de financiamento).  Além disso, os
fundos de capital de risco forneceram aproximadamente o quíntuplo de
recursos (US$ 370 milhões versus US$ 76 milhões).

Tendo em vista o pequeno capital envolvido face ao potencial lucro, o
financiamento de CR dos empreendimentos “start-ups” de alta tecnologia
oferece relativamente menos risco para o investidor (Dean e Gilierano, 1990).
De modo inverso, os empreendedores de alta tecnologia carecem de
habilidades administrativas e de marketing  que são frequentemente fornecidas
pelo CR.  Por isso, o conhecimento das atitudes e motivações dos
empreendedores de alta tecnologia é crítico para a geração de um  ……… do
CR.

O trabalho pioneiro de Roberts (1991) com empreendedores de alta tecnologia
parece demonstrar a irrelevância de uma série de indicadores sociais e
estruturais (i.e. ordem de nascimento, história do emprego do pai,  contexto
familiar, etc) para o sucesso do empreendedorismo nesta área. Ele, no entanto,
sugere que empreendedores  com muita necessidade de realização
provavelmente são mais bem sucedidos.  De forma semelhante, os dados dos
estudos longitudinais com empreendedores, realizados por Miner (1997),
coincidem  com as conclusões de Roberts (1991)  sobre a relação entre o
sucesso no empreendedorismo de alta tecnologia e a motivação para a
realização. A essa característica o autor acrescenta a do empreendedor
multidirecional complexo (Miner, 1997).

A pesquisa sobre a decisão de investir feita por investidores de CR é
diversificada e não parece ter encontrado critérios comuns considerados
importantes.  Concorda-se, porém, que, para a primeira rodada de
investimentos, os investidores de CR dão atenção principalmente, na seguinte
ordem,  para a equipe administrativa, a necessidade do mercado, e a
característica do produto tecnológico (Roberts, 1991). Uma recente revisão da
literatura sobre o processo decisório dos  investidores de CR em
empreendimentos em geral mostra que alguns resultados apontam para a
importância  atribuida de modo variado  à personalidade do empreendedor e a
traços gerais do proponente, mas a maioria dos estudos  elegeu como
importantes os fatores estruturais da indústria e as competências do
empreendedor (habilidades gerenciais e de marketing).  Entretanto, estudos
recentes têm sublinhado o fato de que “os investidores exageram os critérios
menos importantes e subestimam os mais importantes”(…………, p……).
Neste contexto, é razoável sugerir que a personalidade do empreendedor
desempenhe um papel mais importante no processo decisório dos investidores
de CR (Zacharakis e Meyer, 1998; Sheperd e Zacharakis, 1999).

Por outro lado, embora algumas pesquisas tenham se dedicado ao estudo das
características psicológicas dos empreendedores de alta tecnologia (Sexton,
1993), e, mais especificamente, à investigação dos aspectos psicológicos
relacionados ao sucesso do empreendedorismo de alta tecnologia (Roberts,



1991), pouco se sabe sobre estudos similares no Brasil. O objetivo do presente
projeto de pesquisa é construir conhecimento acerca do perfil psicológico dos
empreendedores brasileiros de alta tecnologia, investigando, especialmente,
aquilo que se refere ao crescimento e à propensão para assumir riscos.
Trata-se de um trabalho pioneiro na área do empreendedorismo  de alta
tecnologia neste país  e ele agrega crucial evidência empírica ao magro
estoque de conhecimento sobre empreendedorismo em geral. Em seguida, ele
contribui para a nossa compreensão do empreendedorismo baseado em
tecnologia, uma área da literatura de empreendedorismo que carece de análise
empiricamente fundamentada (Meyer, 1997).  Finalmente, o projeto  dirige-se a
uma das mais férteis fontes para questões de pesquisa em empreendedorismo:
a decisão de investimento (Sarasvathy, 2000).

II. Perspectivas Psicológicas no Estudo de Empreendedorismo de Alta
Tecnologia

Autores parecem concordar de que não existe um perfil empreendedor
específico, o que significa que não há nenhuma combinação  a priori de traços
e experiências que caracterizem empreendedores de sucesso.  No entanto, 1)
propensão para assumir riscos e oportunismo, 2) criatividade e inovação, 3)
independência e controle interno, e 4) motivação para a realização são vistos,
de uma perspectiva pessoal e motivacional, como aspectos comuns do
processo empreendedor (Bird, 1987;  Hisrich e Peters, 1995; Hills e Shrader,
1998; e Stewart Jr., et al, 1998).

