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RESUMO 
 

Novos modelos de iniciativas de inovação para grandes corporações 

surgiram nos últimos anos e têm obtido destaque frente à volatilidade, 

alta concorrência e disputa por novos conhecimentos e vantagens 

competitivas. Vivemos em um momento guiado pela economia do 

conhecimento onde a inovação é parte fundamental para o 

desenvolvimento econômico e social de nossa sociedade, e no âmbito 

empresarial, é fundamental para a sobrevivência das empresas. Estamos 

na porta da chamada quarta era da inovação onde a maioria das 

inovações será fruto do engajamento entre organizações estabelecidas e 

startups, diferentemente das chamadas eras anteriores onde as principais 

fontes de inovação eram laboratórios corporativos e empreendedores 

investidos apenas por capital de risco. Dentro desse novo ecossistema de 

inovação, iniciativas de engajamento ganham cada vez mais atenção das 

grandes corporações por significaram oportunidades para inovar, 

realizar parcerias e suprir necessidades estratégicas internas. A partir de 

uma revisão dos trabalhos mais relevantes sobre o tema e da coleta de 

dados através de entrevistas com gestores de diferentes iniciativas 

existentes no país, essa dissertação caracteriza os diferentes modelos de 

engajamento e analisa como diferentes corporações abordam o tema, 

contribuindo ao fim, com orientações para melhorar a gestão de 

iniciativas existentes e fornecer conhecimentos para as corporações que 

desejam ingressar no movimento. Os modelos de Hackathons, Open 

Innovation, Incubadoras, Aceleradoras e de Investimento direto variam 

entre si de acordo com os objetivos e resultados esperados. Para 

corporações que iniciam seu movimento de engajamento recomenda-se 

estratégias de aproximação para evoluir o conhecimento acerca do tema 

e preparar a organização para iniciativas futuras de maior risco. 

Empresas com processos mais estruturados e experiência em inovação 

devem desenvolver iniciativas mais robustas variando o modelo de 

acordo com seus recursos, interesses temporais, adesão a risco e 

comprometimento interno.  

 

Palavras-chave: Engajamento; Startups; Corporações; Colaboração. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

New models of innovation initiatives for large corporations have 

emerged in recent years and have been highlighted in the face of 

volatility and high competition for knowledge and competitive 

advantages. Living in a moment guided by the knowledge economy 

where innovation is a fundamental part for the economic and social 

development of our society and is central for the survival of companies. 

We are at the door of the so-called fourth era of innovation where most 

of innovations are needed for the development of established 

corporations and startups, unlike the so-called former eras when the 

main sources of innovation w corporate labs and entrepreneurs invested 

only by venture capital. Within the new innovation ecosystem, 

engagement initiatives are increasing attention from large corporations 

because of the significant opportunities to innovate, partner, and reach 

internal strategic goals. This study characterizes the different models of 

engagement and analyzes how different corporations approach startups, 

contributing in the end with guidelines for improving the management 

of existing initiatives and providing knowledge for corporations wishing 

to join the movement. Hackathons, Open Innovation, Incubators, 

Accelerators and Direct Investment models vary from one to another 

according to the objectives and expected results. For corporations that 

initiate their movement of engagement is recommended to first approach 

to evolve knowledge on the subject and prepare an organization for 

future initiatives of greater risk. Companies with more structured 

processes and experience in innovation should develop more robust 

initiatives, varying the model according to their resources, temporal 

interests, adherence to risk and internal commitment. 

 
Keywords: Engagement; Startups; Corporation; Collaboration. 
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1. CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO 

 

Este primeiro capítulo apresenta o tema da pesquisa e fornece 

uma contextualização inicial, incluindo definições de termos e conceitos 

relacionados à inovação aberta e engajamento entre as corporações e 

startups.  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1.1. Tempestades Perfeitas 

 

A expressão “tempestade perfeita”, do inglês perfect storm, 

refere-se a uma situação na qual um ou mais eventos, em geral 

individualmente inócuos, ocorrem simultaneamente, transformando-se 

em um fenômeno desastroso ou com efeitos inesperados. 

Particularmente, o resultado individual muitas vezes não é relevante, 

contudo, devido a um timing
1
 e reunião singular de eventos, a situação 

cresce e ocorre o risco de sair do controle. Este tipo de fenômeno ocorre 

e influencia desde cidades, ecossistemas, e até mesmo a economia e os 

setores industriais. As causas destas chamadas tempestades perfeitas 

também variam de acordo com o contexto e o tempo, podendo ser 

advindas de mudanças nos meios de produção ou da criação de novas 

tecnologias ou serviços (FREDERICK; MONSEN, 2011; 

HALTERMAN, 2012). 

As atuais tempestades que atingem diferentes esferas da 

economia advêm de transformações que se iniciaram décadas atrás. 

Principalmente depois da revolução industrial, a economia e os meios de 

produção passaram por constantes mudanças. A combinação da 

globalização com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

tornou estas ainda mais rápidas, possibilitando que conhecimentos 

tornem-se obsoletos rapidamente e exigindo que as empresas renovem e 

ampliem seus recursos e suas capacidades produtivas (LUNDVALL; 

NIELSEN, 1999; TEECE; PISANO 1997).  

