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RESUMO
O objetivo do presente trabalhoé propor recomendações para auxiliar as
incubadoras de empresas a identificar startups com características que
indiquem maior potencial para o crescimento exponencial. Quanto aos
métodos adotados, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e
estudo de caso, de natureza descritiva e exploratória, com abordagem
predominantemente qualitativa. A lógica de pesquisa adotada é a
indutiva, com horizonte temporal longitudinal. Para a coleta de dados
primários definiu-se pela aplicação de questionário junto a todas as
empresas incubadas na incubadora MIDI Tecnológico, em dois
momentos, nos anos de 2015 e 2017, bem como a utilização de
entrevistas não estruturadas com uma representante da incubadora e
quatro empreendedores de empresas incubadas nessa incubadora. Os
dados qualitativos foram estudados por meio de análise de conteúdo,
com base nas teorias da inovação disruptiva, singularidade, abundância
e principalmente, das organizações exponenciais. O questionário “Qual
é seu quociente exponencial” aplicado nas empresas decorre dessa
última teoria. A partir desse estudo e da análise de dados verificou-se
que quatro empresas da amostra atingiram nota igual ou superior a 56
em algum dos momentos da aplicação (2015 ou 2017), atingindo a
classificação de organização exponencial: Aquarela, GnTech, Knewin e
Sensorweb. Aos sócios dessas empresas foram solicitadas entrevistas
individuais para validar ou não os resultados obtidos. Na sequência,
utilizou-se da entrevista individual com a representante da incubadora e
dos indicadores das empresas incubadas por ela fornecidas para analisar
o desempenho das startups nesses indicadores frente ao quociente
exponencial obtido. Após a análise completa conclui-se que identificar
startups dotadas de características que indicam um maior potencial para
o crescimento exponencial é atividade essencial para as incubadoras.
Para cumprir esse objetivo, recomendou-se utilizar o questionário
supracitado combinado a outros meios de monitoramentodo
desempenho das empresas, a fim de desenvolver práticas para fomentar
o desenvolvimento exponencial de startups participantes de processos
de incubação.
Palavras-chave: Organizações Exponenciais. Quociente Exponencial.
Startups. Incubadora de Empresas.

ABSTRACT
The objective of the present study is to propose recommendations to
help business incubators to identify startups with characteristics that
indicate greater potential for exponential growth. As for the adopted
methods, this research is characterized as a bibliographical and case
study, of descriptive and exploratory nature, with a predominantly
qualitative approach. The research logic adopted is the inductive one,
with longitudinal time horizon. For the collection of primary data was
defined the application of a questionnaire to all companies incubated in
the incubator MIDI Tecnológico, in two moments, in the years 2015 and
2017, as well as the use of unstructured interviews with a representative
of the incubator and four entrepreneurial entrepreneurs incubated in this
incubator. The qualitative data were studied through content analysis,
based on theories of disruptive innovation, singularity, abundance and,
above all, exponential organizations. The questionnaire "What is your
exponential quotient" applied in the companies derives from the latter
theory. From this study and from the data analysis, it was verified that
four companies of the sample reached a grade equal or superior to 56 at
any of the application moments (2015 or 2017), reaching the
exponential organization classification: Aquarela, GnTech, Knewin and
Sensorweb. The founders of these companies were asked for individual
interviews to validate or not the results obtained. After that, the
individual interview with the representative of the incubator and the
indicators of the companies provided by her were used to analyze the
performance of the startups against the obtained exponential quotient.
After the complete analysis it is concluded that identifying startups with
characteristics that indicate a greater potential for exponential growth is
an essential activity for the incubators. In order to fulfill this objective, it
was recommended to use the aforementioned questionnaire in
combination with other means of monitoring company performance in
order to develop practices to encourage the exponential development of
startups participating in incubation processes.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo é realizada uma contextualização geral do tema e
são abordados a definição do problema de pesquisa e sua importância,
os objetivos do estudo, bem como a sua relevância para a comunidade
científica no que se refere às startups, inovação e gestão do
conhecimento. Além disso, são apresentados a justificativa, a
metodologia e a aderência ao Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento.
1.1DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Estudo de 2014 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE apontou que existem no Brasil cerca de
8,9 milhões de micro e pequenas empresas, que respondem por 27% do
PIB do país. E esse percentual vem crescendo: em 1985, representava
21,0% do PIB e em 2001, 23,2%. Em valores absolutos, o faturamento
das micro e pequenas empresas passou de R$ 144 bilhões para R$ 599
bilhões de 2001 a 2011, em valores correntes (da época). No que se
refere à geração de empregos, os pequenos negócios empregam 52% da
mão de obra formal do Brasil, o que corresponde à 40% da massa
salarial brasileira (SEBRAE, 2014).
A Endeavor Brasil1 e a empresa catarinense de tecnologia
Neoway, por sua vez, lançaram em 2015 um estudo denominado Scale
Ups no Brasil: As empresas que vão tirar o Brasil da crise (e o que você
precisa saber sobre elas)”. De acordo com a metodologia utilizada, para
ser considerada uma scale-up, uma empresa deve crescer pelo menos
20% ao ano, por três anos consecutivos, seja em número de funcionários
ou em receita(ENDEAVOR; NEOWAY, 2015).A publicação chegou à
conclusão que existem no país cerca de 35 mil scale-ups, o que
representa cerca de 1% das empresas do Brasil. Destas, 92% são
pequenos e médios negócios (PMEs), que geraram quase 60% dos novos
empregos criados nos últimos anos no país (o equivalente a 3,3 milhões
de empregos) (ENDEAVOR; NEOWAY, 2015).
O impacto dessas empresas na economia brasileira é muito
grande: enquanto uma scale-up contrata, em média, 31,3 novos
1

A Endeavor é uma organização internacional, sem fins lucrativos, com sede
em Nova Iorque, cujo objetivo é apoiar o empreendedorismo e empreendedores
de alto impacto. ENDEAVOR BRASIL. Quem somos. Disponível em:
<https://endeavor.org.br/quem-somos/> Acesso em: 22 de janeiro de 2018.
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funcionários por ano, a média do restante das empresas é de apenas 0,34
funcionário. Além disso, elas são responsáveis por mais de R$ 250
bilhões em valor adicionado ao PIB (equivalente a quase 5% do total, de
2015. Outros dados interessantes são de que essas empresas têm, em
média, 14 anos e os empreendedores 47 anos de idade. Em termos de
densidade por setor, a indústria digital fica em 3º lugar (com 18% de
scale-ups dentro do setor), logo atrás de serviços administrativos (19%)
e construção civil (22%) (ENDEAVOR; NEOWAY, 2015).
Se de um lado se vê um avanço no número de micro e pequenas
empresas no Brasil, bem como um seleto grupo de negócios
prosperando a um ritmo acelerado, de outro, existe uma grande massa de
empresas que fracassa logo no início de suas atividades.
De acordo com o SEBRAE, 49,4% dos micros e pequenos
negócios no Brasil desaparecem antes de dois anos de atividade.
Ampliando-se o prazo para 3 e 4 anos de atividade, o percentual de
fechamento de empresas sobe, respectivamente, para 56,4%, e 59,9%
(SENADO FEDERAL, 2012).
A Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), no entanto, explica que a
passagem das empresas por incubadoras de empresas eleva
substancialmente tais índices de sobrevivência, aproximando-os dos
números dos países desenvolvidos. Segundo estatísticas norteamericanas e europeias, a taxa de mortalidade de empresas que passam
por um processo de incubação é de apenas 20%, ampliando-se para
cerca de 70% entre aquelas que não participam de nenhum processo
(SENADO FEDERAL, 2012).
Nesse sentido, como forma de potencializar o desempenho das
empresas, surgem os habitats de inovação como, por exemplo, as
incubadoras de empresas.As incubadoras são consideradas instituições
que ajudam no desenvolvimento econômico, através da busca pela
modernização dasatividades transformando ideias em produtos,
processos e serviços(SEBRAE, 2017).
Elas oferecem suporte técnico, gerencial e formação
complementar ao empreendedor. Segundo Dornelas(2002) uma
incubadora de empresas pode ser definida como um ambiente flexível e
encorajador, no qual são oferecidas facilidades para o surgimento e o
crescimento de novos empreendimentos.
Conforme posto no Capítulo 2, uma parcela significativa das
incubadoras se dedica a apoiar empresa nascentes, de pequeno porte,
cuja tecnologia é um fator central do negócio: as chamadas
startups.Considerando o sucesso recente de startupsque cresceram em
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ritmo acelerado e ganharam rapidamente os mercados mundiais, a
exemplo de Whatsapp, Instagram e Waze, novos conceitos e estudos
passaram a buscar explicar estes fenômenos, como por exemplo aqueles
relativos às organizações exponenciais.2
Autores como Geest,et al. (2015)indicam que essa terminologia é
associada às empresas cujo impacto (ou resultado) é
desproporcionalmente grande – pelo menos dez vezes maior –
comparado ao de seus pares, devido ao uso de novas técnicas
organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas. Assim,
empresas exponenciais vêm sendo consideradas como aquelas que
apresentam rápido crescimento, possuem elevado potencial de
escalabilidade e atingem grande valor de mercado, alavancadas pela
tecnologia e inovação.Alguns dos exemplos mais conhecidos são:
Amazon, Facebook, Uber e Airbnb.
Ainda que diferentes meios de comunicação venham relatando o
sucesso dessas organizações, faltam estudos que discutam como
identificar, ainda em estágio inicial, empresas (startups) com potencial
para o crescimento exponencial.
Isso porque, depois que os grandes casos de crescimento
exponencial são conhecidos, e as organizações se tornam mundialmente
famosas e com valor de mercado na casa de centenas de milhões ou
bilhões de dólares, é comum reconhecer as características que as
levaram àquele patamar, como produtos ou processos inovadores,
cultura diferenciada, acesso a mentores e investidores de alto nível, entre
outras. A principal dificuldade reside em reconhecerprecocemente – se
possível - aquelas empresas cujo perfil revela maior potencial em se
transformar em uma organização exponencial.
Do mesmo modo que clubes de futebol – ou quaisquer outros
esportes - buscam identificar atletas com habilidades diferenciadas para
auxiliá-los a se tornarem grandes estrelas, também as incubadoras
devem se preocupar tanto em selecionar empresas promissoras, como
em saber identificar quais as características encontradas nas
organizações exponenciais, a fim de oferecer os melhores mecanismos
de apoio ao desenvolvimento dos seus empreendimentos (SDS, 2017).
Neste âmbito, percebe-se uma lacuna de conhecimento a respeito
de como as incubadoras podem reconhecer as características comuns às
empresas de crescimento exponencial, para entãoselecionar as melhores

2

Os conceitos de incubadoras, startups e organizações exponenciais são
discutidos no Capítulo 2.
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empresas e/ou aplicar esse conhecimento ao desenvolvimento das suas
incubadas.
Baseando-se nessas premissas, o presente estudo busca resposta
para a seguinte pergunta de pesquisa:
Como as incubadoras de empresas podem identificar startups
com perfil para ocrescimento exponencial?
Para atender a essa pergunta, tomou-se como ponto de partida a
hipótese deque o questionário “Qual é seu quociente exponencial”,
apresentado pelos autores Yuri Van Geest, Samil Ismail e Michael
Malone (2015), se aplicado pelas incubadoras às suas empresas
incubadas este representa um instrumento adequado para auxiliar nessa
identificação.
1.2OBJETIVOS
Em vista do problema de pesquisa apresentado e da pergunta de
pesquisa definida, traçou-se um objetivo geral e três objetivos
específicos com o intuito de nortear a pesquisa.
1.2.1Objetivo geral
Propor um instrumento de avaliação às incubadoras de empresas
para auxiliar naidentificação destartups com características que
indiquem maior potencialpara o crescimento exponencial.
1.2.2Objetivos específicos
Para atingir o objetivo geral, estabeleceu-se como objetivos
específicos:
•
•
•

Identificar as características das organizações
exponenciais;
Analisar o quociente exponencial das startups incubadas
na incubadora MIDI Tecnológico;
Analisar o desenvolvimento das startups incubadas
frente ao seu quociente exponencial.

1.3JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E INEDITISMO
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O presente estudo se justifica pela carência de conhecimento
científico acerca das chamadas organizações exponenciais,
principalmente no que tange às suas características, métodos de
identificação e mecanismos capazes de promover ou acelerar o ritmo
exponencial desejado. A relevância do estudo reside no fato que, sendo
possível identificar precocemente empresas com grande potencial de
crescimento, os ambientes de inovação poderão não só selecionar
empresas com mais assertividade, como também oferecer a elas serviços
e benefícios capazes de promover um desenvolvimento mais acelerado.
Considerando que atualmente boa parte das empresas com maior
valor de mercado do mundo são aquelas dotadas de alto grau de
inovação e tecnologia, como Google, Apple, Facebook e Amazon, é
natural que os diversos países busquem meios de favorecer a criação e o
desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica.
Nesse sentido, cada vez mais investe-se em ambientes de apoio
ao desenvolvimento de startups, como incubadoras, aceleradoras,
laboratórios de inovação aberta, espaços de coworking, etc. Uma das
grandes dificuldades de tais ambientes é selecionar projetos e equipes
com maior potencial de sucesso, e uma vez selecionados, prover o apoio
adequado a potencializar o crescimento acelerado dos seus negócios.
Com isso, estudar as características das chamadas organizações
exponenciais ebuscar meios para identificá-las o mais cedo possívelsão
pontos essenciais para o sucesso de ambientes de inovação. Quanto
maior a capacidade de desenvolver em série empresas que se tornem
grandes sucessos como Twitter, Linkedin, Snapchat, Netflix, entre
outras, maior a capacidade de atrair mais talentos, novas empresas,
capital de risco, e como uma espiral virtuosa, maior o desenvolvimento
econômico da região.
Embora o Vale do Silício, nos Estados Unidos, seja a grande
referência mundial em inovação e tecnologia, de onde saíram a maioria
dos casos mais conhecidos de organizações de crescimento exponencial,
outras regiões e países vêm investindo muito em criar ambientes
análogos, a exemplo de Cingapura, Israel, Coreia do Sul e China, dentre
outros. No Brasil, diversas cidades já contam com polos de tecnologia
importantes, como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Recife, Porto
Alegre e também Florianópolis.
O trabalho proposto preenche os requisitos de originalidade e
ineditismo. O estudo é original visto que vislumbra avançar na fronteira
do conhecimento, ou seja, verificar as características das organizações
exponenciaise identificar empresas em estágio inicial com alto potencial
de escalabilidade, especialmente em processos de incubação. O
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ineditismo se demonstra na medida em que não foram encontrados em
bases de dados nacionais e internacionais outros estudos que abordem o
termo “incubadora” em conjunto com o termo “organizações
exponenciais”, assim como não foram encontrados os termos casados de
“startups” e “quociente exponencial”.
1.4DELIMITAÇÃO E ESCOPO DA PESQUISA
O trabalho propõe uma análise das startups incubadas em um
habitat de inovação de Santa Catarina, mais especificamente na
incubadora de empresasMIDI Tecnológico, gerida pela Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia – ACATE e mantida pelo
SEBRAE/SC.
A ACATE é uma entidade privada, fundada há 32 anos, que
possui mais de 1.150 empresas de tecnologia associadas em todo o
estado de Santa Catarina. Entre as suas atividades e programas para
desenvolver o empreendedorismo e estimular a inovação está o MIDI
Tecnológico, incubadora de empresas criada em 1998, que já graduou
102 empresas e incuba atualmente 17 startups. A taxa de sobrevivência
das empresas graduadas no MIDI Tecnológico é de 88%, e existem
diversos cases de empresas muito bem-sucedidas oriundas da
incubadora, a exemplo das seguintes:Ahgora, Arvus, FabriCo, JExperts,
Pixeon e Resultados Digitais3.
Para se ter ideia do impacto da incubadora na região, cerca de
14% das empresas de tecnologia da cidade de Florianópolis passaram
pelo processo de incubação no MIDI.
Recentemente o MIDI Tecnológico foi reconhecido pelo World’s
Top University-linked Business Incubators & Accelerators 17/18 como
a quinta melhor incubadora do mundo, na categoria “Colaboração com
Universidade”. Em fevereiro de 2018 foi divulgado o ranking elaborado
pela organização sueca UBI Global, certificando as melhores
incubadoras e aceleradoras de negócios do mundo nos anos de 2017 e
20184.
Sabendo-se que o autor ocupa a função de Diretor Executivo da
ACATE e de Coordenador da Incubadora MIDI Tecnológico há mais de
5 anos, o presente trabalho tem como objetivo propor recomendações
3

Segundo informações repassadas pela própria incubadora. Mais informações
podem ser obtidas no website da incubadora: www.miditecnologico.com.br
4
O ranking completo pode ser acessado através deste link: http://ubiglobal.com/rankings/
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práticas, que possam ser aplicadas no apoio às empresas de modo a
favorecer ainda mais a criação e o desenvolvimento acelerado de novos
negócios.
O trabalho considera o espaço de tempo entre 2015 e 2017, de
forma a analisar o desempenho das empresas incubadas nesse período
por meio de dois métodos: aplicação às startups de um questionáriode
autores referência no tema e entrevistas com os empreendedores e com a
incubadora.
1.5ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EGC/UFSC
O tema do presente trabalho se mostrarelevante a partir da
percepção de que oempreendedorismovem mudando de forma acelerada,
principalmente impulsionado por tecnologias exponenciais e a
globalização. Como resultado, o mundo está se tornando cada vez mais
conectado e as informações são compartilhadas em maior volume,
rapidez e variedade, o que configura a passagem de um mundo sob o
paradigma da escassez para o paradigma da abundância5.
Nesse contexto surge a Teoria das Organizações
Exponenciais,com o fim de estabelecer as diretrizes para que as
organizações se adaptem e prosperem em um mundo de abundância,
adequando-se em torno de novas estruturas organizacionais capazes de
alavancar tecnologias exponenciais e mudar a mentalidade empresarial
global.
O presente trabalho está concentrado na área de Gestão do
Conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
do Conhecimento – PPGEGC da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC, e tem enquadramento na linha de pesquisa: Gestão do
Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica do
PPGEGC.Esta linha tem como objetivo “estudar o comportamento
individual frente ao fenômeno de geração de conhecimento da sociedade
da informação e sua utilização inovadora na busca do desenvolvimento
pessoal, do bem-estar social e da geração de renda”6.

5

A Teoria da Abundância éapresentada no Capítulo 2.
As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão
do Conhecimento estão apresentadas em PPGEGC. Linhas de pesquisa. 2016.
Disponível em: <http://www.egc.ufsc.br/pesquisas/linhas-de-pesquisa/>. Acesso
em: 10 dez. 2016.
6
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A aplicação desse estudo permite a melhoria das estratégias
organizacionais dos habitats de inovação e especialmente junto às
incubadoras, que poderão alavancar os resultados de suas ações. Além
de permitir aos ambientes uma proposta de criação e de gestão do
conhecimento internamente às organizações.
Ademais, a interdisciplinaridade é caracterizada pela integração
de disciplinas requeridas em virtude da complexidade do tema, isto é,
um conjunto de teorias, conceitos, procedimentos e atividades que são
dependentes para contribuir para o sucesso de empresas alocadas em
habitats de inovação.
Considerando a busca nas bases de dados nas teses e dissertações
do PPGEGC7,não foi encontrado nenhum estudo desenvolvido com a
terminologia de organizações exponenciais. Da mesma forma, no Banco
de Teses da CAPES8 ao buscar por esse mesmo termo não são
encontrados estudos, demonstrando a importância de um primeiro
trabalho de doutorado direcionado ao tema no âmbito nacional, além do
ineditismo e aderência ao PPGEGC.
Ao analisar as demais temáticas que este estudo apresenta foram
encontrados cerca de 15 documentos alinhados aos conceitos de habitats
de inovação, incubadoras e startups, todos na mesma base de dados.
1.6ESTRUTURA DO TRABALHO
O trabalho está estruturado em cinco capítulos, assim como
segue:
▪ Capítulo 1 - Introdução: corresponde à contextualização geral
da pesquisa, objetivos geral e específicos, a definição do problema de
pesquisa, justificativa, relevância e ineditismo, delimitação do escopo da
pesquisa, aderência da pesquisa ao Programa de Pós-graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento e estrutura do trabalho;

7

As teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimentoestão disponíveis no PPGEGC. Banco de Teses e
Dissertações do EGC. Disponível em: <btd.egc.ufsc.br> Acesso em: 14 de
outubro de 2017.
8
As teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superiorpodem ser acessadas em CAPES -. Catálogo de Teses e
Dissertações. Disponível em: <bancodeteses.capes.gov.br>Acesso em: 14 de
outubro 2017.
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▪ Capítulo 2 – Fundamentação teórica: corresponde às principais
referências de orientação ao trabalho. Apresenta os pressupostos
teóricos que embasam a pesquisa por meio de uma revisão bibliográfica
a fim de colaborar com o alcance do objetivo proposto. Os temas
abordados no capítulo são: inovação, habitats de inovação, incubadoras
de empresas, startups, lean startup e organizações exponenciais.
▪ Capítulo 3- Procedimentos metodológicos: corresponde à
apresentação dos procedimentos, abordagem, estratégias, instrumentos e
parâmetros de pesquisa para definir as ações realizadas para se alcançar
os objetivos propostos no estudo.
▪ Capítulo 4 – Apresentação e análise dos dados: corresponde à
apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos considerando os
parâmetros da literatura, os resultados das coletas realizadas e a
avaliação das empresas da amostra frente aos métodos utilizados.
▪Conclusões e Recomendações: análise sobre todo o conteúdo
abordado, resposta ao problema de pesquisa, confirmação ou refutação
da hipótese de pesquisa, análise dos objetivos específicos,
recomendações para as incubadoras de empresas e sugestões para
pesquisas futuras.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os pressupostos teóricos por meio de uma
revisão bibliográfica. Esta revisão tem por objetivo fundamentar o
trabalho e situar o leitor sobre o contexto atual dos habitats de inovação,
especialmente as incubadoras. Para o entendimento das empresas
estudadas busca-se apresentar o nivelamento do conceito de startups e
principalmente das organizações exponenciais.
Com base na literatura existente buscada em diferentes bases de
dados, focou-se nas evidências científicas encontradas em estudos que
contemplam as áreas de ambientes de inovação e startups. Neste
capítulo são abordados estudos nacionais e internacionaisque
apresentam informações relacionadas aos temas propostos, sem
preocupação quanto ao ano de publicação, encontrados nas bases de
dados consultadas. Tratando-se de um tema recente, o número de
ocorrências ainda não permite realizar análises comparativas com
grande volume de material.
O processo metodológico origina da escolha das bases de dados
utilizadas, com o fim de limitar o campo da pesquisa. Neste estudo
foram selecionadas as seguintes fontes como bases de dados: Web of
Science, Science Direct, Scopus e Scielo. A escolha por essas bases se
deu devido ao alto nível de relevância de seus periódicos, de modo que
os artigos selecionados simbolizam o melhor material disponível em
publicações relevantes no meio científico, transmitindo maior
credibilidade à pesquisa e aos seus resultados.
Após a definição das bases de dados, passou-se para a escolha das
palavras-chave como estratégia de busca, representando o primeiro filtro
para seleção dos artigos. A priori as seguintes palavras-chave foram
selecionadas:“exponential organizations”, “radical innovation”,
“startups”. A partir das palavras-chave foi utilizado o operador lógico
“AND”.
Com a determinante palavra-chave “exponential organizations”
não foram encontrados artigos em nenhuma das bases de dados. Desta
forma partiu-se para a busca por outra palavra-chave que pudesse sanar
o objetivo de busca: “radical innovation”. Com essa busca foram
encontrados 1085 resultados nas bases de dados, sendo possível
verificar que ainda existe carência de produção acadêmica e científica
do tema. Após uma breve busca na ferramenta de pesquisa Google das
palavras-chave “exponential organizations”, foi encontrada a correlação
com o termo fast-growing firm ou fast growing business. Por esse
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motivo, estes termos também foram usados como palavra-chave de
busca
para
a
presente
tese.
Após a seleção e definição das palavras para análise, fez-se a
exportação destes artigos para o software Endnote. Neste software foi
realizada a filtragem e exclusão dos artigos duplicados. Isso ocorre
porque os textos publicados podem aparecer em mais de uma base de
dados. Ao final deste processo o montante de artigos encontrados a
partir de todas as palavras-chave foi de 56 artigos.
A próxima etapa foi a exportação dos dados para o Excel para a
realização da bibliometria, com a análise dos 56 artigos por meio da
leitura dos seus títulos, e por fim, a exclusão dos não alinhados ao tema
da pesquisa por meio da análise dos resumos e interior teor.
Com o portfólio bibliográfico selecionado iniciou-se o processo
de apuração dos artigos para compor o referencial teórico. Neste aspecto
deu-se importância às características e à aplicabilidade ao tema. No final
desse processo foram selecionados 14 artigos principais, cujas
referências estão no Apêndice A.
Diante do exposto, o presente capítulo apresenta na sequência os
seguintes temas: inovação disruptiva, habitats de inovação, incubadoras,
startups, lean startup e organizações exponenciais.
2.1HABITATS DE INOVAÇÃO
Os habitats de inovação9 surgem a partir do momento em que a
inovação se torna um fenômeno sistêmico e interativo, derivando de
fatores sociais, políticos, institucionais e culturais específicos aos
ambientes em que se inserem os agentes econômicos (LASTRES;
CASSIOLATO, 2003).
Estes ambientes se configuram pela existência de instrumentos de
apoio à inovação e empreendedorismo assim como pela presença de
políticas regionais indutoras de inovação. Desta forma os habitats de
inovação possuem uma relação direta com as políticas de
desenvolvimento regional e local e as próprias políticas de ciência,
tecnologia e inovação das regiões e países (MANELLA, 2009).
Os autores Zen e Hauser apontam que estes ambientes são
desenvolvidos por agentes de inovação, como as instituições de ensino e
pesquisa, o meio empresarial e o poder público, que formam a tríplice
hélice. Segundo eles, a ocorrência das inovações está baseada nas
9

Neste trabalho habitats de inovação e ambientes de inovação são tratados
como sinônimos.
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experiências dos empreendedores com os diferentes tipos de habitats de
inovação. Por esse motivo, as inovações são permitidas e realizadas com
maior facilidade e rapidez por estes atores nestes espaços do que quando
comparado a empresas que não se beneficiam dessesambientes (ZEN;
HAUSER, 2005).
A tríplice hélice pressupõe a interação entre o governo, a
academia e as empresas de forma a ajustar uma rede de
desenvolvimento e cooperação, sem a existência de hierarquia
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Nos habitats de inovação
observa-se esse intenso intercâmbio entre os diversos agentes de
inovação (ANPROTEC; SEBRAE, 2015), que ocorre de forma
autônoma e interdependente, com a demanda de adequações internas em
cada uma das esferas, a fim de propor variadas possibilidades de
inovação (SARTORI, et al., 2011).
A literatura traz diferentes classificações para os habitats de
inovação, especialmente quanto à sua organização, interações, natureza
pública ou privada (ZOUAIN, et al., 2006). No quadro a seguir são
apresentados diferentes conceitos:
Quadro 1 - Conceito de ambientes de inovação
AUTOR (ANO)
CONCEITO DE HABITATS DE INOVAÇÃO
Servem para alavancar o potencial empreendedor,
Smilor e Gill (1986)
acelerar a comercialização de tecnologia e
encorajar o desenvolvimento de novas empresas.
Sendin et al. (2003)
Espaços que vêm sendo configurados pelo uso
eficiente dos ativos de conhecimento disponíveis.
ZOUAIN, et al.(2006) Garantem
condições
favoráveis
para
desenvolvimento de produtos, processos de base
tecnológica e atividades.
Propícios para a aprendizagem coletiva,
Magalhães Correia e intercâmbios de conhecimentos, de interação entre
Gomes (2012)
empresas, instituições de pesquisa e órgãos
governamentais.
Ambientes caracterizados pelo compartilhamento
Luz et al. (2014)
de informações e conhecimentos favoráveis à
inovação e pela função de ser disseminador e
amplificador de informações e conhecimentos
entre os agentes da inovação. Interações realizadas
em ambientes de inovação constituem o suporte
necessário ao desenvolvimento do conhecimento e
apoio para o aprendizado, criando sinergia na
região e alimentando os mecanismos de
empreendedorismo para a inovação.
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Espaços diferenciados, propícios para que as
inovações ocorram, pois são locus de
compartilhamento de informações e conhecimento,
formando networking, e permitem minimizar os
riscos e maximizar os resultados associados aos
negócios. O habitat de inovação permite a
integração da tríplice hélice e procura unir talento,
tecnologia, capital e conhecimento para alavancar
o potencial empreendedor e inovador.
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
Teixeira;
Almeida;
Ferreira (2016)

Considerando a sua tipologia, autores como Teixeira, Almeida e
Ferreira (TEIXEIRA; ALMEIDA; FERREIRA, 2016) se dedicam a
definir e conceituar a diversidade desses ambientes. Desse modo,
consideram que os habitats de inovação são ambientes desde cidades
(chamadas de inteligentes, humanas e inteligentes, de conhecimento,
criativas, de inovação), distritos, parques (científicos, tecnológicos,
científicos e tecnológicos, de inovação e de pesquisa), centros de
inovação, pré-incubadoras, incubadoras, aceleradoras, coworking,
markespacese núcleos de inovação tecnológica, assim como ilustra a
Figura 1.
Figura 1 - Tipologia de habitats de inovação

43

Fonte: TEIXEIRA et al. (2016).

O foco do presente estudo é delimitado a uma das tipologias de
habitats de inovação, isto é, as incubadoras de empresas, vistas a seguir.
2.2INCUBADORAS
O surgimento das incubadoras de empresas remete ao ano de
1959 no Estado de Nova Iorque (EUA), quando um grande número de
trabalhadores ficou desempregado após o fechamento de uma fábrica da
Massey Ferguson (fabricante de tratores).
Joseph Mancuso, comprador das instalações da
fábrica, resolveu sublocar o espaço para pequenas
empresas
iniciantes,
que
compartilhavam
equipamentos e serviços. Além da infraestrutura
física das instalações, Mancuso adicionou ao
modelo um conjunto de serviços que poderiam ser
compartilhados pelas empresas ali instaladas,
como secretaria, contabilidade, vendas, marketing
e outros, o que reduzia os custos operacionais das
empresas e aumentava a competitividade. Uma
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das primeiras empresas instaladas na área foi um
aviário, o que conferiu ao prédio a designação de
“incubadora” (ANPROTEC, 2016).

Já nos anos 70, novas incubadoras surgiram na região do Vale do
Silício, nos Estados Unidos, como instrumento para que jovens
universitários ou recém graduados pudessem iniciar suas empresas e
disseminar suas inovações tecnológicas. Além da estrutura física, as
incubadoras de empresas da época ofereciam assessoria tecnológica,
administrativa, jurídica e de comunicação (ANPROTEC, 2016).
Segundo a ANPROTEC, as primeiras incubadoras brasileiras
surgiram na década de 1980, originadas principalmente junto às
universidades e centros de pesquisa cujo financiamento se derivava do
apoio do poder público(ANPROTEC, 2016).
A primeira incubadora a ter sido inaugurada no país foi a CINET
– Centro Incubador de Empresas Tecnológicas, em 1984, vinculada ao
ParqTec – Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Já a
pioneira de Santa Catarina foi fundada em 1986, por iniciativa da
Fundação CERTI, chamada Incubadora Empresarial Tecnológica (IET),
que daria origem à incubadora Celta, existente até hoje(ANPROTEC,
2016).
A realidade brasileira mostra que a maioria das incubadoras de
empresas possui o perfil de organizações sem fins lucrativos, e operam
com dependência de recursos externos, que na maioria das vezes é de
origem pública, em geral de natureza não reembolsável (ANPROTEC,
2017). Em geral, essa dependência de recursos públicos é um dos
principais desafios da maior parte das incubadoras do país, que lidam
com problemas de sustentabilidade (SALLES; IOZZI, 2010).
O Brasil possui uma política de inovação desde 2004, quando foi
aprovada e homologada a Lei nº 10.973 que define uma incubadora de
empresas como:
[...] organização ou estrutura que tem como
objetivo estimular ou prestar de alguma forma um
apoio logístico, gerencial, e tecnológico ao
empreendedor inovador, assim como disseminar
intensivamente o conhecimento, com o intuito de
facilitar a criação e o desenvolvimento de
empresas inovadoras” (BRASIL, 2004).

Em 2016 foi publicado o chamado “Novo Marco Legal de
Ciência, Tecnologia e Inovação”através da Lei nº 13.243, de 11 de
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janeiro de 2016, que se propõe a atualizar a lei da inovação nº 10.973, a
conceituação e definição apresentadas anteriormente mantêm-se as
mesmas (BRASIL, 2012).
E mais recentemente em fevereiro de 2018 o Diário Oficial da
União publicou o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, e regulamenta a Lei da Inovação (nº
10.973). Para fins do referido decreto os ambientes promotores de
inovação são espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo,
baseados no conhecimento, que articulam com os diferentes atores do
ecossistema. Destacando os ambientes como mecanismos de geração de
empreendimentos, como citado no artigo 2º a seguir:
b) mecanismos de geração de empreendimentos mecanismos promotores de empreendimentos
inovadores e de apoio ao desenvolvimento de
empresas nascentes de base tecnológica, que
envolvem negócios inovadores, baseados em
diferenciais tecnológicos e buscam a solução de
problemas ou desafios sociais e ambientais,
oferecem suporte para transformar ideias em
empreendimentos de sucesso, e compreendem,
entre outros, incubadoras de empresas,
aceleradoras de negócios, espaços abertos de
trabalho cooperativo e laboratórios abertos de
prototipagem de produtos e processos (BRASIL,
2018).

A literatura entende que estas organizações possuem o propósito
de dar suporte aos pequenos negócios, pois oferecem capacitações e
mentorias em todos os horizontes do negócio, desde o aspecto
administrativo, operacional, até o financeiro, incentivando as vantagens
competitivas dos empreendimentos incubados. Cabe ainda destacar o
caráter de estimular e facilitar a relação da tríplice hélice - entre
empresas, instituições de ensino e governo - vinculando o setor
produtivo com demais instituições de apoio, instituições de pesquisa,
agências de fomento e financiamento (MEDEIROS; ATAS, 1995).
Incialmente, as incubadoras se destinavam principalmente para os
setores de conhecimento científico-tecnológicos, como informática,
biotecnologia e automação industrial, a partir de projetos desenvolvidos
por centros de pesquisa ligados ou não às universidades. Devido a este
fato estas instituições foram denominadas incubadoras de empresas de
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base tecnológica, ou incubadoras tecnológicas, sendo obrigatório que os
empreendimentos tivessem produtos, processos ou serviços resultantes
de
uma
pesquisa
científica,
possuindo
uma
tecnologia
desenvolvida/utilizada com um valor agregado (FILION; DOLABELA,
2000).
No entanto, a literatura também destaca outros tipos de
incubadoras:
• tradicionais: cujas empresas são dos setores tradicionais
da economia, dotadas de tecnologias já difundidas, mas
que procuram agregar mais valor a seus produtos,
serviços ou processos;
• mistas: que reúnem tanto empreendimentos de base
tecnológica, como de setores tradicionais;
• sociais ou de impacto: são aquelas que incubam
empreendimentos cujo maior objetivo é a promoção de
projetos sociais;
• Incubadoras de Cooperativas: organizações que abrigam
empreendimentos associativos, mais comuns na área do
agronegócio (BRASIL, 2016).
Estudo de Azevedo, et al. (2016) estudou 44 incubadoras de base
tecnológica no Brasil. Para as autoras, as incubadoras tecnológicas se
encontram em todas as regiões do território nacional, porém de forma
descentralizada. As duas regiões mais representativas são o Sudeste e o
Nordeste, ambas com 26 das 44 incubadoras tecnológicas do país.
No estudo, as autoras apontam que os dois principais atributos
oferecidos pelas incubadoras são: a disponibilização de infraestrutura
eos serviços que os empreendedores podem fazer uso. O estudo também
apresenta a importância dos serviços oferecidos, dentre os quais
destacam-se:
•
suporte ao empreendedor para desenvolvimento e o
fortalecimento de seus negócios;
•
suporte à inovação, auxílio a ideias inovadoras;
•
suporte a produção de conhecimento;
•
interação com outros atores;
•
acesso às informações e;
•
acesso ao mercado global.
Quanto às fases do processo de incubação, a literatura aponta que
a estrutura mais comum é dividida em 3 momentos:
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Implantação – quando os empreendimentos interessados
em serem incubados são selecionados a partir de um
edital de seleção pelo qual a empresa deve apresentar um
plano de negócio;
Crescimento - quando a empresa incubada começa a
receber os serviços oferecidos pela incubadora e;
Graduação - quando a incubada já passou por todo o
processo de incubação e já possuicerta competitividade e
sustentabilidade no mercado (MACIEL, et al., 2014;
ALMEIDA, 2015; ANDINO et al., 2004).

i)

ii)
iii)

Quanto à sua duração, o processo de incubação consiste em uma
metodologia sequencial que tem como objetivo garantir o
desenvolvimento e o fortalecimento do empreendimento durante esse
processo, levando em consideração a etapa da vida dessa empresa.
Embora possa variar muito, o processo de incubação dura em torno de
24 a 36 meses (ALMEIDA, 2015; ANDINO et al., 2004).
A ANPROTEC divulgou em 2016 um estudo que indica a
existência de 369 incubadoras de empresas no país, das quais 70% (258)
são de base tecnológica. O Gráfico 1 mostra a evolução no número de
incubadoras, desde 1986, quando do surgimento da primeira, até o ano
de 2016 (WITTHINRICH, 2018):
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Gráfico 1 - Quantidade de incubadoras no Brasil - 1988 a 2016
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Fonte: WITTHINRICH, 2018. p.89.

A Tabela 1 traz um comparativo entre o número de incubadoras
de diversos países do mundo e o número de empresas incubadas,
criando uma correlação quanto à densidade de empresas por incubadora,
a densidade de incubadoras por habitante e a densidade de incubadas por
habitante.
Em números absolutos, a China é de longe o país com o maior
número de incubadoras (2.350), bem como com a maior densidade de
empresas por incubadora, com mais de 40 em cada uma delas. Nessa
variável o Brasil é destaque negativo, com apenas 6,2 empresas por
incubadora, em média. Cingapura e Coreia do Sul destacam-se quando
se compara o número relativo de habitantes por empresa incubada:
Cingapura tem um número muito expressivo de uma incubada a cada
2.750 pessoas; a Coreia do Sul 1 a cada 9.656 habitantes; a China 1 a
cada 13.725 habitantes e o Brasil 1 incubada a cada 90.909 brasileiros.
Quando se compara o número de incubadoras por habitante, Cingapura
novamente lidera: com1 incubadora a cada 45 mil habitantes; o Brasil,
por sua vez, tem uma a cada 569 mil habitantes, comparável à China,
com 1 a cada 595 mil.
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Tabela 1 - Número de incubadoras por país e outras variáveis
País
Austrália
Brasil
China
Cingapura
Coreia do Sul
Estados Unidos
Índia
Indonésia
Japão
Malásia
Nova Zelândia
Paquistão
Tailândia
Vietnã

População
(milhões)
22,5
210
1.400
5,5
49
320
1.236
253,6
127,1
30
4,4
196,1
67,7
93,4

No
incubadoras
50
369
2350
120
279
800
150
1
300
110
10
1
70
7

No Empresas
incubadas
1000
2.310
102.000
2000
5123
9000
13
2500
2000
141
11
580
47

Qtidade média
de empresas por
incubadora
20
6,2
43,4
16,66
18,36
60
13
8,3
18,18
14,1
11
8,28
6,7

No habitantes/
No empresas
incubadas
22.500
90.909
13.725
2.750
9.565
137.333
19.507.692
50.840
15.000
31.206
17.827.273
116.724
1.987.234

No habitantes/
No incubadoras
450 mil
569 mil
595,7 mil
45,83 mil
175,62 mil
400 mil
8,24 milhões
253,6 milhões
423,6 mil
272,72 mil
440 mil
196, 1 milhões
967,14 mil
13,34 milhões

Fonte: BIZZOTTO, C. E.; SANTOS, G. S. P. Ecuador and Latinoamerica Workshop on Business Incubation Planning,
Construction and Administration. Florianópolis: Perse, 2017. p. 41. Disponível em: <http://via.ufsc.br/download-ebookshangai/>
Acesso
em:
12
de
dezembro
de
2017.
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A Tabela 2a seguir apresenta mais informações sobre as 369
incubadoras do país, como a quantidade de empregos gerados e o
faturamento das incubadas e graduadas (ANPROTEC; SEBRAE, 2016):
Tabela 2 - Quantidade de incubadoras, empregos gerados e valor de
faturamento por tipo de empresas no Brasil – 2016.
ITEM
TOTAL
Número de Incubadoras
369
Número de Empresas Incubadas
2.310
Número de Empresas Graduadas
2.815
Número de Postos de trabalhos
53.280
Faturamento das empresas incubadas
R$ 1.460.276.160,86
Faturamento das empresas graduadas
R$ 13.798.796.987,00
Fonte: Adaptado de ANPROTEC; SEBRAE 2016.

Os dados apresentados demonstram a contribuição das empresas
incubadas e graduadas à economia, incrementando mais de 15 bilhões
de reais ao PIB (produto interno bruto) nacional, gerando produtos e
serviços de alto valor agregado, empregos de alto nível e estimulando a
inovação em outras empresas.
Como se viu, não é por acaso que as principais economias do
mundo, com os maiores destaques em inovação e empreendedorismo,
invistam pesadamente em incubadoras, como Coreia do Sul, Cingapura,
Estados Unidos e China.
Visando ampliar esse potencial de apoio das incubadoras aos
empreendimentos, a ANPROTEC e o SEBRAE criaram em 2011 um
modelo-padrão de gestão para incubadoras, que estabelece um conjunto
de processos-chave para que a incubadora obtenha melhorias na geração
de empreendimentos inovadores. A esse modelo de gestão de
incubadoras de empresas, que também representa uma metodologia de
qualificação para as incubadoras, deu-se o nome de CERNE - Centro de
Referência para Apoio a Novos Empreendimentos.
2.2.1Caracterização do Modelo Cerne
O objetivo final do CERNE é ampliar a capacidade da incubadora
em gerar empreendimentos inovadores bem-sucedidos. Sua metodologia
foi inspirada nos Small Business Development Centers (SBDC), um
modelo de apoio às micro e pequenas empresas dos Estados Unidos, que
tem o objetivo de gerar apoiar as pequenas empresas e contribuir para a
geração de oportunidades de negócios (OLIVEIRA, et al., 2010). A
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metodologia CERNE está estruturada segundo três níveis de
abrangência:
Figura 2 - Níveis de Abrangência do Modelo CERNE

Fonte: ANPROTEC (2015).

A lógica de organização do modelo CERNE de gestão está
baseada em 4 níveis crescentes de maturidade, cada um com foco em
um conjunto de processos de um determinado aspecto a ser trabalhado
(ANPROTEC; SEBRAE, 2014):
Figura 3 - Níveis de maturidade do Modelo CERNE
Cerne 1

Empreendi
mento

Foco no desenvolvimento dos
empreendimentos

Cerne 2

Incubadora

Foco nos processos de gestão da
incubadora, avaliação de seus
impactos e resultados

Cerne 3

Rede de
Parceiros

Foco no desenvolvimento da rede de
apoio para a inovação

Cerne 4

Melhoria
Conínua

Foco em elevar os níveis da
gestão, organização e interação

Fonte: Adaptada de ANPROTEC; SEBRAE, 2014.