De acordo com Stewart Jr., et al (1998), o que distingue empreendedores de
pessoas empreendedoras  dentro das organizações é o fator relativo ao
assumir riscos, sugerindo, assim, ser este um dos aspectos chave do
empreendedorismo, definido como “ o processo de criar algo diferente, de
valor, através da dedicação do necessário tempo e esforço, assumindo os
associados riscos financeiros, psíquicos e sociais, e recebendo as
consequentes recompensas de satisfação e independência monetária e
pessoal “ (Hisrich e Peters, 1995, p. 10).

Tendo em mente tal amplo referencial de empreendedorismo, pode-se
perguntar se o ambiente de alta tecnologia apresenta demandas
comportamentais específicas  para os empreendedores.  Como bem salienta
Bird (1987), as organizações de alta tecnologia estão, por definição,  em um
ambiente de aceleradas transformações e precisam se adaptar rapidamente.
Por isso, pode-se argumentar que, do ponto de vista comportamental, a
mudança constante e rápida é um fator necessário para obter sucesso em um
ambiente em contínua evolução.

O desafio parece estar claro: as firmas baseadas em tecnologia que emergiram
no Brasil, para serem bem sucedidas e fazerem sua melhor contribuição para o
desenvolvimento econômico e a criação de empregos, têm que perseguir o
crescimento.  De acordo com Sexton (1993), o crescimento do
empreendimento tem que ser ativamente iniciado e alimentado: não é um
acontecimento automático.  Fazer um negócio crescer é uma escolha
vocacional do seu dono e está relacionado com necessidades psicológicas,



com traços e valores, bem como com o desejo e a habilidade de buscar
oportunidades de mercado.  Assim, um modelo de crescimento se baseia em
uma combinação de querer e poder -no sentido de ter a necessária habilidade-,
instigando a pessoa para buscar oportunidades de mercado. Embora tal
modelo não se limite a donos de negócios no segmento de alta tecnologia,
argumenta-se que, neste ambiente, o modelo parece ser mais frequente do que
em outros setores (Sexton, 1993).

Resumindo a revisão dos trabalhos sobre propensão psicológica para a
mudança e o crescimento , pode-se salientar que empreendedores orientados
para o crescimento são aqueles que, de forma combinada, apreciam a
mudança, desejam fazer as coisas de modo próprio, são capazes de envidar
esforços físicos e mentais a longo prazo, dão mais ênfase aos interesses
ligados ao negócio do que aos interesses pessoais, apreciam serem jogadores
ao invés de espectadores, e se sentem à vontade expondo-se a situações com
resultados incertos (Sexton, 1993).

Por outro lado, a pesquisa de Roberts (1991) com empreendedores de alta
tecnologia enfatiza que a taxa de crescimento é um dos componentes de um
índice de sucesso das companhias de base tecnológica. No que diz respeito às
características psicológicas dos empreendedores, o autor sugere que a alta
necessidade de realização correlaciona positivamente com o seu bom
desempenho, e, assim, com o crescimento da firma.

O presente estudo examina a propensão para o crescimento da firma através
da avaliação dos traços psicológicos dos empreendedores, traços esses
relacionados com o seu querer e poder empenhados para encontrar
oportunidades de mercado que possibilitem o crescimento do negócio.
Baseados na literatura discutida acima, nosso argumento é que, a fim de vir
ao encontro das demandas do ambiente de alta tecnologia, a propensão
ao risco, em coalisão com a criatividade, que  mostrou ser a competência
chave do empreendedorismo bem sucedido (Stewart Jr., et al, 1998), tem
que ser colocada pelos empreendedores a serviço  do crescimento do
empreendimento.