Já recentemente, durante os anos 90 ocorreu a mudança da matriz 

da economia para atividades intensivas em conhecimento. Esse novo 

contexto pode ser caracterizado pela produção e por serviços baseados 

em conhecimentos resultantes de avanços científicos e técnicos, 

                                                           
1
Cálculo do momento oportuno. 
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inovações e na consequente obsolescência de antigos ativos produtivos 

(JOHANNESSEN; OLSEN, 2010; POWELL; SNELLMAN, 2004). 

Ademais, as vantagens competitivas obtidas por empresas passaram a 

ser temporárias e não contínuas, devido ao surgimento de novas formas 

de competição. Nesta nova economia é atribuída destacada importância 

à inovação como pilar para o desenvolvimento econômico e social, 

motivo esse, que resultou no aumento de esforços empregados na 

pesquisa e no desenvolvimento de novos conhecimentos 

(JOHANNESSEN; OLSEN, 2010; VOLBERDA; BOSCH; HEIJ, 2013; 

ZHU, 2013).  

As empresas que têm intenção de obter sucesso em seus 

mercados, ou meramente evitar os efeitos que uma tempestade perfeita 

teria em seus negócios, devem ter a capacidade de inovar mais rápido 

que seus competidores, identificando novas formas de negócio, 

desenvolvendo novas tecnologias, produtos e entrando em novos 

mercados de forma mais eficiente (TENG, 2007; ZHU, 2013). Nos 

últimos 30 anos, transformações em diferentes setores foram 

evidenciadas em campos tradicionais como o da mídia (MOELLER; 

HODSON; SANGIN, 2017), setores financeiros, de serviços e softwares 

(MOCKER et al., 2015), dentre outros.  

Algumas empresas tiveram seus core business
2
 afetados por 

startups, outras, tiveram ou vão ter que alterar suas estratégias de 

negócio. Quando analisado o S&P 500 (Standard & Poor's 500), índice 

ponderado de valor das 500 ações mais importantes na bolsa de valores 

de Nova Iorque, é possível observar mais uma característica dessas 

mudanças na economia. Ocorreu nos últimos anos uma redução drástica 

do período em que grandes empresas permaneciam no ranking, com o 

tempo médio diminuindo de 61 anos em 1958, para 18 anos em média, 

atualmente (MOCKER et al., 2015).  

Até mesmo um paradigma historicamente reconhecido, o qual 

sugeria que um processo de disrupção era seguido por um momento de 

estabilização, tem sido alterado pela evolução constante das tecnologias 

e a eclosão de um contexto repleto de oscilações. Apesar destas 

mudanças tecnológicas e das ameaças que esse contexto de incertezas 

traz, muitas empresas assumem uma postura reativa, concentrando seus 

esforços unicamente ou majoritariamente na manutenção e na melhoria 

do seu desempenho produtivo (HAGEL; BROWN; DAVISON, 2008). 

Seguindo esta estratégia, as empresas focam nos seus core businesses e 

nas suas capacidades internas, muitas vezes aumentando o controle de 

                                                           
2 
Parte principal de um determinado negócio. 

https://www.strategy-business.com/author?author=Leslie+H.+Moeller
https://www.strategy-business.com/author?author=Nick+Hodson
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suas atividades e recursos. Entretanto, esta postura, em casos notórios 

como o da KODAK (PESSOA et al., 2018), que foi incapaz de fazer sua 

transição para o pensamento digital, culmina na quebra de empresas, que 

nestes casos não observaram os indícios das mudanças e/ou não 

relevaram o impacto que elas teriam em seus negócios (LUCAS; GOH, 

2009). 

 O aparecimento de startups com negócios inovadores 

modificando modelos estáveis é cada vez mais comum. Exemplos 

incluem a Uber com valor de mercado de 48 bilhões
3
 de dólares e seu 

modelo de plataforma de mobilidade, o Airbnb na indústria hoteleira e 

Tesla no setor automotivo (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). A 

Uber, assim como Spotify e outras startups, atingiram valuations
4
 de 

mais de um bilhão de dólares, mesmo sendo empresas com menos de 

dez anos de existência (MOCKER et al., 2015). Todas essas empresas, 

ainda segundo Mocker et al. (2015), estão substituindo as tecnologias e 

os modelos de negócio estabelecidos em seus mercados e modificando 

completamente a relação das empresas com os clientes.  

Tais tempestades perfeitas, que causaram mudanças disruptivas 

em diversos mercados nos últimos anos, são percebidas atualmente em 

outros setores da economia e podem ser vistos sob a ótica de ameaças ou 

oportunidades. Sem restrição, organizações de todos os tipos encontram-

se na busca constante por conhecimentos e por melhores tecnologias e 

esse processo de busca está remodelando instituições, práticas e 

relacionamentos entre instituições. É importante compreender que isto 

está acontecendo a um ritmo e em uma escala sem precedentes, e as 

corporações devem descobrir como responder a esses desafios 

(BLANK, 2013; HAGEL; BROWN; DAVISON, 2008; MOCKER et 

al., 2015). 

Hoje, muitas vezes são startups que estão no centro destas 

tempestades, aproveitando seus recursos, modelos ágeis e a inatividade 

do mundo corporativo para propor mudanças de paradigmas. Além 

disto, muitas delas têm percebido que a colaboração com outras 

empresas é fundamental para ajudar a vender seu produto e levá-lo ao 

mercado, criando assim dentro destas tempestades perfeitas, 

oportunidades para empresas e startups trabalharem juntas (SHANNON, 

2017). 