Cada nível CERNE possui um conjunto próprio de processoschave e cada processo-chave possui as suas práticas-chave relacionadas,
conforme destacado na Figura 4:

Figura 4 - Estratégia de Implantação do Modelo CERNE
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Processo-chave 1

CERNE Nível X

Processo-chave 2

Processo-chave N

Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

Cada nível CERNE (1, 2, 3 ou 4) possui seu número próprio de
processos-chave, e cada processo-chave possui sua própria quantidade
de práticas-chave. Todos os processos e práticas-chave baseiam-se nas 5
dimensões do modelo, a saber:

Figura 5 - Dimensões do Modelo CERNE
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Empreendedor

Gestão

Tecnologia

Dimensões
CERNE

Mercado

Capital

Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

Embora o CERNE não especifique o “como” as incubadoras
devem executar suas atividades, ela traz “o quê” deve ser feito, isto é, os
principais processos e suas respectivas práticas-chave que devem ser
priorizadas pelas incubadoras durante o seu processo de incubação
(ANPROTEC; SEBRAE, 2015).
Anualmente as incubadoras participantes do Modelo CERNE
devem se submeter a uma auditoria, que pode ou não certificar a
incubadora entre os níveis 1 e 4. Não é possível obter o Certificado
Nível 2 sem haver sido certificada Nível 1, e assim sucessivamente. Por
isso, na melhor das hipóteses a incubadora leva 4 anos para alcançar o
Nível 4. Ainda assim, nos anos seguintes continuará sofrendo auditoria a
fim de certificar a sua manutenção nesse patamar de qualidade. Como a
metodologia passou a ser oficialmente aplicada há dois anos, as
incubadoras mais avançadas estão em fase de implantação do CERNE
Nível 2, e as primeiras deverão sofrer auditoria para receber o
Certificado CERNE 2 até o final de 2018 (ANPROTEC; SEBRAE,
2015).
Como cada nível CERNE de maturidade possui um conjunto
próprio de processos-chave, com suas respectivas práticas-chave, o
primeiro passo da auditoria é verificar se aquela atividade-chave é
executada pela incubadora (o modo como executa não é julgado, mas
somente se há evidências de que se executa aquela prática). Uma vez
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identificada como executada a prática-chave, o auditor deverá classificala quando ao seu estágio de evolução (ANPROTEC; SEBRAE, 2015):
1) Inicial;
2) Definida;
3) Estabelecida; e
4) Sistematizada
Para que uma incubadora seja certificada CERNE Nível 1, todas
as práticas-chave daquele nível deverão estar, ao menos, em estágio
Inicial. Para que ela avance ao CERNE Nível 2, tanto as práticas-chave
descritas no Nível 1 quando as adicionadas no Nível 2, deverão estar em
estágio de evolução “Definida”; em nível 3, todas as práticas-chave
devem estar ao menos classificadas como “Estabelecidas”, e no Nível 4,
em “Sistematizadas”. Caso uma das práticas esteja em nível
“Estabelecida”, por exemplo, a incubadora já não receberá o Certificado
CERNE Nível 4 (ANPROTEC; SEBRAE, 2015).
O Quadro 2 apresenta todos os processos-chave as suas
respectivas práticas-chave para cada nível CERNE de maturidade:
Quadro 2 - Modelo CERNE - Processos e Práticas-Chave
NÍVEL
CERNE
1

MODELO CERNE
PROCESSOSPRÁTICAS-CHAVE
CHAVE
1.1.1. Sensibilização
1.1. Sensibilização e
1.1.2. Prospecção
Prospecção
1.1.3. Qualificação de Potenciais
Empreendedores
1.2.1. Recepção de Propostas
1.2. Seleção
1.2.2. Avaliação
1.2.3. Contratação
1.3.1. Plano de Desenvolvimento do
Empreendedor
1.3. Planejamento
1.3.2. Plano Tecnológico
1.3.3. Plano de Capital
1.3.4. Plano de Mercado
1.3.5. Plano de Gestão
1.4.1. Qualificação do Empreendedor
1.4.2. Qualificação Tecnológica
1.4. Qualificação
1.4.3. Qualificação em Capital
1.4.4. Qualificação em Mercado
1.4.5. Qualificação em Gestão
1.5.1. Assessoria/Consultoria ao
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1.5.
Assessoria/Consultoria

1.6. Monitoramento

1.7. Graduação e
Relacionamento com
Graduadas

1.8. Gerenciamento
Básico

NÍVEL
CERNE
2

PROCESSOSCHAVE
2.1. Ampliação de
Limites
2.2. Gestão Estratégica
2.3. Avaliação da
Incubadora

NÍVEL

CERNE
3

NÍVEL

PROCESSOSCHAVE
3.1. Relacionamento
Institucional
3.2. Desenvolvimento
em Rede
3.3. Responsabilidade
Social e Ambiental
PROCESSOSCHAVE

Empreendedor
1.5.2. Assessoria/Consultoria
Tecnológica
1.5.3. Assessoria/Consultoria em
Capital
1.5.4. Assessoria/Consultoria em
Mercado
1.5.5. Assessoria/Consultoria em
Gestão
1.6.1. Monitoramento do
Empreendedor
1.6.2. Monitoramento da Tecnologia
1.6.3. Monitoramento de Capital
1.6.4. Monitoramento de Mercado
1.6.5. Monitoramento de Gestão
1.7.1. Graduação
1.7.2. Relacionamento com Graduados
1.8.1. Modelo Institucional
1.8.2. Gestão Financeira e
Sustentabilidade
1.8.3. Infraestrutura Física e
Tecnológica
1.8.4. Serviços Operacionais
1.8.5. Comunicação e Marketing
PRÁTICAS-CHAVE
2.1.1. Serviços a Organizações
2.1.2. Ambientes de Ideação
2.2.1. Planejamento Estratégico
2.2.2. Administração Estratégica
2.3.1. Avaliação Operacional
2.3.2. Avaliação da Qualidade
2.3.3. Avaliação dos Impactos
PRÁTICAS-CHAVE
Não divulgadas
Não divulgadas
Não divulgadas
PRÁTICAS-CHAVE
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CERNE
4

4.1. Melhoria
Não divulgadas
Contínua
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Como é possível observar, o CERNE Nível 1 é aquele com o
maior número de processos (8) e práticas-chave (33). De acordo com a
metodologia, uma incubadora deve ao mínimo executar todas essas
práticas para que possa ser considerada CERNE 1.
Tomando como exemplo o Processo 1, do CERNE Nível 1, “1.1.
Sensibilização e Prospecção”, a incubadora deverá comprovar que
executa 3 atividades-chave:
1.1.1. A Sensibilização de empreendedores ou potenciais
empreendedores, especialmente por meio de eventos;
1.1.2. A Prospecção de times e projetos com perfil para a
incubação a fim de aumentar a quantidade de propostas
recebidas; 1.1.3. A Qualificação dos potenciais empreendedores,
isto é, oferecer oportunidade de capacitação e transferência de
conhecimento para que as propostas e as equipes estejam melhor
preparadas.
A comprovação deve ser um registro que atesta a realização das
práticas, a depender do tipo de atividade, a saber: atas de reunião
assinadas pelas partes, fotos, notícias, vídeos, áudios, material de
comunicação/divulgação. O modelo CERNE não julga a qualidade ou a
extensão da prática, mas a sua existência, registro e adequação ao
modelo.
Seguindo o exemplo anterior, se na prática-chave 1.1.1.
Sensibilização a incubadora comprovar que realizou 1 palestra em uma
universidade, identificar o tema e o palestrante, terá sido classificada
como em estágio “inicial” de evolução. Ela pode comprovar por meio de
notícias (impressas ou digitais), lista de presença assinada, fotos, entre
outros meios. Caso outra incubadora realizar 50 palestras com o mesmo
objetivo e mesmos registros, igualmente receberá seu nível como
“inicial”.
Para que as práticas-chave sejam classificadas como “Definida”,
normalmente será necessário que a incubadora apresente um “Plano
Anual” da respectiva prática, neste caso em tela, um “Plano anual de
Sensibilização”. O registro pode ser, por exemplo, uma tabela contendo
todos os eventos previstos para o ano nos quais serão abordados
potenciais empreendedores e trabalhados temas como inovação e
empreendedorismo. Eventualmente, uma incubadora poderá desejar
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criar uma agenda em seu website, outra poderá elaborar um documento
extenso descrevendo detalhadamente cada um dos eventos, palestrantes,
orçamento, duração, metas de público, etc. Nos 3 casos, a prática-chave
será classificada como “Definida”.
A prática “Estabelecida” exige que a incubadora utilize ao menos
1 indicador para medir os resultados das suas ações. No mesmo
exemplo, o indicador poderia ser a quantidade de pessoas que assistiu a
cada um dos eventos de sensibilização. Ao informar o indicador e
manter atualizados os resultados obtidos, a incubadora já poderá
classificar a prática como “Estabelecida”. Outras variáveis podem ser
adicionadas, mas não são necessárias para alcançar a classificação: se a
incubadora adotar mais indicadores; se a coleta dos resultados for
realizada por meio de profissionais internos ou externos; se utiliza um
software para armazenar os dados; nada disso alterará a classificação,
embora sejam refinamentos dentro do mesmo estágio de evolução da
prática.
Como os estágios de evolução são cumulativos, para a prática ser
classificada como “Sistematizada”, além de cumprir todos os requisitos
anteriores, a incubadora deve realizar, ao menos 1 vez a ano, uma
reunião de revisão crítica da prática, e registrar possíveis pontos de
melhoria ou adequação, buscando a sua melhoria contínua.
2.2.1.1Considerações sobre o Modelo CERNE
Diante do que foi observado, pode-se entender que o modelo
CERNE funciona como um grande guia das atividades essenciais que
devem ser realizadas pela incubadora, de modo que cada uma delas
poderá decidir qual a melhor forma para executar e cumprir as práticaschave.
No entanto, cabe discutir se o modelo pode burocratizar a gestão
da incubadora, na medida que exige a comprovação de cada uma das
práticas e obrigações adicionais cada vez que se muda de estágio e nível
de maturidade. Pelo nível de exigência ser muito elevado desde o nível
1, isso gera a necessidade de manter uma quantidade significativa de
documentos e comprovações, que se por um lado, guarda a memória das
atividades, por outro lado, pode desfocar de atividades mais
importantes, como o relacionamento direto e permanente com as
demandas dos incubados. Isso acontece porque a maior parte das
incubadoras do país ainda sofre com dificuldades sérias de
sustentabilidade e equipe adequada (em quantidade, com capacitação e
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dedicação integral), de modo que qualquer exigência adicional se torne
pouco viável no dia-a-dia (ANPROTEC, 2015).
No entanto, há que se reconhecer a importância do modelo, que
cria um padrão a fim de tornar comparável a atuação de cada
incubadora. Com o objetivo de mitigar as dificuldades daquelas
pequenas incubadoras que ainda não têm tempo, recurso financeiro ou
equipe capaz de executá-lo, algumas ações importantes ajudam a
contornar esse cenário:
a) o estabelecimento pela ANPROTEC da figura das incubadoras
nucleadas e nucleadoras, quando incubadoras mais experientes e
avançadas na metodologia (nucleadoras) auxiliam aquelas que estão em
fase inicial (nuceladas) e;
b) o apoio financeiro do SEBRAE, que lança editais pelos quais
concede recurso financeiro a todas as incubadoras aprovadas a implantar
o CERNE em cada um dos seus níveis.
Nesse sentido, o CERNE é capaz de auxiliar as incubadoras a
priorizarem suas atividades em torno de processos-chave e práticaschave consideradas essenciais para a gestão da incubadora. Como
consequência, a incubadora teria um incremento de maturidade, que por
sua vez, acarretaria um melhor apoio aos empreendimentos. Como a
metodologia é recente, ainda não há estudos conclusivos sobre essa
contribuição. No entanto, acredita-se, de fato, que ao oferecer um guia
ou padrão, o modelo auxilia as incubadoras a se organizarem melhor e
estruturar ações antes não realizadas.
No tocante ao objeto do presente estudo, embora o CERNE não
possua um processo ou prática-chave que possa auxiliar diretamente na
identificação de organizações com características exponenciais, a
metodologia orienta a realizar ações como: sensibilização, prospecção,
qualificação de potenciais empreendedores, recepção, avaliação e
contratação de propostas. Todas elas potencialmente ajudam a aumentar
o número de projetos e inclusive a qualidade, tornando maior a
concorrência e mais preparados os empreendedores.
Em suma, o modelo CERNE não avança no sentido de criar um
modo de classificação, comparação ou identificação de propostas com
características de maior escalabilidade, que será objeto de análise no
Capítulo 3. Cabe, na sequência, estudar a principal beneficiária de todas
as ações empreendidas pelas incubadoras: as startups.
2.3STARTUPS
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O termo startup está tradicionalmente relacionado aos
empreendimentos que surgem a partir de uma ideia inovadora.Esse
termo tornou-se mais comum no Brasil a partir da segunda metade dos
anos 90, no entanto em algumas partes do mundo, principalmente nos
Estados Unidos, já é utilizado há décadas (MAURI, et al., 2017).
De fato, as startups possuem um modelo de negócio inovador,
seguindoa linha de pensamento Schumpteriana, que tratao
empreendedor como o protagonista do desenvolvimento,pois por meio
das inovações, são produzidos resultados distintos o que leva a um
monopóliotemporário,gerando lucros extraordinários (TIGRE,2006).
No entanto, diferente das empresas consolidadas, as startups
enfrentam desafios relacionados à limitação de recursos, sejam
tecnológicos, humanos ou financeiros, além de estarem imersas em
ambientes de incerteza (ALENCAR, et al., 2012).
Ainda assim, Alencar et al. (2012)destaca queas startups já são
uma realidade para o Brasil, e sua presença é marcante tanto nos países
desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, principalmente pela
contribuição para a geração de empregos.
Em função do surgimento de um grande número de startups, no
Brasil e no mundo, e da ascensão de muitas delas enquanto empresas
globais avaliadas em bilhões de dólares, as startups vêm recebendo
grande atenção, não somente no mundo dos negócios, mas também no
mundo acadêmico (ROSTEK, K.; SKALA, 2016). Mesmo assim,
tratando-se de um fenômeno recente, não se tem um consenso quanto à
sua definição, e diversas são as conceituações encontradas naliteratura.
Destarte as diferenças,algumas características são comuns nas
definições, tais como (POCKEVICIUTE; BURBAITE, 2016):
 empresas novascom produto ou serviçoinovador;
 novos modelos de negócios;
 incerteza;
 crescimento rápido;
 modelo de negócios escalável.
Blank e Dofr (2014) entendem as startups como uma organização
temporária que busca um modelo de negócios repetível, escalável e
lucrativo.Lee (2016), por seu turno, as define de forma mais sintética,
apenas como novos empreendimentos.
Steve Blank (2013),na condição de um dos professores mais
renomados do Vale do Silício (atua nas Universidades de Berkeley, San
Francisco e Stanford), referência em temas como empreendedorismo e
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customer development (a ser estudado na seção seguinte), publicou
célebre artigo naHarvard Business Review, no qual explica que
asstartups não são versões menores das grandes empresas, já que
adotam uma forma inovadora de desenvolvimento, diferente das
estratégias normais das empresas de grande porte. Segundo ele, mesmo
as startups consideradas de sucesso tendem a sofrer fracassos em sua
trajetória - 75% de todas as startups falham–mas o seu diferencial é a
rápida forma em que se adaptam, mantendo um contínuo aprendizado
para o crescimento da empresa (BLANK, 2013).
Essa trajetória sinuosa das startups também se verifica no Brasil:
a Fundação Dom Cabral realizou um estudo no qual afirma que 25%
delasencerram suas atividades até o final do primeiro ano; 50% fecham
em até quatro anos; e pelo menos 75% das startupsdeixam de existir em
um período de até 13 anos (ARRUDA, et al., 2014).
Isso se dá principalmente devido às fortes incertezas às quais as
startups são expostas. O motivo basilar para esta instabilidade é a
dificuldade que elas enfrentam para comprovar se a ideia/solução terá
aderência no mercado, ou se ao menos serásustentável (RIES, 2012).
Para Eric Ries (2012), um dos mais renomados autores norteamericanos no universo das startups, precursor da metodologia lean
startup (estudada na seção seguinte), algumas atividades são
características das startups, quais sejam:
1) transformar ideias em produtos;
2) estudar o mercado e verificar a aceitação desse produto e;
3) analisar se o produto é sustentável ou não, e continuar ou não
no lançamento da nova ideia.
Para o autor, o sucesso das startups depende prioritariamente do
processo de aprendizado decorrido desde a suacriação, e por isso
defende que elas “falhem rápido”, já que isso significa que estarão
aprendendo rapidamente. Quanto maior e mais rápida a capacidade de
assimilar o conhecimento acumulado, maiores as suas chances de
sobrevivência (MAURI, 2017).
Mesmo que os conceitos de Ries (2012) e Blank e Dorf (2014)
sejam os mais utilizados nos habitats de inovação, autores como Rostek
e Skala (2016) indicam a necessidade de definições mais claras ou ainda
de se categorizar de maneira mais detalhada aquilo que é uma
startup.Tais autores sugerem os seguintes critérios para distinguir as
startups:
a) aumento de receitas a uma taxa elevada;
b) uso de tecnologias avançadas;
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c) desenvolvimento de produtos inovadores;
d) gastos acima da média para atividades de pesquisa e
desenvolvimento;
e) ausência de restrições geográficas;
f) exploração de oportunidades no mercado e;
g) alto financiamento externo.
Gaspar e Teixeira (2016)adicionam que uma startuppode ser
considerada uma empresa nova e/ou com presença de um aspecto
inovador no seu negócio. Para eles, o quesito inovação ainda é difícil de
ser considerado, uma vez que não existem metodologias ou parâmetros
objetivos que atestem seuma empresa é ou não inovadora.
Para os fins da presente tese será adotado o conceito amplamente
difundido de Eric Ries, apresentado em seu livro The Lean Startup:
How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create
Radically Successful Business (A startup enxuta: como os
empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar
empresas extremamente bem-sucedidas, 2012),no qual afirma que uma
startupé uma “iniciativa humana, projetada para criar novos produtos e
serviços, com modelo de negócios repetível e escalável” (RIES, 2012).
A seguir será apresentada a metodologia criada por Eric Ries
denominadaLean Startup (Startup Enxuta), que adotada por startups no
mundo todo, tornou-se um modelo que auxilia os empreendedores a
reduzirem o desperdício e aumentar as chances de sucesso de um novo
negócio.
2.3.1Metodologia Lean Startup
Quando Eric Ries, formado em Ciências da Computação pela
universidade de Yale, faliu sua primeira startup, se deu conta da sua
falta de conhecimento sobre métodos de administração de empresas.
Diante desse fracasso, Ries percebeu que para gerar uma startup de
sucesso são necessárias práticas de gestão de negócios diferentes das
tradicionais.
Como sociedade, dispomos de um conjunto
comprovado de técnicas para administrar grandes
empresas, e conhecemos as melhores práticas para
construir produtos físicos. No entanto, quando se
trata de startups e inovação, ainda estamos
atirando no escuro. Ficamos nos valendo de
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visões, caçando os “grandes homens” capazes de
fazer a mágica acontecer, ou ficamos tentando
analisar nossos novos produtos até não poder
mais. Esses são novos problemas, nascidos do
sucesso da administração no século XX (RIES,
2012, p. 10).

Como ponto de partida, Ries decidiu estudar os ensinamentos da
metodologia lean manufacturing, também conhecida como Sistema
Toyota de Produção.
A lean manufacturing foi criada por um executivo da montadora
Toyota, Taiichi Ohno, durante o período de reconstrução do Japão após
a Segunda Guerra Mundial (1950), objetivando tornar mais eficiente a
produção de veículos. O desafio da montadora era atingir mercados
menores com uma maior variedade de veículos. Para isso, era necessário
executar suas operações com o menor custo possível, sem desperdícios,
com melhoria na qualidade do produto e nos custos de entrega. A
filosofia de gestão tomou como foco a redução de sete tipos de
desperdícios: super-produção, tempo de espera, transporte, excesso de
processamento, inventário, movimento e defeitos. A teoria se
caracterizou por focar apenas na demanda do cliente, descartando do
processo produtivo o que não entregava valor para o cliente
(PINHEIRO; TOLEDO, 2014).
Outro conceito no qual Ries se inspirou foi o do Customer
Development(desenvolvimento do cliente), de Steven Blank,um dos
mais renomados professores dos Estados Unidos, apresentado em seu
primeiro livro The Four Steps to the Epiphany(BLANK, 2005).
Após o lançamento do livro, Blank começou a lecionar o
processo de desenvolvimento do cliente em seu curso na Universidade
de Berkeley, e um de seus alunos tornou-se o primeiro praticante e
incansável evangelista do processo em sua startup: Eric Ries.Blank, que
também trabalhava como consultor em Venture Capital, se tornou
conselheiro da startup de Eric Ries.
Em sua trajetória, Blank percebeu que as atitudes de alguns
empreendedores mantinham um padrão, e um desses padrões era de que
as startups que sobreviviam ao mercado não seguiam um modelo
tradicional de negócio, e sim atuavam por meio da tentativa e erro,
trabalhando paralelamente no desenvolvimento do produto (FURR;
DYER, 2014).
Enquanto companhias estabelecidas executam
modelos de negócio onde os clientes, os
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problemas e as características necessárias do
produto são conhecidos, startups precisam operar
em um modo de „procura‟ à medida que testam e
comprovam cada uma de suas hipóteses iniciais.
Elas aprendem do resultado de cada teste, refinam
as hipóteses e testam novamente, tudo para
encontrar um modelo de negócios que seja
repetível, escalável e lucrativo (BLANK; DORF,
2014).

Para o autor, torna-se essencial ouvir os potenciais clientes,
investigar as suas necessidades e as características do mercado indo a
campo, o que pode ser traduzido pelo seu lema “Get out of the
building!” (em português “Saia do Prédio!”)(BLANK; DORF, 2014).
Esse processo de aprendizado e descoberta do cliente foi
chamado por Blank de Customer Development.Segundo o autor, a
metodologia auxilia na resposta de perguntas feitas rotineiramente pelos
empreendedores ao lançarem novos produtos (BLANK, 2005):
• Quem é o consumidor?
• Onde está o mercado da empresa?
• Como montamos o time correto?
• Como escalamos as vendas?
Foi diante dos ensinamentos de Blank, dos seus estudos sobre
lean manufacturing e as dificuldades da sua startup e da trajetória
enquanto empreendedor que Ries passou a escrever em um blog, a partir
de 2008, chamado Startup Lessons Learned10, conselhos sobre como
resolver de maneira rápida, com repetições e feedbacks constantes do
cliente, os desafios do dia-a-dia de uma startup. Surgia então o conceito
de MVP – Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável, em
português (RIBEIRO, 2014).
A combinação entre o customer development e as metodologias
ágeis de desenvolvimento de negócio, como a lean maufacturing, deram
origem ao lean startup. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento
do cliente é a forma como as startups iniciam a iteração e a testar cada
elemento do modelo de negócios. O desenvolvimento ágil, por sua vez,
é a forma como as startups rapidamente iteram seu produto à medida
que aprendem (BLANK; DORF, 2014; COOPER; VLASKOVITS;
BLANK, 2010).
Esse processo culminou com o lançamento, em 2012, do livro
The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous
10

Ver mais em: http://www.startuplessonslearned.com/
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Innovation to Create Radically Successful Business. O principal objetivo
de Ries era transformar a metodologia original em um método mais
eficiente, aplicável e escalável, para qualquer empreendimento nascente
se aproximar do seu mercado consumidor, tornando seus negócios
sustentáveis (RIES, 2012).
O método da startupenxuta se torna relevante na medida em que
busca tornar o negócio mais eficaz e eficiente. No modelo tradicional de
empreendedorismo, o plano de negócio é o primeiro passo para se abrir
uma empresa, no entanto, este negócio estará sempre baseado em uma
hipótese. A criação do plano nada mais é do que a descrição de como
determinada oportunidade será explorada, já prevendo o seu (NARDES;
MIRANDA, 2014).
Além de ser um documento demorado para se elaborar, podendo
levar semanas ou meses, o plano de negócios não garante que ao final se
tenha um retrato fiel do que é ou pretende ser o empreendimento
(DORNELAS, 2013). O grande risco é de que o documento seja
desenvolvido a partir de uma hipótese errada, e isso acontece quando as
suas hipóteses não são validadas junto aos clientes reais. Por isso, o
plano de negócios não é eficiente em ambientes instáveis e em situações
de mercado difíceis de prever, como de fato são os ambientes das
startups (RIES, 2012).
Devido a isso, Eric Ries afirma que ao invés de escrever um
plano de negócios, os empreendedores devem ir às ruas e testar seu
modelo de negócio junto aos seus clientes. Este é o cerne da
metodologia lean startup, pela qual as startups devem ser criadas a
partir de iterações reais com o mercado com o mínimo de gasto e
esforço possível.Dessa forma, o método enxuto traz a perspectiva de um
desenvolvimento mais ágil voltado para aprendizagem a chamada
aprendizagem validada(RIES, 2012):
A aprendizagem validada é o processo de
demonstrar empiricamente que uma equipe
descobriu verdades valiosas acerca das
perspectivas de negócio presentes e futuras de
uma startup. Ela é mais concreta, mais exata e
mais rápida do que prognósticos de mercado ou o
clássico planejamento empresarial. É o antídoto
principal contra o problema fatal de alcançar o
fracasso: executar com sucesso um plano que não
leva a lugar nenhum(RIES, 2012).
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A melhor forma de visualizar a dinâmica e entender como ocorre
esse processo de aprendizagem validada é analisar o ciclo de feedback
criado por Ries, conforme indicado na Figura 6 a seguir. A partir deste
ciclo é estruturado o feedback do produto (LOPES, 2017).

Figura 6 - Ciclo de Feedback: Construir-Medir-Aprender.
Ideias
III.
Aprender

I.
Construir

Dados

Produto
II.
Medir

Fonte: Adaptada de Ries (2012)

O objetivo desse ciclo é evitar desperdícios e gerar crescimento
para a startup, já que ao final da análise é possível tomar uma decisão:
se deve pivotar (alterar o negócio ou produto) ou preservar (manter o
mesmo negócio ou produto) (RIES, 2012).
Em uma análise simples o ciclo de feedback funciona da seguinte
maneira (NARDES; MIRANDA, 2014; RIES, 2012):
I.
A startup deve desenvolver um produto mínimo viável
(MVP), que se trata da versão mais simples do produto,
envolvendo o menor investimento e esforço possível. A
sua função é testar aderência do produto no mercado. O
MVP não é necessariamente um protótipo, visto que
esse já é considerado uma versão testada;
II.
Com o produto no mercado deve-se medirjuntamente
aos possíveis clientes se os esforços realizados estão no
caminho certo;
III.
Analisadas as métricas dos resultados da iteração do
MVP com os clientes, são avaliados os dados e as novas
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informações que se converteram em aprendizagem.Com
base nisso, o empreendedor pode decidir em pivotar ou
manter o produto original. A isso se dá o nome de
aprendizagem validada.
Ries ainda afirma que o MVP tem por objetivo iniciar o processo
de aprendizagem, e não terminá-lo, e é projetado não só para responder
a perguntas técnicas ou de design do produto, como também testar as
hipóteses fundamentais do negócio (RIES, 2012).
Um produto mínimo viável (MVP) ajuda os
empreendedores a começar o processo de
aprendizagem o mais rápido possível. No entanto,
não é necessariamente o menor produto
imaginável; trata-se, apenas, da maneira mais
rápida de percorrer o ciclo construir-mediraprender de feedback com o menor esforço
possível(RIES, 2012).

Segundo esse raciocínio de Ries, uma startup é originada a partir
da visão dos seus empreendedores. Logo, essa visão será transformada
em hipóteses de negócio, que são testadas por meio do MVP. Os dados
gerados são medidos, e promove-se então os ajustes no modelo ou no
produto, conforme explanado anteriormente. Ou seja, a visão do
empreendedor é o que direcionará a estratégia do produto, podendo ela
mudar (pivô), de modo que o produto será uma otimização da visão do
empreendedor (RIES, 2012).
Um pivô não é apenas uma exortação em favor da
mudança. Lembremos: é um tipo específico de
mudança estruturada, projetada para testar uma
nova hipótese fundamental a respeito do produto,
do modelo de negócio e do motor de crescimento.
É o cerne do método da startup enxuta. É o que
torna as empresas que adotam esse método
resilientes em face dos erros: se pegarmos um
caminho errado, teremos as ferramentas
necessárias para perceber isso e a agilidade para
descobrir outro caminho(RIES, 2012).
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Figura 7 – Relação entre a visão do empreendedor, a estratégia e o
produto segundo Ries.

Produto

Estratégia

Otimização
Pivô

Visão
Fonte: Adaptada de Ries (2012).

Para o autor são dois os tipos de hipóteses do negócio: a hipótese
de valor e a hipótese de crescimento. A primeira se caracteriza por ser
formulada para testar se o produto está de fato fornecendo valor aos
clientes no momento em que estão utilizando o produto. Já a segunda se
caracteriza por testar como os novos clientes descobrirão o produto ou
serviço. Se a empresaestiver fazendo progresso, pode-se manter a
estratégia. Caso contrário, seria aconselhável pivotar e rever as
hipóteses do negócio (EISENMANN, et al., 2012).
Ries faz uma analogia com Henry Ford e a indústria automotiva,
comparando o crescimento de uma startupa motores de crescimento.
Segundo ele, são três principais motores de crescimento que acionam as
startups: os modelos de crescimento viral, recorrente e pago (RIES,
2012).
• Motor de crescimento recorrente: quando a empresa
estabiliza a sua taxa de crescimento muitas vezes e não
sabe como agir para deixar a estabilidade e voltar a
crescer;
• Motor de crescimento viral: quando o produto se espalha
muito rápido com grande adesão do mercado;
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•

Motor de crescimento pago: definido pela análise de
quanto o empreendedor investe para obter o cliente e
qual o retorno dessa aquisição.
Ao identificar o motor de crescimento que uma startup está
usando, pode-se então direcionar a energia onde esta será mais eficaz
para o crescimento do negócio (RIES, 2012).
Considerado por empreendedores do mundo todo como um
verdadeiro manual para a operação de startups, o livro de Ries pode ser
resumido de acordo com cinco princípios (SALAS MARTINEZ, et al.,
2016; RIES, 2012):
I.

II.

III.

IV.

V.

Empreendedores estão por toda parte: conhecendo o
conceito de startup para Ries - “uma instituição humana
projetada para criar novos produtos e serviços sob
condições de extrema incerteza” - é possível concluir que
a metodologia lean startup pode ser aplicada em
empresas de diferentes tamanhos e modelos;
Empreender é administrar: uma startup é uma
instituição, não um produto, desta forma, exige um tipo
de gestão especificamente constituída para seu contexto
de extrema incerteza;
Aprendizado validado: As startups existem para
aprender por meio de experimentos frequentes que
permitem aos empreendedores testar a sua visão e
desenvolver um negócio que seja sustentável;
Construir-medir-aprender: a atividade principal de uma
startup é transformar ideias em produtos e para isso deve
realizar todas as etapas do ciclo do feedback da maneira
mais rápida;
Contabilidade para inovação: esta é a forma mais eficaz
de medir o progresso: definir marcos e usá-los para
priorizar o trabalho.

Por fim, compreendendo o conceito de Blank, segundo o qual
uma startup é uma organização temporária feita para buscar um modelo
de negócios que possa ser reproduzido e ampliado (BLANK, 2013),
também as incubadoras necessitam encontrar modelos a fim de replicar,
com o maior sucesso possível, empreendimentos capazes de alcançar o
crescimento exponencial.
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2.4ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS E SUAS ORIGENS
O termo organização exponencial foi inspirado na célebre Lei de
Moore, quando em 1965 o co-fundador da Intel, Gordon Moore, previu
que a capacidade de processamento da computação dobraria a cada 18
meses (DISCO; VAN DER MEULEN, 1998).
Gordon Earl Moore foi um dos fundadores da Intel, empresa
norte-americana de tecnologia que fabrica circuitos integrados. Em
1965, ele publicou um artigo na Electronics Magazine afirmando que a
quantidade de transistores que poderiam ser colocados nos chips
aumentaria 100% a cada período de 24 meses sem elevar o tamanho do
dispositivo e os custos de produção. Em 1975 Moore reviu a sua “lei”,
prevendo que o poder de processamento da computação dobraria a cada
18 meses. De fato, a indústria de semicondutores se esforçou para
acompanhar essa previsão, que se manteve certeira por muitas décadas
na indústria de circuitos integrados.
Para melhor compreender a Teoria das Organizações
Exponenciais, é necessário compreender a sua estrutura, alicerçada em 3
pilares importantes: a Teoria da Inovação Disruptiva, a Teoria da
Singularidade e a Teoria da Abundância.
2.4.1Teoria da Inovação Disruptiva
O termo inovação se origina do latim innovare (mudar). No
Manual de Oslo, publicação da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que apresenta propostas e
diretrizes para a disseminação da inovação tecnológica, define-se a
inovação como a implementação de um novo conhecimento ou a nova
utilização de um conhecimento já existente, quando este é adquirido por
meio de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) gerado pelas empresas, ou
por meio da compra de uma nova tecnologia (OCDE, 2004).
Schumpeter trata sobre a inovação em seu livro “Teoria do
Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucros, capital,
crédito, juro e o ciclo econômico”, publicado em 1911. Nele, afirma que
a inovação se torna o ponto central para a performance econômica de
uma empresa, sendo essa quem ditará a sua competitividade frente aos
concorrentes. Segundo o autor, a inovação é o resultado da realização de
novas combinações, podendo acontecer por meio da inserção de um
novo bem, de um novo modo de produção, pela criação de um novo
mercado, descoberta de uma matéria-prima, ou pelo estabelecimento de
uma nova organização em qualquer indústria (SCHUMPETER, 1988).
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Quanto aos seus reflexos econômicos, Schumpeter evidencia que
uma invenção não necessariamente induz a uma inovação, assim como,
por si só, não provoca nenhum efeito econômico, ao contrário da
inovação (SCHUMPETER, 1988).
Para Peter Drucker (1962) a inovação se baseia principalmente na
criação de valor, seja na concepção de um novo produto ou serviço, na
criação de uma nova necessidade, ou na adequação de novas finalidades
para velhos produtos. Entendendo a inovação como uma função básica
para as empresas, o autor a considera um instrumento pelo qual os
empreendedores exploram as mudanças e criam oportunidades para
negócios ou serviços diferentes (DRUCKER, 1962). Complementando
essa visão, Tidd e Bessant afirmam que a inovação acontece através da
habilidade de detectar as oportunidades e estabelecer relações para que
estas lhe sejam proveitosas (TIDD; BESSANT, 2008).
Diante do impacto das inovações nas empresas e nos mercados,
Freeman adiciona que sem uma mudança tecnológica não há
crescimento da economia, já que são as inovações tecnológicas que
geram novos investimentos e permitem um ganho de eficiência
(FREEMAN, 2008).
Observando a dificuldade das empresas já estabelecidas no
mercado em criar inovações, Schumpeter concebe o conceito da
destruição criativa (1939). Segundo ele, a grande característica do
capitalismo é a reinvenção, tendo a inovação como seu impulso
transformador. No entanto, entende que não somente a reinvenção, mas
também a destruição e a substituição de certos métodos de produção e
de mercados fazem parte desse processo (SCHUMPETER, 1988).
Com base no conceito de destruição criativa de Schumpeter, no
ano de 1995 os autores Clayton M. Christensen e Joseph L. Bower
publicaram na Harvard Business Reviewum artigo denominado
Disruptive technologies: catching the wave, por meio do qual
introduzem ao mundo da tecnologia o conceito de inovação disruptiva
(CHRISTENSEN; BOWER, 1995):
Fenômeno pelo qual uma inovação transforma um
mercado ou setor existente por meio da introdução
de simplicidade, conveniência e acessibilidade em
empresas onde a complicação e o alto custo são o
status quo. Quando um nicho de mercado já está
defasado (ou se mantém numa constante, sem
crescimento ou sem novidades) e parece
desinteressante ou irrelevante é surpreendido por
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um novo produto ou ideia que redefine
completamente a indústria, temos uma inovação
disruptiva(CHRISTENSEN; BOWER, 1995).

De acordo com os pesquisadores, as tecnologias denominadas
disruptivas são aquelas que fornecem diferentes fontes de valor às
tecnologias convencionais. Inicialmente Christensen e Bower adotaram
o termo “tecnologia disruptiva”, no entanto, para que pudessem incluir
os serviços e produtos passaram a denominar de “inovações disruptivas”
(CHRISTENSEN; BOWER, 1995).
Para Christensen e Bower, a inovação disruptiva introduz uma
nova tecnologia ou serviço com qualidade inferior à fornecida por
produtos ou serviços já existentes no mercado. Por causa da qualidade
inferior, as empresas já estabelecidas no mercado (chamadas pelos
autores de incumbentes) não vêem as novas ofertas como uma ameaça
competitiva e ignoram as mudanças no mercado. Ao longo do tempo, as
novas empresas muitas vezes melhoram sua qualidade e alteram a
participação das incumbentes no mercado. Quando estas começam a
reconhecer a inovação disruptiva como uma competição séria,
geralmente é muito tarde, e as novas empresas já estabeleceram com
sucesso suas posições de mercado (CHRISTENSEN, 1997; WAN;
WILLIAMSON; YIN, 2015).
Para Christensen, Raynor e McDonald (2015) as inovações
disruptivas são possíveis porque normalmente começam em mercados
que as empresas já estabelecidas ignoram. Primeiro as empresas
tradicionais priorizam o atendimento aos clientes de maior poder
aquisitivo, pois estes são o público mais exigente e consequentemente os
mais lucrativos, prestando menos atenção aos clientes menos exigentes.
Isso abre portas para um disruptor focado (à priori) em fornecer a esses
clientes de baixo custo um produto "bom o suficiente". Desta forma, a
inovação disruptiva é aquele processo no qual uma empresa pequena e
dotada de poucos recursos, torna-se capaz de enfrentar com sucesso as
companhias tradicionalmente estabelecidas por investirem nos dois
segmentos de mercado tidos como menos rentáveis: o de menor poder
aquisitivo e o de novos clientes (CHRISTENSEN, et al., 2017).
Christensen é otimista quanto aos resultados advindos da
inovação disruptiva. De acordo com o professor, ela que promove o
crescimento do emprego, cria novos mercados, combate o não consumo,
traduzindo em um efeito econômico multiplicador na cadeia:
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“É importante lembrar que a ruptura é uma força
positiva. Inovações disruptivas não são avanços
de tecnologias que fazem bons produtos melhores;
ao contrário, são inovações que tornam os
produtos e serviços mais acessíveis e baratos,
tornando-os disponíveis a uma população muito
maior”(CHRISTENSEN, et al., 2017).

A Teoria da Singularidade, a seguir, é igualmente otimista quanto
ao impacto da inovação e da evolução tecnológica para a sociedade. No
entanto, diferentemente do viés mais econômico da Teoria da Inovação
Disruptiva, ela analisa o futuro da tecnologia e a relação entre os seres
humanos e os computadores, isto é, a inteligência artificial e o futuro da
humanidade. Ambas as teorias se entrelaçam na medida em que, a partir
desse impacto na vida das pessoas, as implicações econômicas são
inevitáveis.
2.4.2Teoria da Singularidade
A noção de singularidade tecnológica ou a ideia de que os
computadores serão um dia mais inteligentes do que seus criadores
humanos têm recebido muita atenção nos últimos anos (BRAGA;
LOGAN, 2017).Mas foi em 1958 que Stanislaw Ulam, um renomado
matemático ucraniano, utilizou o termo singularidade em seu texto
Tribute to John von Neumann, uma homenagem a um amigo publicada
no Bulletin of the American Mathematical Society. Nele, apresentava
que os humanos um dia se tornariam obsoletos pelos computadores
(ULAM, 1958).
O conceito foi tirado da física e designa fenômenos extremos, que
as equações não são capazes de descrever, a exemplo dos buracos
negros. Exprime o que está além da capacidade de cognição e
previsibilidade:
A aceleração do progresso tecnológico e as
mudanças no modo de vida humana, dão uma
aparência de singularidade essencial na história da
raça, para além da qual os assuntos humanos,
como os conhecemos, não podem continuar
(ULAM, 1958).

Irving John Good,que serviu durante a II Guerra Mundial no
departamento de inteligência britânico, publicou em 1965 um artigo
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intituladoSpeculations Concerning the First Ultraintelligent Machine.
Nele, empregou a expressão “explosão da inteligência”para explicar que
as máquinas ultrainteligentes seriam melhores que os seres humanos em
qualquer atividade intelectual. Segundo Good, essas máquinas
passariam a ser usadas para desenhar outras máquinas inteligentes, que
por sua vez desenhariam outras mais inteligentes e assim
sucessivamente. Essa crença o levou a afirmar que a primeira máquina
ultrainteligente seria a última invenção do homem (REGO, 2014).
Inspirado na Lei de Moore (1965), vista anteriormente, Ray Solomonoff,
pesquisador norte-americano na área de inteligência artificial, apresentou
matematicamente uma progressão das capacidades de auto aperfeiçoamento
da inteligência artificial ao longo do tempo,em seu artigo The Time Scale of
Artificial Intelligence, de1985 (PALAZZO; VANZIN, 2008; BRAGA;
LOGAN, 2017).

Vernor Vinge, por sua vez, popularizou o termo singularidade a
partir da sua obra The Coming Technological Singularity: How to
Survive in the Post-Human Era, de 1993. No artigo, o pesquisador
norte-americano apresenta o termo e previa que no prazo de trinta anos
já existiria tecnologia para a criação de uma inteligência sobre-humana.
Essa super-humanidade seria a essência da Singularidade e a aceleração
do progresso tecnológico a característica central do século. A causa
fundamental dessa mudança seria a iminente criação, por máquinas, de
entidades com inteligência maior que a humana (VINGE, 1993).
Para o autor, a ciência poderia alcançar este avanço por vários
meios (VINGE, 1993):
• O desenvolvimento de computadores humanamente
inteligentes, ou seja, criando equivalência humana em
uma máquina, o desenvolvimento da chamada
inteligência artificial;
• As grandes redes de computadores;
• A ciência biológica poderia encontrar maneiras de
melhorar o intelecto humano natural.
Ainda na década de 80, o inventor e empresário Ray Kurzweil
começou a estudar tecnologias que seguiam padrões de crescimento
exponencial, como as linhas telefônicas e o volume de dados na internet.
No ano de 1988 lançou sua primeira obra, “A era das máquinas
inteligentes”, e já nesta época percebeu que diversas tecnologias
baseadas em informação estavam crescendo exponencialmente, e com
base em suas observações, passou a escrever sobre o futuro das
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tecnologias, tornando-se famoso pela sua capacidade de “prever” o
desenvolvimento tecnológico (DISCO; VAN DER MEULEN, 1998).
Segundo Diamandis e Kotler, Kurzweil previu em seu primeiro
livroa queda da União Soviética, um computador vencendo um
campeonato mundial de xadrez, o surgimento de armas inteligentes e
computadorizadas nas guerras, carros autônomos e, a mais importante
delas, a internet. A partir de então, diversas outras previsões também se
concretizaram a partir de livros seguintes, fazendo do autor um ícone do
futurismo (DIAMANDIS; KOTLER, 2012).
Nolivro The Singularity is Near, publicado em 2005, Kurzweil
desenvolve a chamada Teoria da Singularidade afirmando que durante a
evolução da tecnologia serão incorporadosem nosso funcionamento
biológico processos baseados em computadores até que transcendamos
inteiramente, tornando-nos baseados em máquinas, praticamente
imortais. Segundo ele, este rápido progresso tecnológico deve ocorrer
nos próximos 50 anos (até 2045), caracterizando de forma positiva a sua
visão para o futuro com a Singularidade (KURZWEIL, 2005):
A Singularidade é um período futuro durante o
qual o ritmo da mudança tecnológica será tão
rápido e abrangente que a existência humana neste
planeta será irreversivelmente alterada. Vamos
combinar o nosso poder cerebral - o
conhecimento, as habilidades e as peculiaridades
de personalidade que nos tornam humanos - com
o poder do nosso computador para pensar,
argumentar, comunicar e criar de maneiras que
mal podemos contemplar hoje. Essa fusão de
homem e máquina, juntamente com a súbita
explosão de inteligência de máquina e inovação
rápida na pesquisa de genes e na nanotecnologia,
resultará em um mundo onde não há distinção
entre o biológico e o mecânico ou entre a
realidade física e virtual. Essas revoluções
tecnológicas nos permitirão transcender nossos
corpos frágeis com todas as suas limitações. A
doença, como a conhecemos, será erradicada.
Através do uso da nanotecnologia, seremos
capazes de fabricar quase todos os produtos
físicos sob demanda, a fome no mundo e a
pobreza serão resolvidos e a poluição
desaparecerá. A existência humana sofrerá um
salto quântico na evolução. Nós poderemos viver
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o tempo que escolhermos. O surgimento de tal
mundo é, em essência, a Singularidade.

No livro o autor prevê três revoluções que devem acontecer ainda
na primeira metade do século XXI: a revolução da genética, a revolução
da nanotecnologia ea revolução da robótica (KURZWEIL, 2005).
A revolução da genética seria aquela que estamos vivenciando
neste momento, pela qual se aprende a reprogramara biologia para
conseguir a eliminação virtual de doenças, a expansão dramática do
potencial humano e a extensão radical da vida (KURZWEIL, 2005).
A revolução da nanotecnologia permitiria redesenhar e
reconstruir - molécula por molécula - os corpos e cérebros e o mundo
com o qual o ser humano interage.Hoje por exemplo, um computador
tem a mesma capacidade de processamento de um inseto. No futuro, se
igualaria à capacidade de um rato, depois, de um homem e, finalmente,
de toda a humanidade (KURZWEIL, 2005; TRUCKER, 2006).
Para o autor, a revolução mais iminente e mais poderosa é a
revolução robótica. Por robotização, refere-se à inteligência artificial em
todas as suas variações.Embora argumente que cada nova onda de
progresso tecnológico resolva os problemas de transformações
anteriores, cada umatambém introduziria novos perigos. E tais ondas,
operando separadamente ou em conjunto, seriam as bases da
Singularidade (KURZWEIL, 2005).
O filósofo australiano DavidChalmers relembra que por ser um
tema altamente especulativo, a Singularidade ainda desperta muita
rejeição entre alguns estudiosos. No entanto, considera que a
Singularidade será um dos eventos mais importantes da história. Uma
explosão de inteligência traria enormes benefícios potenciais: a cura
para todas as doenças conhecidas, o fim da pobreza, avanços científicos
extraordinários, etc. Por outro lado, também traria consigoenormes
perigos potenciais: o fim da raça humana; uma corrida armamentista; o
poder de destruir o planeta (CHALMERS, 2010).
Mas assim como Kurzweil, os autores da Teoria da Abundância
têm uma visão bastante otimista do futuro. Isto é, a partir das
possibilidades trazidas pela inovação disruptiva e pelos avanços
tecnológicos, a humanidade poderia resolver problemas sérios e trazer
benefícios reais a toda a população.
2.4.3Teoria da Abundância
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No ano de 2012, os autores Peter Diamandis e Steven Kotler
lançaram o livro Abundância, o futuro é melhor do que você imagina,
onde estabelecem a Teoria da Abundância, segundo a qual o uso das
tecnologias exponenciais será capaz de melhorar os padrões de vida
globais e apresentar soluções diferentes a grandes problemas da
humanidade:
Além das tecnologias de comunicação, forças
exponenciais também estão agindo sobre outras
áreas, incluindo os sistemas de computador e de
rede, a inteligência artificial, a robótica, a
biotecnologia, a bioinformática, a nanotecnologia,
as interfaces entre humanos e máquinas e muito
mais. Essas tecnologias logo irão permitir que a
maior parte da humanidade tenha acesso àquilo
que apenas as pessoas mais ricas têm neste
momento (DIAMANDIS; KOTLER, 2012).