Contextualizando a discussão na arena brasileira, Mello e Olivo (s/d) relatam
uma pesquisa com empreendedores (em geral) de cinco diferentes regiões do
Brasil (SP, RS, ES, PE e MG), realizada em 1993 e 1994 e patrocionada pela
EMPRETEC (SEBRAE e ONU).  O perfil empreendedor global que emergiu
destes estudos mostra que os três pontos fortes dos empreendedores
brasileiros são: a) persuasão e redes sociais; b) independência e auto-
confiança; c) busca de oportunidades e iniciativas. Por outro lado,
planejamento e monitoramento sistemático, comprometimento e
estabelecimento de metas constituem seus principais pontos fracos.
Inconsistentes com os dados da literatura discutida anteriormente, os
resultados indicam que, exceto para São Paulo, assumir riscos é uma
característica empreendedora relativamente pouco significativa entre os
brasileiros



Por outro lado, dados preliminares de auto-avaliação, obtidos em pesquisa
realizada com 160 estudantes, que em 1999 frequentaram disciplinas de
empreendedorismo nos cursos de graduação da PUC-Rio, indicam que os
alunos veem a si mesmos como tendo alta motivação para a realização, muita
habilidade nos relacionamentos interpessoais e como sendo criativos.  Eles
tambem esperam que assistindo as aulas primariamente os capacitará a
incrementar suas habilidades nos relacionamentos interpessoais e,
secundariamente, aumentará sua capacidade criativa e de controle interno
(Jonathan, 2000).

Tomados em conjunto, os dados brasileiros mostram a existência, entre
empreendedores e entre estudantes de empreendedorismo, de uma
relativamente fraca propensão ao risco, ou esperada propensão ao risco,
respectivamente  (Mello e Olivo, (s/d); e Jonathan, 2000). Esta é uma questão
muita significativa que necessita ser mais investigada e melhor compreendida:
os emprendedores brasileiros têm inclinação para assumir riscos e para
crescer?

Ao analisar como funciona o CR (Hisrich e Peters, 1995; Zider, 1998;  Mason e
Harrison, 1998), e ao pensar na possibilidade do modelo de capital de risco  vir
a desempenhar um papel importante no potencial de crescimento e inovação
dos empreendimentos de alta tecnologia, a pessoa é levada imediatamente a
perguntar o que pensam e sentem os próprios empreendedores de alta
tecnologia; quais são suas percepções e atitudes em relação ao capital de
risco?

O sucesso do modelo de capital de risco em estimular empreendimentos de
alta tecnologia supõe, entre outras coisas, um sólido relacionamento
cooperativo com os empreendedores. Sabel (1993) argumenta que a
dependência mútua e a confiança assentam as fundações da cooperação e
que a confiança pode ser redefinida, e, portanto, trabalhada em uma dada
situação.

Trata-se de uma situação que requer que os investidores de capital de risco e
os empreendedores  percebam um ao outro em interdependência positiva; eles
tem que se mover juntos mediados pela confiança. Ë a dependência mútua, ou
interdependência, que permite o estabelecimento da autonomia e da
individualidade, bem como da conexão e da coletividade, e permite que as
partes redefinam diferenças, discordâncias e conflitos (Sabel, 1993). A
interdependência é, portanto, o vínculo necessário para o sucesso do modelo
de capital de risco.

Este projeto de pesquisa objetiva investigar as possibilidades e os
constrangimentos de tal relacionamento, ao examinar percepções,
sentimentos e atitudes dos empreendedores de alta tecnologia em relação ao
CR. Sob que condições e com que expectativas os empreendedores
procurariam CR?  O CR é visto como um parceiro ou como um intruso?  Qual é
a representação social do CR?  Estas são algumas das questões que precisam
ser tratadas se se deseja construir frutíferas parcerias  entre empreendedores



de alta tecnologia e CR.  É necessário conhecer mais acerca do contexto
psicológico no qual tais relacionamentos devem ocorrer.

III.  Metodologia

O presente projeto de investigação utiliza a abordagem da pesquisa de
levantamento. Um questionário será aplicado em amostras pareadas de
empreendedores de “start-ups” de FBNT de informática e de biotecnologia de
quatro estados:  Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As amostras se subdividem em dois grupos. O primeiro é constituido  de
empreendedores de FBNT incubadas, selecionadas do levantamento anual da
ANPROTEC. O  segundo é constituido de uma amostra pareada de
empreendedores de “start-ups” de FBNT reunidas de diferentes fontes:
empresas que receberam fundos do programa Prosoft do BNDES, empresas
que receberam financiamento da FINEP, associadas da SOFTEX, e
associadas da ASSESPRO.  Em torno de 200-300 questionários serão
distribuidos por e-mail.  Métodos quantitativos serão utilizados para analizar os
dados.