 

                                                           
3
 Valor de mercado após o investimento realizado pela Softbank em 

Novembro/2017. 
4
 Processo de estimar o quanto uma empresa vale. 



26 
 

1.2. INOVAÇÃO NAS EMPRESAS E INOVAÇÃO ABERTA 

 

1.2.1. Inovação 

 

A inovação tornou-se atividade crítica na economia moderna, 

uma vez que permite uma prosperidade mais sustentada e é fundamental 

para o crescimento econômico. Uma compreensão clara do que significa 

inovação é crucial para avaliar a capacidade de inovação das 

organizações e medir qual a sua maturidade no assunto (LAKOFF, 

2008; QUINTANE et al., 2011).  

O conceito de inovação há muito tempo é utilizado no mundo 

empresarial e na sociedade em geral. Embora não exista um consenso 

sobre exatamente como defini-la, é compreendida como “guarda-chuva” 

que indica avanços economicamente produtivos de diferentes categorias. 

Assim sendo, definições para o termo não faltam e cada uma delas 

aborda um aspecto distinto do conceito, podendo estar orientado ao 

produto, ao mercado ou a solução. Essa variação é um dos desafios da 

inovação, dado que a falta de uma definição comum prejudica o 

entendimento de sua natureza (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; LAKOFF, 2008). 

Lepore (2014) sintetiza a evolução do termo inovação, 

mencionando que inicialmente esta detinha uma conotação negativa e 

que apenas a partir dos anos 40, com Schumpeter e de forma gradual, 

passou a ser utilizada para significar a ação de levar novos produtos para 

o mercado. Schumpeter foi um dos primeiros economistas a salientar a 

importância da inovação, distinguindo-a em cinco categorias: (1) novos 

produtos, (2) novas formas de organização, (3) melhoria nos métodos de 

produção, (4) novas fontes de insumos, (5) e exploração de novos 

mercados (SCHUMPETER, 1934; LAKOFF, 2008).  

Schumpeter, segundo Lakoff (2008), observou ainda que a 

essência do capitalismo era a chamada "destruição criativa", onde 

inovações criavam novas indústrias e tornavam as outras obsoletas. 

Volberda, Bosch e Heij (2013) completam este posicionamento 

considerando a inovação como fator proponente de mudanças e 

evolução dos meios de produção, processos e produtos.  

Já na percepção empresarial a inovação deve ser compreendida 
como algo mais do que apenas uma nova tecnologia, podendo estar 

presente em diversos ambientes de uma organização. Depois de uma 

análise de diferentes definições e conceitos, Baragheh, Rowley e 

Sambrook (2009:1334) afirmam que:  
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A inovação é o processo de diferentes estágios 

pelo qual as organizações transformam ideias em 

novos produtos, serviços ou processos, a fim de 

avançar, competirem e diferenciarem-se com 

sucesso em seus mercados.  

 

Ou seja, um processo que culmina com uma entrega ao mercado. 

Devido à disponibilidade de uma variedade de ferramentas online (de 

baixo ou nenhum custo) e uma maior conexão entre os mercados, as 

ideias têm se propagado rapidamente (ANTHONY, 2012), culminando 

em um momento propício para inovar e iniciar um negócio. Entretanto, 

Freeman e Engel (2007) enfatizam que para que um processo de 

inovação ocorra, além de envolver uma parcela de criatividade são 

necessários processos de comercialização, ou seja, de fato ir ao 

mercado. 

Para efeito desta dissertação, adotou-se a definição de inovação 

como: uma nova tecnologia, produto ou serviço que agrega um valor 

econômico e/ou social, e resulta em uma vantagem competitiva no 

mercado (CROSSAN; APAYDIN, 2010; DESS; PICKEN, 2000; 

FREEMAN; ENGEL, 2007). A preferência por esta definição explica-se 

pelo objetivo claro e explicitado de levar novas soluções ao mercado.  

 

1.2.2. Disrupção “is coming” 

 

Diversos autores caracterizam a inovação frente a diferentes 

aspectos, podendo ser categorizada de acordo com o impacto que ela 

causa e quão disruptiva ela é no mercado. Estes tipos de inovação 

produzem distintos resultados competitivos e ativam mercados dispares 

(MARKIDES, 2006). Schumpeter em seu livro “Business Cycles” 

(1939) classificou as inovações em radicais, incrementais e revoluções 

tecnológicas, estas últimas, resultantes de clusters
5
 de inovação. As 

denominadas inovações incrementais são caracterizadas por melhorar o 

desempenho de serviços, produtos e modelos de negócio estabelecidos, 

já as inovações revolucionárias são advindas de atividade 

empreendedora, moldando as indústrias e tecnologias para o futuro 
(THOMOND; LETTICE, 2002).  

Termos como "disruptivo", "radical", "revolucionário", dentre 

outros, são utilizados para descrever as inovações radicais. Muitos dos 

                                                           
5
 Grupo, aglomerado 
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objetos que as pessoas possuem são produtos desta chamada inovação 

disruptiva, incluindo os smartphones e seus aplicativos, que, por 

exemplo, não existiam há pouco mais de 15 anos e são resultados das 

grandes transformações que ocorreram nos mercados de aparelhos 

celulares, computadores pessoais, câmeras, jornais, livros, revistas, etc 

(LEPORE, 2014; THOMOND; LETTICE, 2002). 