Para os autores, em apenas uma geração será possível fornecer
bens e serviços, antes reservados para uma minoria rica, a toda e
qualquer pessoa que precisar deles:
O importante aqui é a difusão inacreditável das
tecnologias em crescimento exponencial e o
potencial impressionante dessas tecnologias de
melhorar os padrões de vida globais. Um futuro
distante em que tenhamos inteligência artificial
em nossos cérebros soa auspicioso (ao menos para
mim), mas que tal um futuro próximo onde
inteligências artificiais pudessem ser usadas para
diagnosticar doenças, ajudar a educar nossas
crianças ou supervisionar uma rede inteligente de
energia? As possibilidades são imensas
(DIAMANDIS; KOTLER, 2012, p 77).

Diamandis e Kotler (2012) defendem que já seria possível ver a
teoria da abundância acontecendo nos últimos 20 anos, quando as
tecnologias sem fio e a internet se tornaram universais, acessíveis e
disponíveis a quase todo o mundo. Para ambos, já estamos vivendo em
um mundo de abundância de informações e comunicações. Algumas das
evidências trazidas pelos estudiosos são(DIAMANDIS; KOTLER,
2012):
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•
•
•
•
•

A expectativa de vida mundial mais que dobrou nos últimos
100 anos;
A mortalidade infantil caiu a menos de 10% do que apresentava
há 100 anos;
A taxa de analfabetismo caiu de 75% para 20% em 130 anos;
A renda per capita média mundial ajustada à inflação triplicou
nos últimos 100 anos;
O uso da internet cresceu rapidamente: Ano 2000 = 6% da
população mundial; Ano 2010 = 23%; Ano 2020 = 66%.

A Teoria da Abundância preconiza também a expressão “tem
tudo para todo mundo”, segundo a qual é possível diminuir os preços e
compartilhar, transformando as coisas de mais fácil acesso a qualquer
pessoa do mundo:
A humanidade está adentrando um período de
transformação radical em que a tecnologia tem o
potencial de elevar substancialmente os padrões
de vida básicos de todos os homens, mulheres e
crianças do planeta” (DIAMANDIS; KOTLER,
2012).

De acordo com Mahto, Belousova eAhluwalia, os desafios do
século 21 foram estudados por muitos estudiosos, mas incluem pelo
menos seis necessidades humanas básicas: cuidados de saúde; água;
educação; geração de alimentos; energia e meio ambiente. Tem-se assim
a chamada “pirâmide da abundância”, composta por três níveis. No
inferior, encontram-se a comida, a água e a moradia, ao lado de outras
questões elementares para a sobrevivência. No segundo, ficam os
catalisadores de maior crescimento: energia, amplas oportunidades de
educação e acesso à comunicação e à informação. O nível mais alto está
reservado à liberdade e à saúde, duas condições básicas para que
qualquer indivíduo consiga dar sua contribuição à sociedade. A chave
para abundância seriacompreender melhor o fenômeno da inovação
disruptiva e como ela poderia ser usado para causar grandes
transformações sociais (MAHTO, et al. 2017).
Figura 8 - Pirâmide da Abundância
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Saúde |
Liberdade

Energia | Educação | TIC

Comida | Água | Moradia
Fonte: Adaptada de Diamandis e Kotler(2012).

Segundo a Teoria, a criação da abundância está sustentada em um
movimento representado por 6D, do inglês Digitized, Deceptive,
Disruptive, Demonetized, Dematerialized e Democratization(MAHTO,
et al. 2017):









Digitalizado: qualquer coisa que se torne digitalizada decola no
ritmo acelerado da Lei de Moore. Exemplo: fotografia, música;
Enganoso: quando algo é digitalizado, o seu crescimento
inicial é enganoso devido ao ritmo linear nos primeiros
estágios de uma curva exponencial. No exemplo da fotografia,
a Kodak não soube aproveitar a nova tecnologia, por não
acreditar no seu potencial devido ao desempenho inicial
decepcionante;
Disruptivo: o mercado existente de um produto ou serviço é
interrompido pelo novo mercado de uma tecnologia
exponencial. O mercado da fotografia é um ótimo exemplo,
assim como o mercado de locação de filmes, a partir do Netflix
e outros serviços de streaming análogos;
Desmonetizado: o dinheiro é removido da equação à medida
que a nova tecnologia se torna mais barata, muitas vezes a
ponto de se tornar livre. No caso da fotografia, o custo
marginal de tirar uma foto digital é zero; algo parecido vem
ocorrendo para a realização de ligações telefônicas;
Desmistificado: os produtos físicos individualizados são
removidos da equação. As câmeras e as calculadoras, por
exemplo, são "gratuitas" e embarcadas em outros dispositivos,
como smartphones;
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Democratização: uma vez que algo é digitalizado, mais pessoas
podem ter acesso a ela. Esses princípios são aplicados na
indústria com uma série de práticas que transformam as
organizações em exponenciais. Exemplos: Spotify (música),
Netflix (filmes), bibliotecas de livros digitais, entre outros.

Nesse sentido, os autores defendem que diversas empresas já
estão trabalhando sob a ótica da abundância, e não da escassez, a
exemplo de: Uber (compartilhamento de veículos), Airbnb
(compartilhamento de hospedagem), Waze (compartilhamento de
informações de trânsito em tempo real), entre outras.Todas elas ampliam
o acesso e o uso de informações e propriedades, de modo a baratear a
sua utilização, beneficiar um número maior de pessoas e alavancar uma
enorme quantidade de ativos não próprios.
Isso porque o termo exponencial requer pensar além dos padrões
habituais:enquanto as empresas tradicionais estariam se tornando lentas
e burocráticas, as exponenciais constroem uma nova realidade e
disfrutam desse novo paradigma (MAHTO, et al. 2017).
Conforme explicam os autores, o que está mudando é o resultado
da interação de 3 forças, que impulsionam a abundância (HSM
PUBLISHING, 2017):
i) a tecnologia exponencial, que é a facilitadora, com o poder de
conectar e aproximar. A internet supera as limitações de tempo e espaço,
criando assim um mercado mundial de novas tecnologias;
ii)os inovadores, sob a filosofia do “faça você mesmo” (do it
yourself), pela qual as pessoas passam a ter acesso a meios e
informações suficientes para criar uma infinidade de coisas novas; “(...)
pequenos grupos de pessoas podem resolver grandes problemas. (...) no
passado, o melhor que se podia fazer diante de problemas graves era
reclamar - para o governo, para a empresa ou para outra pessoa (...).
Hoje podemos deixar de nos queixar e fazer algo a respeito”; e
iii) a nova geração de tecnofilantropos, que financiam os
inovadores. A X Prize Foundation, por exemplo, é uma organização sem
fins lucrativos da qual Diamandis é CEO, que organiza competições
sobre temas que afetam milhões de pessoas e oferece premiações
àqueles projetos e iniciativas com as melhores soluções.
Haveria ainda uma quarta força a emergir nos próximos anos que
seria o “bilhão ascendente”, formado pelos indivíduos que vão ascender
da pobreza e ingressar no mercado consumidor (HSM PUBLISHING,
2017).
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A chave para a abundância, portanto, está nas organizações
exponenciais, que empregam tecnologias exponenciais para impactar o
mundo:
A tecnologia é uma força libertadora de recursos.
Por exemplo, se tenho uma laranjeira no jardim
carregada de frutas e retiro as dos ramos de baixo,
terei escassez até que disponha da tecnologia
(uma escada) que me permita alcançar as dos
ramos superiores. Assim, novamente as laranjas
serão abundantes (HSM PUBLISHING, 2017).

A seção seguinte apresenta as organizações exponenciais e as
suas características.
2.4.4Teoria das Organizações Exponenciais
Diante do aumento no número de empresas que cresciam em
ritmo muito acelerado, Salim Ismail, Michael S. Malone e Yuri Van
Geest publicaram no ano de 2015 a obra “Organizações Exponenciais”,
cujo objetivo é analisar esse fenômeno do hipercrescimento de empresas
(GEEST, et al., 2015).
No entanto, para compreender o cenário do surgimento da Teoria
das Organizações Exponenciais, cabe analisar as influências que
levaram a ela. Não coincidentemente, a maioria dos autores citados nas
teorias descritas anteriormente fazem parte de uma iniciativa chamada
Singularity University.
Essa Universidade foi fundada no ano de 2008 e está localizada
no Parque de Pesquisas da NASA, na Califórnia. Diferentemente de
universidades tradicionais, a Singularity não tem como objetivo oferecer
cursos regulares de graduação e pós-graduação. Seus propósitos são:
 Educar pessoas e organizações em torno das tecnologias
exponenciais;
 Empoderar líderes visionários com um mindset que não vê
barreiras ou fronteiras;
 Construir comunidades que se dediquem a solucionar os
principais desafios da humanidade.
Não por acaso, os fundadores da Singularity são:
Quadro 3 - Fundadores da Singularity University
Formado em engenharia espacial, genética e medicina pelo MIT e
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Peter
Diamandis

Raymond
Kurzweil
Robert
Richards

Salim
Ismail

Universidade de Harvard;
Fundador da X Prize Foundation;
Co-autor da Teoria da Abundância.
Formado em engenharia pelo MIT;
Ex-CEO da Microsoft;Ex-Diretor de Engenharia do Google;
Autor referência da Teoria da Singularidade.
Formado em engenharia industrial e aeroespacial pela Ryerson
University; Física e astronomia pela University of Toronto; e
Ciência Espacial pela Cornell University;
Fundador e CEO da Moon Express, parceira da NASA.
Formado em Física e Computação - Universidade de Waterloo;
Ex-Vice-Presidente do Yahoo; Criador da Brickhouse, incubadora
da Yahoo;
Fundador da Angstro, vendida para o Google em 2010;
CEO da Singularity University;
Co-autor da Teoria das Organizações Exponenciais.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ou seja, entre os fundadores da Singularity Universityestão os
autores da Teoria da Singularidade, da Teoria da Abundância e da
Teoria das Organizações Exponenciais. O Prefácio e o Pósfacio da obra
Organizações Exponenciais são do autor e empreendedor serial Peter
Diamandis, que estudou em Harvard, aluno do Prof. Clayton
Christensen, considerado o pai da inovação disruptivae professor na área
de Administração.
Salim Ismail é cofundador e principal executivo da Singularity
University. Os outros dois autores daTeoria das Organizações
Exponenciais são:
•
Michael Malone, autor renomado na área de tecnologia
nos Estados Unidos, colunista de diversos jornais e ex
editor da Forbes; e
•
Yuri Van Geest, um dos diretores da Singularity,
empreendedor, membro de conselhos de administração
de empresas e palestrante internacional.
Por organização exponencial, do inglês exponential organization
(ExO), os autores entendem aquela “cujo impacto (ou resultado) é
desproporcionalmente grande – pelo menos dez vezes maior –
comparado ao de seus pares, devido ao uso de novas técnicas
organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas” (GEEST, et
al. 2015. p.19).
De acordo com os autores, os dois principais atributos de uma
organização exponencial quando comparada a uma organização linear
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ou tradicional são: a) uso da informação como seu maior ativo; e b)
acesso a recursos não próprios da empresa (GEEST, et al. 2015. p.45).
Segundo eles, mais do que quaisquer outras organizações, as
ExOs são capazes de lidar e se valer de grandes e valiosas informações,
que são a base do negócio. Além disso, elas acessam recursos não
próprios, alavancados pelo uso intensivo de tecnologias. Exemplo: o
mundialmente famoso aplicativo Waze (controle de tráfego) faz uso das
leituras de GPS dos smartphones dos usuários, coletando um grande
volume de informações, colocadas a disposição de forma estruturada em
tempo real para pessoas do mundo todo (GEEST, et al. 2015. p.45).
Já as organizações tradicionais, embora sejam capazes de crescer
e alcançar patamares mundiais, normalmente levam muito mais tempo e
investem muito mais recursos que as ExOs. Isso porque elas crescem e
se expandem buscando a economia de escala, investindo fortemente em
expansão internacional, fusões e aquisições com o propósito de redução
de custos, aumento das margens financeiras e posição dominante na
economia. Como consequência, tornam-se organizações com grande
número de colaboradores, custos fixos elevados, infraestrutura de
instalações e equipamentos de grandes proporções, o que reduz
drasticamente a flexibilidade, a capacidade de adaptação e a velocidade
de inovação (GEEST, et al. 2015. p. 40-41). O Quadro4 apresenta as
principais diferenças trazidas pelos autores entre as organizações
lineares e as exponenciais:
Quadro 4 - Características das Organizações Lineares x Exponenciais.
CARACTERÍSTICAS
Organização Linear
Organização Exponencial
Centrada
em
resultados Centrada em informação; gerida por
financeiros;
propósito e apurado sistema de
controles de indicadores;
Estrutura de poder top-down e Estrutura descentralizada, autonomia,
hierárquica,
setores
e grupos pequenos e multidisciplinares;
departamentos;
Pensamento sequencial e linear;
Pensamento destrutivo e exponencial;
Planejamento estratégico como Ciclos curtos de planejamento,
extrapolação do passado;
utilização de metodologias ágeis (ágile,
canvas, startup exuta);
Intolerância ao risco;
Tolerância e incentivo ao risco;
Inflexibilidade dos processos; Autonomia,
experimentação,
burocracia;
prototipagem;
Utilização de colaboradores em Uso de profissionais e recursos sob
tempo integral;
demanda; uso da comunidade;
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Possui e controla seus próprios Utiliza ativos alavancados;
ativos;
Fonte: Adaptado livremente pelo autor (GEEST, et al. 2015. p.101).

Embora não exista um marco específico do surgimento das ExOs,
os autores consideram o ano de 2006, quando a empresa Amazon lançou
o Amazon Web Services, criando a nuvem de baixo custo para as
pequenas e médias empresas. Isso fez com que o custo de manutenção
de dados caísse consideravelmente, deixando ainda de ser um custo fixo
para se tornar um custo variável para as empresas. A partir de então,
praticamente todas as startups do mundo se tornaram clientes da
Amazon ou de estruturas em nuvem semelhantes (GEEST, et al. 2015.
p.101.).
A fim de explicar o porquê tais empresas crescem em um nível
tão superior às demais empresas, e com o fim de identificar as principais
características comuns entre as ExOs, os autores Salim Ismail, Michael
Malone e Yuri Van Geest analisaram as 100 startups que mais
cresceram no mundo entre 2009 e 2014. Como conclusão, eles
identificaram 10 atributos que mais contribuem para alavancar este
crescimento exponencial, além de um traço comum a todas: a existência
do que eles chamaram de Propósito Transformador Massivo (PTM)
(GEEST, et al. 2015. p.50).
Segundo a teoria dos autores, o PTM representa o propósito da
empresa, que no caso de uma ExO, deve ser necessariamente grande e
ambicioso. Todas elas possuem um objetivo fundamental de
transformação radical, que é sempre inspirador e aspiracional, ao
contrário das declarações de missão tradicionais, que não cumprem tais
requisitos. O TED, por exemplo, tem como propósito “Disseminar
ideias que merecem ser disseminadas”, o Google “Organizar a
informação do mundo”, a Quirky “Tornar a invenção acessível”
(GEEST, et al. 2015. p. 50-54).
Muito mais do que uma frase de efeito, o PTM é capaz de gerar
um “poder da atração”, que inspira pessoas, comunidades, colaboradores
e cria uma mobilização de impacto cultural e social. Isso significa que
uma marca aspiracional ajuda a fidelizar clientes, a reduzir custos,
acelera o crescimento e gera identificação com problemas mundiais e,
principalmente, atinge pessoas dispostas a ajudar nesse
movimento(GEEST, et al. 2015. p.50-54).
Os demais 10 atributos foram divididos pelos autores em 2
grupos: SCALE e IDEAS. O grupo SCALE (escala) representa os cinco
atributos internos de uma ExO: Equipe sob demanda; Comunidade e
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Multidão; Algoritmos; Ativos alavancados; Engajamento. O grupo
IDEAS (ideias) representa os atributos externos de uma ExO: Interfaces,
Dashboards Experimentação, Autonomia e Tecnologias Sociais. O
Quadro 5 resume os 10 principais atributos de uma ExO (GEEST, et al.
2015. p.50):
Quadro 5 - Atributos das Organizações Exponenciais.

Equipe sob
demanda

Comunidade e
Multidão

Algoritmos

11

ATRIBUTOS EXTERNOS: ESCALA
Se refere ao aproveitamento de profissionais externos,
contratados sob demanda (não exclusivos da empresa).
Isso fornece redução de custos fixos, diminui o
gerenciamento dos colaboradores em tempo integral, dá
acesso a profissionais de alta performance, com perfis
específicos e atualizados. Dota a organização de
velocidade, funcionalidade e flexibilidade.
A divulgação do PTM e a realização de iniciativas
transparentes e abertas ao público atraem pessoas e
criam uma comunidade em torno do negócio, engajadas
pelo mesmo propósito. A comunidade normalmente é
constituída pelos membros da equipe da empresa,
usuários, clientes, fornecedores, parceiros e fãs. A
comunidade interage diretamente com a organização e
os seus membros se engajam pessoalmente no
desenvolvimento da ExO.
A multidão é constituída por pessoas fora do âmbito da
comunidade, ou seja, mais distantes do núcleo da
organização, e normalmente pode atingir uma
quantidade enorme de membros, que é o grande sonho
de toda ExO. A multidão aumenta a fidelidade à
organização, promove o seu crescimento exponencial,
colabora com a criatividade e a inovação em torno do
negócio, valida novas ideias e produtos e muitas vezes
ajuda a financiá-los por meio de crowdfunding11.
Todas as ExOs se estruturam tendo a informação como
base. Os algoritmos permitem que os produtos e
serviços sejam escaláveis. Baseia-se na premissa que

“Crowdfunding é uma tendência cada vez mais popular e ajuda a financiar
ideias utilizando a web para reunir um grande número de investidores
comparativamente pequenos – dessa forma, não só levanta o capital, como
também reflete o interesse do mercado”. Fonte: GEEST, et al. 2015. p. 61.
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nos últimos dois anos foram produzidos no mundo nove
vezes mais dados do que em toda a história da
humanidade. Diante da complexidade gerada por isso,
acredita-se que todas as ideias, decisões e negócios do
futuro serão baseados em uma grande quantidade de
dados, que, portanto, deverão ter sido analisados por
meio de algoritmos. As ExOs costumam seguir 4
passos: 1) reúnem dados coletados por humanos,
sensores ou importados de bases públicas; 2) organizam
os dados para que demonstrem valor; 3) aplicam os
dados a um problema, mercado, necessidade, área de
inteligência; 4) expõem os dados, especialmente para a
comunidade, que os utiliza, desenvolve e aprimora.

Ativos
alavancados

Engajamento

Interfaces

Dashboards

As ExOs possuem poucos ou nenhum ativo, mesmo em
áreas estratégicas. Elas alugam, compartilham,
alavancam por meio das tecnologias. Por isso a
importância do uso de equipe sob demanda e da
existência da comunidade e multidão. Isso confere
flexibilidade, agilidade, escalabilidade, reduz custos
fixos e retira a necessidade de gerenciar ativos próprios.
O engajamento da comunidade e da multidão é
essencial para o crescimento exponencial. Não basta
que o produto ou o serviço sejam de ótima qualidade. O
engajamento é necessário porque induz o
comportamento humano colaborativo, aumenta a
fidelidade à marca, alavanca o marketing, permite a
experimentação e ciclos de feedback e converte
multidão em comunidade.
ATRIBUTOS INTERNOS: IDEIAS
As interfaces de uma ExO processam e filtram as
externalidades captadas pelos atributos externos
(ESCALA) e colocam-nos a disposição dos controles
internos da organização por meio de algoritmos e fluxos
de trabalho automatizados. Como as ExOs trabalham
com um grande volume de dados (abundância), quanto
maiores as organizações, mais importantes as interfaces,
que assumem um papel de diferenciação das empresas.
Exemplos: App Store da Apple e AdWords, do Google.
O hipercrescimento gera a necessidade de estruturas
rígidas de controle. Os dashboards são essenciais para
medir e gerenciar as grandes quantidades de dados
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disponíveis em uma ExO, tornando-os acessíveis a
todos na organização. Os dashboards das ExOs são
adaptáveis, em tempo real, e reúnem todas as métricas
importantes para o desenvolvimento do negócio,
inclusive os objetivos, metas e resultados dos
colaboradores. Por meio deles são monitorados fatores
críticos para o crescimento, em tempo real, permitindo
correção de erros rapidamente e contribuindo para a
consolidação da cultura da organização a medida que
ela cresce aceleradamente.

Experimentação

Autonomia

Segue o método da startup enxuta(lean startup), criado
por Eric Ries e Steve Blank, que por sua vez e baseia no
lean manufacturing, criado pela Toyota na década de
50, que preconiza a eliminação de todos os processos
ineficientes e que não gerem valor para o cliente final.
Para uma startup enxuta é essencial falhar rápido e com
frequência. Ou seja, ao contrário do modelo tradicional
de desenvolvimento de novos produtos ou serviços, que
contam com longos períodos de ideação, triagem,
pesquisa, desenvolvimento, design, teste e lançamento,
durante os quais se investe muito tempo, recursos e
pessoas, as startups enxutas devem inovar rapidamente,
e por consequência, falhar rapidamente. Trata-se de um
ciclo no qual os protótipos são levados repetidamente
ao mercado, gerando aprendizado, melhorias contínuas
e eliminação de ineficiências ao longo do processo. Isso
faz com que o custo do desenvolvimento seja muito
menor, a capacidade de inovação seja muito maior, e o
risco do fracasso seja reduzido consideravelmente.
As ExOs são geridas por meio de equipes autoorganizadas e multidisciplinares, sem uma rígida
hierarquia e com autoridade descentralizada. Esse
cenário se adequa bem ao perfil das novas gerações, que
buscam mais autonomia, liberdade e flexibilidade no
trabalho. Isso significa que modalidades como o
trabalho remoto e a terceirização ganham força nesse
novo modelo organizacional. De outro lado, a
responsabilidade de cada profissional aumenta, bem
como a cobrança por resultados, que ficam visíveis a
toda a organização. Consegue-se com isso maior
comprometimento, responsabilidade, agilidade e noção
de pertencimento. Aqueles profissionais que não se
adequam à cultura da organização rapidamente saem e
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dão lugar a novas pessoas.
As tecnologias sociais oferecem informações
atualizadas em tempo real nas organizações. Como a
comunicação é item essencial em uma ExO, as
tecnologias sociais reduzem a distância entre a obtenção
e o processamento da informação até a tomada de
Tecnologias
decisões; alavancam a comunidade; e permitem que as
Sociais
informações fluam naturalmente por meio da
organização. Desse modo, as tecnologias sociais apoiam
ciclos de decisão mais rápidos, facilitam a comunicação
e a capacidade de aprendizado, bem como cooperam na
interação da equipe durante o hipercrescimento.
Fonte: Criado pelo autor com base nas informações presentes em: GEEST, et
al. 2015. p. 51-103.

Com base nos 10 atributos apresentados, além do PTM, os
autores desenvolveram um questionário com 21 perguntas a fim de
identificar o quociente exponencial de uma organização (Anexo 1).
Cada pergunta possui quatro alternativas, cada uma valendo 1, 2, 3 ou 4
pontos. São consideradas exponenciais aquelas que obtêm nota superior
a 55, de um máximo de 84 pontos. Dentre as 100 startups investigadas,
as 10 seguintes alcançaram o maior desempenho (em ordem alfabética):
Airbnb, GitHub, Google, Netflix, Quirky, Tesla, Uber, Waze, Valve e
Xiaomi (GEEST, et al. 2015. p.102).
O questionário objetiva, portanto, indicar quais empresas teriam
mais potencial para se tornar uma organização exponencial e crescer a
um ritmo pelo menos 10 vezes superior à média de mercado. Embora
não seja aplicável somente a empresas de base tecnológica, devido aos
atributos apresentados é mais comum que empresas que empregam alta
tecnologia tenham condições de reunir os elementos necessários
apontados em cada um dos itens.
No Quadro 6 são listadas algumas das ExOs mais conhecidas
mundialmente, cujas taxas de crescimento e valor de mercado tiveram
uma trajetória em ritmo exponencial.A título ilustrativo, são
apresentados seus valores de mercado (aproximados) assim como seu
quociente exponencial. O valor do quociente exponencial é a pontuação
que cada empresa obteve no questionário, disponibilizados no website
Top 100 Exponential Organizations12 cujo objetivo é ranquear as 100

12

Ver mais em: http://top100.exponentialorgs.com
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organizações mais escaláveis do mundo. Esse número não representa a
sua posição dentro do ranking mas sim pontuação obtida por cada uma.
Quadro 6 - Lista de Organizações Exponenciais x Valor aproximado de
mercado x Coeficiente Exponencial.
Empresa

Segmento

Valor De
Mercado
(Bilhões De
Dólares)
741,8
403,07
262,7
250

Eletrônicos, Mídia
Big Data, Mídias digitais
Cloud Computing, Mídia
Redes
sociais,
Mídias
digitais
Comércio eletrônico
Alibaba
Mobilidade
Uber
Comunicação
Twitter
Vídeos
Netflix
Fotos
Instagram
Automóveis
Tesla
Hospedagem
Airbnb
Comunicação
WhatsApp
Comunicação
Snapchat
Música
Spotify
Mobilidade
Waze
Fonte: Elaborado pelo autor. Coleta orgânica a
livremente da internet (2017).
Apple
Google
Amazon
Facebook

QuocienteEx
ponencial
64
73
67
67

210,7
66
51
73
51
67
41,6
68
33
67
26
56
25,5
74
22
63
19
67
8,4
62
1,15
71
partir de dados extraídos

Pela análise do quadro, justifica-se, por exemplo, o fato de uma
empresa altamente inovadora no segmento de automóveis, como a
Tesla, obter quociente exponencial inferior ao Airbnb. Naturalmente,
devido aos meios de produção e investimentos necessários para
aumentar a sua produção e vendas de carros, a Tesla têm mais
limitadores para escalar rapidamente que uma empresa como o Airbnb,
cuja capacidade de crescimento é virtualmente ilimitada, já que não
depende de ativos próprios e investimentos da mesma ordem.
Além disso, não se observou uma relação direta entre o quociente
exponencial e o valor de mercado da empresa. Mesmo porque, os
parâmetros utilizados para estabelecer ambos os valores são muito
diferentes. De um lado, o quociente exponencial, cuja nota máxima é 84,
verifica quão próxima a empresa está das características principais
encontradas nas organizações de maior crescimento estudadas pelos
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autores. De outro, o valor de mercado das empresas reflete um conjunto
de fatores muito mais amplo, normalmente atrelados ao valor da ação da
empresa listada na bolsa de valores. De qualquer modo, todas as
empresas têm um quociente exponencial muito alto, sendo o menor 56
(Tesla), e o maior 74 (Airbnb), e valores de mercado que vão de 1 a 740
bilhões de dólares.
Como se vê, as empresas listadas possuem atributos significativos
de organizações exponenciais, o que se reflete em seu valor de mercado.
O Capítulo 3, a seguir, detalha a metodologia relacionada ao
questionário que mede o quociente exponencial, bem como a sua
aplicação a um conjunto de empresas incubadas.

2.5CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Neste capítulo tratou-se da origem das Organizações
Exponenciais e de todas as teorias que a sustentam. Para isso, foi
necessário iniciar o referencial teórico com a definição de habitats de
inovação, seguido pela definição de incubadoras e startups. Viu-se que
os habitats de inovação, assim como as incubadoras de empresas são
espaços diferenciados, que permitem que as inovações ocorram,
estimulando o compartilhamento de informações e conhecimento,
gerando networking, minimizando os riscos e maximizando os
resultados das startups.
Neste capítulo também se abordou a evolução tecnológica,
prevista na Lei de Moore. A ideia de que no futuro a inteligência
artificial vai superar a humana recebeu a denominação de singularidade
tecnológica. A Teoria da Abundância, por sua vez, afirma que o uso das
tecnologias exponenciais promoverá a melhoria dos padrões de vida
globais, apresentando soluções diferentes a grandes problemas da
humanidade. Não coincidentemente, a maioria dos autores citados nas
teorias anteriores também contribuíram para a elaboração da Teoria das
Organizações Exponenciais.
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A contribuição da Teoria das Organizações Exponenciais está na
capacidade de identificar os atributos comuns a empresas que cresceram
muito acima da média de mercado. Conhecer o quociente exponencial
de empresas que já são consagradas e já possuem enorme valor de
mercado não necessariamente agregam informações tão relevantes. A
relevância está justamente em conseguir identificar, o mais
precocemente possível, se um conjunto destartups reúne características
e atributos capazes de determinar com assertividade quais delas têm as
maiores chances de se tornarem empresas de escala global.

3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta os procedimentos adotados para sustentar
a fase empírica desta pesquisa, com o intuito de alcançar respostas ao
problema exposto a partir da revisão bibliográfica realizada.
Para isso são apresentadas: a caracterização da pesquisa;a
hipótese de pesquisa, os critérios para a seleção da população; a amostra
investigada; o instrumento e os procedimentos realizados para a
implementação do estudo e para a coleta de dados.
Para a consecução dos objetivos propostos e estudo do problema
apresentado, decidiu-se aplicar o questionário “Qual é seu quociente
exponencial” contido na obra Organizações Exponenciais.“Por que elas
são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua (e o que
fazer a respeito)”dos autores Salim Ismail, Michael S. Malone e Yuri
Van Geest, às empresas incubadas na incubadora MIDI Tecnológico, de
Florianópolis.
A aplicação se deu em dois momentos, no ano de 2015 e no ano
de 2017, às mesmas empresas, a fim de verificar a variação ou não das
respostas e do quociente exponencial obtido por cada uma.
3.1CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A caracterização da pesquisa foi realizada utilizando o modelo de
Saunders et al. (2003)o qual compreende: filosofia de pesquisa, lógica
de pesquisa, abordagem do problema, objetivos da pesquisa, estratégias
da pesquisa, horizonte do tempo, técnica e coleta de dados.
Entende-se que esta pesquisa segue a filosofia fenomenológica,
tendo em vista o interesse em entender o comportamento das empresas a
partir de referências e por ter como foco produzir dados qualitativos, ou
seja, a não mensuração dos fenômenos pelo interesse na geração de
teorias (COLLIS, J.; HUSSEY, 2005).
A lógica de pesquisa a ser adotada é a indutiva, método que se
baseia na generalização, partindo-se de dados particulares e
extrapolando-os para um nível mais amplo e geral. O objetivo é tirar
conclusões amplas e universais a partir da análise de dados específicos
consistentes associados a dois fenômenos, dos quais se inferem verdades
mais
amplas.
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Figura 9 - Delineamento da pesquisa - Research Onion

Fonte: Adaptada de Saunders, et al., 2003. p. 83.

No que tange aos objetivos da pesquisa, classifica-se como
descritiva e exploratória. A pesquisa descritiva é aquela na qual existe o
desejo de descrever as características de um fenômeno, buscando
explicações de opiniões, atitudes e percepções de determinada
população. A pesquisa exploratória, por sua vez, tem a intenção de
descobrir e analisar os fatores, mecanismos e as características das
empresas estudadas que promovem o desenvolvimento acelerado, uma
vez que essa informação é desconhecida e precisa ser explorada para
proposição de diretrizes para implantação em processos de incubação
(RICHARDSON, 1999).
De acordo com os objetivos específicos definidos, a abordagem
do problema do presente estudo tipifica-se como predominantemente
qualitativa, haja vista que os resultados descritivos serão alcançados
através do contato do pesquisador com a situação estudada, destacando
o não intervencionismo do pesquisador (GODOY, 1995).
A pesquisa qualitativa proposta não se preocupará com a
representatividade numérica dos aspectos levantados juntos aos gestores
das empresas incubadas no MIDI Tecnológico no que concerne à
aplicação do questionário (descrito adiante), mas sim com suas
interpretações e significados (SILVEIRA; CÓDOVA, 2009). A
abordagem qualitativa será utilizada como preocupação fundamental ao
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estudo da realidade empírica, valorizando o contato direto do
pesquisador, e destacando a palavra escrita como fundamental na
disseminação dos resultados, visto que a informação coletada será
construída e interpretada (DEMO, 2001).
Para Lakatos e Marconi (2003), a abordagem qualitativa visa
analisar e interpretar aspectos mais profundos e detalhados que não
podem ser mensuráveis, possibilitando uma análise mais específica, e
que geralmente é recomendada para estudar grupos sociais ou
indivíduos, assim como os funcionários de uma organização. Sendo
assim, permite compreender de maneira intensa os mecanismos que são
capazes de promover o desenvolvimento acelerado de empresas
identificadas como alto potencial de escalabilidade (LAKATOS;
MARCONI, 2003).
Definida a metodologia deste estudo (qualitativa), passa-se à
definição do método de pesquisa a ser utilizado. Assim, para responder à
pergunta de pesquisa - Como as incubadoras de empresas podem
identificar startups com perfil para ocrescimento exponencial? - dentre
as estratégias contempladas nos estudos qualitativos, selecionou-se a
Pesquisa Bibliográfica, o Estudo de Caso e a Pesquisa-Ação.
Especificamente sobre o estudo de caso, Yin (2005) observa que
é um método adequado a problemas que se aplicam questões do tipo
“por que” e “como”. De acordo como as unidades de análises destacadas
pelo autor, a pesquisa realizada por meio de estudo de caso pode incluir
tantos estudos de casos únicos quanto de casos múltiplos. Stake (2000)
identifica o estudo de caso coletivo, no qual o pesquisador estuda vários
casos para obter informações sobre um problema que permitam uma
generalização na investigação do fenômeno em questão. Sendo assim,
trata-se aqui de um estudo de casos múltiplos considerando que será
feita umaanálise aprofundada em 14 empresas incubadas (as
respondentes do questionário) na incubadora MIDI Tecnológico (YIN,
2005).
O procedimento Pesquisa-ação é definido por Fonseca (2002)
como aquele que pressupõe uma participação planejada do pesquisador
na situação problemática a ser investigada (FONSECA, 2002).
Congruentemente à esta definição este trabalho objetiva a alteração da
realidade observada; onde o pesquisador abandona o papel de
observador em troca de uma atitude participativa no desenvolvimento do
estudo. (FONSECA, 2002).
Por fim, o horizonte temporal da pesquisa é o longitudinal, ou
seja, a pesquisa é analisada em dois momentos com o mesmo grupo de
empresas. A primeira coleta foi realizada no ano de 2015 e a segunda
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em 2017, resultando em um espaço de tempo de 2 anos. A escolha de tal
horizonte temporal traz benefícios científicos e qualitativos à pesquisa
ao gerar duas análises descritivas de um mesmo fenômeno em
momentos diferentes, possibilitando verificar a evolução do quociente
exponencial dasstartups da incubadora MIDI Tecnológico e compará-lo
com o desempenho das empresas analisadas, possibilitando avaliar o
modelo aplicado e propor recomendações para implantação em
processos de incubação.
Cabe ressaltar que entre os dois períodos da coleta não foram
realizadas ações de interferência no processo de incubação em razão dos
resultados da primeira coleta. Isto é, a incubadora decidiu por aguardar o
resultado de ambas as coletas antes de iniciar ações específicas
relacionadas aos resultados obtidos.
3.2HIPÓTESE DE PESQUISA
Acredita-se que o questionário “Qual é seu quociente
exponencial” contido na obra “Organizações Exponenciais” (2015), de
Salim Ismail, Michael Malone e Yuri Van Geest é adequado para
identificar as startups dotadas de maior potencial para o crescimento
exponencial, com base nas características nela identificadas e
comparáveis às das 100 empresas que mais crescem no mundo,
identificadas e analisadas pelos autores na obra supracitada.
3.3CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS EMPRESAS
As empresas escolhidas como objeto do estudo tiveram como
critério de escolha a intencionalidade não probabilística. A escolha não
probabilística se deu por critérios de acessibilidade, pelo fatode o autor
ocupar a função de coordenador da incubadora MIDI Tecnológico,
quanto pelo interesse das próprias empresas em preencher de forma
voluntária o estudo.
A incubadora é considerada uma das melhores do país, premiada
quatro vezes como a melhor do país pela ANPROTEC e uma vez como
a 5ª melhor do mundo, e com histórico de graduação de mais de 100
startups em 19 anos de atuação. Com isso, todas as empresas incubadas
à época da primeira coleta (19startups) receberam a solicitação para
participação no estudo.
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3.4PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE
DADOS
Dentre as técnicas qualitativas para a coleta de dados primários,
foi utilizado um questionário (Anexo I), com perguntas fechadas
visando obter informações relacionadas aos mecanismos capazes de
promover o desenvolvimento acelerado de empresas identificadas como
dotadas de alto potencial de escalabilidade.
O questionário utilizado para a coleta do quociente exponencial
das empresas incubadas foi retirado do livro: “Organizações
Exponenciais” dos autores Geest, Ismail e Malone. Segundo eles, para a
sua elaboração foram levados em consideração os seguintes
aspectos(GEEST, et al. 2015):
a)90 entrevistas ou pesquisas com os principais empreendedores e
visionários do mundo da tecnologia, tais como Marc Andreessen, Steve
Forbes, Paul Saffo, Philip Rosedale, entre outras;
b)60 livros clássicos de gestão da inovação, de autores como Eric
Ries, Jim Collins, John Hagel, Gary Hamel, Reid Hoffmann e Michael
Cusumano, entre outros;
c)100 startups entre as mais bem-sucedidas e que mais crescem
no mundo;
d) Dezenas de entrevistas com executivos de nível C (ocupantes
de cargo de vice-presidência ou superior) de empresas da Fortune 200
(as duzentas maiores empresas em receita do mundo);
e)Apresentações e informações extraídas do corpo docente da
Singularity University.
O questionário foi baseado em 11 características principais
detectadas pelos autores nas 100 organizações que crescem a uma taxa
exponencial (pelo menos 10 vezes a mais que seus pares).
As 11 características são: o “Propósito Transformador Massivo”
(PTM) e dois grupos de 5 atributos cada. O primeiro grupo reúne os
chamados atributos externos (ESCALA) e o segundo grupo os atributos
internos (IDEIAS). Os cinco atributos externos analisados foram:
Equipe sob demanda; Comunidade e Multidão; Algoritmo; Ativos
alavancados e Engajamento. Os cinco atributos internos são: Interfaces;
Dashboards, Experimentação, Autonomia e Tecnologias Sociais.
O questionário contém 21 perguntas, com quatro opções cada. A
primeira opção tem sempre valor igual a 1, a segunda recebe nota 2, a
terceira nota 3 e a quarta nota 4. Ao respondente não é informada a
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escala de pontuação, e ele deverá escolher apenas uma opção, que mais
se encaixa em seu perfil. Isso significa que a nota mínima possível é 21
e a máxima, 84. A nota equivale ao quociente exponencial, e segundo a
metodologia, quanto maior o seu valor, mais características das
organizações exponenciais possui a respondente.
Caso a empresa ou organização obtenha nota igual ou superior a
56, é classificada como exponencial, segundo a metodologia dos
autores.As 21 perguntas do questionário estão divididas em sete seções,
conforme o Quadro 7:
Quadro 7 - Seções e questões relacionadas
SEÇÃO
Questões
I - Recursos Humanos e Gestão de Ativos
1a3
II - Comunidade e Multidão
4e5
III - Engajamento da Comunidade e Multidão
6e7
IV - Capacitação Social e de Informação
8e9
V - Dados e Algoritmos
10 a 17
VI - Autonomia e Descentralização
18 e 19
VII - Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
20 e 21
Fonte: Elaboradopelo autor com base nas informações presentes em: GEEST, et
al. 2015. p. 50.

No Quadro 8 a seguir é apresentado o questionário nas colunas
„Itens‟, „PERGUNTA‟ e „ALTERNATIVAS‟. Junto a cada pergunta são
realizados comentários sobre os itens tratados:13

13

Questionário extraído integralmente de: GEEST, et al. 2015. p.265 a 272.
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Quadro 8 - Perguntas do questionário “Qual é seu quociente exponencial?”
Item

PERGUNTA

1

Até que ponto você
utiliza colaboradores
de tempo integral vs.
Prestadores de serviços
sob demanda?

2

Até que ponto você
alavanca recursos
externos para executar
funções de negócios?

ALTERNATIVAS
Seção 1: Recursos Humanos e Gestão de Ativos
☐ Usamos somente colaboradores em tempo
integral.
☐ Usamos principalmente colaboradores em
tempo integral com alguns prestados de serviço
sob demanda em áreas não críticas (por exemplo,
TI, produção de eventos, etc.).
☐ Usamos alguns prestadores de serviço sob
demanda para auxiliar nas áreas de missão crítica
(por exemplo, operações, produção, recursos
humanos etc.).
☐ Usamos principalmente prestadores de serviço
sob demanda, além de uma pequena equipe
central em tempo integral.
☐ A maioria das funções de negócios é tratada
por colaboradores internos.
☐ Terceirizamos algumas funções administrativas
e de apoio (por exemplo, contas a pagar, contas a
receber, help desk, instalações, etc.).
☐ Terceirizamos algumas funções de missão
crítica (por exemplo, Appel e Foxconn).
☐ Enfatizamos a agilidade – até mesmo as
funções de missão crítica são terceirizadas como

COMENTÁRIO
Nas perguntas 1 e 2 analisa-se a
capacidade de a empresa agregar
profissionais não contratados em
tempo integral (no Brasil, sob a
regulamentação da “CLT” –
Consolidação
das
Leis
do
Trabalho), afim de adaptar-se
rapidamente a um crescimento na
demanda, por exemplo.
A gestão de equipes terceirizadas
requer organização e metodologias
adequadas, mas julga-se essencial
para
empresas
de
rápido
crescimento conseguir ampliar (ou
reduzir) rapidamente o número de
profissionais
envolvidos
nos
projetos.
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custos variáveis, em vez de custos fixos.
3

Até que ponto você
possui vs. aluga os
ativos em sua
organização?

4

Até que ponto você
gerencia e interage com
sua comunidade
(usuários, clientes e
parceiros, fãs)?

☐ Possuímos todos os ativos, exceto
equipamentos
periféricos
(por
exemplo,
copiadoras).
☐ Temos acesso a alguns equipamentos/serviços
essenciais sob demanda (por exemplo,
computação em nuvem).
☐ Usamos ativo sob demanda em várias funções
de negócios (por exemplo, hackerspaces ou
escritórios compartilhados vs. Leasing ou compra
de escritório; usar a NetJet vs. Comprar um
avião).
☐ Usamos ativos sob demanda, mesmo em áreas
de missão crítica (por exemplo, Apple e Foxconn).

Seção 2: Comunidade e Multidão
☐ Temos uma participação muito passiva com
nossa comunidade (ou seja, nós usamos alguns
meios de comunicação social).
☐ Alavancamos nossa comunidade para pesquisa
de mercado e outras atividades de pesquisa.
☐ Usamos ativamente a comunidade para
divulgação, apoio e comercialização.
☐ A comunidade tem uma grande influência em

Quando uma empresa precisa
crescer rapidamente, normalmente é
necessário investir um grande
volume de recursos financeiros caso
ela queira ter a propriedade de
todos os ativos que necessita.
Aquelas empresas capazes de
utilizar recursos compartilhados,
pagos conforme o uso, para crescer
com base em ativos de terceiros,
têm mais facilidade de escalar e
suprir as necessidades de cada
momento da empresa. No entanto
isso requer uma gestão eficiente
para manter os custos adequados.

Na tradução oficial do livro para o
português, as palavras comunidade
e multidão foram designadas para
identificar o público que interage
com a marca/empresa. Como é
sabido,
algumas
marcas
conseguiram construir uma legião
de seguidores, que não só se torna
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nossa organização (por exemplo, ideias de
produtos, desenvolvimento de produtos).
5

Como você se engaja
na sua comunidade?

6

Você converte
ativamente “a
multidão” (público em
geral) em membros da
comunidade?