Montou-se um questionário com o objetivo de analisar melhor as características
pessoais e motivacionais dos empreendedores brasileiros de alta tecnologia no
que tais aspectos dizem respeito  ao crescimento do empreendimento. Embora
o instrumento não tenha sido validado estatisticamente, êle foi construido
baseado na literatura relevante e é similar ao amplamente utilizado ”Evaluation
of Entrepreneurial Characteristics” (Gasse, 1997).  O questionário, composto de
50 afirmações, avalia os aspectos psicológicos do perfil empreendedor,
focalizando, através de diferentes escalas, oito características pessoais e
motivacionais, organizadas em cinco dimensões principais, como pode ser
visto abaixo.

Tabela 1:

Componentes do Questionário de Características do Empreendedor

Dimensões Características

Poder 1. Autonomia
Flexibilidade 2. Propensão à mudança/crescimento

3. Criatividade e inovação
Realização 4. Comprometimento com o trabalho

5. Motivação para a realização
Correr riscos e oportunismo 6. Lidar com incertezas

7. Propensão ao risco e busca de
oportunidades

Desenvolvimento do empreendimento 8.   Planejamento e trabalho de equipe

A análise dos dados obtidos através dos questionários possibilitará a avaliação
das características dos empreendedores brasileiros, seus pontos fortes e
fracos, bem como viabilizará uma comparação dos perfis regionais.



Por outro lado, três conjuntos de ítens examinam a representação social do CR
no imaginário dos empreendedores de alta tecnologia.  O primeiro deles
analisa a importância de seis diferentes fatores que os empreendedores
considerariam para a procura de CR; o segundo conjunto examina, através de
12 escalas bipolares, as opiniões e os sentimentos em relação ao CR.  O
último conjunto explora, utilizando 28 perguntas sim/não, as percepções dos
efeitos do CR nos seus empreendimentos e a importância destas
consequências.

A análise dos dados obtidos com os três conjuntos de ítens clarificará o
impacto psicológico do CR nos empreendedores de “start-ups” de FBNT.
Também poder-se-á examinar a relação entre os perfis dos empreendedores
de alta tecnologia e suas representações sociais do CR.

IV. Considerações Finais

A carência de conhecimento acerca das características psicológicas dos
empreendedores brasileiros, especialmente daqueles vinculados aos “start-
ups” de FBNT, será parcialmente eliminada pelos resultados desta pesquisa.

Em seguida, no momento em que uma safra de recentes estudos no exterior
fazem uma revisão das antigas estimativas do processo decisório do CR, a
personalidade do empreendedor vem para o primeiro plano na teoria decisória
do investimento de CR. Por exemplo, um estudo recente que examinou a
decisão de investimento na fase inicial (semeadura, “start-up”,  primeiras
etapas) de firmas baseadas em tecnologia, considerando três tipos de
investidores participativos no Canada – anjos de negócios (Ans), investidores
privados de capital de risco (IPCRs), e fundos públicos de capital de risco
(FPCRs) – encontrou que a categoria Caracteristicas Gerais do Empreendedor
foi a mais importante para todos os tipos de investidores participativos (Baccher
e Guild, 1996).  Dentro desta ampla categoria, cada tipo de investidor
particularizou algumas características como chaves. Ans selecionaram
familiaridade do empreendedor com produto e mercado, familiaridade com
exigências dos clientes e habilidade para antecipar necessidade de mudança, a
única  característica indiretamente associada com assumir riscos. IPCRs
enfatizaram unicamente a habilidade do empreendedor em promover
mudanças, novamente uma característica associada a correr riscos.
Finalmente, FPCRs elegeram como pontos chave a familiaridade dos
empreendedores com as exigências dos clientes, o comprometimento com o
sucesso, e a familiaridade com produto e mercado.

Os resultados da presente pesquisa nos ajudarão a descobrir se o
empreendedor brasileiro de “start-up” de FBNT está propenso a buscar o
crescimento e a assumir os riscos requeridos pelo CR, pelo menos em tese.
Pois, no exterior (e talvez em uma data futura no gramado doméstico), a assim
chamada consagrada sabedoria dos critérios de investimento de CR está
sendo cada vez mais questionada por estudos mais holísticos (Bygrave, et al,
1998).  Então, os resultados de nosso estudo poderão auxiliar tanto
empreendedores quanto investidores de CR a aumentar o ………..dos
empreendimentos.
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