Como já mencionado, uma inovação radical ou disruptiva pode 

alterar a distribuição e concorrência nos mercados. Anthony, Gilbert e 

Jonhson (2017) apontam que a solução para que as empresas evitem 

serem transformadas é evoluir seus core businesses, no intuito de 

aprimorar e ampliar a longevidade da organização, ao mesmo tempo em 

que é necessário construir um negócio novo e diferente para impulsionar 

o futuro. Lepore (2014) vai além, e afirma que todas as empresas ou 

estão transformando seus mercados ou elas mesmas estão sendo 

transformadas. É melhor então, “converter-se do que deixar a 

oportunidade aos outros” (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017:48). 

  

1.2.3. Na Direção da Inovação Aberta 

 

A inovação sempre existiu na realidade das empresas, cada qual 

com suas estruturas e ferramentas. O que ocorreu nas últimas décadas 

foi uma mudança na velocidade, no local e como esta inovação ocorre. 

A percepção que alguns autores como Anthony (2012) defendem é a de 

que o tamanho e a complexidade, principalmente das grandes 

corporações, têm atrapalhado e diminuído a velocidade dos processos de 

inovação internos, ao mesmo tempo em que ocorreu um crescimento 

rápido nos últimos anos no número de empreendedores e negócios 

inovadores guiados por startups.  

Tradicionalmente as empresas inovavam a partir de pesquisas e 

de desenvolvimento internos (P&D). Contudo, a abordagem “do it 

yourself” (faça você mesmo) quando aplicada no ambiente de tecnologia 

e em P&D, pode ser insuficiente para competir no âmbito de negócios 

atual. Assim, encontrar parceiros e construir iniciativas de colaboração 

são atividades essenciais para as organizações (MERCANDETTI et al., 

2017). 

Este contexto tem conduzido mudanças nas grandes corporações 
e estas têm se orientado para novas formas de inovar como open 

innovation, convergindo para estruturas mais ágeis, mais flexíveis e 

incentivando o comportamento empreendedor de seus funcionários. As 

corporações estão começando a perceber que as melhores ideias e 
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soluções nem sempre surgem dentro de suas estruturas e que investir e 

trabalhar com startups podem ajudar a suprir suas necessidades de 

inovação. A tendência é a de que os processos de inovação nas empresas 

não se baseiem apenas em processos internos, mas simultaneamente em 

atividades de inovação fechadas e abertas (ENKEL; GASSMANN; 

CHESBROUGH, 2009; MOCKER, 2015).  

O termo Open Innovation, “inovação aberta”, elucidado 

inicialmente por Henry Chesbrough (2003), tem ganhado muita 

relevância nos últimos anos, em parte por ser visto por empresas como o 

processo ou a mudança de paradigma que pode ajudá-las a superar seus 

limites internos de pesquisa e desenvolvimento. É considerada por 

muitas empresas como a chave para o sucesso por basear-se no uso 

inteligente de todos os recursos possíveis (MERCANDETTI et al., 

2017; MOCKER, 2015). 

A inovação aberta é, portanto um paradigma cognitivo que 

pressupõe o uso de ideias externas e internas para avançar sob a forma 

de produtos ou tecnologias. Para tanto, ocorre uma combinação 

sistemática cujos requisitos são definidos por um modelo de negócios, 

ou seja, norteadas para a construção de uma solução ou novos 

conhecimentos, seja por meio de alianças, licenciamento, empréstimo e 

processos de código aberto (CHESBROUGH; BRUNSWICKER, 2013; 

MERCANDETTI et al., 2017; OH et al., 2016). 

 As empresas que investem em atividades de inovação aberta 

encontram algumas barreiras e riscos para desenvolver suas iniciativas. 

Em estudo com 107 empresas, Enkel (2009) identificou que dentre os 

principais desafios citados estão dificuldades em encontrar o parceiro 

correto para desenvolver uma iniciativa, aperfeiçoar o equilíbrio entre 

atividades abertas e os negócios internos, e possuir tempo e recursos 

suficientes. Por ser um movimento que envolve a troca de informações e 

o relacionamento entre diferentes empresas, ocorrem incertezas sobre os 

riscos de aplicar uma atividade desta natureza. No mesmo estudo de 

Enkel (2009), as empresas explicitaram receios quanto à perda de 

conhecimento, altos custos de coordenação e a falta de controle durante 

a iniciativa. 

 

1.3. A QUARTA ERA DA INOVAÇÃO 

 

Autor de “The new corporate garage”, Anthony (2012) apresenta 

o conceito da quarta era da inovação para a academia. Para ele, estamos 
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vivenciando uma nova etapa na história da inovação, fundamentada na 

relação entre startups e grandes corporações.  

Nesse conceito, a primeira era, conduzida pelos chamados 

inventores solitários (ver Tabela 1), perdurou por muitos anos da 

história de nossa sociedade até 1915. Neste período, inventores levavam 

suas ideias para empresas ou fizeram eles mesmos novas empresas, mas 

de forma geral eram limitadas pelas mesmas. Com a introdução das 

linhas de produção os custos para o desenvolvimento de novas 

inovações aumentaram, transferindo a maior parte da capacidade 

inovadora dos indivíduos para as empresas. Assim a segunda era da 

inovação foi marcada pelos conhecidos laboratórios corporativos. A 

terceira era emergiu alicerçada pelo crescente mercado do capital de 

risco, quando as inovações começaram a ocorrer novamente fora das 

grandes empresas. Entretanto, esses novos empreendimentos 

necessitavam de formas de investimento para o seu desenvolvimento, o 

que ocorria em sua maioria através do capital de risco (ANTHONY, 

2012). 