☐ Nenhum engajamento, além do atendimento ao
cliente padrão (por exemplo, CRM tradicional).
☐ Nossa comunidade é centralizada e a
comunicação é “um para muitos” (por exemplo,
TED.com, Apple).
☐ Nossa comunidade é descentralizada e a
comunicação é “muitos para muitos”, mas passiva
e de propósito único (por exemplo, LinkedIn,
Facebook).
☐ Nossa comunidade é descentralizada, a
comunicação é “muitos para muitos” e conduz a
criação valor peer-to-peer (por exemplo, DIY
Drones, GitHub, Wikipedia).
Seção 3: Engajamento da Comunidade e Multidão
☐ Usamos técnicas padrão como RP (relações
públicas) para aumentar a percepção.
☐ Alavancamos a mídia social para fins de
marketing.
☐ Usamos a gamificação e concursos de incentivo
para transformar a Multidão em Comunidade.
☐ Nossos produtos e serviços são inerentemente
projetados para converter Multidão em

cliente dos seus produtos e serviços,
mas também auxilia com feedback,
defende a empresa em redes sociais,
realiza eventos, ajuda a divulgar os
novos produtos e criam um valor
adicional à empresa. Isso pode ser
verificado em marcas como Apple,
Harley Davidson, Tesla, Netflix,
entre muitas outras.
Sabendo a importância desse fator
para o crescimento exponencial de
uma empresa são dedicadas 4
perguntas (2 seções) a esses temas,
especialmente para verificar como a
empresa se relaciona com o seu
público e como realiza o seu
engajamento.
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Comunidade
(por
exemplo,
memes
compartilháveis como bigode da Lyft ou a
assinatura do Hotmail).
7

Até que ponto você usa
a gamificação ou os
concursos de incentivo?

8

Até que ponto seus
produtos|serviços são
baseados em
informação?

☐ Usamos a gamificação|concursos de incentivo
apenas para a motivação interna (por exemplo,
vendedor do mês).
☐ Usamos a gamificação básica externamente
(por exemplo, programas de fidelidade, programas
de passageiro frequente).
☐ Criamos gamificação|concursos de incentivo
para nossos produtos e serviços (por exemplo,
Foursquare).
☐ Criamos a gamificação|concursos de incentivo
para conduzir a ideação e o desenvolvimento de
produtos (por exemplo, Quirky, Kaggle).
Seção 4: Capacitação Social e de Informação
☐ Nossos produtos|serviços são de natureza física
(por exemplo, Starbucks, Levi ou a maioria dos
varejistas tradicionais).
☐ Nossos produtos|serviços são físicos, mas sua
entrega ou produção é baseada em informação
(por exemplo, Amazon).
☐ Nossos produtos|serviços são físicos, mas os
serviços são baseados em informações e geradores

Neste item percebe-se a tendência
do uso da gamificação pelas
empresas como técnica para
incentivar e ampliar o engajamento
dos usuários.

A pergunta 8 identifica o tipo de
produto ou serviço oferecido pela
empresa. A maior nota é dada
àquelas empresas cujas ofertas
estão totalmente baseadas em
informação, devido ao fato de que
esse tipo de empresas tem um perfil
mais escalável que empresas
tradicionais que necessitam de
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9

Até que ponto a
funcionalidade social e
a colaboração são um
elemento central da
oferta do seu
produto|serviço?

10

Até que ponto você usa
algoritmos e
aprendizado de
máquina para tomar

de receita (por exemplo, iPhone, App Store).
☐ Nossos produtos|serviços são totalmente
baseados em informações (por exemplo, LinkedIn,
Facebook, Spotify, Netflix).

produção, logística de entrega,
estoque, compra de matéria prima,
etc. Ainda que haja organizações
com crescimento exponencial em
indústrias tradicionais, percebe-se a
maior dificuldade de escalar nesse
modelo.

☐ Nossos produtos|serviços não incorporam um
aspecto social|colaborativo (por exemplo, a
compra de um cortador de grama).
☐
Nós
incorporamos
estruturas
sociais|colaborativas em nossos produtos|serviços
existentes (por exemplo, os produtos têm uma
página no Facebook ou Twitter).
☐ A funcionalidade social|colaborativa é usada
para melhorar ou gerar a oferta dos
serviços|produtos (por exemplo, 99design,
Indiegogo, Taskrabbit).
☐ A funcionalidade social|colaborativa realmente
desenvolve a oferta de nossos produtos|serviços
(por exemplo, Yelp, Waze, Foursquare).
Seção 5: Dados e Algoritmos
☐ Nós não realizados qualquer análise
significativa de dados.
☐ Nós coletamos e analisamos dados geralmente

O item 9 trata da funcionalidade
colaborativa incorporada ou não
pelos
produtos
ou
serviços
oferecidos. Em casos como Waze, a
participação do usuário é não só
importante como sem ela o serviço
não seria possível de ser prestado.
Cada vez mais as empresas buscam
o engajamento e a participação dos
clientes, usuários e parceiros não só
para
o
planejamento
e
desenvolvimento
do
produto/serviço, mas também para a
sua manutenção e evolução.
A Seção 5 é a maior de todas,
equivale a 38% do questionário.
Daí se vê que os autores atribuem
uma importância muito grande ao
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11

12

decisões relevantes?

por meio de sistemas de comunicação.
☐ Nós usamos algoritmos de aprendizado de
máquina para analisar dados e tomar decisões
acionáveis.
☐ Nossos produtos e serviços são construídos em
torno de algoritmos de aprendizado de máquina
(por exemplo, PageRank).

Você compartilha
ativos de dados
estratégicos
internamente na
empresa ou os expõe
externamente à sua
comunidade?

☐ Não compartilhamos dados, mesmo entre os
departamentos.
☐ Temos dados compartilhados entre os
departamentos (por exemplo, dashboards internos,
fluxos de atividades e páginas wiki).
☐ Expomos alguns dados aos principais
fornecedores (por exemplo, interfaces EDI ou via
APIs).
☐ Expomos alguns dados ao nosso ecossistema
externo via APIs abertas (por exemplo, Flickr,
Google, Twitter, Ford).

Você possui processos
especializados para
gerenciar o resultado
das externalidades em
sua organização
interna?

☐ Não alavancamos externalidades ou não temos
processos especializados para capturar ou
gerenciar externalidades.
☐ Temos uma equipe dedicada a gerenciar as
externalidades (por exemplo, a XPrize cria
prêmios únicos, aplicações TEDx tratadas

uso de dados e algoritmos para que
uma empresa seja capaz de crescer
exponencialmente. Como o estudo
foi baseado nas cem organizações
que mais crescem no mundo, podese entender que nelas se verificou
um uso intensivo de inteligência a
fim de suportar e alavancar o
crescimento acelerado.
Nas perguntas 10 a 17 são
abordados temas tais como:
•
o uso de inteligência artificial;
•
o compartilhamento de dados
estratégicos;
•
a gestão de processos;
•
a gestão de indicadores e
metas;
•
a gestão do desempenho dos
indivíduos e equipes;
•
os processos de teste e
experimentação
do
produto/
serviço
no
mercado e;
•
o nível de tolerância ao
erro e ao fracasso na
cultura da empresa.
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(Por externalidades, nos
referimos a Staff
onDemand,
Comunidade|Multidão,
algoritmos, os ativos
alavancados e
engajamento.)

manualmente).
☐ Automatizamos o processamento de uma
externalidade (por exemplo, Elance ou
DonorsChoose).
☐ Automatizamos o processamento de várias
externalidades (por exemplo, IndieGoGo, Github,
Uber, Kaggle, Wikipedia).

13

Os processos-chave
externos à sua
organização principal
são replicáveis e
escaláveis?

☐ Temos processos em sua maioria tradicionais e
manuais (geralmente limitados pelo POP –
Procedimento Operacional Padrão).
☐ Alguns de nossos processos são escaláveis e
repetíveis, mas apenas dentro da organização.
☐ Alguns de nossos processos operam fora da
organização (por exemplo, eventos TEDx, XPrize
ou estruturas de franquia).
☐ A maioria dos processos-chave é de
autoprovisionamento e executada fora da
organização por meio de uma plataforma
escalável (por exemplo AirBnB ou Adsense).

14

Quais métricas você
utiliza para monitorar
sua organização e seu
portfólio de inovação
de produtos?
(Por exemplo, o Lean

☐ Apenas monitoramos o KPIs tradicionais
mensalmente|trimestralmente|anualmente
(por
exemplo, vendas, custos, lucros).
☐ Coletamos algumas métricas tradicionais em
tempo real de sistemas transacionais (por
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Startup Analytics)

exemplo, ERP).
☐ Coletamos todas as métricas tradicionais em
tempo real e usamos algumas métricas da startup
enxuta.
☐ Coletamos as métricas tradicionais em tempo
real e métricas da startup enxuta (valor e
aprendizagem) como o uso repetido, monetização,
recomendação e NPS.

15

Você usa alguma
variante dos objetivos e
resultados-chave
(OKRs) para
acompanhar o
desempenho do
indivíduo|equipe?

☐ Não, nós usamos avaliações de desempenho
tradicionais trimestrais|anuais ou avaliações 360
graus ou stack ranking (distribuição forçada).
☐ Nós implementamos OKRs em áreas de
inovação ou nas extremidades da organização.
☐ OKRs são utilizados em toda nossa
organização (por exemplo, LinkedIn)
☐ OKRs são utilizados em toda nossa
organização com total transparência (por exemplo,
Google – todos podem examinar o desempenho
uns dos outros).

16

Sua organização
constantemente otimiza
processos via
experimentação, testes
A|B e ciclos de feedback

☐
Não,
usamos
o
tradicional
BPM
(gerenciamento de processos de negócio).
☐ Usamos a abordagem enxuta (ou similar) para
áreas voltadas ao cliente, como o marketing.
☐ Usamos a abordagem enxuta para a inovação
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17

18

curtos?
(Por exemplo, a
metodologia da startup
enxuta.)
Até que ponto você
tolera falhas e
incentiva a tomada de
riscos?

Sua organização opera
com grandes estruturas
hierárquicas ou
equipes pequenas,
auto-organizáveis e

de produtos e desenvolvimento de produtos.
☐ Usamos a abordagem enxuta para todas as
funções principais (inovação, marketing, vendas,
serviços, recursos humanos, até mesmo jurídico).
☐ O fracasso não é uma opção (NASA) e pode
afetar as carreiras das pessoas envolvidas.
☐ O fracasso e o risco são incentivados, mas
apenas na teoria, e não são monitorados ou
quantificados.
☐ O fracasso e a tomada de riscos são permitidos
e mensurados, mas restritos a skunkworks ou a
limites bem-definidos (por exemplo, Lockheed
Shunk Works).
☐ O fracasso e a tomada de riscos são esperados,
difundidos, medidos e mesmo celebrados em toda
a organização (Amazon, Google, Heroic Failure
Award da P&G).

Seção 6: Autonomia e Descentralização
☐ Temos uma hierarquia corporativa tradicional,
com grandes grupos especializados que operam
em silos.
☐ Temos algumas equipes pequenas e

A Seção 6 trabalha a cultura da
autonomia
e
descentralização
hierárquica e de decisões nas
empresas.
Aqui entende-se que quanto mais
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multidisciplinares?

multidisciplinares operando nas bordas, longe da
organização principal.
☐ Temos algumas equipes pequenas e
multidisciplinares aceitas e adotadas pela
organização principal.
☐
Equipe
pequenas,
multidisciplinares,
interligadas e auto-organizáveis são a estrutura
operacional primário da organização (por
exemplo, Valve).

19

Até que ponto a
autoridade|tomada de
decisão é
descentralizada?

☐ Nossa organização utiliza o comando e controle
top down tradicional.
☐ A tomada de decisão descentralizada ocorre em
P&D, inovação e desenvolvimento de produtos.
☐ A tomada de decisão descentralizada ocorre em
todas as áreas voltadas ao cliente, como
marketing, vendas etc. (Por exemplo, Zappos).
☐
Todas
as
principais
decisões
são
descentralizadas (exceto propósito, cultura e
visão, por exemplo, Valve).

20

Você usa ferramentas
sociais avançadas para
o compartilhamento de
conhecimento,

multidisciplinar, auto organizada e
com liberdade para a tomada de
decisões,
melhor
será
o
desempenho da equipe, e por
consequência,
da
empresa.
Obviamente, para isso é necessário
que
a
empresa
contrate
profissionais de alto nível e seja
capaz de monitorar o desempenho
de cada indivíduo e equipe. Além
disso, para que esse modelo
funcione é necessário que temas
como o propósito, cultura e visão da
empresa
estejam
firmemente
aderidos em todos os que nela
participam.

Seção 7: Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
última
seção
trata
da
☐ Não, o e-mail é nosso principal veículo de A
comunicação
e
gestão
do
comunicação.
☐ Algumas equipes utilizam ferramentas sociais, conhecimento da empresa, bem
como
do
seu
fim/propósito
mas não em toda a organização.
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comunicação,
coordenação e|ou
colaboração (por
exemplo, Google Drive,
Asana, RedBooth,
Dropbox, Yammer,
Chatter, Evernote)?

☐ A maioria das unidades de negócio usa
ferramentas
sociais
(e
alguns
fornecedores|parceiros externos, embora muitas
vezes sem autorização).
☐ O uso de ferramentas sociais é uma política
obrigatória em toda a organização.

☐ Nossa missão se concentra em fornecer os
melhores produtos e serviços.
☐ Nossa missão se concentra em nossos valores
fundamentais como uma organização que se
estende além da oferta dos produtos e serviços.
☐ Nossa missão é mais do que servir os clientes
finais; e tem como objetivo trazer mudanças
positivas em todo nosso ecossistema de
vendedores,
parceiros,
fornecedores
e
colaboradores.
☐ Temos um propósito transformacional que vai
além de uma declaração de missão. Aspiramos ser
relevantes ao mundo inteiro.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações presentes em: Geest et al., 2015.
21

Qual é a natureza e
foco da sua missão ou
propósito
organizacional?

enquantoorganização
Entende-se que quanto melhor e
mais fluida a comunicação e mais
arraigado
o
seu
propósito
transformacional,
maiores
as
chances de a empresa vencer
desafios, captar talentos, engajar a
comunidade, atrair investidores e
crescer exponencialmente.
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Uma vez analisado o questionário, cabe detalhar como foi
realizada asua aplicação junto às empresas da incubadora MIDI
Tecnológico. As etapas estão descritas a seguir:
1)

Compartilhamento do questionário integral a todas as 19
empresas incubadas no MIDI Tecnológico. O envio foi
realizado por e-mail compartilhando um formulário on-line
do Google, no mês de setembro de 2015. O texto do e-mail e
o texto inicial do formulário faziam menção à obra da qual
foi extraído o questionário, bem como à intenção de produzir
um estudo científico a partir dos dados coletados. Foi
garantido o sigilo a cada uma das empresas respondentes, de
maneira que os dados só seriam divulgados de forma
consolidada. O prazo para resposta foi de 2 dias;
2) Após o término do prazo foi enviado um e-mail geral de
agradecimento aos que responderam e enviado um e-mail
individual a cada empresa não respondente, concedendo um
dia a mais para a resposta. Ao final do terceiro dia, 14
respostas (73,68% do total) haviam sido submetidas,
representando a base para o presente estudo;
3) A partir das respostas obtidas foi elaborada uma contagem da
pontuação de cada empresa, total e por seção.
A segunda aplicação do questionário foi realizada segundo as
etapas a seguir:
1) Compartilhamento do questionário integral a todas as
mesmas 14 empresas da incubadora MIDI Tecnológico
respondentes da etapa anterior. O envio foi realizado por email compartilhando um formulário on-line do Google, no
mês de setembro de 2017. O texto do e-mail e o texto inicial
do formulário faziam menção à obra da qual foi extraído o
questionário, bem como à intenção de produzir um estudo
científico a partir das duas amostras coletadas nas duas
intervenções (2015 e 2017). Foi garantido o sigilo a cada
uma das empresas respondentes, de maneira que os dados só
seriam divulgados de forma consolidada. O prazo para
resposta foi de 4 dias;
2) Após o término do prazo foi enviado um e-mail geral de
agradecimento aos que responderam e enviado um e-mail
individual a cada empresa não respondente, concedendo um
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dia a mais para a resposta. Ao final do terceiro dia, 12
respostas (85,71% do total) haviam sido submetidas,
representando a base final para o presente estudo;
3) Considerando a amostra de 14 empresas respondentes no
ano de 2015 e 12 respondentes no ano de 2017, foi
necessário utilizar somente as respostas das 12 empresas que
responderam a ambas as coletas, já que o objetivo
dependeda comparação do desempenho das empresas ao
longo do período;A partir das respostas obtidas das 12
empresas respondentes em 2015 e 2017, foi elaborada uma
contagem da pontuação de cada empresa, total e por seção;
A segunda coleta de dados teve como objetivo verificar
novamente o quociente exponencial de cada uma das startups da
amostra e compará-lo ao da primeira coleta. A intenção foi entender e
analisar como se comportou o desempenho das empresas, em cada
seção, individualmente e enquanto grupo.
Após a aplicação do questionário, realizou-se uma entrevista
individual com um representante (sócio-fundador) de cada startup que
alcançou o quociente exponencial igual ou superior a 56, seja na nas
coletas de 2015, de 2017 ou em ambas. O objetivo foi analisar quais
fatores foram determinantes para alcançar essa classificação como
organização exponencial, bem como verificar se de fato tais
características exponenciais poderiam ser identificadas nessas empresas.
As entrevistas foram do tiponão estruturada, tiveram duração
média de cerca de 1 hora e ocorreram no mês de dezembro de 2017,
sendo 3 delas presenciais e 1 por videoconferência. Todas as
entrevistadas autorizaram a divulgação de seus nomes e dados, que
serão apresentados no Capítulo 4.
Na sequência foi realizada uma entrevista não estruturada com
uma representante da incubadora, a fim de coletar dados gerais das
empresas incubadas. Além disso, a entrevistada repassou dados
individuais das empresas segundo alguns indicadores: a) setor de
atuação; b) tempo de incubação; c) quantidade de colaboradores (em
2015 e em 2017) e d) faturamento (de 2015 e 2017). A intenção foi
verificar se havia correlação entre essas informações coletadas e o
quociente exponencial obtido por cadastartup.
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3.5ANÁLISE DOS DADOS
O capítulo 4 apresenta a análise dos dados obtidos e os resultados
das comparações realizadas.
A seção a seguir caracteriza o ambiente de coleta dos dados, isto
é, a incubadora MIDI Tecnológico.
3.6AMBIENTE DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
A incubadora de empresas de base tecnológica MIDI Tecnológico
foi criada em 1998 por meio de uma parceria entre o SEBRAE∕SC Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina e a
ACATE – Associação Catarinense de Tecnologia14.
Ao longo dos 19 anos de operação, 99 empresas já passaram pelo
processo de incubação. Destas, cerca de 86% continuam em operação e
aproximadamente 25% delas já receberam investimentos. Atualmente, a
incubadora possui 17 empresas incubadas. Destas, 10 usufruem da
modalidade de incubação residente (com direito a infraestrutura física na
sede da incubadora), enquanto as demais são apoiadas ou pelo processo
de pré-incubação (média de 6 meses e prazo máximo de até 1ano
destinado à validação do modelo de negócio) ou incubação virtual
(quando a empresa recebe todos os benefícios do processo de incubação,
sem, no entanto, ocupar uma sala na sede da incubadora).
A incubadora já recebeu por 4 vezes o Prêmio de Melhor
Incubadora do Brasil em diferentes modalidades, nos anos de 2008,
2012, 2014 e 2016. O Prêmio é concedido anualmente pela
ANPROTEC.
No ano de 2018 concorreu pela primeira vez a uma premiação
mundial, que reúne as melhores incubadoras do mundo. A cerimônia de
premiação ocorreu na cidade de Toronto, no Canadá, no World
Incubator Summit – WIS, organizado pela instituição sueca UBI Global.

14

O SEBRAE é uma entidade sem fins lucrativos criada em 1972 que atua em
todo o Brasil com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas
empresas. A ACATE é uma associação civil, sem fins lucrativos, com mais de
1.100 empresas associadas, que tem como fim fomentar o desenvolvimento das
empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação do Estado de
Santa Catarina. Por meio de dita parceria, a ACATE é responsável pela gestão
da incubadora e o SEBRAE é sua principal mantenedora. Fonte: Incubadora
MIDI Tecnológico.
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O prêmio analisou 1.370 incubadoras de 53 países, das quais 870
foram qualificadas para participar. Dessas, 435 submeteram suas
candidaturas, das quais 239 cumpriram todos os requisitos e foram não
só validadas como verificadas e julgadas pela organização. Concorriam
3 tipos de programas: incubadoras de empresas, aceleradoras de
empresas e programas híbridos. Na seção de incubadoras havia 3
categorias: incubadora gerida por universidade; incubadora ligada a
universidade; incubadora em colaboração com universidade, na qual o
MIDI Tecnológico concorreu, obtendo o 5º lugar mundial15.
O modelo de gestão da incubadora foi aprimorado a partir do ano
de 2013, sendo batizado de MIDI 2.0. A reestruturação implicou um
relacionamento mais intenso entre incubadora e as startups, um maior
foco no desenvolvimento pessoal dos empreendedores e um apoio mais
direto em marketing e vendas. Todos os processos foram sistematizados
e as atividades são registradas e transformadas em evidências, nos
termos da metodologia de qualificação de incubadoras denominada
CERNE (já apresentada), que determina a realização de auditoria
externa anual.
O processo de incubação é dividido em seis etapas, distribuídas
em ordem cronológica, totalizando dois anos e meio de incubação,
podendo ser prorrogado por mais 6 meses, conforme representado na
Figura 10:

15

Segundo informações da própria incubadora. Fonte: MIDI Tecnológico.
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Figura 10 - Etapas do Processo de Incubação da Incubadora MIDI
Tecnológico
1

Fonte: Incubadora MIDI Tecnológico.

A incubadora oferece uma série de programas e benefícios às
startups, destacando-se os elencados a seguir (SILVA, 2018):
• Consultorias gratuitas em 10 áreas: jurídica, contábil; plano de
negócios; comercial e marketing; administrativa-financeira; visão
empresarial, recursos humanos; Coaching; Comunicação,
Imprensa e Marketing Digital.
• Programa de Gestão Estratégica: elaboração e monitoramento
semestral do plano estratégico de negócios, com indicadores e
metas acompanhados mensalmente pela incubadora;
• Programa de Desenvolvimento do Empreendedor: cursos
destinados à formação empreendedora dos empreendedores
incubados a partir de metodologias baseadas no coaching e
liderança.
• Programa de Mentoria: empresário ou profissional experiente
convidado a oferecer mentoria ao empreendedor, com foco em
acesso a mercado.
• Checkpoints (avaliações): ocorrem semestralmente, para analisar
os resultados do semestre, realizar correções, determinar a
elaboração de planos de ação, e prever as próximas atividades
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•

•

•

•

•

•

necessárias, como capacitações, fóruns, participação em feiras,
eventos ou acesso a capital.
Acesso a capital e fontes de financiamento: a incubadora mantém
relacionamento com fundos de investimentos, investidores-anjo e
agentes financiadores, públicos e privados. Periodicamente são
realizados momentos de interação entre os agentes de capital e os
empreendedores, conforme a necessidade de cada empresa.
Rodadas de Negócios: a ACATE e a incubadora recebem um
grande número de grandes empresas em busca de inovação e
relacionamento com startups. Por esse motivo, de acordo com o
ramo de atuação da empresa e das suas necessidades
tecnológicas, são convidadas empresas a participarem de rodadas
de negócios, que poderão resultar em novos contratos, operações
de investimento ou até mesmo aquisição.
Networking: durante o período de incubação as empresas têm
associação automática à ACATE, ABES – Associação Brasileira
de Software e à Softex - Associação para Promoção da
Excelência do Software Brasileiro, com isenção da taxa de
associação.
Verticais de Negócios: as empresas incubadas podem participar
destes grupos de empresas organizados pela ACATE conforme o
segmento de atuação. Atualmente são 13 grupos: Agronegócios,
Conectividade&Cloud Computing, Construtech, Educação
Energia, Fintech, Games, Internet das Coisas, Manufatura, Saúde,
Segurança, Sustentabilidade & Governança. As verticais
promovem parcerias, sinergia e oportunidades de novos negócios
uma vez que reúnem os empresários de tecnologia de um mesmo
segmento de mercado, com empresas de diferentes tamanhos e
níveis de maturidade.
Parcerias tecnológicas: diversos softwares de gestão ou de apoio
à gestão são disponibilizados gratuitamente ou sob condições
especiais (parcerias com Amazon, IBM, Pipedrive, Pipz, Coblue,
Microsoft, entre outras);
Cursos e Workshops: a cada ano é oferecida uma grade de cursos
e workshops, alguns repetidos anualmente e outros sob demanda,
conforme necessidade verificada pela gestão da incubadora. A
título exemplificativo, no ano de 2017 foram oferecidos os
seguintes:
Quadro 9 - Cursos e workshops oferecidos em 2017.

Item

Curso/Workshop

Item

Curso/Workshop
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1

Oficina de pitch 1;

12

2

Pitch
Day
Com
Investidores RIA SC;

13

3

Café com presidente e
consultores;
Workshop
de Inbound
Marketing;
Seminário de TI;

14

Mentoria
de
Investimento,
Capital de Risco e Valuation;
Mentoria Jurídica - Aspectos
jurídicos na formação de
empresas de TI;
Lean Startup;

15

Coaching em grupo 1;

16

Dinâmica de
Startup;
Go-to-market;

4
5

pitch

+

lean

Mentoria de RH - Cultura, 17
Liderança e Processos;
Mentoria
Financeira
- 18
Seminário de Patentes;
7
Módulos 1 e 2;
Registre sua marca;
Oficina de pitch 2;
8
19
Estratégia de Aquisição de 20
Pitch Day 2 - Com Investidores
9
clientes (ministrado 2x);
RIA SC;
Líder 4.0;
Palestra NVidia;
10
21
Funil de vendas e métricas;
Coaching em Grupo 2;
11
22
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações cedidas pela incubadora
MIDI Tecnológico (2017).
6

O MIDI recebe interessados durante o ano todo para o ingresso
no processo de incubação, porém, normalmente apenas uma vez ao ano
é lançado um edital para o processo seletivo, que é composto
basicamente por 3 etapas:
1) Envio on-line do projeto, que contém todos os dados do
negócio, segundo template disponibilizado no site da
incubadora (www.miditecnologico.com.br). Passam para a
próxima fase aqueles que alcançarem uma média igual ou
superior a 7 no projeto, que é avaliado por 2 membros do
Comitê de Avaliação instituído pela incubadora;
2) Entrevista com os empreendedores (presencial ou a distância)
aprovados na etapa 1. Os avaliadores seguem um roteiro padrão
de entrevista, onde avaliam o perfil empreendedor, o histórico
dos empreendedores, a dedicação ao negócio, entre outros
fatores. Passam para a próxima fase aqueles que alcançarem
uma média igual ou superior a 7 na entrevista;
3) Banca final de seleção com os aprovados na etapa 2. A banca
final é composta por cerca de 7 membros, contendo sempre a
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presença de 1 representante da ACATE, 1 representante da
incubadora, 1 representante do SEBRAE∕SC, pelo menos 1
empresário do setor de tecnologia e pelo menos 1 investidor. Na
banca final, cada empresa tem até 10 minutos para apresentação
de seu modelo de negócio, e os avaliadores têm até 15 minutos
para realizar perguntas. Não há número mínimo e tampouco
número máximo de empresas para a banca final, no entanto o
número de selecionados está limitado ao número de vagas
existentes, que varia a cada ano conforme a graduação de
empresas e a abertura de novas vagas. A lista final de
classificação considera as notas de todos os membros da banca,
mas ao final são discutidas todas as apresentações e só serão
ocupadas todas as vagas se a banca julgar que os primeiros
classificados da lista têm condições de ingressar na incubadora.
No último processo seletivo, realizado em 2016, foram
registrados mais de 100 interessados no processo de incubadas para até
7 vagas, entre incubação virtual e pré-incubação. Em qualquer
modalidade são aceitos somente empreendimentos de base tecnológica.
Para a categoria de pré-incubação, o projeto pode estar na fase de
ideação e os empreendedores não precisam necessariamente ter uma
empresa constituída, sendo concedido um prazo de até 3 meses após a
seleção. Para a incubação residente e a incubação virtual é necessária
empresa já construída e pelo menos um protótipo do produto ou serviço
com receita própria mensal. O grau de inovação do projeto e a dedicação
integral dos empreendedores são dois dos principais fatores
considerados no processo de seleção.
3.7CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
No que se refere à amostra de startups e ambiente de aplicação do
questionário, entendeu-se que a incubadora MIDI Tecnológico se
caracteriza com um ambiente adequado para a realização do estudo.
Além de possuir uma experiência de 19 anos no desenvolvimento de
startups, reúne uma quantidade relevante de empresas tanto em fase de
incubação como já graduadas (mais de cem). Ademais, diversas dessas
startups são consideradas cases de sucesso, devido ao seu crescimento e
abrangência no mercado. Ainda assim, para todo habitat de inovação é
sempre um desafio reproduzir continuamente uma grande quantidade de
empresas bem-sucedidas. Daí o interesse de selecionar, sempre quando
possível, os projetos com as maiores chances de êxito.
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Desta forma, neste capítulo foram apresentados os procedimentos
adotados para sustentar a fase empírica desta pesquisa. Para isso, tratouse da caracterização da pesquisa, dos critérios para a seleção da
população e da amostra investigada, do instrumento e dos
procedimentos realizados para a implementação do estudo e para a
coleta de dados, assim como a análise realizada a partir dos dados
coletados junto às empresas.
A fim de cumprir os objetivos propostos decidiu-se por aplicar o
questionário “Qual é seu quociente exponencial” contido na obra
Organizações Exponenciais”dos autores Salim Ismail, Michael S.
Malone e Yuri Van Geest, às empresas incubadas na incubadora MIDI
Tecnológico.
A aplicação se deu em dois momentos, em setembro de 2015 e
em setembro de 2017, às mesmas empresas, a fim de verificar a variação
ou não das respostas e do quociente exponencial obtido por cada
uma.Do total de 19 empresas incubadas, 14 responderam na primeira
coleta e 12 na segunda, de modo que a amostra final foi considerada
com as 12 startups que responderam ambos os anos. Das 12, 4 delas
alcançaram, em pelo menos um dos anos da coleta, um desempenho
superior, acima da nota mínima para ser considerada pela metodologia
do questionário como uma organização exponencial.
O capítulo a seguir trata de analisar os dados de ambas as coletas.
Para aquelas 4 empresas que obtiveram quociente exponencial acima de
55 foi realizada uma entrevista não estruturada, a fim de entender de
modo mais profundo o histórico e os pontos-chave do seu
desenvolvimento.

4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos pelas duas
coletas com base nas respostas ao questionário que mede o quociente
exponencial de cada empresa. Em seguida são aprofundadas as
informações com as quatro empresas que tiveram as maiores pontuações
a partir de entrevistas presenciais realizadas em dezembro de 2017 com
pelo menos um sócio de cada empresa. Ao final, realiza-se a
comparação entre o quociente exponencial e outras variáveis analisadas.
4.1RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Os gráficos a seguir (2 a 22) comparam de modo compilado as
respostas das 12 empresas nos anos de 2015 e 2017, a fim de avaliar se
houve ou não aumento no quociente exponencial do grupo, passados
dois anos da primeira coleta. Os gráficos são apresentados separando-se
de acordo com as 7 seções do questionário:
Quadro 10 - As 7 seções do questionário
I
II
III
IV

SEÇÕES
Recursos Humanos
Dados e Algoritmos
V
Comunidade e Multidão
Autonomia e Descentralização
VI
Engajamento
da VII Tecnologias
Sociais
e
Comunidade e Multidão
Empreendedorismo Social
Capacitação Social e de Informação
Fonte: Adaptadode:GEEST;ISMAIL; MALONE, 2015.

Cabe destacar que as respostas são apresentadas na mesma ordem
em que foram submetidas, e que sempre a opção 1recebe a nota 1 e
assim sucessivamente, isto é, a última opção é sempre a de maior
pontuação, nota 4.Com isso, quanto maior o percentual de respostas nas
opções 3 e 4, maior o quociente exponencial do grupo. As respostas
apresentadas nos gráficos sempre seguem a ordem original de 1 a 4.
Após a apresentação dos gráficos será apresentada uma tabela resumida
das respostas e as discussões correspondentes.
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4.1.1Seção I - Recursos Humanos e Gestão de Ativos16
Pergunta 1:Até que ponto você utiliza colaboradores de tempo integral
vs. Prestadores de serviços sob demanda?
Gráfico 2– Colaboradores tempo integral x Prestadores de serviços
Pergunta 1
1-Usamos somente colaboradores em tempo
integral.

17%
0%

2-Usamos principalmente colaboradores em
tempo integral com alguns prestados de serviço
sob demanda em áreas não críticas (por
exemplo, TI, produção de eventos, etc.).
3-Usamos alguns prestadores de serviço sob
demanda para auxiliar nas áreas de missão crítica
(por exemplo, operações, produção, recursos
humanos etc.).
4-Usamos principalmente prestadores de serviço
sob demanda, além de uma pequena equipe
central em tempo integral.

2015

50%
42%

17%
25%
17%
33%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Segundo os autores da Teoria das Organizações Exponenciais, a
existência de colaboradores unicamente em tempo integral caracteriza
um risco constante às empresas, uma vez que estes colaboradores ao
longo do tempo acabam não conseguindo manter as suas habilidades
atualizadas, o que compromete o resultado da organização. Diante disso,
as empresas mais avançadas estariam recorrendo à contratação de mão
de obra temporária para atender as demandas, o que aumentaria a
flexibilidade, o acesso a talentos e melhores resultados, além de
diminuir os riscos17.
Analisando-se o gráfico, percebe-se que as empresas utilizam
principalmente colaboradores em tempo integral, mas contratam alguns
prestadores de serviço de acordo com a demanda específica em áreas
não críticas, como por exemplo a elaboração de um contrato, a produção
de eventos, entre outras.
16

Gráficos 2 a 22: Respostas às perguntas 1 a 21 do questionário Quociente
Exponencial.
17
GEEST, et al. 2015. p.55-58.
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Entre os dois anos percebe-se uma evolução relevante: enquanto
17% afirmava em 2015 usar somente colaboradores em tempo integral,
no ano de 2017 esse número caiu a zero. Esse é um dos fatores que
explica o aumento expressivo na escolha da opção 2, de 17% para 33%,
considerando a utilização de prestadores de serviço conforme a
demanda, em torno de um núcleo de profissionais em tempo integral.
Pode-se notar também uma variação positiva de 8 pontos
percentuais na última opção, considerada a mais avançada delas, quando
a empresa utiliza prestadores de serviço inclusive em atividades centrais
do negócio.
O aumento nessa alternativa parece apontar que as startups
começam a seguir a tendência das empresas internacionais referência no
setor tecnológico, optando por soluções mais flexíveis de trabalho,
aceitando a terceirização de uma variedade maior de atividades.Seria
necessário acompanhar os dados por mais tempo a fim de comprovar
essa percepção. Do mesmo modo, seria prematuro dizer que a reforma
trabalhista ocorrida no Brasil, que flexibilizou alguns pontos das leis
trabalhistas no ano de 2017, teria auxiliado essa prática, mas pode ter
gerado influência positiva para esta opção.
A segunda pergunta busca avaliar como as empresas utilizam os
recursos externos em funções de gestão, como administrativo, financeiro
e comercial.
Pergunta 2: Até que ponto você alavanca recursos externos para
executar funções de negócios?
A maioria absoluta das respondentes utiliza seus colaboradores
internos para tratar das funções de negócios da empresa em ambos os
anos de análise. No entanto, seguindo a tendência da questão anterior,
houve uma diminuição de 8% entre 2015 e 2017. Em contrapartida, a
terceirização de funções administrativas e de apoio como o setor
contábil, help desk, instalações, aumentou 9%.
Diferente de 2015, no ano de 2017 uma empresa informou
terceirizar inclusive atividades críticas (“funções de missão crítica”),
mas nenhuma empresa recebeu nota máxima, já que em 2017 não houve
respostas para a quarta opção, quando a empresa terceiriza atividades
críticas com custos variáveis.
Ainda que os autores recomendem fortemente a terceirização a
fim de permitir um crescimento escalável, alertam para a necessidade de
tecnologias e métodos para gerenciar essa estrutura externa, bem como
especificações muito claras das tarefas e resultados esperados. Essa
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gestão adequada dos recursos externos é a chave para que a empresa
consiga atingir os seus objetivos e ainda manter os prazos, qualidade e
custos dentro do planejado18.
Gráfico 3–Alavancagem de recursos externos
Pergunta 2
83%
75%

1-A maioria das funções de negócios é tratada
por colaboradores internos.
2-Terceirizamos algumas funções
administrativas e de apoio (por
exemplo, contas a pagar, contas a
receber, help desk, instalações, etc.).
3-Terceirizamos algumas funções de missão
crítica (por exemplo, Apple e Foxconn).
4-Enfatizamos a agilidade – até mesmo as
funções de missão crítica são terceirizadas
como custos variáveis, em vez de custos
fixos.

2015

8%
17%
0%
8%
8%

0%
2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 3: Até que ponto você possui vs. aluga os ativos em sua
organização?
Para os autores Geest, Ismail e Malonea prática de alugar os
ativos ao invés de possuí-los já é muito comum entre algumas empresas,
principalmente ao se tratar de máquinas e aparelhos industriais. No
entanto, entre as ExOs a tendência é a terceirização até mesmo dos
ativos de missão crítica, como é o caso da Apple que alavanca as
fábricas da Foxconn, para a produção de seus produtos-chave. Esse
fenômeno revolucionou principalmente a indústria de TI, especialmente
com a computação em nuvem de baixo custo introduzida pela Amazon
Web Services, que permitiu a qualquer empresa adaptar facilmente sua
demanda em espaço de armazenagem de dados (GEEST, et al. 2015.
p.67-69).

18

GEEST, et al. 2015. p.58.
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De acordo com a coleta, é possível verificar que
diversasstartupsda incubadora já estão compartilhando da mesma
prática que as Organizações Exponenciais:
Gráfico 4–Possuir ativos x Alugar ativos

Pergunta 3
1-Possuímos todos os ativos, exceto
equipamentos periféricos (por
exemplo, copiadoras).

17%
8%

2-Temos acesso a alguns equipamentos/serviços
essenciais sob demanda (por
exemplo, computação em nuvem).

42%
58%

3-Usamos ativo sob demanda em várias funções
de negócios (por exemplo, hackerspaces ou
escritórios compartilhados vs. Leasing ou
compra de escritório; usar a NetJet vs. …

25%
17%

4-Usamos ativos sob demanda, mesmo em áreas
de missão crítica (por exemplo, Apple e
Foxconn).

17%
17%

2015

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Para os respondentes, possuir todos os ativos na empresa é a
resposta com menor incidência, e caiu de 17% para 8% entre 2015 e
2017. A maioria das empresas utiliza apenas alguns equipamentos e
serviços sob demanda, a exemplo de espaço de armazenamento em
nuvem, crescendo de 42% para 58% dos respondentes.
Percebe-se, porém, uma retração no percentual de empresas que
usam ativos sob demanda em funções de negócios, como espaços de
coworking, por exemplo, no lugar de um escritório próprio. Por fim, o
percentual de startups que recebeu a maior nota manteve-se inalterado,
com 17% utilizando ativos sob demanda mesmo em atividades de maior
criticidade ou importância.
4.1.2Seção II - Comunidade e Multidão
A seção dois apresenta duas perguntas dedicadas a analisar qual o
tipo de relacionamento que as empresas estabelecem com o que os
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autores chamam de “comunidade” e “multidão”, isto é, parceiros,
clientes, usuários de redes sociais, etc.
A Figura 11 demonstra como são constituídas essas camadas com
as quais as organizações exponenciais se relacionam:
Figura 11 - Comunidade e Multidão
Equipes
Principais/
redes pessoais
Usuários/Clientes/
Ex-alunos
Fornecedores/
Parceiros/Fãs
Staff on demand

Multidão
Comunidade

Outras pessoas

Fonte: Adaptada pelo autor (2018). GEEST, et al. 2015. p.59.

A pergunta 4 aborda como a empresa gerencia e interage com a
sua comunidade, que segundo Geest,et al. 2015(2015, p.58)é composta
pelos membros da equipe principal, os ex-embros da equipe, parceiros,
fornecedores, clientes, usuários e fãs. Os autores afirmam que só existe
uma comunidade de verdade quando há o envolvimento peer-to-peer
(par-a-par, isto é, direto entre a empresa e a outra parte). O sistema peerto-peer tem o objetivo de compartilhar recursos entre os participantes
tendo como regra a não diferenciação dos mesmos (ROCHA JR. et al.,
2005).
A multidão, por sua vez, é composta por todas as pessoas
aleatórias que se encontram fora da camada de comunicação direta das
empresas. Ou seja, a multidão é a camada mais difícil de se alcançar, no
entanto a mais cobiçada, por ter um número maior de membros. A
multidão é baseada na atração, a exemplo do que ocorre no
crowdfunding. Essa ferramenta é utilizada por muitas empresas que
querem captar um grande número de investidores pequenos em troca de
recompensas. Mas o seu uso revela não só a obtenção ou não do capital,
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mas a atração e o interesse que o produto gera no mercado (GEEST, et
al. 2015. p.61-62).
Pergunta 4: Até que ponto você gerencia e interage com sua
comunidade (usuários, clientes e parceiros, fãs)?
Gráfico 5- Gerenciamento e interação com a comunidade
Pergunta 4
1-Temos uma participação muito passiva com
nossa comunidade (ou seja, nós usamos alguns
meios de comunicação social).
2-Alavancamos nossa comunidade para pesquisa
de mercado e outras atividades de pesquisa.

42%
50%
0%
8%
25%

3-Usamos ativamente a comunidade para
divulgação, apoio e comercialização.
4-A comunidade tem uma grande influência em
nossa organização (por exemplo, ideias de
produtos, desenvolvimento de produtos).

2015

42%
33%

0%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Conforme o gráfico, as duas primeiras opções revelam um grau
muito baixo de interação com a comunidade. Em 2015 a soma dos
respondentes das duas primeiras alternativas era de 42%, contra 58% de
2017, o que demonstra um distanciamento entre as startups
respondentes e a sua comunidade.
Ainda que a opção 3 tenha tido um crescimento de 17 pontos
percentuais, alcançando 42% de empresas com relacionamento ativo
com a comunidade, a alternativa 4 reduziu de 33% para 0 no período, o
que revela ainda um posicionamento muito tímido de relacionamento
por parte das startups.
Pergunta 5: Como você se engaja na sua comunidade?
Nessa pergunta as empresas respondem como é realizado o
engajamento da sua comunidade. Atualmente a internet é um grande
canal para a criação de comunidades baseadas em crenças, necessidades,
preferências, desejos, sem a limitação da proximidade física. E elas

124

serão mais poderosas quanto mais nutridas forem com conteúdo,
conhecimento e informação, geradas em torno de um propósito único e
gerenciadas por meio do uso de tecnologias e plataformas de
automatização (GEEST, et al. 2015. p.59-60).
Gráfico 6–Engajamento da comunidade
Pergunta 5
8%

1-Nenhum engajamento, além do atendimento ao
cliente padrão (por exemplo, CRM tradicional).

42%

2-Nossa comunidade é centralizada e a
comunicação é “um para muitos” (por
exemplo, TED.com, Apple).

33%
8%

3-Nossa comunidade é descentralizada e a
comunicação é “muitos para muitos”, mas
passiva e de propósito único (por
exemplo, LinkedIn, Facebook).
4-Nossa comunidade é descentralizada, a
comunicação é “muitos para muitos” e conduz a
criação valor peer-to-peer (por exemplo, DIY
Drones, GitHub, Wikipedia).

2015

50%
50%
8%
0%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Metade das respondentes, tanto em 2015 quanto em 2017 recebeu
nota 3, ao informar que possuem uma comunidade descentralizada, com
propósito único e envolvendo muitas pessoas, tanto do lado da empresa,
como da comunidade, embora a comunicação seja passiva. Em 2017
nenhuma empresa alcançou nota 4, ao contrário de 2015, quando uma
empresa indicou essa opção, que se caracteriza pela criação de valor
para o indivíduo a partir da comunicação.
No período de 2015 a 2017 houve uma redução significativa, de
33% para 8% na opção 2, na qual a empresa se caracteriza por uma
comunidade centralizada e uma comunicação restrita de um
representante da empresa, para toda a comunidade. Em função disso, um
aumento significativo se deu na primeira opção, quando a empresa não
realiza nenhuma atividade de engajamento da comunidade a não ser pelo
atendimento padrão de clientes.
Esta seção e a seguinte demonstram uma imaturidade grande no
relacionamento entre as startups e a comunidade e multidão, o que se
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revela como um obstáculo relevante ao crescimento exponencial dessas
empresas.
4.1.3Seção III - Engajamento da Comunidade e Multidão
Nesta sessão é aprofundada a relação das startups com a
comunidade e a multidão, já que esse é considerado um dos principais
atributos das organizações que alcançam crescimento exponencial.
Pergunta 6: Você converte ativamente “a multidão” (público em geral)
em membros da comunidade?
No que se refere à conversão de multidão em comunidade, as
respondentes seguem o mesmo padrão das duas questões anteriores e
demonstram estar em estágio inicial de maturidade. A ampla maioria
utiliza apenas as mídias sociais como marketing, com 83% em 2015 e
58% em 2017. A queda se justifica porque as empresas ainda migraram
para uma nota inferior, ao indicar que 42% em 2017, contra 17% em
2015, utiliza a figura de um promotor ou relações públicas para projetar
a imagem da empresa
Isso demonstra que ainda não é comum entre as empresas
incubadas o lançamento de concursos, o crowdfundingpara captação de
recursos e teste de mercado, o uso de memes compartilháveis ou demais
técnicas que vêm sendo bastante usadas pelas empresas mais avançadas
no tema.
Gráfico 7–Conversão da multidão em comunidade
Pergunta 6
17%

1-Usamos técnicas padrão como RP (relações
públicas) para aumentar a percepção.

42%
83%

2-Alavancamos a mídia social para fins de
marketing.

58%

3-Usamos a gamificação e concursos de
incentivo para transformar a Multidão em
Comunidade.

0%
0%

4-Nossos produtos e serviços são inerentemente
projetados para converter Multidão em
Comunidade (por exemplo, memes
compartilháveis como bigode da Lyft ou a …

0%
0%

2015

2017

126

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 7: Até que ponto você usa a gamificação ou os concursos de
incentivo?
Ainda tratando do engajamento das empresas com seu público
alvo, a maior parte das empresas em ambas as análisesafirmam que o
uso da gamificação ou concursos de incentivos é focado apenas para a
motivação interna, como por exemplo a premiação de colaborador do
mês. Uma respondente, no entanto, afirmouem 2015 utilizar
gamificação e programas de incentivo nos produtos e serviços
oferecidos, o que não se manteve em 2017.
Permaneceu inalterada em 25% a quantidade de empresas que
utilizam apenas uma gamificação básica, externamente à empresa, tal
como programa de fidelidade.
A teoria de Geest, et al. (2015)defende que a ação de gamificação
é uma aliada poderosadas empresas, uma vez que melhora a cultura
interna, engaja os colaboradores, resolve problemas e motiva novas
ações. Atualmente, empresas de diversos segmentos utilizam programas
de milhagens, programas de fidelidade e plataforma para sugestões de
melhorias. No entanto, é menos comum o uso destas ferramentas para
conduzir a ideação e o desenvolvimento de novos produtos com um
amplo número de participantes.19
Gráfico 8–Gamificação e Concursos de incentivo

19

GEEST, et al. 2015. p.59-62.
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Pergunta 7
1-Usamos a gamificação|concursos de incentivo
apenas para a motivação interna (por
exemplo, vendedor do mês).

67%
75%

2-Usamos a gamificação básica externamente
(por exemplo, programas de
fidelidade, programas de passageiro frequente).

25%
25%

3-Criamos gamificação|concursos de incentivo
para nossos produtos e serviços (por
exemplo, Foursquare).

0%

4-Usamos a gamificação/concursos de incentivo
para conduzir a ideação e o desenvolvimento de
produtos (por exemplo, Quirky, Kaggle).

0%
0%

2015

8%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

4.1.4Seção IV - Capacitação Social e de Informação
Pergunta 8: Até que ponto seus produtos/serviços são baseados em
informação?
Nesta questão, perguntou-se até que ponto os produtos ou
serviços da empresa baseiam-se em conhecimento. Para 50% das
respondentes em 2015, e 58% em 2017, os produtos ou serviços são
totalmente baseados em informação, a exemplo de empresas como
Netflix e Instagram.
Houve uma redução significativa, de 50% para 17% entre os que
responderam oferecer um produto físico, cuja entrega ou produção é
baseada em informação e geradores de receita, a exemplo do iPhone, da
Apple. Esta redução se deu porque duas empresas selecionaram a opção
1 (17%), de que o produto é de natureza física - o que causa estranheza
já que são todas empresas de base tecnológica - e 1 empresa marcou a
opção 2 (8%).
Segundo os autores o tema desta questão é um dos pontos-chave
da economia do futuro, ou seja, quanto mais atributos o produto ou
serviço oferecer tendo como base a informação e o conhecimento, maior
poderá ser a capacidade de diferenciação, de flexibilidade e de
escalabilidade. Isso porque, de acordo com a Teoria, “a informação
acelera tudo”:
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Onde quer que você olhe, o novo paradigma da
informação, criado como resultado da Lei de
Moore e de outras forças fundamentais que
incidem sobre o mundo digital, está acelerando o
metabolismo de produtos, empresas e indústrias.
Em todos os setores, o ciclo de desenvolvimento
de produtos e serviços está se tornando cada vez
mais curto (GEEST, ISMAIL & MALONE, 2015.
p.105).

Não por acaso, empresas como LinkedIn, Facebook, Spotify,
Netflix, Waze e Instagram são totalmente baseadas em informação, o
que aumenta consideravelmente o seu potencial de alcance global.

Gráfico 9–Produtos e serviços baseados em informação
Pergunta 8
1-Nossos produtos|serviços são de natureza física
(por exemplo, Starbucks, Levi ou a maioria dos
varejistas tradicionais).
2-Nossos produtos|serviços são físicos, mas sua
entrega ou produção é baseada em informação
(por exemplo, Amazon).

0,0%
17%
0,0%
8%

3-Nossos produtos|serviços são físicos, mas os
serviços são baseados em informações e
geradores de receita (por exemplo, iPhone, App
Store).

50,0%
17%

4-Nossos produtos|serviços são totalmente
baseados em informações (por
exemplo, LinkedIn, Facebook, Spotify, Netflix).

2015

50,0%
58%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
Pergunta 9: Até que ponto a funcionalidade social e a colaboração são
um elemento central da oferta do seu produto/serviço?
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Conforme o gráfico 10, um número alto de respondentes (1/3)
afirmou em 2017 não incorporar nenhum aspecto social ou colaborativo
nos seus produtos, tais como métodos de feedback e avaliação, páginas
no Facebook, Twitter ou outras. Outra parcela importante revela que
incorpora alguma funcionalidade social ou colaborativa, passando de
67% em 2015 para 42% em 2017.
A opção 3 teve aumento de 9 pontos, de que tal funcionalidade é
usada para melhorar ou gerar a oferta de produtos e serviços.
Apenas 1 empresa recebeu nota máxima ao afirmar que essa
funcionalidade a auxilia também a desenvolver a oferta de seus produtos
e serviços. Entende-se que para essas empresas a funcionalidade social e
a colaboração são elementos centrais da oferta do seu produto/serviço,
mas ainda se percebe uma imaturidade das empresas respondentes neste
quesito.

Gráfico 10–Funcionalidade e colaboração social
Pergunta 9
1-Nossos produtos|serviços não incorporam um
aspecto social|colaborativo (por exemplo, a
compra de um cortador de grama).

17%
33%

2-Nós incorporamos estruturas
sociais|colaborativas em nossos
produtos|serviços existentes (por exemplo, os
produtos têm uma página no Facebook ou …
3-A funcionalidade social|colaborativa é usada
para melhorar ou gerar a oferta dos
serviços|produtos (por
exemplo, 99design, Indiegogo, Taskrabbit).
4-A funcionalidade social|colaborativa
realmente desenvolve a oferta de nossos
produtos|serviços (por
exemplo, Yelp, Waze, Foursquare).

2015

67%
42%

8%
17%

8%
8%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

4.1.5Seção V - Dados e Algoritmos
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Para a Teoria das Organizações Exponenciais, os algoritmos
estão presentes nas empresas principalmente para potencializar e
processar seus dados de forma mais eficiente:
Hoje o mundo funciona basicamente na base de
algoritmos. Freios ABS de automóveis,
mecanismo de recomendação da Amazon,
precificação dinâmica das companhias aéreas,
previsão do sucesso dos próximos filmes de
Hollywood, redação de notícias, controle de
tráfego aéreo, detecção de fraudes de cartões de
crédito, os 2% das postagens que o Facebook
mostra a um usuário típico: os algoritmos estão
por toda parte na vida moderna (GEEST, ISMAIL
& MALONE, 2015. p.63).

Segundo a teoria, existem dois tipos de algoritmos: o aprendizado
de máquinas e o aprendizado profundo. O primeiro representa a
“capacidade de executar com precisão tarefas inéditas, projetadas com
base em propriedades conhecidas, obtidas a partir de dados históricos ou
de treinamento”. Um bom exemplo é o Netflix, que em 2006 lançou um
concurso com um prêmio de U$$ 1 milhão, com o objetivo de
aperfeiçoar seu algoritmo de avaliação de filmes. Com uma colaboração
de 151 mil pessoas de mais de 186 países, o concurso terminou antes do
esperado quando uma das mais de 44 mil propostas válidas alcançou o
objetivo. Já os algoritmos de aprendizado profundo permitem que a
máquina descubra novos padrões sem necessariamente precisar de dados
históricos ou treinamento. Eles se baseiam na descoberta e
autoindexação (GEEST, ISMAIL & MALONE, 2015. p.63-65).
Como dito no capítulo 3, tamanha a importância atribuída pelos
autores a este tema que dedicaram 38% do questionário a esta seção,
indicando que as empresas com maior potencial de exponencialidade
serão aquelas que trabalham mais intensivamente com dados, algoritmos
e inteligência artificial.
Pergunta 10: Até que ponto você usa algoritmos e aprendizado de
máquina para tomar decisões?
A ampla maioria das empresas incubadas no MIDI Tecnológico
afirmam coletar e analisar dados de modo básico, por meio de sistemas
de comunicação, com um percentual de 58% nos dois momentos da
coleta. Um número considerável de 25% (2015) e 17% (2017) das

131

respondentes não realiza nenhuma análise significativa de dados, mesmo
tratando-se de empresas de base tecnológica, com objetivo de
escalabilidade.
Pela primeira vez (2017), uma empresa (8%) afirmou usar
algoritmos de aprendizado de máquina para analisar e tomar decisões
acionáveis. Os 17% (2015 e 2017) restantes, equivalente a 2
empresas,alcançarama maior nota, ao destacar que utilizam o
aprendizado de máquina e algoritmos para desenvolver seus produtos e
serviços.

Gráfico 11–Uso de dados e algoritmos para tomada de decisões
Pergunta 10
1-Nós não realizamos qualquer
análise significativa de dados.

25%
17%

2-Nós coletamos e analisamos dados
geralmente por meio de sistemas de
comunicação.

58%
58%

3-Nós usamos algorítimos de
0%
aprendizado de máquinas para
8%
analisar dados e tomar decisões…
4-Nossos produtos e serviços são
construídos em torno de algorítimos
de aprendizado de máquina.
2015

17%
17%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 11:Você compartilha ativos de dados estratégicos
internamente na empresa ou os expõe externamente à sua comunidade?
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Gráfico 12–Compartilhamento de dados estratégicos

Pergunta 11
1-Não compartilho dados, mesmo entre os
departamentos

17%
0%

2-Temos dados compartilhados entre os
departamentos (por exemplo, dashboards
internos, fluxos de atividades e páginas…

50%
83%

3-Expomos alguns dados aos principais
fornecedores (por exemplo, interfaces
EDI ou via APIs).
4-Expomos alguns dados ao nosso
ecossistema externo via APIs abertas (por
exemplo, Flickr, Google, Twitter, Ford).

2015

25%
17%
8%
0%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

A maior parte das startups, sendo 50%em 2015,com um aumento
considerável para 83% em 2017, respondeu que possuem apenas dados
compartilhados entre os departamentos, como fluxos de atividades,
dashboards internos, etc. Na sequência, com 25% (2015) e 17% (2017),
as empresas afirmam expor alguns de seus dados aos principais
fornecedores.
Chamou a atenção o fato de que no ano de 2015 duas empresas
informaram não realizar qualquer compartilhamento de dados, nem
internamente, mas o dado não se manteve em 2017. Vale também
destacar que 1 empresa recebeu a nota máxima em 2015, ao responder
que abria dados ao ecossistema externo, aos moldes do Twitter, Google
e Flickr, mas esse posicionamento não permaneceu entre os
respondentes de 2017.
Pergunta 12: Você possui processos especializados para gerenciar o
resultado das externalidades em sua organização interna? (Por
externalidades,
nos
referimos
a
staff
sob
demanda,
Comunidade/Multidão, algoritmos, os ativos alavancados e
engajamento).
Gráfico 13–Gerenciamento das externalidades da organização
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Pergunta 12
1-Não alavancamos externalidades ou não
temos processos especializados para capturar
ou gerenciar externalidades
2-Temos uma equipe dedicada a gerenciar as
externalidades (por exemplo, a XPrize cria
prêmios únicos, aplicações TEDx tratadas …
3-Automatizamos o processamento de uma
externalidade (por exemplo, Elance ou
DonorsChoose).
4-Automatizamos o processamento de várias
externalidades (por
exemplo, IndieGoGo, Github, Uber, Kaggle, …

2015

92%
92%
8%
0%
0%
8%
0%
0%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Nesta questão quase a totalidade das empresas respondeu não
alavancar externalidades ou não deter processos especializados para
capturar ou gerenciar externalidades, com 92% em ambas as coletas.
Uma única startup afirmou em 2015 possuir equipe dedicada para
gerenciar as externalidades, mas não se manteve em 2017, e outra
empresa informou automatizar o processo de uma externalidade em
2017. As respostas demonstram baixa maturidade das empresas quanto a
esta prática, essencial para empresas que desejam crescer rapidamente
mantendo com um controle e gestão efetivos sobre as externalidades.
Pergunta 13:Os processos-chave externos à sua organização principal
são replicáveis e escaláveis?
Nesta pergunta ocorreu uma diferença significativa entre as
respostas dos dois anos. Chama a atenção o fato de no ano de 2015 a
alternativa mais selecionada, por 67% das empresas, foi a de que alguns
dos processos-chave operam fora da organização. Em segundo lugar,
com 33%, 4 empresas obtiveram a nota mais alta e informaram
queutilizam uma plataforma escalável, pela qual rodam externamente a
maior parte dos processos-chave.
Já no ano de 2017, ambas as respostas tiveram o seu percentual
reduzido, respectivamente, para 33% e 8%, o que parece mais alinhado
às respostas anteriores quanto ao nível de maturidade das
respondentes.Em 2017 a opção mais selecionada, com 58% foi a relativa
aos processos escaláveis e repetíveis, mas somente dentro da empresa.
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Gráfico 14–Processos-chave externos escaláveis e replicáveis

Pergunta 13
1-Temos processos em sua maioria
tradicionais e manuais (geralmente limitados
pelo POP – Procedimento Operacional
Padrão).
2-Alguns de nossos processos são escaláveis
e repetíveis, mas apenas dentro da
organização.

0%
0%
0%
58%

3-Alguns de nossos processos operam fora da
organização (por exemplo, eventos
TEDx, XPrize ou estruturas de franquia).

67%
33%

4-A maioria dos processos-chave é de
autoprovisionamento e executada fora da
organização por meio de uma plataforma
escalável (por exemplo AirBnB ou Adsense).

2015

33%
8%
2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 14: Quais métricas você utiliza para monitorar sua
organização e seu portfólio de inovação de produtos?
Ainda sobre os dados e algoritmos, a questão se dirige para a
gestão de indicadores. A própria incubadora implantou no ano de 2017 a
metodologia de OKRs (objectives and key results), um sistema de metas
para o acompanhamento semanal de todas as incubadas. As metas são
revistas ou alteradas pelas empresas trimestralmente ou semestralmente.
Essa metodologia deu mais agilidade à gestão, por parte da incubadora,
para auxiliar as startups em dificuldades ou problemas, e de outro lado,
trouxe transparência e foco para os empreendedores, que ainda não a
utilizavam. Em 2015, no entanto, ano da coleta em análise, o
acompanhamento era menos frequente e ocorria trimestral ou
semestralmente, embora todas as incubadas tivessem seu planejamento
estratégico e principais KPI‟s (key performance indicators, ou
indicadores-chave de sucesso) definidos, com o apoio da incubadora.
Gráfico 15–Métricas para monitorar a organização e o portfólio
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Pergunta 14
1-Apenas monitoramos o KPIs tradicionais
mensalmente|trimestralmente|anualmente (por
exemplo, vendas, custos, lucros).

33%
50%

2-Coletamos algumas métricas tradicionais em
tempo real de sistemas transacionais (por
exemplo, ERP).

17%
25%

3-Coletamos todas as métricas tradicionais em
tempo real e usamos algumas métricas da
startup enxuta.
4-Coletamos as métricas tradicionais em tempo
real e métricas da startup enxuta (valor e
aprendizagem) como o uso
repetido, monetização, recomendação e NPS.

2015

33%
25%
17%
0%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Disso decorre que as startups incubadas monitoram os KPI‟s
tradicionais periodicamente, a exemplo das vendas, os custos, os lucros,
com 33% em 2015 e 50% das respondentes em 2017. Outra prática
usual apontada por 33% em 2015 e 25% em 2017 foi a coleta de
métricas tradicionais em tempo real usando como base algumas métricas
da startup enxuta.
Outras 2 empresas coletavam no ano de 2015 métricas mais
tradicionais, embora em tempo real, por meio de sistemas tradicionais
(como ERP). E duas startupsinformaram em 2015 coletar tanto métricas
tradicionais em tempo real, quanto métricas da startup enxuta (como
taxa de monetização, de recomendação e NPS – net promoter score),
embora não tenham mantido a mesma resposta em 2017.
Pergunta 15:Você usa alguma variante dos objetivos e resultados-chave
(OKRs) para acompanhar o desempenho do indivíduo/equipe?
Para a maior parte das empresas, são utilizados métodos de
avaliação de desempenho tradicionais e periódicos, como as avaliações
360 graus (75% em 2015 e 58% em 2016).
Apenas 3 empresas informaram em 2015 utilizar OKR‟s
especificamente nas suas áreas de inovação ou áreas periféricas da
organização. Em 2017 algumas empresas subiram de pontuação, sendo
que 2 informaram que utilizam OKR em toda a organização, enquanto 3
delas alcançaram a nota máxima ao utilizar o OKR em toda a
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organização e com total transparência, aos moldes do Google, empresa
referência nessa metodologia.
Gráfico 16–Uso de OKRs para acompanhar o desempenho da equipe

Pergunta 15
1-Não, nós usamos avaliações de desempenho
tradicionais trimestrais|anuais ou avaliações 360
graus ou stack ranking (distribuição forçada).
2-Nós implementamos OKRs em áreas de
inovação ou nas extremidades da organização.
3-OKRs são utilizados em toda nossa
organização (por exemplo, LinkedIn)
4-OKRs são utilizados em toda nossa
organização com total transparência (por
exemplo, Google – todos podem examinar o…

2015

75%
58%
25%
0%
0%
17%
0%
25%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 16: Sua organização constantemente otimiza processos via
experimentação, testes A/B e ciclos de Feedback curto? (Por exemplo, a
metodologia da Startup Enxuta).
De acordo com a análise das respostas, a otimização dos
processos das respondentes é prioritariamente desenvolvida por meio da
abordagem da startup enxuta, voltada para a inovação, prototipação
rápida, e o desenvolvimento de produtos. No entanto, o seu índice
baixou de 58% para 33% entre os dois anos.
A opção de maior pontuação, de que a empresa utiliza a
abordagem enxuta para todas as principais atividades da empresa
(inovação, marketing, vendas, recursos humanos, jurídicos, etc),teve
uma queda acentuada, de 42% para 8%. Em contrapartida, como
novidade, 1/3 das respondentes afirmaram utilizar a abordagem enxuta
nas áreas voltadas diretamente ao cliente, como vendas e marketing.
Vale destacar que nenhuma das entrevistadas utilizava o sistema
tradicional BPM20 para gerenciamento de processos e projetos em 2015,
20

O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos de
Negócio é um conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação
com foco na otimização dos resultados das organizações por meio da melhoria
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porém na nova coleta, em 2017, um número expressivo de 25% das
empresas acusa o uso desse método tradicional.
Gráfico 17–Meios para a otimização de processos

Pergunta 16
1-Não, usamos o tradicional BPM
(gerenciamento de processos de
negócio).

0%
25%

2-Usamos a abordagem enxuta (ou
similar) para áreas voltadas ao
cliente, como o marketing.

0%
33%

3-Usamos a abordagem enxuta para a
inovação de produtos e desenvolvimento
de produtos.

58%
33%

4-Usamos a abordagem enxuta para
todas as funções principais
(inovação, marketing, vendas, serviço…
2015

42%

8%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Pergunta 17: Até que ponto você tolera falhas e incentiva a tomada de
riscos?
Em entrevista à Revista Exame (2017), Eric Ries, autor do livro
“AStartup Enxuta” resume um dos principais atributos encontrados na
cultura empreendedora do Vale do Silício: a tolerância ao fracasso.
O
fracasso
é
inevitável,
porque
empreendedorismo é extremamente incerto.
Todos os empreendedores acham que são uma
exceção a essa regra e dizem que com eles tudo
vai dar certo. Nós frequentemente erramos em
detalhes. Só que algumas vezes são detalhes
importantes, como se alguém realmente vai usar o
seu produto. Já que é inevitável, é melhor
fracassar o quanto antes. O que eu tento ensinar
aos empreendedores é superar seus fracassos de
forma rápida e indolor para que possam aprender
com eles como ter sucesso.

dos processos de negócio. Fonte: O que é BPM? Disponível em:
<https://www.estadovirtual.com.br/bpm-definicao> Acesso em: 17 de agosto de
2017.
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Já no contexto brasileiro, e mais especificamente, das empresas
respondentes, a maior parte delas não têm uma cultura consolidada
quanto à tolerância ao fracasso e assunção de riscos, já que em 2015
57% informou que apenas incentivava os fracassos e os riscos na teoria,
e durante a pratica diária da empresa não se desenvolvia o seu
monitoramento ou a sua quantificação. No ano de 2017 o percentual
dessa opção caiu para 33% em 2017, e 50% das entrevistadas informou
permitir e mensurar o fracasso ea tomada de risco, mas restritos a grupos
específicos, como equipe de inovação, ou sob limites bemdefinidos.
Uma empresa chegou inclusive a responder que o fracasso não
era tolerado dentro da organização em 2015, mas não manteve essa
cultura na coleta posterior.
A opção mais avançada teve apenas 25% e 17% nos anos de 2015
e 2017, respectivamente, representando aquelas empresas cuja cultura
avançada espera, difunde, mede e até mesmo celebra o fracasso e a
tomada de riscos.

Gráfico 18–Tolerância a falhas e incentivo ao risco

Pergunta 17
1-O fracasso não é uma opção (NASA) e pode
afetar as carreiras das pessoas envolvidas

8%
0%

2-O fracasso e o risco são incentivados, mas
apenas na teoria, e não são monitorados ou
quantificados
3-O fracasso e a tomada de riscos são permitidos
e mensurados, mas restritos a skunkworks ou a
limites bem-definidos (por exemplo, Lockheed
Shunk Works).
4-O fracasso e a tomada de riscos são
esperados, difundidos, medidos e msmo
celebrados em toda a organização
(Amazon, Google, Heroic Failure Award da …

2015

58%
33%
8%
50%
25%
17%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

139
4.1.6Seção VI – Autonomia e Descentralização
Para Geest, Ismail e Malone (2015) uma característica importante
das organizações exponenciais é trabalhar com equipes auto
organizadas, multidisciplinares, que operam com uma certa autoridade
descentralizada (GEEST; ISMAIL; MALONE, 2015):
Há uma tendência clara e constante em direção a
uma maior autonomia no local de trabalho:
trabalho remoto, terceirização, organizações
virtuais e achatadas. Como resultado, prevemos
que a abordagem enxuta dos OKRs deverá
substituir gradualmente a supervisão top-down
tradicional. Além disso, muitas organizações
exponenciais estão se organizando internamente,
não em departamentos tradicionais, com camadas
de média gerência, mas em equipes
interdisciplinares, auto-organizadas e com
autoridade radicalmente descentralizada. A
geração do milênio, armada com a internet e
habilidade em jogos, que cultiva a iniciativa e o
espírito empreendedor, está cada vez mais em
desacordo com as estruturas hierárquicas clássicas
que são otimizados para a eficiência acima da
adaptabilidade (GEEST;, ISMAIL; MALONE,
2015. p. 93).

A ValveSoftware, por exemplo, uma empresa norte americana de
jogos com cerca de 330 colaboradores, não possui uma estrutura
gerencial clássica. As pessoas são contratadas e escolhem os projetos
que desejam participar e são também incentivados a criarem novos
projetos, utilizando a autonomia como um pré-requisito para a inovação
sem permissão (GEEST; ISMAIL; MALONE, 2015. p.92-93).
Pergunta 18: Sua organização opera com grandes estruturas
hierárquicas ou equipes pequenas, auto organizáveis e
multidisciplinares?
Com um destaque de 67% na primeira coleta e 50% na segunda, a
maioria das startupsestão no nível mais avançado nesse quesito, ao
informar que suas equipes são estruturadas com poucos membros, todos
multidisciplinares e interligados e auto organizáveis, compondo a
estrutura operacional primária da organização.
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Gráfico 19–Estruturas hierárquicas x equipes pequenas

Pergunta 18
1-Temos uma hierarquia corporativa
tradicional, com grandes grupos especializados
que operam em silos.
2-Temos algumas equipes pequenas e
multidisciplinares operando nas bordas, longe da
organização principal.
3-Temos algumas equipes pequenas e
multidisciplinares aceitas e adotadas pela
organização principal.

0%
0%

8%
42%
25%
8%

4-Equipe
pequenas, multidisciplinares, interligadas e autoorganizáveis são a estrutura operacional …

2015

67%
50%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Em 2015, como a segunda maior taxa de resposta, 25% das
empresas selecionaram a opção 3, por operar com apenas algumas
equipes pequenas e multidisciplinares, aceitas e adotadas pela
organização principal. Todavia, essa opção foi escolhida somente por
uma empresa em 2017. Nesse ano, 42% das empresas se posicionaram
na opção 2, como organizadas em torno de algumas equipes pequenas e
multidisciplinares operando longe da organização principal.
Pergunta 19: Até que ponto a autoridade/tomada de decisão é
descentralizada?
Nesta questão pode-se perceber um avanço de maturidade das
empresas. Enquanto em 2015 metade das respondentes selecionaram a
opção 1, por utilizar um modelo de gestão top down tradicional, em
2017 a resposta com maior incidência foi a de número 3, com 42%, que
trata da tomada de decisão descentralizada em todas as áreas voltadas ao
cliente.
A tomada de decisão descentralizada na área de P&D foi
reportada por duas empresas em 2015 (17%) e mantido o mesmo
percentual em 2017. Três empresas receberam a maior nota (25%), tanto
em 2015 quanto 2017, ao entender que todas as suas principais decisões
são descentralizadas, o que indica uma característica exponencial
acentuada.
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Gráfico 20–Descentralização da tomada de decisão
Pergunta 19
50%

1-Nossa organização utiliza o comando e
controle top down tradicional

17%

2-A tomada de decisão descentralizada ocorre
em P&D, inovação e desenvolvimento de
produtos

17%
17%

3-A tomada de decisão descentralizada ocorre
em todas as áreas voltadas ao cliente, como
marketing, vendas etc. (Por exemplo, Zappos).

8%
42%

4-Todas as principais decisões são
descentralizadas (exceto propósito, cultura e
visão, por exemplo, Valve).

2015

25%
25%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

4.1.7Seção VII - Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
A última seção do questionário trata do que os autores chamam
de tecnologias sociais para o compartilhamento do conhecimento (como
Trello, Asana, Google Drive, Dropbox). Para os autores Geest, Ismail e
Malone (2015) tais ferramentas aproximam as informações das tomadas
de decisão, e com a constante digitalização do ambiente de trabalho, elas
têm como elementos chave os objetos sociais, os fluxos de atividades, o
gerenciamento de tarefas, o compartilhamento de arquivos, a tele
presença, o mundo virtual e o sensoriamento emocional (GEEST;,
ISMAIL; MALONE, 2015. p. 98-101).
Pergunta 20: Você usa ferramentas sociais avançadas para o
compartilhamento de conhecimento, comunicação, coordenação e/ou
colaboração (por exemplo, Google Drive, Asana, RedBooth, Dropbox,
Yammer, Chatter, Evernote)?
Gráfico 21–Uso de ferramentas sociais para o compartilhamento
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Pergunta 20
1-Não, o email é nosso principal veículo de
comunicação

2-Algumas equipes utilizam ferramentas
sociais, mas não em toda a organização

8%

0%
25%
8%

3-A maioria das unidades de negócio usa
ferramentas sociais (e alguns
fornecedores|parceiros externos, embora muitas
vezes sem autorização).

17%
25%
50%

4-O uso de ferramentas sociais é uma política
obrigatória em toda a organização

2015

67%
2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

O uso de ferramentas sociais é uma política obrigatória em toda a
organização para metade das empresas em 2015, com um aumento para
67% em 2017, o que demonstra uma ampla adesão das startups a estas
ferramentas.
Em 2017 não houve nenhuma indicação à primeira opção, sobre
utilizar o e-mail como principal meio de comunicação, contra 8% (1
empresa) em 2015.
A segunda opção foi escolhida por 25% (3 empresas) em 2015 e
apenas 1 empresa em 2017, e indica que as ferramentas sociais são
utilizadas por algumas pessoas, mas não toda a organização.
Entre os dois anos de coleta, ampliou-se o número de empresas
que informaram as opções 3 e 4, aumentando de 17% para 25% na
alternativa 3, e de 50% para 67% na alternativa 4. Isso demonstra um
forte movimento de adesão a essas ferramentas, que facilitam a
comunicação e melhoram a eficiência das equipes.
Pergunta 21: Qual é a natureza e foco da sua missão ou propósito
organizacional?
A última pergunta trata de um dos principais atributos das
organizações exponenciais, o propósito transformador massivo (PTM),
visto anteriormente:
Os PTMs não operam isoladamente. Em vez
disso, eles criam uma penumbra ao seu redor que
influencia cada parte da organização (...). Um
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PTM forte também serve como um excelente
recrutador de novos talentos, bem como um imã
para reter os melhores talentos (...). Além disso,
um PTM serve como uma força estabilizadora
durante períodos de crescimento instável e
permite que as organizações se dimensionem com
menos turbulência (...). É por isso que, ao longo
do tempo, podemos esperar que as marcas se
misturem com os PTMs, tornando-se, durante o
processo, cada vez mais aspiracionais. Por quê?
Porque as marcas aspiracionais criam ciclos de
feedback positivos na comunidade da ExO: os
clientes se sentem bem com os produtos e têm
cada vez mais orgulho de fazer parte de um
movimento grandioso. Uma marca aspiracional
ajuda a reduzir custos, aumenta a eficácia e
acelera a aprendizagem ao alavancar a motivação
intrínseca e não a externa. Há também uma
vantagem econômica em abraçar um PTM. O
mundo está enfrentando muitos grandes desafios
e, como diz Peter Diamandis, “os maiores
problemas do mundo são os maiores mercados do
mundo” (GEEST; ISMAIL; MALONE, 2015. p.
53).

Apesar da importância desse atributo, diferente do que se podia
esperar, houve um revés significativo nas notas recebidas pelas
empresas nesta questão.
Enquanto em 2015 a metade das empresas respondeu a opção 4,
tendo como propósito transformacional ser relevantes no mundo todo,
em 2017 esse percentual caiu a 33%. Em contrapartida, a opção 1, na
qual as empresas têm como missão oferecer os melhores produtos e
serviços saiu de 8% para 50%.
O percentual de startups que optou pela alternativa 2 caiu de 17%
para 8% no período. Outros 25%(2015) elegeram a opção 3 e têm como
propósito mais do que servir os clientes finais, mas trazer mudanças
positivas ao seu ecossistema. Esse percentual foi reduzido a 8% em
2017.
Esse movimento vai na contramão da tendência mundial que
valoriza cada vez mais as marcas que atrelam propósito, consciência
social, ambiental e política à natureza do negócio. De outro lado, serve
como alerta para que a incubadora possa estudar o caso e buscar discutir
com as empresas as motivações que levaram a essa mudança.
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Gráfico 22–Propósito organizacional
Pergunta 21
8%

1-Nossa missão se concentra em fornecer
os melhores produtos e serviços

50%

2-Nossa missão se concentra em nossos
valores fundamentais como uma
organização que se estende além da oferta
dos produtos e serviços

17%
8%

3-Nossa missão é mais do que servir os
clientes finais; e tem como objetivo trazer
mudanças positivas em todo nosso
ecossistema de…

25%
8%

4-Temos um propósito transformacional
que vai além de uma declaração de missão.
Aspiramos ser relevantes ao mundo
inteiro.

2015

50%
33%

2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

4.2ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO
DO QUESTIONÁRIO
O Quadro 11 apresenta uma síntese das respostas nos dois anos
de coleta, com o objetivo de avaliar o comportamento e evolução do
quociente exponencial das empresas estudadas.
Considerando a amostra de 12 empresas e as 21 perguntas do
questionário, o número total de respostas é de 252, em cada ano de
coleta. O Quadro 11 mostra a distribuição das 252 respostas entre as 4
alternativas do questionário. Lembrando que a alternativa 4 tem a maior
pontuação e a alternativa 1 a menor, quanto maior a incidência de
respostas na opção 4, mais próximas das características de organização
exponencial estarão as empresas.
Quadro 11 - Análise geral das respostas
Análise Geral Seções I a VII
Alternativas
1

Ano coleta
2015
2017
70

78

%
Variação
11%
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2

71

76

7%

3

54

54

0

4

57

44

-23%

252
252
0
Total
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Pelo que se vê, passados dois anos da primeira coleta, a
frequência de respostas na opção 1 aumentou 11%;ocorreu um
acréscimo de 7% na opção 2; não houve variação na terceira alternativa;
e houve um decréscimo de 23% na escolha de alternativas de número 4.
Isso significa que de modo coletivo as empresas tiveram uma
piora de desempenho, isto é, de modo geral diminuíram as suas
características exponenciais. Especialmente na alternativa 4, que é a de
maior pontuação, ocorreu uma diminuição relevante de 23% na
frequência de respostas.
Cabe analisar, na sequência, o desempenho geral das empresas
em cada uma das seções, a fim de entender se esse movimento ocorreu
em todas as seções ou especificamente em algumas delas:
Quadro 12 - Análise das respostas das seções I a VII do questionário .
Recursos Humanos e Ativos
Alternativas

Seção 1

Questões1 a 3

2015

2017

% variação

1

14

10

-29%

2

12

14

16,60%

3

5

6

20%

4

5
6
20%
Comentários
A seção 1, que trata do uso de prestadores de serviços,
terceirização e aluguel de ativos, teve um desempenho superior no
ano de 2017. Percebe-se que as alternativas de maior pontuação
tiveram um crescimento de 20%, enquanto a primeira opção caiu
quase 30%. Isso significa que as empresas avançaram nestes
quesitos, ainda que a maior concentração de respostas esteja nas
alternativas 1 e 2.
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Alternativas

Comunidade e Multidão
Questões 4 e 5
Seção 2
2015
2017

% variação

1

6

11

83%

2

4

2

-50%

3

9

11

22%

4

5
0
-100%
Comentários
A seção 2, que abordou a gestão e o engajamento da comunidade
externa, como usuários, clientes e parceiros, teve um aumento
significativo da opção 1, e uma queda acentuada na alternativa 4.
Havendo uma alta concentração nas alternativas 1 e 3, nesta seção
claramente as startups estão indo na direção contrária em relação
às principais características das organizações exponenciais. Ou
seja, ainda existe uma imaturidade grande nestes temas. Disso se
depreende que a incubadora pode atuar no sentido de oferecer
iniciativas a fim de melhorar esse desempenho.
Engajamento da Comunidade e Multidão
Seção 3
Questões 5 e 7
% variação
Alternativas
2015
2017
1
10
14
40%
2

13

10

-23%

3

1

0

-100%

4

0
0
0%
Comentários
A seção 3, tratando do mesmo tema da seção anterior,
especialmente o engajamento do público em geral (multidão),
segue a mesma tendência, isto é, um aumento da alternativa 1,
onde se verifica a maior incidência de respostas, e distanciamento
das alternativas 3 e 4, essa última não escolhida por nenhuma
empresa no ano de 2017, o que reforça a atenção a ser data neste
tema.

Alternativas

Capacitação Social e de Informação
Seção 4
Questões 8 e 9
2015
2017
% variação

1

2

6

300%

2

8

6

-25%

3

7

4

-43%
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4

7
8
14%
Comentários
A seção 4 aborda o uso da informação nos produtos e serviços e a
funcionalidade colaborativa desses produtos. Embora tenha havido
um leve avanço na opção 4, a opção 1 triplicou sua incidência.
Este é um ponto sensível na medida que, tratando-se de empresas
de base tecnológica, o uso da informação e a colaboração
deveriam ser aspecto central dos negócios. Igualmente esta seção
revela um ponto de atenção para a incubadora.

Alternativas

Dados e Algoritmos
Seção 5
Questões 10 a 17
2015
2017

% variação

1

30

29

-3,5%

2

26

35

34%

3

23

23

0

4

17
9
-47%
Comentários
A seção 5 é a maior do questionário, dada a sua importância para a
escalabilidade de uma empresa. O uso de algoritmos, a tomada de
decisão baseada em dados em tempo real, a gestão das
externalidades, a organização dos processos-chave, o uso de
métricas e indicadores, o emprego da metodologia enxuta e a
tolerância ao fracasso são todos temas tratados nessa seção.
Mais uma vez, verifica-se que houve um decréscimo significativo
na opção 4 (quase 50%), acompanhado de um aumento de 34% na
alternativa 2, que possui a maior concentração de respostas.
Esta demonstra ser mais uma área a ser trabalhada pela
incubadora, já que sem o avanço nessas características parece
pouco provável um crescimento exponencial das empresas.

Alternativas

Autonomia e Descentralização
Seção 6
Questões 18 e 19
2015
2017

% variação

1

6

2

-77%

2

3

7

233%

3

4

6

50%

148

4

11
9
-18%
Comentários
A penúltima seção aborda a organização hierárquica da
organização e o método de tomada de decisão. Ainda que a
frequência na alternativa 4 tenha caído cerca de 18%, a opção 1
teve queda acentuada de 77%. As opções 2 e 3 foram as que mais
cresceram, apontando um movimento de incremento da
maturidade neste item, assim como se verificou na seção 1, onde
também se tratou de recursos humanos.
Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
Seção 7
Questões 20 e 21
Alternativas
2015
2017
% variação
1
2
6
300%
2

5

2

-60%

3

5

4

-20%

4

12
12
0%
Comentários
A última seção, que se dedica ao propósito organizacional e ao uso
de ferramentas, manteve uma alta incidência de respostas na
alternativa 4. No entanto, triplicou a escolha da alternativa 1 e
caíram em 60% e 20%, respectivamente, as opções 2 e 3. Isso
pode demonstrar que existe uma polarização, com um certo
número de empresas bem avançadas, e outras em estágio inicial de
amadurecimento nestas questões.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Analisado o desempenho geral das empresas no questionário, nos
dois momentos da coleta, bem como o comparativo seção a seção,
depreende-se que:
a) Existem seções, como a 6 (Autonomia e
Descentralização) e 7 (Tecnologias Sociais e
Empreendedorismo Social), que embora o desempenho
percentual não tenha sido muito satisfatório quanto à
evolução das notas no período, a maior parte das
respostas está concentrada nas alternativas 3 e 4, o que
revela maior maturidade das empresas quanto ao aspecto
tratado;
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b) Outras seções, como a 1, 3 e 5, têm uma baixa frequência
de respostas nas opções 3 e 4, o que revela a necessidade
de uma atuação da incubadora a fim de trabalhar a
melhoria da compreensão e atividades necessárias para o
incremento no desempenho;
c) As seções 2 (Comunidade e Multidão) e 3 (Engajamento
da Comunidade e Multidão) são as duas com o pior
desempenho das empresas. De fato, percebe-se
claramente que existe uma incapacidade ou atribui-se
pouca importância a estes quesitos por parte das
respondentes. Isto é preocupante, na medida que,
segundo os autores: “Não importa o quanto seu produto
ou premissa seja promissor, a menos que uma ExO seja
capaz de otimizar o engajamento da sua Comunidade e
Multidão, ele irá definhar e desaparecer” (GEEST;
ISMAIL; MALONE, 2015. p.75). O quadro 13 a seguir
reforça essa percepção dos autores:
Quadro 13 - Engajamento da Comunidade e Multidão
Porque é importante?
Dependências ou prérequisitos
- Aumenta a fidelidade;
- PTM;
- Amplifica a ideação;
- Regras claras, justas e
- Converte Multidão em comunidade;
coerentes, sem conflitos
- Alavanca o marketing;
de interesse.
- Permite jogar e aprender;
- Oferece um ciclo de feedback digital com os
usuários.
Fonte: GEEST;ISMAIL; MALONE, 2015. p.75.

d) O desempenho das empresas na seção 5 (Dados e
Algoritmos) apresenta um cenário preocupante. Além
de a maior frequência de respostas estar nas opções 1
e 2, houve uma diminuição de quase 50%, em 2017
na opção 4. Os autores da Teoria das Organizações
Exponenciais são categóricos quanto à relevância
deste quesito:
Da mesma forma que hoje não podemos mais
lidar com as complexidades do controle de
tráfego aéreo ou com a gestão da cadeia de
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suprimentos sem os algoritmos, quase todas as
ideias e decisões de negócios serão baseadas
em dados. (...). Diante dessa explosão, a
necessidade de algoritmos tornou-se uma
missão crítica. Vamos considerar por um
momento que nos últimos dois anos
presenciamos uma criação de dados nove
vezes maior do que em toda a história da
humanidade. (...). Nem é preciso dizer que a
iminente explosão de dados resultante dos
bilhões e trilhões de sensores que em breve
serão implementados fará com que os
algoritmos sejam um componente crítico de
todos os negócios no futuro. Levando em
consideração que eles são muito mais
objetivos, escaláveis e flexíveis que os seres
humanos, os algoritmos não apenas são a
chave para o futuro dos negócios em geral,
como também são críticos para as
organizações comprometidas em conduzir o
crescimento exponencial (GEEST; ISMAIL;
MALONE, 2015. p.65-67).

Como base no que se viu, cabe destacar que ainda que muitos
itens demonstrem um certo alinhamento das empresas analisadas às
características das ExOs, é percebido também um número expressivo de
carências, que impedem ou dificultam que essas empresas alcancem um
crescimento exponencial. Tais pontos, cruciais para o desenvolvimento
de ExOs, deverão ser trabalhados pelas startups caso queiram escalar.
Alguns dos itens mais evidentes são destacados a seguir:
•
•
•

•

O não uso sistemático de dados para a tomada de
decisões;
A centralização da tomada de decisões;
O receio ou incapacidade de alavancar recursos externos,
seja por falta de capacidade de controle de tais recursos,
pela preocupação com a concorrência, pela dificuldade
de obtenção dos mesmos ou por outros fatores aqui não
identificados;
O uso tímido de práticas para alcance da multidão, tais
como gamificação e oferecimento de aspectos
colaborativos nos produtos ou serviços;
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•
•

A falta de controle do desempenho da equipe; e
A intolerância ao fracasso e ao risco.

Isso posto, não só as startups participantes, mas também a
incubadora podem tomar ações a fim de melhorar tais pontos. Convém,
no entanto, analisar se o desempenho apresentado é uma característica
generalizada de todas as respondentes, ou se há, de um lado, um grupo
de empresas bem avançadas e maduras, e de outro, empresas em estágio
bem mais incipiente quanto aos atributos das ExOs.
4.2.1Quociente Exponencial das empresas participantes
Na Tabela 3 a seguir são apresentadas as notas de cada uma das
12 empresas analisadas conforme a pontuação obtida por seção, em
comparação com a máxima pontuação possível, nos dois anos de coleta.
As empresas Aquarela (1), GnTech (4), Knewin (8) e Sensorweb
(11), alcançaram um quociente exponencial superior a 55 em pelo
menos uma das coletas, o que, segundo a metodologia dos autores
citados, caracteriza a ExO.
Os nomes das 4 empresas são citados porque foram
expressamente autorizados por seus respectivos representantes. Após a
análise da tabela serão trazidas mais informações sobre cada uma das 4
empresas a partir da entrevista realizada com cada um de seus
representantes, com o objetivo de compreender quais aspectos essas
empresas têm de diferenciais em relação às demais.
As notas superiores a 50% da nota máxima possível naquela
seção estão destacadas. Essa visão é importante porque demonstra de
modo mais visual o desempenho individual de cada empresa, mas
também as seções com melhor e pior desempenho.Facilmente se
percebe, por exemplo, que nas seções 1, 2 e 3 o desempenho médio e
esse é inferior que nas demais seções.
Outra informação interessante é o total acumulado (linha TOTAL
na tabela) em cada seção, nos dois anos de coleta, comparado à máxima
pontuaçãopossível. Caso todas as 12 empresas tirassem nota 4 nas 21
questões, a soma geral seria 1.008. O saldo de 2015 alcançou 599, e em
2017, 572 pontos. Verifica-se também que em nenhuma das seções o
desempenho acumulado de 2017 foi melhor que o de 2015.
O quociente exponencial médio em 2015 alcançou 49,9, sendo o
maior deles o da empresa Aquarela, com 59 pontos, e o menor da
empresa 10, com 40. Já em 2017, o quociente exponencial médio baixou
para 47,6 pontos, sendo que as maiores pontuações foram das empresas
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Aquarela e Sensorweb, com 57 pontos, e o menor o da empresa número
9, com 37.
Por outro lado, no ano de 2017 três empresas alcançaram nota
superior a 55, ou seja, quociente exponencial suficiente para ser
categorizado como ExO. Em 2015 eram duas empresas e apenas 1 delas
se manteve. Esse fato demonstra que mesmo tendo ocorrido uma
diminuição geral da pontuação acumulada, algumas empresas tiveram
desempenho muito superior a outras, aumentando-se a diferença entre as
startups com maior e menor quociente exponencial.
A análise dos dados mostra também que das 12 startups da
amostra, 6 tiveram uma queda no valor do seu quociente exponencial de
2015 para 2017. Uma empresa manteve a mesma pontuação, e outras 5
empresas aumentaram o seu quociente exponencial.
Quatro empresas chamaram atenção pelo desempenho. A
empresa 2 baixou muito o seu quociente exponencial, de 51 para 38. A
GnTech baixou apenas 4 pontos, de 58 para 54, porém o suficiente para
deixar de ser caracterizada como ExO. A empresa 5 também teve queda
acentuada, de 51 para 37. A Knewin subiu apenas 3 pontos, de 53 para
56, mas com isso ingressou no rol das ExOs. E, finalmente, a Sensorweb
aumentou seu quociente de 49 para 57, representando a maior evolução
dentre as 12 analisadas.
De modo geral, pode-se verificar que 6 empresas tiveram queda
no seu quociente exponencial, 1 o manteve inalterado e 5 das 12
empresas tiveram melhoria. E como o número de empresas que
alcançaram o quociente de ExO aumentou de 2 para 3, pode-se entender
que não ocorreu uma piora geral do grupo entre os dois anos, como
parecia apontar, mas a separação das empresas em dois grupos: as
empresas que seguem evoluindo e melhorando seus níveis, e aquelas
que não conseguiram avançar.
Isso posto, mostra-se necessário entender de modo mais
aprofundado quais os motivos levaram essas 4 empresas a obter um
quociente exponencial mais elevado que as demais. Para isso, procedeuse a entrevistas individuais com sócios das empresas e buscou-se
identificar as características que fazem delas mais próximas das
organizações
exponenciais.
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Tabela 3 - Síntese das respostas ao questionário Quociente Exponencial.