Com o passar dos anos, inovar dentro das grandes empresas ficou 

cada vez mais difícil. A elevada burocracia, a competição das empresas 

nascentes e a velocidade com que o mercado exigia mudanças elevaram 

os custos e diminuíram a capacidade de inovação e a velocidade de 

reação das grandes corporações. Juntamente com o crescimento 

contínuo das corporações, aumentou-se então a rigidez e estabeleceu-se 

rotinas, reduzindo assim a produtividade e a renovação. A mudança que 

diferencia a quarta era das anteriores é a de que o tamanho, estrutura e 

alcance das grandes corporações que anteriormente criavam 

dificuldades, agora estão sendo utilizadas em conjunto com novos 

empreendedores para desenvolver as soluções e inovações de uma forma 

mais ágil (ANTHONY, 2012; DE LURDES CALISTO; SARKAR, 

2017).  

 
Tabela 1 - Eras da Inovação 

PRIMEIRA 

ERA 

SEGUNDA 

ERA 

TERCEIRA 

ERA 

QUARTA 

ERA 

Inventores 

Solitários 

Laboratórios 

Corporativos 

Startups 

apoiadas por 

Capital de 

Risco 

Corporações 

+ Startups 

Dos 

primórdios 

De 1915 à 

meados da 

De 

meados da 
Desde 2000 
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até 1915 década de 1950 década de 1950 

até 2000 

Inventores 

formados e 

limitados 

pelas 

empresas 

para 

desenvolver 

suas ideias. 

As linhas de 

produção 

elevaram os 

custos e 

direcionaram 

as inovações 

para dentro das 

empresas. 

Inovações 

ocorrendo fora 

das grandes 

corporações e 

investidores de 

capital de risco 

investindo nos 

novos negócios. 

Corporações 

e Startups 

utilizando a 

escala e o 

tamanho das 

grandes 

corporações 

para 

desencadear 

as inovações. 
FONTE: Adaptado de Anthony (2012) 

 

Em resumo, anteriormente eram desenvolvidas por inventores 

independentes ou em laboratórios corporativos o que consumia muito 

tempo e esforços, aliado aos obstáculos para difundir os resultados. Essa 

realidade transformou-se a partir das intervenções dos investidores de 

capital de risco e do desenvolvimento das TICs, culminando no contexto 

atual.  

Grandes corporações e startups são empresas completamente 

diferentes, mas podem ser complementares, pois em muitos casos a 

carência de uma é o ponto forte da outra. Assim, essa natureza 

complementar indica que ambas podem se beneficiar da colaboração, 

onde startups teriam ganhos de execução e desenvolvimento de seus 

negócios e grandes corporações teriam suporte na busca por inovações. 

É a combinação da atividade empreendedora com a capacidade 

corporativa (KOHLER, 2016; WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015).  

Ao invés de confrontá-las no mercado, muitas empresas estão 

então tentando se aproximar das startups através de iniciativas como 

incubadoras, aceleradoras, laboratórios, e competições como hackathons 

(KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). 

 

1.4. STARTUPS E CORPORAÇÕES 

 

Startups são negócios inovadores, orientados por modelos de 

negócio escaláveis para obter um crescimento rápido, visando grandes 

mercados, geralmente internacionais. Elas se diferem de outros 

pequenos negócios por receberem investimentos, como os de venture 
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capital
6
 e por serem negócios voláteis, que se adaptam e transformam 

durante seu crescimento inicial. Essas são empresas consideradas jovens 

e são alimentadas pela digitalização, pelo espírito empreendedor de seus 

fundadores e pela agilidade para mudar e adaptar seus negócios frente a 

oportunidades e desafios do mercado (BLANK; DORF, 2012; 

MOCKER, 2015; SIPOLA, 2016). 

O tamanho e o setor de mercado não são fatores tão relevantes 

para definir uma startup. A inovação é fator fundamental assim como 

possuir um modelo de negócios lucrativo e escalável (BLANk; DORF, 

2012; MERCANDETTI et al., 2017; RIES, 2011). Apesar de estas 

empresas terem vantagens adaptativas no mercado dinâmico de hoje, 

muitas das startups não prosperam e não conseguem atingir seus 

potenciais de mercado. Facebook, Linkedin, Spotify, Pinterest, 

Instagram, Groupon e Dropbox, citando apenas algumas, são exemplos 

de startups que evoluíram para negócios bem-sucedidos, no entanto, as 

startups que falham receberam pouca atenção e esse universo abrange 

mais de 90%, tendo com principais causas a autodestruição e não a 

concorrência (GIARDINO et al., 2014; MARNER et al., 2011; 

PATERNOSTER et al., 2014). 

Compreender como as startups se aproveitam de processos ágeis 

de trabalho é essencial para entender o número de novos negócios 

lançados todos os dias (PATERNOSTER et al., 2014). São muitas as 

diferenças existentes entre startups e grandes corporações, deste a 

infraestrutura até as estratégias de negócios que cada uma aplica. 

Geralmente por terem recursos limitados, as startups se concentram em 

levar seu produto ou serviço ao mercado através de um desenvolvimento 

ágil e construção de parcerias e alianças, enquanto grandes corporações 

investem na manutenção de seus negócios (BAUM et al., 2000; 

GIARDINO et al., 2014; RIES, 2011). 

Noutro tempo, empresas estabelecidas encabeçavam o interesse 

de jovens talentos como sendo os melhores locais de trabalho. Esta 

tendência começou a mudar para uma procura por negócios com 

crescimento mais agressivo e cultura de compartilhamento, migrando 

talentos para as startups (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). 

 

 

 

                                                           
6
 Capital de risco, capital empreendedor, capital de investimento. 
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1.4.1. Caracterizando Startups 

 

Novas empresas, novos negócios são criados todos os dias, mas 

nem todos estes são classificados como startups. Startups têm 

características únicas e que as diferenciam das demais novas empresas. 

A característica mais básica é a de que são empresas recentes, ou pelo 

menos relativamente mais jovens e inexperientes quando comparadas 

com organizações mais maduras e já bem estabelecidas (SUTTON, 

2000). 

Durante o processo de desenvolvimento de suas soluções, as 

startups sofrem influência de diferentes atores do ecossistema, 

investidores, clientes, parceiros e concorrentes influenciam as suas 

tomadas de decisões, e consequentemente, é comum as startups 

continuarem a ajustar e reajustar seus produtos e serviços (GIARDINO 

et al., 2014; SUTTON, 2000). Outras características típicas são de que 

os recursos são limitados, as equipes são pequenas e os custos de 

desenvolvimento são reduzidos. Mesmo com poucos recursos 

disponíveis, as startups são capazes de utilizá-los em sua expansão 

agressiva, para então buscar novas fontes de financiamento (KUPP; 

MARVAL; BORCHERS, 2017; PATERNOSTER et al., 2014; 

SUTTON, 2000). 

 O tipo de solução proposta por uma startup pode variar entre 

software, hardware ou mista, se é um produto ou serviço, e para qual 

cliente é oferecida (B2B
7
, B2C

8
, entre outras), entretanto, característica 

comum é a de que as soluções têm potenciais escaláveis e por isso 

muitas vezes exigem que as startups desenvolvam ou operem com 

tecnologias disruptivas para entrarem em mercados alvo de alto 

potencial (GIARDINO et al., 2014). 

Deve-se destacar que no contexto desta dissertação, serão 

consideradas como startups as empresas já constituídas, evitando 

confusão com empreendimentos iniciais ainda em estágio de ideia e de 

planejamento. Esta distinção é importante para posteriores classificações 

e um entendimento mais evidente quando exploradas as iniciativas de 

engajamento e de aproximação com startups. 

 

 

                                                           
7
 Business to business ou Empresa para empresa 

8
Business to consumer ou Empresa para consumidor final 
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1.4.2. Diferentes Estágios das Startups 

 

Apesar do aumento do número de startups nas últimas décadas, a 

grande maioria das startups falha e apenas um pequeno grupo de 

sobreviventes se tornam líderes de categoria global (MOCKER, 2015). 

Dentre esses líderes globais, destacam-se as startups chamadas de 

“unicórnios”, termo cunhado em 2013 por Aileen Lee
9
 e que representa 

a raridade estatística de startups possuírem um valor de mercado 

superior a um bilhão de dólares. Segundo o site Techcrunch (2017) 

existem atualmente 276 empresas consideradas unicórnios no mundo, 

com valor de mercado somado de 967 bilhões de dólares (para realizar 

este cálculo são levadas em consideração as rodadas de investimentos 

aportadas nas startups). Estas são majoritariamente oriundas dos Estados 

Unidos e da China, sendo uma única startup brasileira apresentada no 

ranking, a Decolar
10

.  

Outro fato interessante de se observar, relacionado as chamadas 

startups unicórnios, é o crescimento na quantidade de empresas que 

atingiram esta marca deste o momento em que o termo foi cunhado. Em 

2013, apenas 39 startups receberam essa titulação, chegando a 111 em 

2014, e até as 276 atuais, segundo levantamento realizado pelo site 

Techcrunch (2017). A mesma base de dados ainda informa a data de 

fundação destas startups, sendo a grande maioria foi fundada após o ano 

de 2010, portanto com menos de 8 anos de existência. É esse o 

crescimento escalável que caracteriza as startups e que as diferencia de 

grandes corporações, que levam muitas vezes décadas para atingir seus 

valores de mercado atuais.  

 

1.4.3. Grandes Corporações 

 

Grandes corporações são empresas já estabelecidas no mercado, 

com cultura institucionalizada e com processos e departamentos bem 

organizados. Elas operam em mercados mais maduros e contam com 

modelos comerciais reconhecidos. Diferentemente de startups, 

corporações concentram-se na otimização e na execução eficiente de 

suas operações (BLANK; DORF, 2012; MERCANDETTI et al., 2017). 