Legenda
Quociente exponencial igual ou superior a 56: indica uma organização classificada como exponencial.
Valor superior à metade da máxima pontuação possível na seção.

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).
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4.3ENTREVISTAS COM AS EXOS
No mês de dezembro de 2017 foi solicitada uma entrevista
individual com um dos sócios das 4 empresas que em alguma das
coletas alcançou o quociente exponencial superior a 55. O objetivo foi
investigar, na opinião dos empreendedores, quais os principais fatores
levaram a empresa àquela posição e os principais acontecimentos nos 2
anos entre a primeira e a segunda aplicação do questionário. A seguir
são apresentadas as entrevistas e suas conclusões.
4.3.1Entrevista - Empresa Aquarela
A entrevista foi com o sócio-fundador Joni Hoppen. A principal
solução da empresa é o software Vortx, capaz de analisar grandes
quantidades de dados e, por meio de inteligência artificial, apontar
padrões, categorias, correlações, de modo a extrair os fatos mais
importantes de dados complexos e facilitar a tomada de decisões. A esse
processo dá-se o nome de advanced analytics, atividade normalmente a
cargo dos cientistas de dados de grandes empresas.
Fundada em 2013 em Florianópolis, pelos sócios Marcos Santos e
Joni Hoppen, atualmente a Aquarela é graduada do programa de
incubação do Midi Tecnológico, e hoje é composta por 15
colaboradores.
Quanto ao desempenho no questionário, embora seu quociente
exponencial tenha baixado de 59 para 57, sua pontuação aumentou nas
seções “Recursos Humanos e Gestão de Ativos”, bem como
“Autonomia e Descentralização”. De modo geral, a Aquarela obteve
uma média muito alta em quase todas as seções, com exceção de
“Engajamento da Comunidade e Multidão”, visto que seu público é
técnico e bastante restrito.
O melhor desempenho da Aquarela foi na seção “Tecnologias
Sociais e Empreendedorismo Social”, na qual foi a única empresa a
alcançar nota máxima nos dois anos de análise. A aderência desse
propósito transformador massivo (PTM) à cultura e rotina da empresa
foi percebida na entrevista com Joni, a partir do desejo claro de ser uma
empresa brasileira, com tecnologia brasileira, a serviço do mundo todo.
A surpresa, entretanto, se deu na seção “Dados e Algoritmos”.
Sendo uma empresa de base tecnológica justamente baseada em
inteligência de dados e algoritmos, chamou a atenção a redução da
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pontuação de 24 para 19 nesta seção. Perguntado quanto a esse fato,
Joni observou que21:
a) A empresa subiu seus padrões e se tornou mais exigente
consigo mesma; mesmo aqueles pontos nos quais já se
considerava com alto nível de maturidade, a Aquarela
buscou reconhecer as possibilidades de melhoria;
b) O mercado de big data e data analytics também evoluiu,
bem como as empresas que nele atuam; logo, de modo
comparativo, a Aquarela precisa estar sempre em evolução
para manter-se no estado da arte e não pode acomodar-se;
c) Com uma maior experiência de mercado, um maior
volume de dados analisados, conhece-se novos desafios e
problemas não previstos anteriormente, que exigem novas
melhorias e constante atualização da equipe técnica.
A seguir são apresentados os resultados do quociente exponencial
da Aquarela por seção, em 2015 e 2017:
Tabela 4 - Quociente exponencial da Empresa Aquarela
Máxima
Empresa: Aquarela
2015
pontuação
Recursos Humanos e Gestão de Ativos
12
7
Comunidade e Multidão
8
6
Engajamento da Comunidade e Multidão
8
3
Capacitação Social e de Informação
8
6
Dados e Algoritmos
32
24
Autonomia e Descentralização
8
5
Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
8
8
TOTAL
84
59
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

2017
9
6
3
6
19
6
8
57

Perguntado sobre quais fatos relevantes ocorreram no histórico da
empresa que auxiliaram o atingimento do estágio atual de
desenvolvimento, o empreendedor citou os seguintes22:
 2013, 2014 e 2015: aprovação de 3 projetos SEBRAETEC, um
em cada ano, no valor aproximado de R$ 30 mil reais cada. O
SEBRAE/SC opera este programa que oferece o subsídio às
21

HOPPEN, Joni. Entrevista concedida a Gabriel Sant’Ana Palma Santos.
Florianópolis, 22 de dezembro de 2017.
22
Id.
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23

empresas que queiram contratar serviços especializados para a
inovação. O uso deste recurso foi importante para que a Aquarela
pudesse contratar serviços essenciais à melhoria do Vortx, como
“paralelizar” o algoritmo para um processamento mais rápido;
2013: Aquarela ingressa no programa de incubação do MIDI
Tecnológico;
2014:Implementação de aprimoramento no Vortx, que permite o
uso da ferramenta de modo mais autônomo pelos clientes; Saída
de um dos sócios;
2015:Implementação de um case importante na área da saúde do
município de Vitória/ES. A proposta era reduzir o não
comparecimento de pacientes em consultas e exames agendados
em postos de saúde e policlínicas municipais. Resultado: redução
de 6% no não comparecimento e economia de 1,3 milhão anual
para a Prefeitura. A partir deste projetobem-sucedido, a empresa
recebeu o seu primeiro investimento anjo, o que garantiu o
aprimoramento da ferramenta Vortx durante 1 ano; O
investimento foi de R$ 150 mil em troca de 10% da empresa.
2016: Lançamento oficial da ferramenta Vortx, já aprimorada e
testada no mercado. Apesar disso, sendo um ano de crise, a
empresa teve dificuldades em fechar contratos, e para gerar caixa,
investiu no lançamento de cursos de big data, que auxiliavam
também a divulgar a ferramenta. Neste mesmo ano a empresa
tinha como foco conquistar o mercado de São Paulo e
buscarnovos investimentos. A principal oportunidade surgiu
quando o Fundo de Investimento Aeroespacial, cujos cotistas são
Embraer, Finep, BNDES e Desenvolve SP,contratou uma das
soluções da Aquarela para aplicar em uma empresa já investida
pelo fundo a fim de testar a solução. Após o teste, o fundo
realizou 3 procedimentos de Due Diligence23.Como preparação
para a possível entrada de um fundo de investimento, a empresa
realizou um trabalho de reestruturação da equipe e lançou uma
nova marca;
2016: Aquarela se torna pós-incubada;

Processo de investigação e auditoria nas informações de empresas
fundamental para confirmar os dados disponibilizados aos potenciais
compradores
ou
investidores.
Due
Diligence.
Disponível
em:
<http://www.actualventures.com.br/due-diligence/> Acesso em: 09 de janeiro
de 2018.
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 2017: Ano de entrada de mais 2 investidores anjo, que além do
recurso financeiro passaram a integrar a equipe, com dedicação
em tempo integral à empresa. A empresa se tornou S.A. para
receber o investimento do Fundo Aeroespacial, que se
concretizou no segundo semestre. O investimento está sendo
aplicado em novas funcionalidades do Vortx, ações em marketing
e comercial, ampliação do time (previstas 20 pessoas até o final
de 2018) e planejamento em escalar no mercado brasileiro nos
anos de 2018 e 2019 e foco no mercado internacional a partir de
2020.
Analisando os dados apresentados e o histórico recente, a
Aquarela parece estar preparando suas bases no intuito de alcançar um
crescimentoacelerado. Dos três sócios em 2014, para 20 colaboradores
em 2018, com a entrada de investidores-anjo e um fundo de
investimento, já se observana empresa alguns fundamentos e
características encontradas nas organizações de crescimento
exponencial, conforme atestado em seu desempenho na pesquisa. No
Quadro 14 são comparadas as características das organizações
exponenciais, abordadas no capítulo 2, com aquilo que foi verificado na
Aquarela, seja por meio do questionário ou entrevista com seu fundador
(HOPPEN, 2017):
Quadro 14 - Organizações Exponenciais x Aquarela
Características das
Organizações
Exponenciais
1 Centrada em
informação; gerida
por propósito e
apurado sistema de
controles de
indicadores;
Relação
com
as
questões: 08, 10 e 21
do questionário.

Características encontradas na Aquarela

A informação é o coração da empresa e o que
justifica a nota máxima nas questões
relacionadas.
Um dos fundadores é formado em Ciências da
Informação, com mestrado na Holanda em
Negócios da Tecnologia da Informação (Joni) e
o outro é Mestre em Engenharia e Gestão do
Conhecimento pela UFSC (Marcos). Foi uma
descoberta a partir da dissertação de mestrado de
Marcos, que os levou a fundar a Aquarela. Em
2013 Marcos chegou a uma equação que resolvia
um problema matemático sobre algoritmos
levantado em 1936 por Ronald Fischer, até então
sem solução no mundo. O que eles
desenvolveram, a partir dali, abriu novas frentes

158

Desempenho 2017:
Questão
8
10
21

2

Nota
4
4
4

Estrutura
descentralizada,
autonomia,
grupos
pequenos
e
multidisciplinares;
Relação
com
as
questões 18 e 19 do
questionário.
Desempenho 2017:

na área de mineração de dados, e daria origem ao
Vortx.
De modo simplista, essa solução permite que as
empresas possam analisar grandes quantidades
de dados de forma simplificada, sem a
necessidade de constituir grandes times de
cientistas de dados, profissionais caros e
escassos no mercado, inacessíveis para a maioria
das empresas. E mesmo para aquelas que
possuem tal ativo, o Vortx facilita esse trabalho,
traz eficiência e maior precisão.
Isso significa que o mercado de atuação da
Aquarela pode ser qualquer um, em qualquer
lugar do mundo, que possua uma grande
quantidade de informação a ser analisada.
Como informação passa a ser, cada vez mais, a
base de qualquer segmento econômico, tão mais
valiosa passa a ser a solução Vortx.
Ou seja, o uso de dados, algoritmos, dashboards
e indicadores são o eixo central da Aquarela, e
daí o seu desempenho e classificação como ExO.
Some-se a isso um time altamente qualificado (a
maior parte da equipe possui título de mestre ou
doutor), e uma cultura forte, apoiada em um
propósito transformador massivo compartilhado
por todos. No site da empresa, é possível ler, por
exemplo, a seguinte mensagem sobre a
concepção da empresa: “uma organização da
qual os brasileiros tivessem orgulho de
apresentar para o mundo, servindo assim como
inspiração para toda uma nova geração de
empreendedores de tecnologia brasileiros”
(AQUARELA, 2018).
Com a entrada dos dois últimos investidoresanjo, os fundadores conseguiram alcançar a
estrutura que desejavam: ambos dedicarem-se ao
aprimoramento tecnológico, enquanto um dos
novos sócios assumiu a área comercial e o outro
a área administrativo-financeira. A partir daí o
time de cientista de dados passou a crescer para
oferecer cada vez mais soluções integradas ao
Vortx, e com isso, entregar mais valor aos
clientes, que na sua maioria são grandes
empresas. Ou seja, embora pequeno, o time é
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Questão
Nota
18
3
19
3
3 Pensamento
destrutivo
e
exponencial;
Possui relação indireta
com todas as questões,
mas mais diretamente
ao mindset e cultura da
empresa.

4 Ciclos curtos de
planejamento,
utilização de
metodologias ágeis
(ágile, canvas, startup
exuta).
Relação
com
as
questões 13, 14 e 15
do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

13
14
15

Nota
3
2
1

5 Tolerância e incentivo
ao risco;

altamente qualificado,
estruturado em células.

multidisciplinar

e

Segundo Joni, a Aquarela já nasceu com o
desejo de levar o que o Brasil tem de melhor
para o mundo. Daí a inspiração nas músicas
Aquarela do Brasil, de Ary Barroso (1939) e
Aquarela, de Toquinho (1982): “Para nós, a
Aquarela representa a necessidade de interpretar
o desenvolvimento tecnológico como uma obra
artística/cultural que evidencia o que há de mais
belo na cultura brasileira” (AQUARELA, 2018).
Esse orgulho no país e o desejo de estar entre o
que o Brasil tem de melhor, ajudou, inclusive, na
escolha do fundo de investimento. Segundo Joni,
o fato de o fundo ser brasileiro e contar com uma
empresa como a Embraer como cotista, confirma
a crença de que é possível, no Brasil,
desenvolver tecnologia no estado da arte, e levála com sucesso ao mundo. Toda a tecnologia foi
pensada para atingir os mercados internacionais
e esse é um passo importante no planejamento
da empresa a partir de 2020.
De acordo com Joni, uma vez que a empresa
trabalha com uma complexidade muito grande
de algoritmos e inteligência artificial, a
velocidade para o desenvolvimento e
aprimoramento das soluções ainda não é um
ponto forte da empresa. Diferentemente de
desenvolver uma nova funcionalidade em um
aplicativo, site ou plataforma, a evolução no
campo do big data analytics é sensível pois
trabalha-se na fronteira do conhecimento.
Tendo em vista as notas mais baixas nesses
quesitos, a empresa vem capacitando a equipe e
investindo em novas metodologias capazes de
tornar mais ágil o seu desenvolvimento
tecnológico.

Pela resposta à questão 17 do questionário, a
empresa ainda pode melhorar quanto à tolerância
e incentivo ao risco, que hoje ainda é restrita à
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Relação
com
questão
17
questionário.

a
do

Desempenho 2017:
Questão
Nota
17
3

6

Autonomia,
experimentação,
prototipagem;
Relação
com
questão
16
questionário.

a
do

Desempenho 2017:

7

Questão

Nota

16

2

Uso de profissionais e
recursos
sob
demanda; uso da
comunidade;

Relação
com
as
questões 1, 4, 5, 6 e 7
do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

Nota

1
4
5
6
7

4
3
3
2
1

área de PD&I.
Além de este não ser um fator característico do
ambiente de negócios no Brasil, empresas que
tiveram um histórico de dificuldades financeiras,
como é o caso da Aquarela, podem ter se tornado
mais receosas e refratárias ao risco e ao fracasso.
No entanto, segundo Joni, à medida que a
empresa se organiza e conta com recursos
necessários, passa a oferecer mais liberdade às
suas equipes, o que de demonstra pela nota 3.
De acordo com Joni, o Vortx atual é o resultado
de uma série de testes, experimentos e
validações. Porém, esses ciclos poderiam ser
otimizados e mais rápidos se adotadas
metodologias mais avançadas. Nesse sentido,
considera que a empresa está agora mais madura
para o aprimoramento de novas versões da
solução e lançamento de outras com base na
experiência acumulada no mercado.

Pela resposta 1, a empresa declara que utiliza
uma pequena equipe central, e diversos parceiros
e prestadores de serviço sob demanda, o que
flexibiliza custos e traz mais agilidade aos
projetos.
No que se refere à comunidade, a empresa tem
uma interação que, embora consistente, pode ser
incrementada. A empresa mantém um blog, onde
realiza análises de dados relevantes para a
sociedade e apresenta ao público, a exemplo de
posts sobre operações da Lava Jato, sobre o
gasto de políticos no país, o gasto em obras, etc.
Ou seja, a empresa coleta dados em bases
públicas e realiza testes e cruzamentos, a fim de
informar a população sobre fatos relevantes e
ainda demonstrar as funcionalidades do sistema
Vortx.
Além disso, por meio dos cursos de big data que
oferece, a Aquarela engaja uma série de
profissionais para o uso da sua solução, mas
também para o mundo da análise de dados.
As redes sociais são usadas para dar publicidade
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a estas iniciativas.
8 Utiliza ativos
alavancados;
Relação
com
as
questões 2 e 3 do
questionário.

Neste quesito, se de um lado a empresa informa
que a maioria das funções de negócios são
tratadas por colaboradores internos (questão 2),
de outro, utiliza ativos sob demanda mesmo em
áreas críticas (questão 3).

Desempenho 2017:
Questão
Nota
2
1
3
4
.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Apesar de toda a evolução alcançada nos últimos anos, cabe
lembrar que a Aquarela é uma empresa recente, e possui uma série de
dificuldades. A empresa ainda não foi capaz de alcançar um grande
número de clientes e busca fortalecer a sua marca e seus diferenciais no
país. Para que seja possível escalar, a empresa terá o desafio não só de
se tornar referência no seu segmento, mas também acessar o mercado
das médias e grandes empresas. Isso se dará se for capaz de entregar
valor de modo claro e do modo mais autônomo possível, isto é, que o
cliente consiga tirar o melhor da ferramenta sem a necessidade de uma
consultoria intensiva.
Esse amadurecimento no mercado interno poderá abrir as portas
para atuação nos mercados internacionais, que pode ser conquistado
inclusive por meio de subsidiárias brasileiras que se tornem clientes e
facilitem o acesso da solução para suas matrizes no exterior.
Para isso, a empresa terá que superar a cultura brasileira que
ainda é imatura no que se refere à ciência de dados, bem como a falta de
profissionais de alto nível na área, seja para escalar a equipe da empresa
como também para trabalhar nas empresas clientes.
O fato de haver recebido o investimento no fundo Aeroespacial
abre ótimas perspectivas quanto à credibilidade da solução e o acesso
aos recursos financeiros que permite à empresa se estruturar para essa
nova fase de expansão.
4.3.2Entrevista - Empresa GnTech
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A sócia-fundadora da empresa GnTech - Paula Pedrassini
Boabaid May (MAY, 2017)- foi entrevistada no dia 22 de dezembro de
2017. Atualmente, ela é responsável pelas áreas administrativa,
comercial e financeira da empresa, enquanto o departamento técnico é
responsabilidade de um dos sócios.
A GnTech foi fundada em 2012 em Florianópolis por Paula
Boabaid May, advogada, e Guido Boabaid May, médico psiquiatra. A
empresa nasceu a partir da experiência de Guido em buscar conhecer os
fatores genéticos de seus pacientes a fim de receitar os medicamentos
mais adequados. Cliente de um laboratório norte-americano, Guido
decidiu iniciar no Brasil a GnTech, inicialmente como parceira do
laboratório americano, e na sequência desenvolvendo padrões próprios
de farmacogenética. Segundo o website da empresa, a GnTech éum
[...] laboratório de genética e bioinformática que
entrega exames de alta qualidade provenientes do
sequenciamento do genoma humano, com
precisão e de fácil interpretação, com o propósito
de aumentar a qualidade de vida das pessoas e
tornar os tratamentos médicos mais eficientes
(QUEM SOMOS, 2018).

Entre os produtos oferecidos pela GnTech estão 3 testes
principais (GNTECH, 2018):
•

Panorama triagem Pré-Natal:
• teste de triagem de DNA que oferece
informações genéticas sobre o bebê;
• rastreia anomalias genéticas, como a Síndrome
de Down;
• identifica o sexo do seu bebê.

•

Exame para avaliação do risco de câncer de mama:
• análise do nível de estrogênio;

•

Exame farmacogenético para sistema nervoso central:
• analisa genes que interferem no metabolismo,
resposta e toxidade dos medicamentos
• informando como eles vão se comportar no
organismo do paciente;
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•

dirigido para pessoas em tratamento com
medicamentos que apresentam ineficácia e/ou
efeitos colaterais e para aquelas que vão iniciar
tratamento para: depressão, TDAH, transtorno
bipolar, transtornos de ansiedade, síndrome do
pânico, transtorno de estresse pós-traumático,
esquizofrenia, insônia, dor crônica, alzheimer,
parkinson, depressão pós-parto.

Quanto ao desempenho no questionário, a GnTech teve uma
queda no seu quociente exponencial, de 58 para 54. Houve uma
diminuição nas notas das seções “Comunidade e Multidão (1 ponto),
Engajamento da Comunidade e Multidão (2 pontos) e Dados e
Algoritmos (3 pontos). Por outro lado, em “Autonomia e
Descentralização” subiu 1 ponto, assim como em “Tecnologias Sociais e
Empreendedorismo Social”.
De modo geral, as médias alcançadas nas seções são altas e a
empresa ficou a apenas 2 pontos da classificação como ExOem 2017.
Perguntada sobre a queda na pontuação, a sócia Paula May explica que a
empresa tem tido mais dificuldade que o esperado nos fatores
“Comunidade e Multidão” e “Engajamento da Comunidade e Multidão”.
Como os testes são solicitados por médicos, de um lado a
empresa precisa ganhar a confiança e credibilidade junto a esses
profissionais, que muitas vezes não têm a cultura de solicitar tais testes,
e de outro, dos pacientes, que não só precisam entender o valor do
serviço, mas também dispor dos recursos financeiros necessários. Diante
disso, a empresa precisa não só tornar-se conhecida pela multidão, como
principalmente criar esse relacionamento com os médicos (comunidade),
o que tem se mostrado mais caro e lentodo que se previu.
No que se refere à queda de três pontos na seção Dados e
Algoritmos, Paula explica que quando da primeira coleta, a empresa
oferecia somente o teste relacionado ao sistema nervoso central, e ainda
em um escopo menor de abrangência. Hoje são 3 testes, e diversos
outros estão em fase de estudo e desenvolvimento. Isso significa que o
desenvolvimento, aprimoramento e amadurecimento do teste para
lançamento no mercado depende de estudos complexos, tempo e
investimento. Por esses motivos, a fundadora entende que conforme a
empresa avança e amadurece, novos e maiores desafios são lançados,
especialmente nessa área de bancos de dados e algoritmos.
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Tabela 5 - Quociente exponencial da Empresa GnTech
Empresa: GnTech

Máxima
pontuação

Recursos Humanos e Gestão de Ativos
12
Comunidade e Multidão
8
Engajamento da Comunidade e Multidão
8
Capacitação Social e de Informação
8
Dados e Algoritmos
32
Autonomia e Descentralização
8
Tecnologias Sociais e EmpreendedorismoSocial
8
TOTAL
84
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

2015

2017

6
6
5
6
23
5
7
58

6
5
3
6
20
6
8
54

Cabe agora compreender quais os principais fatos relevantes no
histórico recente da GnTech conduziram a empresa para o atual estágio
de desenvolvimento, conforme informações prestadas pela entrevistada
(MAY, 2017):
 2012:Criada a GnTech, inicialmente com o objetivo de
comercializar no Brasil testes farmacogenéticos realizados pelo
laboratório norte americano (parte laboratorial e análise eram
realizadas pelo parceiro dos EUA), já que o sócio Guido May já
era cliente dos testes por utilizá-los junto a alguns pacientes;
 2012 a outubro de 2016: Realizados cerca de 150 testes em
parceria com o laboratório americano. Faturamento de cerca de
R$ 1 milhão no período. Nessa fase a empresa contou com quatro
pessoas na equipe, sendo 3 sócios e 1 colaborador (1 dos sócios
ingressou logo após a criação da empresa, assumindo a área
técnica de desenvolvimento e inovação);
 2015: Ingresso no processo de incubação da incubadora MIDI
Tecnológico;
 2015:Foco no desenvolvimento de testes próprios, não realizando
vendaspróprias durante todo o ano. Participação no Programa de
Aceleração Inovativa Brasil. Estabelecimento de parceria
importante com a USP (para realização da etapa laboratorial) e
com a Luminna (empresa norte americana fornecedora de
insumos – sequenciador genético);
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 2016 – outubro em diante:desenvolvimento da tecnologia
necessária para realizar com segurança a análise da sequência
genética no Brasil. A parte laboratorial é terceirizada com o
laboratório da USP; no ano de 2016 a empresa vendeu 22 testes, e
em 2017 comercializou 222 testes, com um crescimento de
1.009%; A partir daí recebeu um investimento anjo de R$ 315
mil, e alcançou um faturamento de R$132 mil;
 2017: empresa se tornou S/A (sociedade anônima). Ingresso de
um investidor da área da saúde por meio de uma holdingfamiliar,
no valor de R$ 2 milhões. Como a empresa ainda não é
autossustentável, os recursos passaram a ser utilizados nas áreas
comercial, marketing (principalmente) e PD&I. Participação no
Programa Scale Upda Endeavor, com o objetivo de ampliar o
networking, receber mentorias especializadas e aumentar o
contato com novos investidores, visto o interesse em captar novas
rodadas de investimento. Ampliação no número de clientes,
principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e
Florianópolis. Maior quantidade de testes vendidos: para áreas de
psiquiatria e neurologia (envolvendo o uso de antidepressivos,
remédios para dor). Faturamento 2017: R$ 705 mil. Número de
colaboradores: 20 (incluindo os sócios);
 2017: graduação no processo de incubação do MIDI Tecnológico;
 2018: objetivo de ampliar os investimentos e ações de marketing,
utilizando principalmente estratégias de marketing digital para
atingir o maior número de clínicas e médicos, visto que o CAC
(custo de aquisição de cliente) ainda é muito alto. Finalizar o
desenvolvimento (algoritmos) e validação dos testes para a área
de neurologia, e na sequência iniciar para outras áreas,
especialmente oncologia, cardiologia e HIV.
O Quadro 15 compara as características das organizações
exponenciais, abordadas no capítulo 2, com aquilo que foi verificado na
GnTech, seja por meio do questionário ou entrevista com sua fundadora
(MAY, 2017):
Quadro 15 - Organizações Exponenciais x GnTech
Características das
Organizações Exponenciais
1 Centrada em informação;
gerida por propósito e
apurado sistema de

Características da GnTech
A informação é o ponto-chave da GnTech,
uma vez que a empresa trabalha com o
estado da arte em se tratando de

166

controles de indicadores;
Relação com as questões:
08, 10 e 21 do
questionário.

farmacogenética. Cada teste é o resultado do
cruzamento entre as informações genéticas
de um indivíduo e todo o conhecimento
científico acumulado sobre determinadas
drogas e sua influência sobre doenças ou
sintomas específicos.
Entre os diferenciais da empresa, podem ser
citados os seguintes (QUEM SOMOS, 2018):

Desempenho 2017:

2

Questão

Nota

8
10
21

4
4
4

Estrutura
descentralizada,
autonomia, grupos
pequenos e
multidisciplinares;
Relação com as questões
18 e 19 do questionário.

•Oferecimento de laudos genéticos com o
maior número de genes analisados, dotados
de robusta evidência científica, o que garante
resultados mais precisos e completos;
• Uso de algoritmo próprio, que possibilita a
apresentação de laudos farmacogenéticos
concisos, de fácil interpretação;
• Banco de dados de farmacogenética
completo e constantemente atualizado, fruto
da tecnologia utilizada e dos anos de
experiência;
• Adoção de regras de compliance(conjunto
de disciplinas para fazer cumprir as normas
legais e regulamentares),de conselho
científico de renome internacional e equipe
qualificada, a exemplo do responsável
técnico da empresa, Daniel Cisalpino, PhD
em Microbiologia e Imunologia.
A empresa combina o conhecimento técnico
científico de dois sócios à experiência em
gestão da terceira sócia.
Enquanto organização, a GnTech tem o
“propósito de aumentar a qualidade de vida
das pessoas e tornar os tratamentos médicos
mais eficientes” (QUEM SOMOS, 2018).
Não por acaso, a empresa alcançou nota
máxima nas 3 questões correspondentes.
A empresa finalizou o ano de 2017 com 20
pessoas, entre colaboradores e sócios. De
acordo com o questionário, a estrutura está
baseada
em
equipes
pequenas
e
multidisciplinares com autonomia parcial
para a tomada de decisões. Além disso, o
time é formado por profissionais de alto
nível, haja vista a complexidade do serviço
prestado e o público atendido. Uma vez que
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Desempenho 2017:
Questão

Nota

18
3
19
3
3 . Pensamento destrutivo e
exponencial;
Possui relação indireta
com todas as questões,
mas mais diretamente ao
mindset e cultura da
empresa.

4

Ciclos curtos de
planejamento, utilização
de metodologias ágeis
(ágile, canvas, startup
exuta).
Relação com as questões
13, 14 e 15 do
questionário.
Desempenho 2017:
Questão

Nota

13
14
15

2
3
3

o resultado do serviço afeta diretamente a
saúde do cliente, a qualidade do serviço e a
segurança das informações são pontos
sensíveis do negócio
Durante a entrevista com a fundadora foi
possível identificar um objetivo claro de
crescimento exponencial. O planejamento da
empresa é consolidar os testes já executados
e ampliar o portfólio, a fim de oferecer a
melhor e maior opção em testes
farmacogenéticos. De acordo com Paula, a
empresa segue uma tendência mundial da
saúde em individualizar os tratamentos, de
modo a ser cada vez mais específico para o
paciente, diminuindo a chance de erro, o
desperdício de recursos e aumentando a
eficácia das medidas.
Quanto maior avança o conhecimento em
torno das patologias, das drogas e do genoma
humano, maiores as possibilidades para a
empresa.
Por isso, a expectativa dos sócios é ser
referência nomercado nacional e na
sequência passar a atuar em outros países.
Quanto maior o banco de dados da GnTech,
mais apuradas as análises devido à
inteligência artificial e o cruzamento de
dados.
Conforme as respostas ao questionário, a
empresa utiliza a metodologia OKR para
acompanhar o desempenho da equipe, bem
como algumas métricas da startup enxuta.
No entanto, nem todos os seus processos são
considerados repetíveis e escaláveis.
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5

.
Tolerância e incentivo ao
risco;
Relação com a questão 17
do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

Segundo Paula, como o produto da empresa
afeta diretamente a saúde dos clientes, há
uma séria preocupação quanto aos resultados
entregues.
Ainda assim, considera que a empresa é
tolerante aos riscos, mas não em todas as
áreas da organização.

Nota

17

3
.
6 Autonomia,
experimentação,
prototipagem;
Relação com a questão 16
do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

Nota

16

2
..
7 Uso de profissionais e
recursos sob demanda;
uso da comunidade;
Relação com as questões
1, 4, 5, 6 e 7 do
questionário.
Desempenho 2017:

8

Questão

Nota

1
4
5
6
7

3
3
2
2
1

Utiliza ativos
alavancados;
Relação com as questões

As práticas da startup enxuta são utilizadas
principalmente em áreas como marketing e
comercial.
Ainda que em outros negócios o lançamento
de um produto no mercado possa ser
realizado com base no discernimento dos
sócios, para May isso seria impraticável na
GnTech, já que ao desenvolver um novo teste
é necessária uma infinidade de testes e
experimentos, até a total confiança no
diagnóstico.
Embora a maioria das atividades sejam
executadas por colaboradores internos, há ao
menos dois parceiros externos importantes,
sendo a USP um deles, para a parte
laboratorial, e o laboratório norte-americano,
para o fornecimento de insumos e troca de
informações.
Sobre o engajamento da comunidade e o
atingimento da multidão (público em geral),
a empresa reconhece a necessidade de
melhoria. Para isso, está usando o recurso do
investimento recebido para ampliar a equipe
e as ações comerciais e de marketing.
De um lado, precisa ser capaz de “converter”
os médicos que recomendam a compra dos
testes, e de outro, para o público em geral, se
tornar referência e ampliar o conhecimento
dos benefícios da adoção dos testes.
O principal ativo alavancado utilizado pela
empresa é o laboratório da USP. No entanto,
para que a empresa seja capaz de atender um
grande volume de testes, como pretende,
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2 e 3 do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

2
3
.

necessitará rever diversos processos, a fim de
tornar a entrega dos resultados mais ágeis
(atualmente leva de 30 a 90 dias), assim
Nota
como não depender de apenas um parceiro na
1
área. De outro lado, criar estruturas próprias
2
de laboratório teria um custo muito elevado,
e os equipamentos tornam-se obsoletos com
certa rapidez. Pensando na estratégia de
atender outros mercados, a empresa terá que
desenvolver melhor a habilidade de
identificar e formar parcerias para permitir o
crescimento exponencial.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A queda da GnTech da classificação como organização
exponencial parece ser mais um período de preparação e
amadurecimento que um movimento descendente. Passado o período
inicial, a empresa foi capaz de inserir no mercado 3 produtos principais
e atrair investimentos importantes. Agora, além de focar na sua
ampliação no mercado, está sendo capaz de ampliar o portfólio,
estruturar uma equipe multidisciplinar e enriquecer o seu banco de
dados e algoritmos.
Considerando o envelhecimento populacional e o avanço do
conhecimento científico no campo da medicina e saúde, é de se esperar
que o uso desse conhecimento seja cada vez mais aplicado para o
tratamento especializado dos pacientes. Nesse sentido, embora os testes
farmacogenéticos ainda não sejam amplamente conhecidos e utilizados
no Brasil, vê-se uma tendência, com base nos países desenvolvidos, da
adoção dessas ferramentas. Isso pode levar à ampla adoção destes testes
pelos planos e seguros de saúde privados, bem como sistemas públicos
de saúde, o que escalaria rapidamente o negócio da GnTech e garantiria
o seu crescimento exponencial.
4.3.3Entrevista - EmpresaSensorweb
A Sensorweb foi fundada em 2009 por dois engenheiros de
controle e automação formados na UFSC, Douglas Pesavento e Victor
Rocha Pusch. A empresa nasceu quando o projeto foi contemplado pelo
Edital Prime de Inovação (FINEP), com um recurso não reembolsável
no valor de 120 mil reais, e foi uma derivada (spin-off) da MCA
Sistemas, que trabalhava com automação e telemetria.
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Embora a constituição da empresa tenha se dado em 2009, apenas
em 2013 os sócios conseguiram colocar o produto no mercado e
conquistar o primeiro cliente. Com essa aceitação, os sócios encerraram
as atividades da MCA Sistemas em 2014 e passaram a se dedicar
integralmente à Sensorweb, cujo objetivo é desenvolver e comercializar
soluções para a internet das coisas (IoT), especialmente para a cadeia do
frio, no mercado da saúde.
A solução inclui um hardware com software embarcado, que
garante o monitoramento contínuo das temperaturas em ambientes
controlados com uma operação 24h por dia. Utilizado especialmente
para o controle de temperatura de vacinas, bancos de sangue e
medicamentos, reduz os riscos de perdas materiais por meio do disparo
de alertas, mantendo registros permanentes e acesso aos dados de onde o
cliente estiver.
Pela análise das respostas da Sensorweb a ambas as coletas,
conclui-se que foi a empresa com a maior evolução no quociente
exponencial entre todas as respondentes: de 49 em 2015 para 57 em
2017.
Nesse período, a empresa alcançou uma melhoria muito significativa na
seção “Dados e Algoritmos”, passando de 16 para 21 pontos. Cresceu
também dois pontos na seção “Recursos Humanos e Gestão de Ativos”,
e 1 ponto nas seções “Capacitação Social e de Informação” e
“Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social”. Apenas na seção
“Autonomia e Descentralização” houve uma pequena queda, de 1 ponto,
enquanto nas seções “Comunidade e Multidão” e “Engajamento da
Comunidade e Multidão” não houve alteração.
De acordo com Douglas, essa evolução de 5 pontos em Dados e
Algoritmos se deu pelo investimento, desenvolvimento e implantação
em 2017 de um completo sistema BI (business inteligence) para coleta,
organização, análise, compartilhamento e monitoramento de
informações, que oferece suporte a gestão de negócios. Por meio do BI,
a empresa passou a ter uma fácil interpretação do grande volume de
dados armazenados, e passou também a oferecer esse diferencial aos
seus clientes. Esse novo sistema permitiu reestruturar a área de customer
success (sucesso do cliente; atendimento e apoio ao cliente), gerar maior
segurança e visibilidade dos dados, minimizar os riscos de incidentes, e
realizar um trabalho mais consultivo e preventivo, com base em alertas
sobre o status dos equipamentos dos clientes.
Tabela 6 - Quociente exponencial da Empresa Sensorweb
Empresa: Sensorweb

Máxima

2015

2017

171

pontuação
Recursos Humanos e Gestão de Ativos
12
Comunidade e Multidão
8
Engajamento da Comunidade e Multidão
8
Capacitação Social e de Informação
8
Dados e Algoritmos
32
Autonomia e Descentralização
8
Tecnologias Sociais e Empreendedorismo
8
Social
TOTAL
84
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

5
6
3
5
16
7
7

7
6
3
6
21
6
8

49

57

De acordo com a entrevista realizada com o sócio-fundador e
CEO Douglas Pesavento, em 19 de dezembro de 2017, os principais
fatos destacados no histórico da empresa foram:
 2009: Constituição da empresa com a seleção pelo Programa
Prime (FINEP) e subsídio de 120 mil reais;
 2009 a 2013: Realização de estudos de mercado,
desenvolvimento das primeiras soluções, testes e validação no
mercado, em paralelo à MCA Sistemas;
 2013: Primeiro cliente da Sensorweb; Ingresso no processo de
incubação do MIDI Tecnológico (segundo semestre);
 2014:Encerramento da MCA Sistemas; Investimento estratégico
recebido da Fannem, empresa brasileira de equipamentos médicohospitalares; Graças ao investimento conseguiu conquistar um
grande cliente: Hemosc; Empresa foi contemplada com recursos
do Pappe Subvenção (Fapesc), e TI Maior, em parceria com a
empresa Novus, do Rio Grande do Sul;
 2015: Crescimento de mais de 50%, com melhoria e estruturação
nos processos, assim como a estruturação da equipe de vendas
(antes composta apenas pelos sócios);
 2016: Crescimento de mais de 50%, com reestruturação dos
processos da área técnica; Recebimento do Prêmio de melhor
empresa incubada do Brasil organizado pela ANPROTEC;
Contrato firmado com o Hemepar (rede de hemocentros do
estado do Paraná); Inícioda implementação do método ágil para
gestão, especialmente das áreas administrativas e comercial.
 2016 – Segundo semestre: graduação no programa de incubação e
início do programa de pós-incubação;
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 2017: Crescimento de mais de 60%, com aumento de 20% da
equipe de colaboradores (total de 20); Mais de 2.500 sensores
monitorados no Brasil; Fechamento de uma parceria importante
com empresa até então concorrente, que passou a atuar como um
canal de vendas (devido à superioridade técnica do produto
catarinense; a outra empresa ficou responsável peloserviço de
campo - aferição e manutenção dos sensores); Contrato firmado
com outros dois grandes clientes: Aeroporto de Guarulhos e Rede
Onofre (rede com mais de 60 farmácias).
 2017: Negociação de um novo investimento, iniciada em 2017 e
que deve se concretizar em 2018; Objetivo de ampliar o portfólio
e oferecer mais soluções em internet das coisas para a saúde,
medindo não só a temperatura, mas outros fatores, ampliando as
verticais de aplicação.
A seguir são analisadas as características das Organizações
Exponenciais comparando-se com o que se verificou na Sensorweb, seja
pelo questionário ou entrevista:
Quadro 16 - Organizações Exponenciais x Sensorweb
Características das Organizações
Exponenciais
1 Centrada em informação;
gerida por propósito e apurado
sistema de controles de
indicadores;
Relação com as questões: 08, 10
e 21 do questionário.
Desempenho 2017:
Questão

8
10
21

Nota
3
2
4

Características da Sensorweb
Os sócios fundadores Douglas e Victor
possuem
um
perfil
técnico,
provenientes
da
engenharia
de
automação. A experiência prévia na
empresa MCA, que foi descontinuada,
os ajudou nos aspectos de gestão e
negócios. A empresa trabalha com
soluções em internet das coisas,
segmento que segue uma tendência de
forte crescimento, ao conectar à internet
e à nuvem uma infinidade de
dispositivos, equipamentos, máquinas e
sensores, a fim de coletar dados e obter
maior controle. Ademais, o mercado de
saúde, objeto da solução, também
cresce no mundo todo, seja pelo
crescimento da população, aumento na
expectativa de vida, como também
pelos avanços técnicos alcançados.
A empresa implantou a partir de 2017 a
metodologia
OKR
para
o
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acompanhamento do desempenho e das
metas, bem como o BI para a gestão
estratégica.
Na questão 21, referente ao propósito,
Douglas selecionou a opção 4: “temos
um propósito transformacional que vai
além de uma declaração de missão.
Aspiramos ser relevantes ao mundo
inteiro”.
Esse diferencial da empresa é um
aspecto muito importante para ajudar
na criação de uma marca e culturas
fortes, em torno das quais se agregam
os colaboradores, parceiros e clientes.
2

Estrutura descentralizada,
autonomia, grupos pequenos e
multidisciplinares;
Relação com as questões 18 e
19 do questionário.
Desempenho 2017:
Questão Nota
18
4
19
2
.

3

Pensamento destrutivo e
exponencial;
Possui relação indireta com
todas as questões, mas mais
diretamente ao mindset e cultura
da empresa.

4

Ciclos curtos de planejamento,
utilização de metodologias
ágeis (ágile, canvas, startup
exuta).

A empresa alcançou nota máxima no
que se refere a equipes pequenas,
multidisciplinares e interligadas.
A nota 2 está relacionada ao aspecto de
centralização da tomada de decisão.
Pesavento explica que as áreas de
inovação e desenvolvimento de produto
têm mais liberdade, porém as áreas
mais
administrativas,
financeira,
comercial e de marketing ainda não
possuem ampla autonomia e dependem
da orientação dos sócios.
Este item está relacionado ao propósito
da empresa e sua cultura. Ainda que os
sócios tenham como objetivo ampliar o
portfólio, escalar mercados e atuar
internacionalmente, a empresa parece
precisar se preparar mais para
conquistar esse patamar.
Os sócios estão focados em manter um
crescimento saudável e conquistar
novos investidores, e a partir disso,
rever a estratégia para um crescimento
mais acelerado.
A empresa conta com processos
rodando fora da organização, a
exemplo do serviço de campo, operado
pela empresa parceira.
Além disso, utiliza fortemente o OKR
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5

Relação com as questões 13, 14
e 15 do questionário.
Desempenho 2017:
Questão
Nota
13
2
14
1
15
4
.

para acompanhamento do desempenho
individual, dos times e suas metas. Há
elementos da metodologia da startup
enxuta sendo utilizados pelas áreas de
inovação e desenvolvimento, embora
não em todo o negócio.
O planejamento ainda depende
fortemente da visão dos sócios, que dita
a estratégia definida junto aos
investidores.

Tolerância
risco;

O risco e fracasso costumam ser bem
tolerados na área de inovação e
desenvolvimento, mas não nas demais.

e

incentivo

ao

Relação com a questão 17 do
questionário.
Desempenho 2017:
Questão
Nota
17
3
.
6 Autonomia,
experimentação,
prototipagem;
Relação com a questão 16 do
questionário.

Desempenho 2017:
Questão
Nota
16
3
..

7

Uso de profissionais e recursos
sob demanda; uso da

A Sensorweb levou vários anos até
lançar o seu produto no mercado e
obter o primeiro cliente (2009 a 2013).
Nesse período, sobreviveu graças ao
apoio de editais de fomento e à MCA,
empresa anterior dos sócios.
A partir dessa experiência lenta no
desenvolvimento e inovação, segundo
Pesavento, hoje a empresa é capaz de
avançar de modo muito mais veloz
graças à equipe constituída e ao ótimo
relacionamento com os clientes, que
permitem um feedback contínuo. Esse
diferencial de relacionamento fez com
que a empresa nunca perdesse um
cliente, desde 2013.
O objetivo de 2018 é testar novas
soluções, ampliar o portfólio e “errar
mais rápido”, nas palavras do
empreendedor,
a
partir
dos
ensinamentos de Eric Ries.
A Sensorweb utiliza recursos humanos
sob demanda, principalmente em
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comunidade;
Relação com as questões 1, 4,
5, 6 e 7 do questionário.

8

Desempenho 2017:
Questão
Nota
1
3
4
3
5
3
6
2
7
1
Utiliza ativos alavancados;

questões relacionadas ao hardware,
como assistência técnica.
No tocante à comunidade e multidão, a
empresa utiliza mídias digitais para se
comunicar com sua comunidade e fins
de marketing, embora sem uma
segmentação desse público, que é
descentralizado.
Não realiza o uso de técnicas de
gamificação ou concursos de incentivo.