                                                           
9
 LEE, Aileen. Welcome to the unicorn club: Learning from billion-dollar 

startups. Cowboy Ventures (blog), 2013. 
10 

Empresa com base em Guarulhos, SP, e fundada em 1999. 
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Ambos os atores possuem diferenciais positivos e negativos 

quando analisadas suas capacidades de inovar e levar novos negócios ao 

mercado. Juntas, o que pode ocorrer é uma relação de “ganha-ganha”
11

 

onde para as empresas estabelecidas significa explorar novas fontes de 

inovação, novos mercados, novos conhecimentos, e para as startups 

significa suporte, contato próximo com possíveis clientes e com 

parceiros corporativos (KOHLER, 2016; KUPP; MARVAL; 

BORCHERS, 2017; WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015). 

 

1.5. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Compreendido o contexto de mudanças e quebras de paradigmas 

advindos da emersão de startups com modelos de negócio ágeis e 

disruptivos, e de novas tecnologias, o engajamento de grandes 

corporações com startups aparece como alternativa para alcançar novas 

inovações. Nesta chamada Quarta Era da Inovação os modelos que 

envolvem colaboração seja entre pessoas, empresas ou instituições 

possuem vantagens frente ao mercado mutante e competitivo de hoje. 

Startups e corporações possuem características e motivações díspares, 

contudo tais diferenças não são excludentes quando analisados modelos 

de colaboração e engajamento. As vantagens competitivas de ambas as 

empresas podem ser combinadas e resultando em benefícios mútuos. 

  

                                                           
11

 Ninguém perde, todos ganham. 
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2. CAPÍTULO 2 – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a pergunta de pesquisa, o objetivo 

geral e os objetivos específicos da dissertação. Na sequência, são 

evidenciadas a justificativa e a aderência junto ao Programa de Pós-

Graduação de Engenharia e Gestão do Conhecimento e por fim, 

mencionadas as delimitações e escopo da pesquisa, assim como a 

estrutura do trabalho. 

 

2.1. PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Partindo da fundamentação previamente apresentada, 

caracterizada pelas mudanças na economia, na necessidade das grandes 

corporações inovarem de forma ágil e eficiente e no movimento de 

aproximação com startups, buscou-se responder de que formas uma 

corporação pode conceber iniciativas para engajar-se com startups. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo Geral 

 

Elaborar um conjunto de recomendações e sugestões para a 

concepção de iniciativas de engajamento de corporações com startups. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de satisfazer o objetivo geral proposto, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar as iniciativas de engajamento de corporações com 

startups; 

 Investigar iniciativas existentes no país; 

 Comparar os processos e motivações das diferentes iniciativas; 

 Desenvolver recomendações e sugestões para aprimorar as 

iniciativas de engajamento. 

 

 

 



38 
 

2.3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

À medida em que o campo de pesquisa e prática evolui, 

abordagens e conhecimentos são desenvolvidos originando novas 

lacunas de conhecimento. Sendo a inovação atributo necessário para a 

sobrevivência das grandes empresa e o movimento crescente das 

startups estar cada vez mais relevante no cenário atual de 

competitividade, justifica-se esta dissertação pela relevância de seu tema 

e pela contribuição que esta pretende oferecer tanto para as corporações 

que já possuem iniciativas em operação, quanto para as que desejam 

iniciar ações de engajamento.   

Por ser um tema recente, com poucos estudos sobre resultados e 

eficiência dos modelos de iniciativas de engajamento, procurou-se 

contribuir com mais informações, de forma a comparar os modelos 

existentes. Em uma busca na base de dados Scopus (2018), constatou-se 

o aumento gradual no número de artigos envolvendo startups e 

inovação. O ápice da evolução de publicações, como demonstra a Figura 

1, ocorreu nos últimos anos, coincidindo com o aparecimento de 

startups atualmente dominantes como o Uber
12

 e de modelos de 

engajamento com startups, como as aceleradoras
13

.  

 
Figura 1 - Evolução das publicações relacionadas a startups e a inovação 

 
FONTE: Base de dados Scopus (2017) 

 

                                                           
12

 Empresa fundada em 1º de março de 2009. 
13

 Y Combinator foi a primeira aceleradora, fundada em 2005.  
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Apesar do aumento de publicações, observou-se uma 

fragmentação do tema, com estudos voltados à iniciativas específicas e 

poucos reunindo diferentes abordagens e utilizando uma visão 

integradora. A presente dissertação contribui então na construção de 

conhecimentos para este ecossistema, propiciando às corporações 

orientações advindas de uma visão extensiva, não focada em uma 

iniciativa singular. 

 

2.4. ESCOPO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O escopo da dissertação pode ser delimitado a partir dos objetivos 

específicos indicados. Dentre as iniciativas estudadas, foi decidido 

considerar apenas alguns exemplares, limitando-se a iniciativas vigentes 

nos últimos cinco anos e realizadas no país. Dentre estas, serão 

consideradas as organizações empresariais com foco em geração de 

lucro e organizações ligadas ao governo e que possuam iniciativas 

análogas. 

Em relação ao formato das iniciativas, não foram abordadas todas 

as configurações de programas de inovação, sendo estabelecidas como 

enfoque as iniciativas de inovação baseados na aproximação e 

engajamento com startups. Todavia, essa dissertação não tem a 

pretensão de avaliar os resultados das iniciativas muito menos classificá-

las a partir de requisitos quantitativos.  