A empresa ainda precisa amadurecer
quanto ao uso de ativos alavancados.
Relação com as questões 2 e 3 Embora alguns itens já sejam
do questionário.
utilizados, como servidor em nuvem,
bem como prestadores de serviço em
Desempenho 2017:
áreas não críticas da empresa, percebese no entrevistado a consciência que
Questão
Nota
cada vez mais a Sensorweb precisará
2
2
utilizar desses artifícios para crescer
3
2
mais e mais rapidamente.
.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Por fim, Douglas faz uma reflexão sobre as principais fraquezas e
fortalezadas da Sensorweb:
 Fraquezas:
- Não há barreira de entrada em termos de tecnologia no mercado
onde atuam. Por isso a importância em crescer, ampliar mercados e
focar em diferenciais e qualidade;
- O parceiro de produção do hardware é único; a empresa já está
homologando outros potenciais fornecedores, a fim de escapar dessa
dependência e risco.
 Fortalezas:
- Equipe altamente especializada e comprometida;
- Atendimento e Relacionamento muito próximos com os clientes;
- Segmento de mercado (saúde demanda cada vez mais tecnologia e
circula grande volume de recursos financeiros);
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- Controle e gestão (especialmente na área financeira).
Como se viu, a Sensorweb atua em um mercado em franca
expansão, e hoje se posiciona como a solução com o melhor pacote de
custo x benefício. Uma vez conquistados grandes clientes, isso gerou
credibilidade e segurança para a empresa, que passou a atrair os olhares
de novos investidores. Segundo Pesavento, 2017 foi um ano para um
olhar interno, estruturar melhor processos e fazer novos lançamentos,
enquanto negocia-se o novo investimento, que pode mais uma vez dar
um salto no desenvolvimento do negócio.
4.3.4Entrevista - EmpresaKnewin
A empresa Knewin alcançou em 2017 a classificação como
organização exponencial. Seu sócio fundador, Lucas Nazário foi
entrevistado em 12 de dezembro de 2017 (NAZÁRIO, 2017).
Aempresa foi fundada em 2011 por Lucas Nazário dos Santos e
Fabiano Duarte e tem como objetivo monitorar grandes volumes de
notícias na internet e entregar estes dados de modo inteligente aos
clientes. Com isso, as empresas são capazes de acessar e monitorar
facilmente informações de seu interesse no vasto mundo de notícias da
rede. Isso se dá pela disponibilização de conteúdos de notícias de
diversas fontes de forma rápida e fácil para que seus clientes possam
criar soluções e tomar decisões estratégicas a partir delas:
Através de uma poderosa tecnologia de mineração
de texto, filtramos, estruturamos e organizamos
milhões de notícias de forma que faz sentido para
os nossos clientes, quer eles apenas queiram
monitorar as notícias de forma eficiente ou criar
suas próprias soluções e aplicativos incríveis com
eles (KNEWIN, 2018).

No que se refere ao desempenho no questionário, a empresa
passou de um quociente exponencial 53 em 2015 para 56 em 2017, o
limite mínimo para ser classificada como organização exponencial.
Apesar disso, a Knewin baixou sua nota nas seções “Comunidade e
Multidão” (1 ponto) e “Tecnologias Sociais e Empreendedorismo
Social” (1 ponto), embora tenha alcançado médias altas em todas as
seções. Ademais, manteve-se com a mesma pontuação nas seções
“Engajamento da Comunidade e Multidão” e “Capacitação Social e de
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Informação”, e teve um desempenho superior nasseções "Recursos
Humanos e Gestão de Ativos" (1 ponto), “Autonomia e
Descentralização” (2 pontos) e “Dados e Algoritmos” (2 pontos).
Perguntado a respeito da classificação, Lucas explicou que o
período dos dois anos entre as coletas foi de mudanças significativas na
empresa. Além de ter passado por um processo de investimento, a
Knewin começou a adquirir empresas concorrentes.
Esse crescimento teve implicações em toda a estrutura da
empresa, que passou a ter que lidar com diferentes tecnologias, um
maior número de clientes, parceiros e colaboradores com culturas
distintas. Segundo o empreendedor, o caminho foi automatizar cada vez
mais os processos, oferecer mais autonomia para os diferentes times especialmente porque ficaram divididos especialmente entre diversas
cidades (Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre) – e
contratar pessoas experientes para a equipe. Ele acredita que estes
fatores tiveram impacto nas seções cuja pontuação teve aumento, e que,
pelo mesmo motivo, aquelas seções com desempenho inferior foram
negligenciadas em virtude das demais prioridades (NAZÁRIO, 2017).
Em relação aos Recursos Humanos, um dos aspectos destacados
foi de que com o crescimento se perdeu uma cultura única e cada sede
começou a ter uma própria. Contra isso, a Knewin passou a introduzir
muitos processos, que se de um lado poderia tirar a agilidade e
flexibilidade - características de uma empresa pequena - foram
importantes para gerir as empresas que foram adquiridas.
Segundo Lucas, com o aumento da equipe a estrutura ficou mais
complexa. Ao final de 2017 a empresa possuía a seguinte área de Gestão
de Pessoas: 7 colaboradores (3 em São Paulo, 2 em Porto Alegre, 1
Florianópolis e 1 no Rio de Janeiro).
Com a entrada do fundo de investimento em 2017 contratou-se
um Diretor de Operações e à época da entrevista buscavam contratar um
Diretor de Recursos Humanos.
A fim de padronizar os benefícios, foi criado um plano único de
cargos e salários, com remuneração variável com base no atingimento
de metas. As áreas que mais recebem remuneração variável são
Marketing, Customer Service e Vendas, que contam também com uma
política de premiação mensal: atingidas as metas do mês é distribuído
um valor mensal em prêmios (como jantares, atividades de lazer).
Existe uma reunião mensal com todos os colaboradores e a
hierarquia está estruturada da seguinte forma:
• Presidente (CEO – lidera a estratégias e as aquisições);
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Diretor de Tecnologia (CTO – responsável pelas áreas de
inovação, técnica e desenvolvimento tecnológico);
• Diretor Financeiro (CFO – líder da área financeira e
departamento pessoal) e;
• Diretor de Operações (principal responsável pela
execução da estratégia).
Os cargos de CEO e CTO são ocupados pelos fundadores,
respectivamente Lucas Nazário e Fabiano Beppler.
De acordo com o entrevistado, essa nova estrutura influenciou
positivamente a seção “Autonomia e Descentralização”, porque
determinou clareza das funções de cada membro da equipe e com isso,
responsabilidades bem definidas, permitindo mais autonomia para as
pessoas. Além disso, Lucas notou um amadurecimento da equipe, seja
pela introdução das mudanças estruturais, pela combinação de
profissionais oriundos de diferentes empresas, ou pela contratação de
profissionais mais experientes nas novas vagas.
Quanto ao crescimento de 3 pontos na seção Dados e Algoritmos,
Lucas destacou que no ano de 2017 foi contratado 1 cientista de dados
pela empresa, que compila os dados de toda a empresa e gera
informações e alertas para a equipe e diretoria. Esse profissional realiza
uma apresentação semanal de indicadores, incluindo dados das
diferentes áreas, e facilitou muito a tomada de decisão pelos gestores,
demonstrando o amadurecimento não só na coleta de dados, como na
sua interpretação e utilização estratégica na empresa.
Tabela 7 - Quociente exponencial da Empresa Knewin
Empresa: Knewin

Máxima
pontuação

Recursos Humanos e Gestão de Ativos
12
Comunidade e Multidão
8
Engajamento da Comunidade e Multidão
8
Capacitação Social e de Informação
8
Dados e Algoritmos
32
Autonomia e Descentralização
8
Tecnologias Sociais e Empreendedorismo Social
8
TOTAL
84
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

2015

2017

4
7
3
6
21
6
6
53

5
6
3
6
23
8
5
56

A seguir são apresentados os fatos mais importantes no histórico
recente da Knewin, de acordo com o entrevistado (NAZÁRIO, 2017):


2011: ingresso no programa de incubação do MIDI Tecnológico;
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2013: Na condição de empresa incubada participa do Programa
de Apadrinhamento da incubadora, que indica o Sr. Geraldo
Faraco, presidente da Dígitro Tecnologia. Segundo Lucas, foi um
divisor de águas para a empresa, que passou a contar com a
mentoria de um empresário muito experiente, com grande know
how na área de inteligência; A mentoria durou versos anos,
durante os quais a Dígitro se tornou cliente da Knewin e viceversa;
2014:Empresa recebe investimento na ordem de R$ 500.000,00
da Plugar, uma empresa de inteligência de mercado, especializada
em big data e inteligência artificial. A solução da Knewin se
tornou complementar à Plugar, que além do recurso financeiro,
trouxe novos contratos e clientes e passou a compartilhar
estrutura de áreas como recursos humanos, administrativo e
financeiro. Foi construída uma holding24, que se tornou
proprietária da Plugar e da Knewin, constituída por 3 sócios da
primeira e 2 sócios da segunda, cada um com 20%;Elaboração de
um Plano Estratégico profissional, com o apoio de empresa
renomada de consultoria;
2015: Área comercial da Knewin se muda para São Paulo, a fim
de ganhar mercado;
2015: Ingresso na pós-incubação do MIDI Tecnológico;
2017: Knewin recebe aporte do fundo de investimento Inseed
(primeiro semestre). A partir de então a empresa começa uma
estratégia de crescer não só organicamente, mas também por
meio de aquisições de concorrentes. Adquiridas 2 empresas no
mesmo ano, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.
2017 – Dezembro: Empresa possui 75 colaboradores entre as
seguintes sedes da empresa: Florianópolis (7), Porto Alegre (7),
Rio de Janeiro (18) eSão Paulo (43). A meta para 2018 é alcançar
um total de 150 colaboradores, dos quais 20 em Florianópolis,

As holdings são sociedades não operacionais que tem seu patrimônio
composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o exercício
do poder de controle ou para a participação relevante em outras companhias,
visando nesse caso, constituir a coligação. Em geral, essas sociedades de
participação acionária não praticam operações comerciais, mas apenas a
administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a holding tem uma
relação de dominação com as suas controladas, que serão suas subsidiárias.
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de Sociedades Anônimas. 3 ed.
São Paulo: Saraiva, 2009. V. 4. Tomo II. p.14.
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integrantes da área técnica. Knewin ultrapassa 500 clientes,
principalmente agências de publicidade, assessorias de imprensa
e grandes empresas. Possui apenas 1 cliente internacional,
derivado de um cliente no Brasil;
2018: Knewin projeta um crescimento superior a 250%, sendo
50% esperado de crescimento orgânico e o restante pela
estratégia de novas aquisições.

O histórico de faturamento da empresa comprova o seu
crescimento exponencial:
Tabela 8 - Faturamento Knewin de 2011 a 2018.
Ano

Faturamento (R$)

Variação
(%)

2011

60.000,00

-

2012

120.000,00

200%

2013

300.000,00

250%

2014

800.000,00

267%

2015

2.000.000,00

250%

2016

4.000.000,00

200%

2017

10.500.000,00

263%

2018

30.000.000,00*
(*previsão)

286%

Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

A seguir realiza-se um comparativo entre as principais
características das organizações exponenciais e o perfil da Knewin, com
base nas respostas do questionário e à entrevista:
Quadro 17 - Organizações Exponenciais x Knewin
Características das
Organizações Exponenciais
1 Centrada em informação;
gerida por propósito e
apurado
sistema
de
controles de indicadores;
Relação com as questões:
08,
10
e
21
do
questionário.

Características da Knewin
Devido ao perfil e formação técnica dos
fundadores, desde o seu início a Knewin
possui uma gestão focada em resultados.
Lucas é graduado Ciências da Computação e
Fabiano é formado em Ciências da
Computação,
possui
mestrado
em
Engenharia de Produção e doutorado em
Engenharia e Gestão do Conhecimento, com
estágio doutoral na Universidade norte-

181

Desempenho 2017:
Questão

8
10
21

2

Nota
4
2
1

Estrutura
descentralizada,
autonomia, grupos
pequenos e
multidisciplinares;
Relação com as questões
18 e 19 do questionário.
Desempenho 2017:
Questão Nota
18
4
19
4
.

americana Penn State, localizada na
Pennsylvania.
De acordo com Lucas, desde o seu início a
empresa focou em contratar pessoas com
grande capacidade de entregar resultados, e
para isso pagava salário e bônus mais alto
que a média de mercado. A nota máxima no
item 8 apenas confirma que a empresa
oferece um serviço baseado totalmente em
informação.
No que se refere ao controle, Lucas explica
que sempre foram focados por resultado e
por isso acompanhavam indicadores gerais
de desempenho. A nota mediana (2) na
questão 10 reflete a importância dada pela
empresa em refinar os seus controles de
gestão, o que os levou a contratar um
cientista de dados para analisar as
informações, a fim de tornar ainda mais
profissional
o
acompanhamento
dos
indicadores.
A pergunta 21 trata de propósito e cultura
organizacional. Como visto anteriormente,
devido ao crescimento acelerado e
incorporação de outras empresas, essa
questão se viu colocada em segundo plano.
Segundo Nazário, a partir da contratação de
um Diretor de Recursos Humanos, eles
pretendem trabalhar mais fortemente no
resgate do propósito e cultura única.
Conforme visto anteriormente, um dos
pontos fortes indicados pela empresa é a
existência de times de alto rendimento, com
autonomia e descentralização. Isso foi
importante para garantir o alto desempenho
da empresa mesmo com mudanças,
crescimento e inclusão de novas companhias.
Essa capacidade de extrair o melhor da
equipe para garantir uma alta performance
está refletida na nota máxima em ambos os
itens.
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3

. Pensamento destrutivo e
exponencial;
Possui relação indireta
com todas as questões,
mas mais diretamente ao
mindset e cultura da
empresa.

4

Ciclos
curtos
de
planejamento, utilização
de metodologias ágeis
(ágile, canvas, startup
exuta).
Relação com as questões
13, 14 e 15.
Desempenho 2017:
Questão
Nota
13
2
14
3
15
4

5

Tolerância e incentivo ao
risco;
Relação com a questão 17
do questionário.

Desempenho 2017:
Questão
Nota
17
4
.
6 Autonomia,
experimentação,
prototipagem;
Relação com a questão 16
do questionário.
Desempenho 2017:

O histórico de crescimento do faturamento
da Knewin demonstra a capacidade da
empresa em, a cada ano, superar as suas
metas e atingir grandes resultados. Mais uma
vez, a meta para o ano 2018 é de quase
triplicar de faturamento. Isso reflete o
pensamento exponencial e a capacidade de a
empresa se reinventar para atingir seus
objetivos.
A empresa demonstra ter processos
definidos e escaláveis, porém, entende-se que
devido ao rápido crescimento, tem
dificuldades em obter o mesmo nível de
desempenho em todas as áreas.
De acordo com as respostas, a Knewin
utiliza métricas em tempo real, adota
indicadores presentes na metodologia da
startup enxuta e utiliza amplamente OKRs
para acompanhar o desempenho dos times e
dos profissionais.

Como parte do perfil ousado dos fundadores,
percebe-se uma ampla tolerância e incentivo
ao risco. Aliás, esse ponto parece ser um dos
grandes diferenciais da empresa, que
estabelece
metas
ousadas,
desafios
importantes e para isso, está disposta a correr
mais riscos e incentivar meios não
tradicionais para o atingimento dos
resultados.
Neste item a empresa afirma utilizar
fielmente a metodologia da startup enxuta
para experimentação, testes e validação de
produtos. A preocupação em oferecer um
produto tecnologicamente superior aos
concorrentes, e mais automatizado, dotado de
mais inteligência, sempre foi um objetivo
perseguido, segundo Nazário.
Isso permitiu à Knewin oferecer diferenciais
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Questão

16

Nota
4

..
7

Uso de profissionais e
recursos sob demanda;
uso da comunidade;
Relação com as questões
1, 4, 5, 6 e 7 do
questionário.
Desempenho 2017:
Questão
Nota
1
2
4
3
5
3
6
2
7
1

8

Utiliza ativos
alavancados;
Relação com as questões
2 e 3 do questionário.

no mercado e ganhar mais rapidamente o
mercado, a um menor custo, motivo pelo
qual está obtendo sucesso na compra de seus
concorrentes.
De modo geral, a empresa tem bom
desempenho quando se trata do uso de redes
sociais, divulgação, marketing e comercial. O
engajamento da sua comunidade é algo
priorizado pela empresa, que, por trabalhar
diretamente com o mundo da internet, grande
volume de notícias e mídia, tem mais
facilidade em compreender e executar as
ações necessárias para tal.
Por outro lado, a empresa teve baixa
pontuação quanto ao uso de profissionais sob
demanda e o emprego de gamificação em
suas atividades.

A Knewin, destarte todas as suas
características exponenciais já vistas, não
costuma utilizar ativos alavancados. A
maioria das suas funções é realizada
internamente, exceto itens bem básicos como
armazenamento em nuvem. Por outro lado, a
sua estratégia de aquisições é muito
agressiva, o que faz com que a empresa tenha
acesso a ativos importantes que são
agregados ao seu principal.

Desempenho 2017:
Questão
Nota
2
1
3
2
.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Com base no que foi visto, resta claro o alto nível de performance
da Knewin, bem como seu pensamento exponencial. Das empresas
analisadas mostra-se como a que teve o maior crescimento (em
faturamento e número de colaboradores) entre as analisadas. Cabe seguir
acompanhando o seu desempenho a fim de conhecer seu quociente
exponencial nos próximos anos e se a empresa foi capaz de manter o
mesmo nível de resultados.
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4.4ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM AS EXOS
Uma vez estudadas as entrevistas realizadas com cada uma das 4
startups classificadas como organizações exponenciais, vale destacar
alguns pontos principais, considerando as 4 dimensões estudadas na
metodologia CERNE:
1. Tecnologia
• Embora tenham soluções muito diferentes entre si, resta
claro que todas são baseadas fortemente em informação.
Aquarela com foco em big data analyticscominteligência
artificial para análises de grandes volumes de
dados;GnTech em testes farmacogenéticos com base em
algoritmos; Sensorweb com solução em internet das
coisas (hardware + software) para sensoriamento remoto
voltado à área da saúde; e Knewin com solução de big
data e inteligência artificial para monitoramento de
conteúdo noticioso na internet;
• Percebe-se que os mercados e tecnologias de que todas
elas se utilizam estão em franco crescimento: big data,
saúde, internet das coisas e inteligência artificial;
• Todas elas afirmam destacar-se de seus concorrentes
pelo uso de processos mais automatizados e tecnologia
em estado da arte, provendo seus clientes de maior
qualidade e conferindo maior margem de lucro frente aos
concorrentes;
• Com exceção da GnTech, as demais têm seu modelo de
negócio baseado em SAAS – software como serviço,
com pagamento recorrente e dados armazenados na
nuvem.
2. Mercado:
• Embora possam atender clientes pequenos, todas elas
têm como foco atender a grandes empresas/clientes, o
que resulta em contratos mensais com valores
significativos;
• O principal mercado consumidor e os principais clientes
estão fora de Santa Catarina. Como era de se esperar,
embora mantenham a base tecnológica no estado,
algumas já operam seus times comerciais fora e outras
pretendem fazê-lo;
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•

Nenhuma delas tem atuação internacional relevante, o
que de um lado revela uma oportunidade, mas de outro
pode ser considerada uma ameaça, já que concorrentes
internacionais podem estar muito mais adiantados nesse
processo;
Todas elas estão crescendo em número de colaboradores
e faturamento (embora nem todas tenham revelado o
número); Com exceção da Knewin, que já possui 75
colaboradores, todas as demais gravitam em torno de 20.
Ainda que seja um número pequeno, percentualmente
representa um grande avanço, visto a idade das
empresas: Aquarela: 5 anos; GnTech: 4 anos;
Sensorweb: 5 anos; e Knewin: 6 anos.

3. Gestão:
• Todas elas afirmam usar no dia-a-dia a metodologia do
lean startup e OKRs para medir a performance das
equipes;
• Em todas os sócios ainda estão na operação e são os
principais responsáveis pelas decisões e pela visão
estratégica;
• Todas elas já receberam aporte de investidores;
• Todas elas afirmam trabalhar com equipes pequenas e
multidisciplinares, mas com poder limitado para a
tomada de decisões;
• Com exceção da Knewin, que justificou a sua dificuldade
quanto ao propósito e cultura interna devido à
incorporação de outras empresas, todas as demais
demonstraram forte apelo ao propósito e cultura;
• Todas as empresas planejam crescimento para 2018;
4. Empreendedores
• Com exceção da GnTech, cujos sócios têm perfil mais
científico ou comercial, os sócios das demais empresas
apresentam perfil mais técnico;
• Somente no caso da Aquarela houve saída de 1 sócio no
período pesquisado;
• Não foi identificado desalinhamento ou conflito entre os
sócios em nenhuma delas, e em todos os casos as funções
são bem definidas;
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Em dois casos (GnTech e Sensorweb), os sócios
possuíam experiência empreendedora prévia; no caso da
Aquarela e Knewin, tratou-se da primeira experiência;
Em nenhum dos casos identificou-se o objetivo único de
empreender em busca de recursos financeiros; O perfil
de todos os entrevistados e de todas as empresas é de
crescer, ganhar mercados e oferecer produtos e serviços
inovadores.

O destaque geral ficou reservado à Knewin, que teve um
hipercrescimento, não observado nas outras startups na mesma escala.
Os resultados alcançados parecem ser resultado de uma combinação de
fatores: a) perfil ousado dos sócios, com foco absoluto em resultados; b)
investimento precoce recebido, que permitiu à empresa avançar
rapidamente na tecnologia, enquanto aspectos administrativos ficava à
cargo da parceira; c) estratégia de consolidação do mercado por meio de
sucessivas aquisições; d) superioridade tecnológica, que conferia à
empresa melhor qualidade e uma maior margem frente aos concorrentes.
As respostas ao questionário não identificaram, no entanto, esse
desempenho diferenciado da Knewin frente às outras 3 empresas, visto
que a elaobteve o terceiro maior quociente exponencial, 1 ponto atrás da
Aquarela e Sensorweb. Caberia acompanhar por um novo lapso
temporal o desempenho das 4 empresas, já que uma situação possível
seria uma aceleração do crescimento das demais e uma diminuição no
ritmo da Knewin, que tem, em média, 1 ano a mais de vida que as
demais.
Tratando-se de empresas nascentes, que operam em grande
incerteza e que estão em fase de validação de seus produtos e serviços, é
natural que ocorra uma flutuação e uma variação no desempenho nos
dois anos que marcaram a coleta de dados.
Cabe agora buscar compreender se outros fatores influenciam a
nota alcançada, tal como a fase da empresa no processo de incubação e o
setor de atuação no mercado. Além disso, convém verificar se, além das
4 exponenciais, outras empresas tiveram um desempenho muito superior
ou muito inferior à média considerando o número de colaboradores e o
faturamento no período, a fim de entender se essa variação foi
acompanhada ou não pelo quociente exponencial obtido. Isso pode ser
determinante para que a incubadora possa compreender o status de cada
uma e oferecer condições de apoiar aquelas startups que ainda não
encontraram o caminho do desenvolvimento acelerado.
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4.5QUOCIENTE EXPONENCIAL E OUTROS INDICADORES
A Tabela 9 a seguir busca verificar a eventual correlação entre o
quociente exponencial de cada startup e o seu período de incubação,
setor de atuação, bem como ao número de colaboradores e o
faturamento obtido nos anos de 2015 e 2017.
A primeira análise que se pode fazer é quanto ao setor principal
de atuação de cada empresa, que se demonstra bem variado. As 4
empresas com maior quociente exponencial atuam em 4 mercados
diferentes: Big Data/I.A. (Aquarela), Saúde (GnTech), Big Data/Mídia
(Knewin) e Saúde/Internet das Coisas (Sensorweb). Mesmo que a
GnTech e Sensorweb tenham ligação com a área da saúde, uma lida com
farmacogenética, enquanto a última desenvolve sensores com software
embarcado para o controle de temperatura de itens sensíveis em
hospitais, clínicas, farmácias e bancos de sangue.
Embora outras duas empresas também atuem com soluções para a
saúde, os quocientes exponenciais de todas as 4 variaram muito, tanto
em 2015 como em 2017, não sendo possível identificar um padrão: duas
tiveram aumento no seu quociente e duas tiveram queda entre as duas
coletas. Caso todas tivessem experimentado uma queda relevante no seu
quociente exponencial, seria interessante estudar, por exemplo, a
ocorrência de uma grave crise no setor. Em 2017 os quocientes
exponenciais das 4 empresas classificadas como exponenciais foram:
empresa 5 (37), empresa 6 (50), GnTech (54) e Sensorweb (57).
No setor do varejo também foram identificadas 2 empresas:
ambas tiveram diminuição do seu quociente exponencial. A empresa 9
reduziu de 43 para 37 e a empresa 12 de 53 para 49. No entanto, o
faturamento de ambas aumentou: cerca de 30% na primeira, e quase
3.000% na segunda, dado que comentaremos posteriormente.
As demais empresas são todas de áreas diferentes:
telecomunicações, logística, e-commerce e energia. Por esse motivo,
nessa variável não foi possível identificar uma relação direta entre o
segmento de mercado da startup e oseu quociente exponencial.
Quanto à fase no processo de incubação, cabe lembrar que no
MIDI Tecnológico, a fase de pré-incubação tem duração de até 1 ano.
Os principais requisitos para a passagem para a fase de incubação são:
ter ao menos um protótipo viável da solução; ter efetuado testes de
validação no mercado e; ter ao menos contrato com 1 cliente pagante. A
principal metodologia adotada nesse período é o da Startup Enxuta, já
abordada anteriormente.
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A fase da incubação considera um prazo de até 24 meses, e é o
principal período para o desenvolvimento da solução, seu
aprimoramento, ampliação do portfólio, ingresso em novos mercados,
aumento no número de clientes e estruturação para o crescimento da
empresa.
Para isso, a incubadora realiza um plano estratégico juntamente
com a empresa que, além de ser revisado a cada 6 meses, é
acompanhado mensalmente por meio de indicadores e metas, segundo a
metodologia OKR – objective key results. Nessa fase é intenso o uso das
consultorias especializadas oferecidas pela incubadora (em 12 diferentes
áreas), além do programa de mentoria, da aproximação com
investidores, rodadas de negócios e o compartilhamento e troca de
informações internas entre os incubados.

189
Tabela 9 - Variáveis coletadas na incubadora MIDI Tecnológico
Empresa
1

Fase da
Incubação

Hardware

2015

Fase da
Incubação
2017

Qtidade
Qtidade
Colaboradores Faturamento Faturamento Faturamento Quociente Quociente
colaboradores colaboradores
Exponencial Exponencial
2015
2017
Variação (% ) 2015 (R$)
2017 (R$) Variação (% ) 2015
2017

Big data

Software

Incubação

Pós-Incubação

8

12

50,00

300.000,00

500.000,00

66,67

59

57

2

Telecom

Software

Incubação

Graduação

18

12

-33,33

700.000,00

1.000.000,00

42,86

51

38

3

E-commerce

Software

Pré-Incubação

Incubação

3

5

66,67

255.000,00

120.000,00

-52,94

44

46

Saúde

Software

Pré-Incubação

Incubação

3

20

566,67

66.000,00

705.000,00

968,18

58

54

5

Saúde

Hardware

Pré-Incubação

Incubação

1

2

100,00

198.440,00

120.000,00

-39,53

51

37

6

Saúde

Hardware

Incubação

Pós-Incubação

12

10

-16,67

501.464,00

1.300.000,00

159,24

49

50

7

Logística

Software

Incubação

Pós-Incubação

5

2

-60,00

0

0

-

49

49

Mídia

Software

Incubação

Pós-Incubação

8

75

837,50

398,50

53

56
37

4

8

Aquarela

Software /
Setor

GnTech

Knewin

2.106.298,00 10.500.000,00

9

Varejo

Software

Incubação

Graduação

9

10

11,11

360.000,00

467.000,00

29,72

43

10

Energia

Hardware

Incubação

Graduação

6

3

-50,00

1.202.000,00

206.571,00

-82,81

40

42

11 Sensorweb

Saúde

Hardware

Incubação

Pós-Incubação

15

16

6,67

1.078.337,00 2.634.828,00

144,34

49

57

12

Varejo

Software

Incubação

Pós-Incubação

2

4

100,00

2.900,00

53

49

20.000,00

600.000,00

Fonte: Elaborada pelo autor (2018), com dados fornecidos pela incubadora MIDI Tecnológico.
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O período da pós-incubação tem duração média de 12 meses e
seu objetivo é manter alguns benefícios para as empresas, mas sem o
subsídio financeiro oferecido às demais. Nessa fase, o relacionamento
com os investidores para a captação de recursos é mais acentuado, bem
como a participação nas verticais de negócios da ACATE, com a
finalidade de conhecer melhor os mercados e agregar parcerias.25
O estudo da tabela demonstra que das 3 empresas classificadas
como ExOs em 2017, todas elas estavam na fase de pós-incubação.
Além disso, o menor quociente exponencial obtido por uma empresa em
fase de pós-incubação em 2017 foi 49, enquanto nas fases de graduação
e incubação, o menor valor obtido foi 37.
Convém explicar que, ao longo do tempo, a incubadora
modificou o seu processo de incubação e reduziu seu prazo máximo.
Excluindo-se a fase da pós-incubação, o prazo médio de incubação era
de 4 anos, enquanto que atualmente caiu para 2,5 anos. Isso se deveu a
um aperfeiçoamento no modelo, bem como uma aceleração em geral nas
metodologias relacionadas ao desenvolvimento de startups, como o lean
startup.
Por esse motivo, empresas que ingressaram antes de 2015
tiveram, em média, um prazo de incubação maior e não participaram da
pré-incubação, que iniciou nesse mesmo ano. Dentre as 4 entrevistadas,
a maioria permaneceu cerca de 3 anos no processo de incubação
(excetuando-se o período de pós incubação):
Tabela 10 - Período de Incubação ExOs
EMPRESA
Aquarela
Gntech
Sensorweb
Knewin

PERÍODO
DURAÇÃO (ANOS)
2013 a 2016
3
2015 a 2017
2
2013 a 2016
3
2011 a 2015
4
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

A empresa GnTech, por exemplo, que ainda na fase de préincubação alcançou pontuação de ExO em 2015, não conseguiu repetir o
desempenho em 2017. Como se viu na entrevista, isso se deu devido a
um conjunto de fatores, entre os quais: superestimativa de vendas; falta
25

Após a graduação, a empresa pode optar ou não por aderir ao programa de
pós-incubação, porém a maioria das empresas opta pela adesão, mesmo
possuindo um valor mais alto que a fase de incubação. Na pós-incubação,
aquelas empresas que são residentes, isto é, possuem uma sala na incubadora,
devem deixá-la. Fonte: incubadora MIDI Tecnológico.
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de maturidade do produto; excesso de otimismo quanto à adesão do
produto no mercado; piora das condições macroeconômicas e;
dificuldades técnicas, que consumiram mais tempo e recursos do que o
previsto. Mesmo assim, passados dois anos, a empresa mantém um
quociente exponencial alto: 54.
A incubada Aquarela, por sua vez, ainda que tenha caído 2 pontos
entre 2015 e 2017, manteve-se sob a classificação de ExO e cresceu
substancialmente. A Knewin, que foi capaz de crescer três pontos em
seu quociente exponencial e atingir a nota 56, recebeu aportes e cresceu
de modo acelerado. A Sensorweb, por fim, na condição de empresa com
o desempenho mais positivo, subindo de 49 para 57 pontos,
reestruturou-se e realizou parcerias importantes.26
Parece lógico inferir que quanto mais longo o processo de
incubação, maior o tempo de desenvolvimento da empresa, e também o
apoio recebido, oferecendo maiores chances de avanço em seu quociente
exponencial. Ainda que não seja regra, o fator tempo parece ser
relevante quanto ao aumento do quociente exponencial. Seria
necessário, no entanto, acompanhar por mais tempo essas e outras
empresas incubadas a fim de concluir de modo mais assertivo a
influência do prazo de incubação no quociente exponencial.
Nesse sentido, a percepção da incubadora é de que passados cerca
de 3 anos de incubação, em média, se a incubadora não foi capaz de
agregar o suficiente para o desenvolvimento da startup, provavelmente
os esforços também não serão suficientes dali em diante (SILVA, 2018).
Isso pode ocorrer devido a uma série de fatores, entre os quais: a)
seleção equivocada da empresa, que pode não estar na maturidade
adequada; b) perfil dos empreendedores, que não conseguem assimilar
os benefícios e apoio do processo para executar ações corretivas; c)
deficiência da própria incubadora, que pode não estar oferecendo apoio
adequado para o desenvolvimento do negócio;d) uma questão técnica ou
de mercado, de modo que os potenciais clientes não se interessam pelo
produto ou serviço oferecido, além de diversas outras (SILVA, 2018).
Ainda assim, essa conclusão sobre os motivos do não crescimento
devem ser esclarecidos nesse prazo máximo estabelecido, caso
contrário, poderá representar um investimento excessivo de tempo e
recursos, para ambos os lados, sem atingir os resultados esperados. Esse
parece, por exemplo, ser o caso da empresa número 7, que passados dois
anos, continua sem faturamento, mesmo na condição de uma empresa de
26

As informações completas serão vistas na seção seguinte, “Entrevistas com as
ExOs”.
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software, que teve acesso a todos os mesmos benefícios que as demais
(SILVA, 2018).
Quanto à natureza do produto da empresa - seja software ou
hardware com software embarcado -das 12 empresas, 8 desenvolvem
software e 4 comercializam hardware com software embarcado. Das 4
exponenciais, 3 são de software e 1 de hardware, sendo essa a que
alcançou o maior quociente exponencial.
De modo geral a média do quociente exponencial das empresas
de software ficou um pouco acima das empresas de hardware:
Tabela 11 - Quociente Exponencial x Natureza da Solução
Naturezada Solução
Software
Hardware

MédiaQuociente
Exponencial 2015
51,25
47,25

MédiaQuociente
Exponencial 2017
48,25
46,50

Fonte: Elaborada pelo autor (2018).
Ainda que a diferença não seja tão significativa, esse resultado
vai ao encontro do que dizem os autores da Teoria das Organizações
Exponenciais, segundo os quais as empresas de software têm mais
facilidade para escalar, haja vista a inexistência de produção, logística,
estoque, compra de matéria-prima, maquinário, etc (GEEST; ISMAIL;
MALONE, 2015).
Todas essas atividades trariam menos flexibilidade às empresas
de hardware, motivo pelo qual as empresas de software teriam, em sua
essência, características exponenciais maiores que as de hardware. Este
seria o motivo pelo qual empresas de hardware estariam apostando em
ativos alavancados, como a Apple, Sony, Nintendo e Microsoft, que
terceirizam a produção dos seus equipamentos eletrônicos com a gigante
Foxconn (GEEST; ISMAIL; MALONE, 2015).
Como se viu no Capítulo 2, o questionário aplicado não possui
uma correlação direta e exclusiva com a quantidade de colaboradores
ecom o faturamento das empresas. Embora essas variáveis possam
representar um indicativo claro do hipercrescimento, a metodologia
guarda relação com os atributos encontrados nas respondentes frente
àqueles encontrados nas 100 organizações estudadas pelos autores e
tidas como exponenciais.
Isso significa que não necessariamente uma empresa que venha
faturando mais e esteja contratando mais colaboradores que a outra terá,
necessariamente, maior quociente exponencial.Como se estudou ao
longo do trabalho, as características das organizações exponenciais são
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um conjunto de fatores que somados, indicam um maior potencial para o
hipercrescimento. Tais fatores seriam os fundamentos/atributos,
enquanto que o crescimento exponencial seria o reflexo dos mesmos.
Corroborando com esse entendimento, pode-se analisar as 5
organizações com maior quociente exponencial do mundo, segundo o
site Top 100 ExOs27:
Tabela 12 - Quociente Exponencial x Valor de Mercado
Empresa
Github
Airbnb
Uber
Indiegogo
Google

Quociente
Valor de Mercado
Exponencial
(US$ bilhões)
76
2
74
30
73
50
73
Não encontrado
73
109
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).

Como se vê, a gigante Google, considerada a empresa mais
valiosa do planeta, encontra-se na quinta posição, atrás de empresas com
valores de mercado muito inferiores ao seu. A norte-americana GitHub,
por exemplo, que é uma plataforma de hospedagem de código-fonte
com controle de versão, na qual programadores ou qualquer usuário
podem hospedar seus projetos ou contribuir em projetos de terceiros,
mesmo com um valor de mercado muito inferior às outras 4 empresas,
ocupa a primeira posição. Mesmo que seu valor de mercado seja na casa
dos bilhões de dólares, não se compara ao valor estimado das demais, no
entanto, nela foram identificados os mais altos atributos das
organizações exponenciais.28
Considerando essas ressalvas, cabe analisar o desempenho das
startups da amostra diante dos dois indicadores, colaboradores e
faturamento. Iniciando pelo número de colaboradores, as exponenciais
GnTech e Knewin foram os grandes destaques, com crescimento de
566% e 837% no período, respectivamente. São elas também as maiores
empregadoras da amostra, com 20 e 75 colaboradores. Mais uma vez a
Knewin aparece muito à frente das demais, com quase 4 vezes mais
profissionais que a segunda colocada.As outras duas também ocupam a
terceira e quarta posição em número de colaboradores, respectivamente
a Sensorweb com 16 e a Aquarela com 12 (dados de 2017).
27

Top 100 ExOs. Disponível em: <http://top100.exponentialorgs.com/> Acesso
em: 23 de janeiro de 2018.
28
Mais informações em: http://github.com
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Das 12 empresas, 4 tiveram redução no número de colaboradores,
no entanto, destas apenas 1 teve redução no seu quociente exponencial.
Uma delas manteve-se no mesmo patamar e outras duas tiveram uma
pequena melhora.
Chama atenção também o fato de que duas delas (empresa 2 e 6)
tiveram um aumento significativo no faturamento, apesar da diminuição
da equipe, o que pode representar uma maior eficiência, a utilização de
profissionais terceirizados (staff on demand), a automatização de
processos, entre outros. Das demais, 1startup manteve-se sem
faturamento e outra teve uma queda muito significativa, de 1,2 milhão
de reais em 2015, para cerca de 206 mil reais em 2017.
Uma análise interessante a ser feita para cada startup refere-se ao
cálculo de faturamento por colaborador, conforme a Tabela 13 a seguir.
Por ela, percebe-se que Sensorweb e Knewin possuem duas das
melhores relações em números absolutos, com 164 mil reais e 140 mil
reais, de faturamento por colaborador em 2017,respectivamente.
Se observada a comparação entre 2015 e 2017, as empresas que
se destacam são a 2, 6 e a Sensorweb, respectivamente com 114%,
211% e 129% de aumento. Existe ainda o caso especial da empresa 12,
porque havendo sido criada em 2015, quando teve apenas R$ 20 mil de
faturamento, alcançou em dois anos o faturamento de R$ 600.000,00, o
que percentualmente representa o melhor desempenho entre todas as
empresas (2900%).
Há que se ressalvar que quanto maior se torna a empresa, mais
difícil multiplicar o seu faturamento de um ano para o outro. Ou seja,
para uma companhia que fatura mais de 100 bilhões de dólares, como o
Google, é muito mais difícil dobrar ou triplicar o seu faturamento a cada
ano que para uma startup que fatura R$ 20.000,00.
Observando-se por esse ponto de vista, os resultados da Knewin
tornam-se ainda mais significativos, já que passou de R$ 2 para R$ 10
milhões de faturamento entre 2015 e 2017, e prevê faturar R$ 30
milhões em 2018.
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Tabela 13 - Faturamento por colaborador
Faturamento/ Faturamento/
colaborador colaborador

Empresa
1

Aquarela

2
3
4
5

GnTech

6
7
8
9
10
11
12

Knewin

Sensorweb

Variação

2015 (R$)

2017 (R$)

(%)

37.500,00

41.666,67

11

38.888,89

83.333,33

114

85.000,00

24.000,00

-72

22.000,00

35.250,00

60

198.440,00

60.000,00

-70

41.788,67

130.000,00

211

0,00

0,00

0

263.287,25

140.000,00

-47

40.000,00

46.700,00

17

200.333,33

68.857,00

-66

71.889,13

164.676,75

129

10.000,00
150.000,00
Fonte: Elaborada pelo autor (2018).
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De qualquer forma, isso não retira a relevância desse crescimento
acelerado da empresa de número 12. Mais do que isso, aponta algo
muito importante, tido como objetivo do presente trabalho: auxiliar as
incubadoras a identificar precocemente startups com alto potencial de
escalabilidade. Tratando-se de uma empresa muito jovem, que em dois
anos alcançou um hipercrescimento - muito superior aos seus pares esse é exatamente o perfil de uma empresa que a incubadora deve
acompanhar de perto, a fim de compreender seus fundamentos e
oferecer apoio para que esse desempenho se mantenha.
Vale ressaltar que o quociente exponencial da empresa 12, apesar
desse resultado positivo, caiu de 53 para 49, o que poderia significar,
por exemplo, que a empresa não possui atributos exponenciais
significativos, mas passou por um evento importante, como o
fechamento de um grande contrato com um cliente.
Em suma, o cruzamento das duas variáveis (faturamento e
quociente exponencial) pode ser um indicador estratégico para as
incubadoras. Caso a empresa 12 tivesse obtido um aumento significativo
em seu quociente exponencial (mesmo que não maior a 55) e ainda um
grande aumento no seu faturamento, isso daria à incubadora um sinal
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claro de que aquela empresa possuiria um diferencial importante frente
às demais, a ser melhor analisado. Ao conhecer tais resultados, a
incubadora poderia oferecer ações adequadas ao exato momento da
empresa e diversos investidores provavelmente se interessariam em
realizar aportes.
No caso em tela ocorreu um hipercrescimento no faturamento, de
um lado, e uma baixa no quociente exponencial, de outro. Por esse
motivo, perguntou-se à gestão da incubadora uma breve análise a
respeito dessa startup. Segundo a analista da incubadora, Scheilla Lucas
da Silva, a empresa fechou dois grandes contratos nesse período,
tornando-se os únicos clientes da empresa. Isso porque ela oferece um
serviço voltado exclusivamente para indústrias de grande porte que
utilizam um sistema de gestão específico (SILVA, 2018).
A entrevistada explicou, no entanto, que devido à especificidade
do software da empresa incubada, o seu mercado-alvo é bastante
restrito, já que a indústria não só precisa ser de porte grande como
também precisa utilizar previamente um software específico de gestão,
cujo valor é muito alto. Desse modo, ela acredita que embora possa se
tornar uma empresa altamente lucrativa e saudável, terá dificuldades de
crescer exponencialmente, justamente pelo mercado ser pequeno e
restrito (SILVA, 2018).
Esse tipo de análise só é possível se a incubadora acompanha o
dia-a-dia da empresa, e compreende os detalhes de sua operação. Ainda
que seja uma análise superficial, serve para justificar os resultados
obtidos e também prever iniciativas em torno do caso. Em relação à
empresa 12, por exemplo, a atuação da incubadora, segundo a
entrevistada, tem sido no sentido de apoiar uma ampliação de portfólio,
aproveitando o relacionamento e a expertise da startup com grandes
empresas para oferecer novas soluções, não tão restritivas e com um
potencial maior de escalabilidade.
4.6CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
O Capítulo 4 tratou de analisar detalhadamente os resultados das
coletas de 2015 e de 2017 quanto ao quociente exponencial de cada
startup da amostra. Para isso foram estudadas as respostas de forma
consolidada por questão e seção, e posteriormente analisado o
desempenho individual, traçando-se o comparativo entre os dois anos.
Verificou-se, por exemplo, que embora a pontuação geral tenha
caído entre 2015 e 2017, o número de empresas que alcançaram o
quociente superior a 55 aumentou (de 2 em 2015 para 3 em 2017). Com
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isso, percebeu-se que não ocorreu uma queda generalizada de
desempenho entre as respondentes, mas uma separação entreum grupo
de5 empresas que tiveram aumento no seu quociente exponencial, e
outro daquelas 6 que não conseguiram evoluir nos quesitos estudados (1
empresa manteve o mesmo quociente).
Para compreender mais adequadamente os resultados obtidos,
foram realizadas 4 entrevistas, com as empresas que obtiveram
quociente de organização exponencial em 2015 e/ou em 2017. Com
isso, foi possível analisar mais a fundo as particularidades das empresas
Aquarela, GnTech, Knewin e Sensorweb.
Na sequência realizou-se uma análise das 4 empresas diante das 4
dimensões presentes no modelo CERNE (tecnologia, mercado, gestão e
empreendedores). O que se viu foram empresas com características
diferentes, mas dotadas de propósito e com atributos característicos das
organizações exponenciais.
Ao final, comparou-se o quociente exponencial de cada startup a
outros dados individuais obtidos junto à incubadora, tais como o setor
de atuação da empresa, o seu prazo de incubação, o número de
colaboradores e o faturamento no período.
De modo geral, viu-se que houve uma redução de faturamento em
3 das 12 empresas, mas dessas, apenas uma teve diminuição no seu
quociente exponencial (empresa 5).
As empresas que tiveram o maior destaque no crescimento do
faturamento foram: Empresa 12 (2.900%), GnTech (968%) e Knewin
(398%).
Chamou a atenção também a incubada que não teve faturamento
em nenhum dos momentos da coleta (empresa 7). Perguntada a respeito,
a incubadora informou que a empresa sobreviveu com base em editais
de fomento e aporte dos sócios, estando em dificuldades de fechar
contratos com clientes.
Outro caso destacado foi o da empresa 9, que baixou de 1,2
milhão para cerca de 200 mil de faturamento. Segundo a incubadora, a
startup havia recebido recurso de fomento no ano da primeira coleta,
porém devido ao insucesso no desenvolvimento do produto e
dificuldades junto ao mercado, as perspectivas eram de encerramento
das atividades em 2018(SILVA, 2018).
Um dos principais destaques foi a empresa Sensorweb, que
passou de R$ 1 milhão para R$ 2,6 milhões de faturamento, e prevê
mais de 4 milhões em 2018. O dado é ainda mais representativo porque
esse desempenho foi conquistado com a contratação de apenas 1
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colaborador adicional, o que fez o faturamento por colaborador mais do
que dobrar no período.
De maneira geral, como as startups vivem em um cenário de
grande incerteza, realizar esse acompanhamento prolongado de cada
uma das suas incubadas é um ponto crucial para cada incubadora. A
exemplo do caso da empresa 12, somente um acompanhamento próximo
e continuado poderá demonstrar se a empresa de fato será capaz de
manter um alto ritmo de crescimento e moldar-se às características das
organizações exponenciais.
O que se pôde verificar é que o instrumento utilizado foi capaz de
apontar startups com diferenciais significativos em termos de potencial
de crescimento e escalabilidade. Embora a amostra seja pequena e o
período de análise tenha sido de dois anos, elas se justificam pois
buscou-se analisar todas as empresas da incubadora em um prazo
adequado ao processo de incubação. Considerando que o procedimento
poderá ser replicado em outras incubadoras, é importante que elas
identifiquem os resultados a tempo de tomar as ações em benefício das
empresas durante o próprio processo de incubação.
Caberá agora analisar o atendimento ou não aos objetivos
propostos no trabalho, a resposta à pergunta de pesquisa, a confirmação
ou refutação da hipótesede pesquisa e as recomendações a fim de que o
MIDI Tecnológico ou outras incubadoras possam identificar
precocemente empresas com potencial de crescimento exponencial e a
elas
prestar
o
melhor
apoio
possível.

5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho apresentou como problema de pesquisa a
seguinte pergunta: Como as incubadoras de empresas podem identificar
startups com perfil para ocrescimento exponencial?
Para responder a esta questão, partiu-se da hipótese de que o
questionário “Qual é seu quociente exponencial” (GEEST; ISMAIL;
MALONE, 2015. p. 254-272) seria um instrumento adequado para
auxiliar as incubadoras de empresas a identificar as startups incubadas
com perfil mais aderente ao de empresas que crescem
exponencialmente.
Com base nisso, definiu-se como objetivo geral “propor
recomendações às incubadoras de empresas na identificação destartups
com características que indiquem maior potencial para o crescimento
exponencial”. Esse objetivo geral foi dividido em três objetivos
específicos:
i. Identificar as características das organizações exponenciais;
ii. Analisar o quociente exponencial das startups incubadas na
incubadora MIDI Tecnológico;
iii.Analisar o desenvolvimento das startups incubadas frente ao
seu quociente exponencial.
5.1CONCLUSÕES
O primeiro objetivo específico foi tratado no capítulo 2, onde
foram estudados os seguintes temas: habitats de inovação, incubadoras
de empresas e startups.Os habitats de inovação foram identificados
como os locais onde as inovações acontecem, tais como parques
tecnológicos, centros de inovação, espaços de coworking, aceleradoras e
incubadoras. Essas foram tratadas de modo mais detalhado, discutindo o
seu histórico, conceito, tipologia e classificações. Apresentou-se, nessa
seção, o modelo CERNE de gestão e qualificação de incubadoras,
desenvolvido no Brasil pela ANPROTEC.Na sequência foram estudadas
as startups, seu conceito, características, e a metodologia de gestão e
validação de modelo de negócios amplamente utilizada por esse público:
a lean startup, desenvolvida por Eric Ries.
Para chegar às características das organizações exponenciais
foram estudadas quatro teorias, que representam o referencial teórico
desse trabalho: a Teoria da Inovação Disruptiva, a Teoria da
Singularidade, a Teoria da Abundância e, finalmente, a Teoria das
Organizações Exponenciais.
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Na primeira destacam-se autores como Joseph Schumpeter, Peter
Drucker, Christopher Freeman e Clayton Christensen, que abordam o
tema da concorrência e o impacto da inovação nas empresas e nos
mercados enquanto fenômeno de transformação. A Teoria da
Singularidade traz como autores principais Venor Vinge e Ray
Kurzweil. Esse último defende que a humanidade já começou a passar
por três revoluções que alterarão o modo como vivemos: a genética, a da
nanotecnologia e a robótica. De maneira geral, a teoria trata da evolução
da tecnologia e a sua fusão com o ser humano, que alteraria
drasticamente
o modo de vida das pessoas, até uma completa simbiose entre homem e
máquina.
A Teoria da Abundância traz como principais autores os norteamericanos Peter Diamandis e Steven Kotler. Eles acreditam que o
mundo está passando por uma mudança de paradigma: da escassez para
a abundância. Esse movimento seria graças a 3 fatores principais: a) as
tecnologias exponenciais, que permitem que os indivíduos criem
individualmente praticamente qualquer coisa, a um custo muito mais
baixo que no passado; b) os indivíduos inovadores, principais agentes
dessa mudança, empoderados pelas tecnologias e pela internet e; c) os
tecnofilantropos, que financiam os indivíduos inovadores. Segundo
eles, as diversas empresas que trabalham no paradigma da abundância já
colhem os frutos de uma economia do compartilhamento, escalável e
flexível, tais como Uber, Waze, Github, entre muitas outras que vêm
alcançando um crescimento exponencial.
A Teoria das Organizações Exponenciais, por sua vez, é fruto dos
autores Salim Ismail, Michael Malone e Yuri Van Geest, que estudaram
as características das 100 startups mais bem-sucedidas e de maior
crescimento em todo o mundo, a fim de identificar pontos em comum
entre elas. O termo exponencial foi inspirado em Gordon Moore, célebre
fundador da Intel que consagrou a Lei de Moore, segundo a qual a
capacidade
de
processamento
da
computação
cresceria
exponencialmente, dobrando a cada 18 meses. Baseada nessa teoria
foram apresentadas todas as características e atributos dessas
organizações“cujo impacto (ou resultado) é desproporcionalmente
grande – pelo menos dez vezes maior – comparado ao de seus pares,
devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as
tecnologias aceleradas” (GEEST; ISMAIL; MALONE, 2015. p. 19).
O objetivo específico 2 foi tratado no capítulo 3, que apresentou
os métodos de coleta de dados, e especialmente o questionário de
pesquisa “Qual é seu quociente exponencial”, extraído da obra
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“Organizações Exponenciais: por que elas são 10 vezes melhores, mais
rápidas e mais baratas que a sua (e o que fazer a respeito)” (GEEST;
ISMAIL; MALONE, 2015. p. 254-272).
O questionário se baseia em 11 atributos detectados pelos autores
nas 100 startups que crescem a uma taxa exponencial, quais sejam: o
“Propósito Transformador Massivo” (PTM) e dois grupos de 5 atributos
cada, sendo o primeiro considerando atributos externos (identificado
pela sigla ESCALA) e o segundo grupo constituído pelos atributos
internos (sigla IDEIAS). Os cinco atributos externos analisados foram:
Equipe sob demanda; Comunidade e Multidão; Algoritmo; Ativos
alavancados e Engajamento. E os cinco atributos internos são:
Interfaces; Dashboards, Experimentação, Autonomia e Tecnologias
Sociais.
Aplicado a uma amostra final de 12 empresas incubadas em dois
momentos de coleta, 2015 e 2017, o questionário avaliou o quociente
exponencial das empresas incubadas na incubadora MIDI Tecnológico.
A incubadora MIDI Tecnológico foi escolhida como ambiente de
pesquisa por já ter graduado 99 empresas em 20 anos de atuação na
cidade de Florianópolis, tendo sido eleita 4 vezes no período como a
melhor incubadora do Brasil e em 2018 foi comtemplada com o prêmio
de 5ª melhor incubadora do mundo na categoria: incubadora de
empresas em colaboração com universidades, oferecido pela
organização sueca UBI Global.
Na primeira aplicação do questionário, em 2015, ele foi enviado
eletronicamente às 19 empresas incubadas à época, das quais 14
responderam. Cada resposta recebe uma pontuação de 1 a 4, sendo 84 a
pontuação máxima possível e 56 a nota mínima para ser classificada
como organização exponencial (ExO). Na segunda coleta de dados, em
2017, 12 das 14 empresas da amostrade 2015 responderam,
representando a amostra final de startups estudadas.
Como forma de avaliar a adequação do questionário e verificar o
desempenho das empresas da amostra, foram realizadas 4 entrevistas
individuais não estruturadas com quatro empresas respondentes, bem
como uma entrevista à incubadora MIDI Tecnológico.
O terceiro objetivo específico foi desenvolvido ao longo do
capítulo 4, com a análise e comparação do quociente exponencial obtido
pelas respondentes em 2015 e 2017. Primeiramente, verificou-se o
comportamento de todas as respondentes enquanto grupo, nos dois
momentos de coleta. Em seguida, analisou-se o desempenho
consolidado obtido em cada seção. Na sequência foi feito um exame do
quociente exponencial de cada uma das respondentes. Por fim, avaliou-
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se o quociente exponencial das empresas em comparação a demais
variáveis coletadas junto à incubadora: a) a duração do processo de
incubação, b) o segmento de mercado da solução; c)o faturamento anual
do empreendimento; d) o número de colaboradores e, e) o faturamento
por colaborador. O objetivo foi analisar a existência ou não de
correlação entre a o quociente exponencial e o desempenho das
respondentes segundo os indicadores da incubadora.
Como resultado, viu-se que das 12 startups da amostra, 4 delas
alcançaram o quociente exponencial de uma organização exponencial
(valor 56 ou maior). Uma delas, a GnTech obteve o grau exponencial
em 2015, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho na segundo
coleta. As demais foram: Aquarela, que se classificou como exponencial
nos dois anos; a Sensorweb, que teve a maior evolução de uma coleta
para outra; e a Knewin, que alcançou a classificação em 2017. Ao final,
cada uma das quatro incubadasfoi analisada pelo autor segundo as
quatro dimensões da metodologia CERNE: Gestão, Tecnologia,
Mercado e Empreendedores.
Passo seguinte foi o cruzamento de dados entre os obtidos no
questionário e as varáveis das empresas fornecidas pela incubadora. O
objetivo era verificar se os resultados alcançados guardavam relação
prática com o desempenho apontado.
Verificou-se por exemplo, que de maneira geral, as empresas com
maior tempo de incubação alcançaram quociente exponencial mais
elevado, bem como aquelas de software, quando comparadas às de
hardware. De outro lado, não foi encontrada relação entre o setor de
atividade das respondentes e o seu desempenho.
No que se refere ao faturamento, uma das startups teve um
crescimento de 2.900% entre 2015 e 2017, embora o seu quociente
exponencial tenha baixado no período. Viu-se também que a Aquarela
cresceu 66% em faturamento e melhorou a relação de faturamento por
colaborador, mesmo tendo baixado dois pontos do seu quociente
exponencial em 2017. A empresa GnTech teve um aumento de quase
1.000% em seu faturamento no período e mais de 500% de incremento
no número de colaboradores, mas em 2017 ficou dois pontos abaixo da
classificação como organização exponencial.
A Knewin, por sua vez, classificada como exponencial, teve um
histórico de crescimento acelerado e um alto faturamento por
colaborador. A empresa Sensorweb, também exponencial, obteve
destaque, com a maior relação de faturamento por colaborador e o maior
aumento no quociente exponencial entre ambas as coletas.
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Com base no exposto, pode-se dizer que os três objetivos
estratégicos foram atendidos, cabendo então verificar se o problema de
pesquisa foi respondido: “Como as incubadoras de empresas podem
identificar startups com perfil para ocrescimento exponencial?”
Para responder ao problemapartiu-se da hipótese que o
questionário apontado seria capaz de auxiliar as incubadoras a fazê-lo,
se aplicado às empresas incubadas. Para validar a sua adequação, foram
realizadas entrevistas não estruturadas com quatro empreendedores e
com uma representante da incubadora, que além de responder às
questões, disponibilizou dados das empresas incubadas coletados em
pesquisas internas, que também foram utilizados nesse processo de
verificação.
No que se refere à análise do questionário, que decorre da Teoria
das Organizações Exponenciais, cabe tecer uma série de considerações:
a) o questionário foi desenvolvido no contexto de outro país
(EUA), em uma das economias mais avançadas do mundo,
celeiro das maiores e mais valiosas empresas de tecnologia,
com um histórico de desenvolvimento e inovação muito mais
significativos que do Brasil. Por conta disso, o estágio de
maturidade das empresas e do mercado podem ser
considerados muito mais avançados que o brasileiro;
b) a amostra das 100 empresas analisadas pelos autores como
referência de organizações exponenciais foi composta por
empresas muito bem-sucedidas, avaliadas em centenas de
milhões ou bilhões de dólares, e localizadas nas principais
economias mundiais, especialmente nos Estados Unidos;
c) as organizações estudadas, embora consideradas startups
pelo modelo de gestão e cultura da inovação, detêm um
histórico considerável de atuação no mercado, com estruturas
bem mais desenvolvidas em termos de produtos, serviços,
capital e número de colaboradores.
d) o questionário não leva em consideração alguns fatores como
o grau de inovação do produto/serviço, a proteção da
propriedade industrial e o perfil dos sócios/equipe.
Já em relação à amostra de empresas utilizada, convém
considerar que:
a) a realidade das empresas brasileiras pode conter
peculiaridades não abordadas no questionário, mas
determinantes para o seu desenvolvimento, desde aspectos
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b)

c)

d)

tributários, cenários de crise, dificuldades de acesso a capital,
aspectos trabalhistas, entre outros;
ela é pequena e representa um grupo relativamente
homogêneo de empresas de base tecnológica incubadas em
uma mesma incubadora, de uma mesma cidade;
as startups da incubadora MIDI Tecnológico têm um histórico
bastante recente, estão em fase de amadurecimento e
posicionamento no mercado nacional, com um número restrito
de colaboradores e faturamento;
o lapso temporal de dois anos entre as aplicações do
questionário é significativo, considerando a idade das
empresas e a duração do processo de incubação, mas curto
para chegar a análises conclusivas sobre o sucesso ou fracasso
dos negócios.

Cabe destacar também que as organizações exponenciais
representam uma parcela muito pequena do número total de empresas
existentes, uma vez que são dotadas de características e um conjunto de
fatores muito específicos, que lhes dão a capacidade de crescer
exponencialmente, impactando mercados inteiros. Por esse motivo, não
seria de se esperar que um grande número de empresas da amostra fosse
classificado como tal. Ou seja, mesmo que existam empresas que em um
prazo curto como 3, 5 ou 7 anos alcancem um valor de mercado na
ordem de centenas de milhões ou bilhões de dólares, esses casos são
exceções absolutas. Além disso, parece haver uma correlação maior
entre a maturidade do negócio do que propriamente o seu tempo de
existência.
Isso não quer dizer que empresas que estejam em patamares
muito inferiores de faturamento não sejam bem-sucedidas. O estudo da
Teoria das Organizações Exponenciais busca, propositadamente,
compreender os casos mais paradigmáticos para que, a partir deles,
outras empresas possam adotar elementos adequados à sua realidade
capazes de incrementar o desenvolvimento do negócio.
Como se viu pela análise dos gráficos e tabelas, dentre as 12
startups investigadas, 4 delas alcançaram pontuação suficiente para
obter classificação como organização exponencial, nos termos do
questionário aplicado. Embora elas tenham obtido uma pontuação muito
próxima da mínima para obter a classificação, isso já pode ser
considerado um indicativo do potencial de crescimento destas empresas.
Ademais, ainda que as demais não tenham alcançado a classificação, de
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maneira geral não ficaram com pontuações muito baixas, sendo 49 a
pontuação média geral.
Em suma, levando em conta todos os condicionantes elencados
anteriormente, pode-se considerar que o questionário estudado é um
instrumento eficaz a ser utilizado por incubadoras de empresas para
identificar aquelas que contêm características que indicam uma maior
probabilidade de um crescimento exponencial. Como foi possível
verificar, comprovou-se por meio das entrevistas que as 4 empresas que
obtiveram classificação exponencial de fato possuem atributos e
elementos diferenciais que foram confirmados por meio de indicadores,
atestando um desempenho superior à média.
O único caso questionável, da empresa com quociente
exponencial49que obteve 2.900% de crescimento em seu faturamento,
precisará ser analisado por mais tempo, pois, como se viu, o resultado
pode ter sido causado por um evento exclusivo, o que explicaria o
resultado.
De qualquer forma, conclui-se o questionário pode ser usado
pelas incubadoras como método de identificação de startups com perfil
para o crescimento exponencial, mas recomenda-se também o uso de
outros meios de acompanhamento e análise, a fim de obter uma
identificação mais assertiva. Isso porque o questionário traz um
parâmetro, e o número do quociente exponencial é um indicativo, mas
não pode ser considerado um resultado inquestionável, porque, como se
viu, as condições nas quais operam as startups são de absoluta incerteza,
e o próprio mercado altera-se com grande rapidez.
A aplicação do questionário se mostra válida justamente por
oferecer um referencial pelo qual as respondentes e a incubadora são
capazes de avaliar a sua posição frente às demais empresas e adequar o
seu planejamento e suas ações de acordo com seus objetivos de curto,
médio e longo prazo.
O quociente exponencial deve ser entendido como um indicativo
comparativo da aderência de uma empresa às características de
organizações que atualmente vêm crescendo em ritmo exponencial.
Porém, por si só, não assegura o sucesso ou o fracasso da empresa ao
longo do tempo, já que, tratando-se de inovação,as próprias
características das organizações de crescimento exponencial devem se
alterar com o tempo. Além disso, existem diversos outros
condicionantes que podem estimular ou limitar o hipercrescimento,
desde questões societárias, de capital, conjuntura econômica,
concorrenciais, jurídicas, culturais, de personalidade, dentre tantas
outras.
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Mais importante que a classificação em si é a empresa analisar
quais os caminhos devem percorrer para alcançar as suas metas. Existem
organizações que pelos seus objetivos, modelo de negócio, mercado ou
missão, não tem a intenção ou a possibilidade de obter um
hipercrescimento, e isso não significa que ela não estará cumprindo o
seu propósito. Aquelas outras, por sua vez, que buscam escalabilidade,
alcance global, alto valor de mercado e um ritmo de crescimento
acelerado, deverão estar atentas às características aqui apresentadas, e
principalmente avaliar os pontos nos quais obteve fraco desempenho, a
fim de corrigi-los e se preparar para uma trajetória de crescimento
exponencial.
5.2VOZ DO AUTOR
De maneira geral, pode-se dizer que as empresas incubadas ainda
possuem uma série de fatores a evoluir caso queiram alcançar os
atributos definidos pelos autores como essenciais a uma organização
exponencial. Entretanto, pelo que se viu, algumas delas demonstram
claramente um maior potencial de hipercrescimento, devendo, para tal,
observar os itens de menor pontuação para buscar realizar as mudanças
necessárias.
Com base em tudo o que foi visto, e como forma de atender ao
objetivo geral do presente trabalho, a seguir são elencadas as principais
recomendações para as incubadoras de empresas quanto ao objeto desse
estudo:
•

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mudanças”. Charles Darwin

A seleção é fase mais importante do processo de incubação:
Mais importante que oferecer bons serviços, cursos de alta
qualidade, empregar softwares avançados, produzir eventos inspiradores
é a acurácia do processo de seleção das empresas.
Escolher os melhores empreendedores é mais importante que
oferecer boas salas ou paredes coloridas. Eles serão os responsáveis por
desenvolver o projeto e executar tudo aquilo que se planeja. Por esse
motivo, o filtro deve ser criterioso, com etapas bem definidas e
feedbacksem todas elas.
Por esse motivo, defende-se aqui a aplicação do questionário em
diferentes momentos da startup. A primeira delas poderia ser no
processo seletivo, como forma de buscar eliminar aqueles que estão
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muito distantes das características exponenciais. Na sequência, sugerese aplicar após a validação do modelo de negócios e conquista dos
primeiros clientes. E uma última vez na fase de tração, ou crescimento.
Isso dará subsídios para entender como vem se comportando a empresa
e a qual ritmo segue o seu crescimento.
Sugere-se também, nas aplicações 2 e 3, acompanhar os demais
indicadores avaliados, como o faturamento, número de colaboradores,
custo de aquisição de cliente, taxa de retenção de clientes, ciclo de
fechamento de vendas, e quaisquer outros que a incubadora julgar
convenientes.
Na incubadora MIDI Tecnológico, levou mais de uma década
para que ficasse muito claro que “o jóquei é mais importante que o
cavalo”, isto é, seleciona-se os empreendedores mais apaixonados, com
dedicação exclusiva, de preferência que já tenham empreendido ou cuja
família seja formada por empreendedores, mesmo que o projeto ou a
tecnologia não estejam maduros ou validados o suficiente. Além disso,
ainda que a incubadora fique com espaços vazios e capacidade ociosa,
não são selecionados projetos se a incubadora não acredita no negócio
ou julga que não tem a capacidade de auxiliá-lo verdadeiramente.
Por esses motivos, são valorizadosempreendedores flexíveis, com
boa formação e humildade. Todos os maiores cases de sucesso da
incubadora são formados por líderes obstinados, que alteraram
radicalmente o seu plano inicial, mas devido a uma característica própria
de motivação e resiliência, foram capazes de planejar e principalmente
executar aquilo a que se propuseram. Todos eles tinham um ponto em
comum: eram os primeiros a se inscrever nos cursos, capacitações,
escutar os conselhos dos mentores e utilizar da experiência dos
consultores, mesmo quando o cenário já se mostrava positivo.
No processo seletivo do MIDI, todas as fases são eliminatórias.
Na primeira foca-se no projeto em si, nas projeções financeiras,
características do mercado, gestão, tecnologia e viabilidade. Já a
segunda fase é dedicada aos empreendedores: um representante da
incubadora e um especialista em liderança convidado reúnem-se para as
entrevistas com cada uma das equipes. O objetivo é compreender o
perfil empreendedor dos sócios, o alinhamento entre eles, a dedicação
pretendida, as funções de cada um no projeto, o propósito e a cultura do
negócio. Na última fase, há sempre 3 membros fixos que avaliam todos
as propostas, e outros 2 convidados: um investidor e um empresário ou
profissional experiente especialista no mercado ou na tecnologia de cada
proposta.Talvez esses tenham sido alguns dos motivos que fizeram com
que a incubadora alcançasse o honroso prêmio de 5ª melhor incubadora
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do mundo em 2018, oferecido durante World Incubation Summit pelo
UBI Global.
Isso posto, como o questionário em tela não analisa o perfil dos
empreendedores e tampouco o grau de inovação da solução, recomendase que cada incubadora adapte o melhor meio que julgar para realizar
essa avaliação.
•

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”. José
Saramago.

Incubação x Aceleração: Os processos de aceleração estão em
alta em diversas regiões do mundo. Muitas incubadoras têm sofrido de
crise de identidade haja vista o modelo mais rápido dos processos de
aceleração, que duram em média de 4 a 6 meses. No entanto, eles
envolvem a necessidade de alta disponibilidade de capital, visto que
normalmente todas as empresas aceleradas recebem investimento e não
pagam pelo processo de aceleração.
Na China, por exemplo, essa diferenciação é muito clara: os
estudantes interessados em empreender participam de pré-incubadoras
nas universidades. Os melhores projetos recebem recursos e são
selecionados para se desenvolverem nas incubadoras. Aqueles projetos
que se desenvolveram, validaram mercado, possuem vendas recorrentes,
faturamento crescente e apelo internacional, podem ser selecionados
para aceleradoras, que combinam investimentos públicos e privados e
são focadas em negócios com necessidade de alto investimento, mas são
esperadas altas taxas de retorno devido ao grande potencial de
escalabilidade. Normalmente essas empresas têm algum diferencial
muito concreto, seja de inovação radical, títulos de proteção da
propriedade intelectual, time de empreendedores muito acima da média,
ou todos esses combinados.
Isso ilustra o papel de cada organização. No MIDI Tecnológico é
muito comum que empresas participem simultaneamente ou
posteriormente de processos de aceleração. A incubadora tem um papel
estratégico de acompanhar as empresas por mais tempo (3 anos em
média), o que permite conhecer melhor os empreendedores e o histórico
do negócio.
Esse prazo mais dilatado deve, por isso, ser usado para identificar
as empresas com maior potencial, desenvolver as suas competências,
corrigir as suas fraquezas e potencializar os seus resultados. Para isso é
necessário possuir meios de avaliação e acompanhamento, para os quais
o presente trabalho indica alguns mecanismos.
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Empresas que se tornam bilionárias em poucos anos são
raríssimas, e por isso chamadas de unicórnios. As incubadoras devem se
preocupar em gerar ótimas empresas, lucrativas, que produzam
inovações radicais e alcancem alto crescimento, mas outros meios
também podem auxiliar nesse processo, cada qual com as suas
contribuições.
•

“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto,
não é um feito, mas um hábito”. Aristóteles

O propósito e a cultura: Um dos pontos mais importantes da
Teoria das Organizações Exponenciais é o Propósito Transformador
Massivo (PTM). E as incubadorastambém precisam ter um propósito
claro. Elas não podem ser um apêndice de uma universidade, ou a
atividade secundária de um grupo de profissionais.
O propósito do MIDI é “a construção de um ecossistema criativo,
inovador e estimulante para que empreendedores e startups se
desenvolvam rapidamente”. Ou seja, vai muito além do interesse por
recursos financeiros, entrevistas a jornais ou viagens de benchmarking.
Muito ligada ao propósito está a criação de uma cultura vitoriosa,
que valoriza a auto responsabilidade, a confiança, o compartilhamento, a
assunção de riscos e a liderança. Como criar ou alterar uma cultura é
algo que demanda tempo, é importante que a incubadora esteja sempre
reafirmando os seus valores, o seu propósito e celebrando os bons
exemplos. Uma vez que a incubadora crie uma cultura vencedora, bons
projetos chegarão, que atrairão investidores, que permitirão a
contratação dos melhores profissionais, que desenvolverão os melhores
produtos e serviços, em um ciclo virtuoso.
O compartilhamento, aliás, tem sido um dos mais fortes aliados
da cultura do MIDI Tecnológico. Nas reuniões mensais realizadas com
todas as empresas incubadas, os empreendedores compartilham suas
vitórias, seus fracassos, seus medos, suas dificuldades e seus desejos.
Isso cria um ambiente de confiança, de todo que todos ali são
testemunhas e corresponsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso uns dos
outros.
Por esse motivo, recomenda-se que a incubadora se preocupe em
criar e desenvolver uma cultura transparente e vencedora, e também
oriente as empresas incubadas a fazer o mesmo. Isso traz um impacto
direto na gestão de conflitos internos (seja na gestão da equipe ou no
próprio alinhamento entre os sócios). No MIDI Tecnológico existe um
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profissional especializado em cultura, que oferece
empreendedores, tanto individualmente quanto em equipe.
•

coachaos

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se
define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no
que não se gerencia”. William Edwards Deming

Essa célebre frase do guru da administração resume bem a
importância do acompanhamento adequado das empresas incubadas por
parte das incubadoras. Antigamente um fator muito importante para as
empresas nascentes era ter acesso a uma sala física, linha de telefone,
aparelhos como fax, fotocopiadoras, serviços como correios e recepção.
Atualmente isso já não tem valor. No entanto, muitas incubadoras ainda
não foram capazes de evoluir na mesma rapidez que o mercado, de
modo que não conseguem entregar aquilo que as empresas necessitam.
O primeiro passo para oferecer bons serviços de apoio é conhecer
verdadeiramente as empresas. Ainda que pareça banal, são poucas as
incubadoras que possuem equipe própria com dedicação integral e com
treinamento e experiência suficientes para executar esse trabalho. Na
maioria das vezes elas recorrem a parceiros, professores, consultores e
apoiadores externos, oupode ser muito positivo, desde que haja um
compromisso com esse trabalho e uma continuidade na prestação dos
atendimentos.
Além disso, realizar reuniões de acompanhamento semanal,
utilizar um software para gerenciar as demandas, indicadores e metas de
cada uma das empresas, criar meios de comunicação e acesso rápido
para atendimentos pontuais e urgentes, tudo isso é indispensável para o
sucesso das empresas.
A metodologia CERNE, apresentada anteriormente, pode ser um
bom ponto de partida para que as incubadoras comecem a definir
processos e realizar registros das atividades realizadas. No entanto, mais
do que isso, cada incubadora deve ter claro qual o seu propósito e quais
tipos de empresas é capaz de atender, devido às suas expertises e
experiências anteriores.
Por esse motivo, o presente estudo teve como eixo central estudar
meios de auxiliar as incubadoras na identificação de negócios com
maior potencial. Após toda a análise realizada, pode-se dizer que se
confirma a hipótese de pesquisa, já que a aplicação do questionário
utilizado auxilia a resolver o problema de pesquisa.
No entanto, recomenda-se que sua utilização seja combinada com
outros meios de acompanhamento das empresas incubadas,
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especialmente indicadores claros, que auxiliem a escapar da
subjetividade de cada avaliador, de modo a demonstrar objetivamente as
fortalezas e as fraquezas de cada negócio, para que a incubadora saiba
agir de modo cirúrgico e estratégico.
Havendo sucesso na aplicação prática e continuada desses
mecanismos de identificação dasstartups com maior potencial de
exponencialidade, acredita-se que o resultado será a geração empresas
cada vez melhores, que atrairão um número maior de investidores, que
ensejarão novos empreendimentos, e assim sucessivamente, em uma
espiral positiva de crescimento e fortalecimento do ecossistema da
região.
Como recomendações para futuras pesquisas, sugere-se aplicar as
análises aqui realizadas a outros ambientes, com amostras de empresas
de diferentes tamanhos e estágios de maturidade. Acredita-se que a
replicação da metodologia utilizada, aplicada a outros contextos, seja
importante para confirmar ou refutar a hipótese, que no caso em tela
limitou-se às incubadoras de empresas.
Além disso, caberia estender o período de aplicação das coletas
de dados. Embora no estudo atual tenham sido realizadas 2 coletas, com
um período de 2 anos entre elas, seria válido manter o acompanhamento
por um prazo maior, a fim de verificar se aquelas empresas com maior
quociente exponencial conseguem, de fato, manter um desempenho
superior às demais.
Por fim, como forma de complementar os estudos realizados,
seria interessante aprimorar os instrumentos de coleta de dados com o
objetivo de identificar mais objetivamente as características do perfil
dos empreendedores que lideram as organizações que crescem
exponencialmente.
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APÊNDICE
O questionário a seguir foi integralmente retirado da obra:
Organizações exponenciais: por que elas são 10 vezes melhores, mais
rápidas e mais baratas que a sua (e o que fazer a respeito) (GEEST, et al.
2015). Ele foi encaminhado por meio de formulário eletrônico do
Google nos anos de 2015 e 2017 às empresas incubadas na incubadora
MIDI Tecnológico:
Startup Exponencial
Este questionário com 21 perguntas tem como objetivo avaliar o
quociente exponencial de uma empresa. A metodologia está presente no
livro Exponential Organizations, de Salim Ismail, Michel S. Malone e
Yuri Van Geest, que avaliaram centenas de empresas (especialmente de
base tecnológica) com crescimento 10x superior à média de mercado.
As respostas serão confidenciais e divulgadas somente
consolidadas. Cada respondente receberá o resultado do seu
questionário, indicando se a sua empresa se enquadra como exponencial
ou não, bem como a média dos demais respondentes e a máxima
pontuação possível.
Obrigado pela participação, Gabriel Sant'Ana Palma Santos.
*Obrigatório
Empresa:*

Nome do respondente:*

E-mail:*
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1)Até que ponto você utiliza colaboradores de tempo integral vs.
Prestadores de serviços sob demanda?*
RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE ATIVOS
☐ Usamos somente colaboradores em tempo integral.
☐ Usamos principalmente colaboradores em tempo integral com
alguns prestados de serviço sob demanda em áreas não críticas (por
exemplo, TI, produção de eventos, etc.).
☐ Usamos alguns prestadores de serviço sob demanda para
auxiliar nas áreas de missão crítica (por exemplo, operações, produção,
recursos humanos etc.).
☐ Usamos principalmente prestadores de serviço sob demanda,
além de uma pequena equipe central em tempo integral.

2)Até que ponto você alavanca recursos externos para
executar funções de negócios?*
RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE ATIVOS
☐ A maioria das funções de negócios é tratada por colaboradores
internos.
☐ Terceirizamos algumas funções administrativas e de apoio (por
exemplo, contas a pagar, contas a receber, help desk, instalações, etc.).
☐ Terceirizamos algumas funções de missão crítica (por
exemplo, Appel e Foxconn).
☐ Enfatizamos a agilidade – até mesmo as funções de missão
crítica são terceirizadas como custos variáveis, em vez de custos fixos.

3)Até que ponto você possui vs. Aluga os ativos em sua
organização?*
RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE ATIVOS
☐ Possuímos todos os ativos, exceto equipamentos periféricos
(por exemplo, copiadoras).
☐ Temos acesso a alguns equipamentos|serviços essenciais sob
demanda (por exemplo, computação em nuvem).
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☐ Usamos ativo sob demanda em várias funções de negócios
(por exemplo, hackerspaces ou escritórios compartilhados vs. Leasing
ou compra de escritório; usar a NetJet vs. Comprar um avião).
☐ Usamos ativos sob demanda, mesmo em áreas de missão
crítica (por exemplo, Apple e Foxconn).

4)Até que ponto você gerencia e interage com sua
comunidade (usuários, clientes e parceiros, fãs)?*
COMUNIDADE E MULTIDÃO
☐ Temos uma participação muito passiva com nossa comunidade
(ou seja, nós usamos alguns meios de comunicação social).
☐ Alavancamos nossa comunidade para pesquisa de mercado e
outras atividades de pesquisa.
☐ Usamos ativamente a comunidade para divulgação, apoio e
comercialização.
☐ A comunidade tem uma grande influência em nossa
organização (por exemplo, ideias de produtos, desenvolvimento de
produtos).

5)Como você se engaja na sua comunidade? *
COMUNIDADE E MULTIDÃO
☐ Nenhum engajamento, além do atendimento ao cliente padrão
(por exemplo, CRM tradicional).
☐ Nossa comunidade é centralizada e a comunicação é “um para
muitos” (por exemplo, TED.com, Apple).
☐ Nossa comunidade é descentralizada e a comunicação é
“muitos para muitos”, mas passiva e de propósito único (por exemplo,
LinkedIn, Facebook).
☐ Nossa comunidade é descentralizada, a comunicação é “muitos
para muitos” e conduz a criação valor peer-to-peer (por exemplo, DIY
Drones, GitHub, Wikipedia).
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6)Você converte ativamente “a multidão” (público em geral)
em membros da comunidade? *
ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE E MULTIDÃO
☐ Usamos técnicas padrão como RP para aumentar a percepção.
☐ Alavancamos a mídia social para fins de marketing.
☐ Usamos a gamificação e concursos de incentivo para
transformar a Multidão em Comunidade.
☐ Nossos produtos e serviços são inerentemente projetados para
converter Multidão em Comunidade (por exemplo, memes
compartilháveis como bigode da Lyft ou a assinatura do Hotmail).

7)Até que ponto você usa a gamificação ou os concursos de
incentivo? *
ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE E MULTIDÃO
☐ Usamos a gamificação|concursos de incentivo apenas para a
motivação interna (por exemplo, vendedor do mês).
☐ Usamos a gamificação básica externamente (por exemplo,
programas de fidelidade, programas de passageiro frequente).
☐ Criamos gamificação|concursos de incentivo para nossos
produtos e serviços (por exemplo, Foursquare).
☐ Criamos a gamificação|concursos de incentivo para conduzir a
ideação e o desenvolvimento de produtos (por exemplo, Quirky,
Kaggle).

8)Até que ponto seus produtos|serviços são baseados em
informação? *
CAPACITAÇÃO SOCIAL E DE INFORMAÇÃO
☐ Nossos produtos|serviços são de natureza física (por exemplo,
Starbucks, Levi ou a maioria dos varejistas tradicionais).
☐ Nossos produtos|serviços são físicos, mas sua entrega ou
produção é baseada em informação (por exemplo, Amazon).
☐ Nossos produtos|serviços são físicos, mas os serviços são
baseados em informações e geradores de receita (por exemplo, iPhone,
App Store).
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☐ Nossos produtos|serviços são totalmente baseados em
informações (por exemplo, LinkedIn, Facebook, Spotify, Netflix).

9)Até que ponto a funcionalidade social e a colaboração são
um elemento central da oferta do seu produto|serviço? *
CAPACITAÇÃO SOCIAL E DE INFORMAÇÃO
☐ Nossos produtos|serviços não incorporam um aspecto
social|colaborativo (por exemplo, a compra de um cortador de grama).
☐ Nós incorporamos estruturas sociais|colaborativas em nossos
produtos|serviços existentes (por exemplo, os produtos têm uma página
no Facebook ou Twitter).
☐ A funcionalidade social|colaborativa é usada para melhorar ou
gerar a oferta dos serviços|produtos (por exemplo, 99design, Indiegogo,
Taskrabbit).
☐ A funcionalidade social|colaborativa realmente desenvolve a
oferta de nossos produtos|serviços (por exemplo, Yelp, Waze,
Foursquare).

10)Até que ponto você usa algoritmos e aprendizado de
máquina para tomar decisões relevantes? *
DADOS E ALGORITMOS
☐ Nós não realizados qualquer análise significativa de dados.
☐ Nós coletamos e analisamos dados geralmente por meio de
sistemas de comunicação.
☐ Nós usamos algoritmos de aprendizado de máquina para
analisar dados e tomar decisões acionáveis.
☐ Nossos produtos e serviços são construídos em torno de
algoritmos de aprendizado de máquina (por exemplo, PageRank).

11)Você compartilha ativos de dados estratégicos
internamente na empresa ou os expõe externamente à sua
comunidade? *
DADOS E ALGORITMOS
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☐ Não compartilhamos dados, mesmo entre os departamentos.
☐ Temos dados compartilhados entre os departamentos (por
exemplo, dashboards internos, fluxos de atividades e páginas wiki).
☐ Expomos alguns dados aos principais fornecedores (por
exemplo, interfaces EDI ou via APIs).
☐ Expomos alguns dados ao nosso ecossistema externo via APIs
abertas (por exemplo, Flickr, Google, Twitter, Ford).

12)Você possui processos especializados para gerenciar o
resultado das externalidades em sua organização interna? (Por
externalidades,
nos
referimos
a
Staff
on
Demand,
Comunidade|Multidão, algoritmos, os ativos alavancados e
engajamento.) *
DADOS E ALGORITMOS
☐ Não alavancamos externalidades ou não temos processos
especializados para capturar ou gerenciar externalidades.
☐ Temos uma equipe dedicada a gerenciar as externalidades (por
exemplo, a XPrize cria prêmios únicos, aplicações TEDx tratadas
manualmente).
☐ Automatizamos o processamento de uma externalidade (por
exemplo, Elance ou DonorsChoose).
☐ Automatizamos o processamento de várias externalidades (por
exemplo, IndieGoGo, Github, Uber, Kaggle, Wikipedia).

13)Os processos-chave externos à sua organização principal
são replicáveis e escaláveis? *
DADOS E ALGORITMOS
☐Temos processos em sua maioria tradicionais e manuais
(geralmente limitados pelo POP – Procedimento Operacional Padrão).
☐ Alguns de nossos processos operam fora da organização (por
exemplo, eventos TEDx, XPrize ou estruturas de franquia).
☐ A maioria dos processos-chave é de autoprovisionamento e
executada fora da organização por meio de uma plataforma escalável
(por exemplo AirBnB ou Adsense).
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☐Alguns de nossos processos são escaláveis e repetíveis, mas
apenas dentro da organização.

14)Quais métricas você utiliza para monitorar sua
organização e seu portfólio de inovação de produtos? (Por exemplo,
o Lean Startup Analytics.) *
DADOS E ALGORITMOS
☐
Apenas
monitoramos
o
KPIs
tradicionais
mensalmente|trimestralmente|anualmente (por exemplo, vendas, custos,
lucros).
☐ Coletamos algumas métricas tradicionais em tempo real de
sistemas transacionais (por exemplo, ERP).
☐ Coletamos todas as métricas tradicionais em tempo real e
usamos algumas métricas da startup enxuta.
☐ Coletamos as métricas tradicionais em tempo real e métricas
da startup enxuta (valor e aprendizagem) como o uso repetido,
monetização, recomendação e NPS.

15)Você usa alguma variante dos objetivos e resultados-chave
(OKRs) para acompanhar o desempenho do indivíduo|equipe? *
DADOS E ALGORITMOS
☐ Não, nós usamos avaliações de desempenho tradicionais
trimestrais|anuais ou avaliações 360 graus ou stack ranking (distribuição
forçada).
☐ Nós implementamos OKRs em áreas de inovação ou nas
extremidades da organização.
☐ OKRs são utilizados em toda nossa organização (por exemplo,
LinkedIn)
☐ OKRs são utilizados em toda nossa organização com total
transparência (por exemplo, Google – todos podem examinar o
desempenho uns dos outros).
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16)Sua organização constantemente otimiza processos via
experimentação, testes A|B e ciclos de feedback curtos? (Por
exemplo, a metodologia da startup enxuta.) *
DADOS E ALGORITMOS
☐ Não, usamos o tradicional BPM (gerenciamento de processos
de negócio).
☐ Usamos a abordagem enxuta (ou similar) para áreas voltadas
ao cliente, como o marketing.
☐ Usamos a abordagem enxuta para a inovação de produtos e
desenvolvimento de produtos.
☐ Usamos a abordagem enxuta para todas as funções principais
(inovação, marketing, vendas, serviços, recursos humanos, até mesmo
jurídico!).

17)Até que ponto você tolera falhas e incentiva a tomada de
riscos? *
DADOS E ALGORITMOS
☐ O fracasso não é uma opção (NASA) e pode afetar as carreiras
das pessoas envolvidas.
☐ O fracasso e o risco são incentivados, mas apenas na teoria, e
não são monitorados ou quantificados.
☐ O fracasso e a tomada de riscos são permitidos e mensurados,
mas restritos a skunkworks ou a limites bem-definidos (por exemplo,
Lockheed Shunk Works).
☐ O fracasso e a tomada de riscos são esperados, difundidos,
medidos e msmo celebrados em toda a organização (Amazon, Google,
Heroic Failure Award da P&G).

18)Sua organização opera com grandes estruturas
hierárquicas ou equipes pequenas, auto-organizáveis e
multidisciplinares? *
AUTONOMIA E DESCENTRALIZAÇÃO
☐ Temos uma hierarquia corporativa tradicional, com grandes
grupos especializados que operam em silos.
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☐ Temos algumas equipes pequenas e multidisciplinares
operando nas bordas, longe da organização principal.
☐ Temos algumas equipes pequenas e multidisciplinares aceitas
e adotadas pela organização principal.
☐ Equipe pequenas, multidisciplinares, interligadas e autoorganizáveis são a estrutura operacional primário da organização (por
exemplo, Valve).

19)Até que ponto a autoridade|tomada de decisão é
descentralizada? *
AUTONOMIA E DESCENTRALIZAÇÃO
☐ Nossa organização utiliza o comando e controle top down
tradicional.
☐ A tomada de decisão descentralizada ocorre em P&D,
inovação e desenvolvimento de produtos.
☐ A tomada de decisão descentralizada ocorre em todas as áreas
voltadas ao cliente, como marketing, vendas etc. (Por exemplo, Zappos).
☐ Todas as principais decisões são descentralizadas (exceto
propósito, cultura e visão, por exemplo, Valve).

20)Você usa ferramentas sociais avançadas para o
compartilhamento de conhecimento, comunicação, coordenação
e|ou colaboração (por exemplo, Google Drive, Asana, RedBooth,
Dropbox, Yammer, Chatter, Evernote)? *
TECNOLOGIAS SOCIAIS E EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
☐ Não, o e-mail é nosso principal veículo de comunicação.
☐ Algumas equipes utilizam ferramentas sociais, mas não em
toda a organização.
☐ A maioria das unidades de negócio usa ferramentas sociais (e
alguns fornecedores|parceiros externos, embora muitas vezes sem
autorização).
☐ O uso de ferramentas sociais é uma política obrigatória em
toda a organização.
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21)Qual é a natureza e foco da sua missão ou propósito
organizacional? *
TECNOLOGIAS SOCIAIS E EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
☐ Nossa missão se concentra em fornecer os melhores produtos e
serviços.
☐ Nossa missão se concentra em nossos valores fundamentais
como uma organização que se estende além da oferta dos produtos e
serviços.
☐ Nossa missão é mais do que servir os clientes finais; e tem
como objetivo trazer mudanças positivas em todo nosso ecossistema de
vendedores, parceiros, fornecedores e colaboradores.
☐ Temos um propósito transformacional que vai além de uma
declaração de missão. Aspiramos ser relevantes ao mundo inteiro.