 

2.5. ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO (PPGEGC) 

 

2.5.1. Linha de Pesquisa e Aderência ao PPGEGC 

 

A proposta enquadra-se na linha de pesquisa de Gestão do 

Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica do 

PPGEGC por versar especialmente no que diz respeito a empresas 

inovadoras, empreendedorismo corporativo e iniciativas que envolvem 

colaboração, co-criação e principalmente inovação, que, como afirma 

Terra (2005:1), “passa necessariamente pela compreensão das 

características e demandas do ambiente competitivo”. O conhecimento, 

objeto cerne de estudo do programa está diretamente conectado às 

iniciativas de engajamento, visto que é parte integrante das etapas de 

planejamento e execução, assim como vital para a conversão de 
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conhecimentos e competências em vantagens competitivas a partir de 

processos de compartilhamento internos e externos.  

   

2.5.2. Trabalhos Correlatos 

 

A dissertação enquadra-se na já consolidada temática de 

inovação, no PPGEGC. Em uma busca realizada no banco de teses e 

dissertações do PPGEGC, foram encontrados vários trabalhos (Tabela 2) 

inseridos no mesmo contexto desta dissertação, tais como: Fernandes 

(2017), Valdati (2017), Lara (2017), Galdo (2016), Fiates (2014), 

Kinceler (2013) e Dorow (2013). Estes trabalhos abordam diferentes 

aspectos do processo de inovação e do desenvolvimento de soluções 

internamente por empresas, com destaque para os trabalhos de Lara e 

Galdo que permeiam também a relação com o ambiente externo à 

organização.  

Entretanto nenhum dos trabalhos aborda de forma incisiva as 

diferentes formas de iniciativas, concentrando-se quando neste tema, em 

modelos específicos. Essa dissertação pretende juntar-se a estes 

trabalhos contribuindo com um estudo voltado para uma visão ampla 

deste movimento. 
 

Tabela 2 - Dissertações e Teses correlatas no EGC 

AUTOR  ORIENTAÇÃO CATEGORIA ANO TÍTULO TEMÁTICA 

FERNANDES

, Roberto 

Fabiano 

 

Orientador: Prof. 
João Artur de Souza, 

Dr. 

Coorientadora: 
Gertrudes Aparecida 

Dandolini, Dra. 

TESE 2017 

Framework 

Conceitual para 

o Processo de 
Identificação de 

Oportunidades 

do Front End da 
Inovação. 

Front End da 

Inovação 

VALDATI, 

Aline de 

Brittos 

 

Orientador: 
Prof. João Artur de 

Souza, Dr. 

Coorientador: 
Gertrudes 
Aparecida 

Dandolini, Dra. 

DISSERTAÇÃO 2017 

Processo de 

Seleção de Ideias 
em Empresas 

Inovadoras. 

Seleção de 

Ideias em 
organizações 

inovadoras 
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LARA, 

Alexander 

Prado 

 

Orientador: 
Prof. Eduardo 

Moreira da Costa, 
PhD. 

Coorientador: 
Prof. Roberto 
Pacheco, PhD. 

TESE 2017 

Um Modelo 
Conceitual para 

Apoiar Atividades 

de Corporate 
Venture Capital e 

Geração de Novos 

Negócios 
Inovadores por 

meio de 

Programas de 
Aceleração 

Corporativa. 

Programa de 
Aceleração 

Corporativo 

GALDO, 

Alessandra 

Maria Ruiz 

 

Orientador: 

Prof. Francisco 
Pereira Fialho, Dr. 

Coorientador: 
Prof. Marcio Vieira 

de Souza, Dr. 

TESE 2016 

Capacidades 

Dinâmicas Para a 
Inovação Aberta: 

Análise com Base 

no Capital 
Intelectual. 

Inovação 

Aberta 

FIATES, José 

Eduardo 

Azevedo 

 

Orientador: 
Prof. Neri dos 

Santos, Dr. 

Coorientador: 
Prof. Roberto 

Pacheco, PhD. 

TESE 2014 

Influência dos 

Ecossistemas de 

Empreendedorism
o Inovador na 

Indústria de 

Venture Capital: 
Estratégias de 

Apoio às 

Empresas 
Inovadoras. 

Ecossistemas 

de 
Empreendedo

rismo 

Inovador 

KINCELER, 

Lucia Morais 
 

Orientador: 
Prof. José Leomar 

Todesco, Dr. 

Coorientador: 
Prof. Fernando 

A. O. Gauthier, Dr. 

TESE 2013 

Um Framework 

Baseado em 

Ontologia de 
Apoio à Gestão 

Estratégica da 
Inovação em 

Organizações de 

P&D+i. 

P&D+i 

 

DOROW, 

Patrícia 

Fernanda 

 

Orientador: 
Prof. João Artur de 

Souza, Dr. 

Coorientador: 

Prof.ª Édis Mafra 
Lapolli, Dra. 

DISSERTAÇÃO 2013 

O Processo de 

Geração de Ideias 
para Inovação: 

Estudo de Caso 

em uma Empresa 
Náutica. 

Seleção de 

Ideias em 

organizações 
inovadoras 

 

FONTE: O Autor 

 

2.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No intuito de concluir os objetivos propostos e contribuir com 

novos conhecimentos para o mundo acadêmico, este estudo utilizou de 

uma revisão sistemática na literatura e de uma pesquisa de campo junto 
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a corporações brasileiras, para enfim concluir as orientações 

inicialmente pretendidas. 

Para tanto, esta dissertação segue a seguinte estrutura: O Capítulo 

1 apresentou uma visão geral do contexto do tema, seguido por este 

Capítulo 2 que apresenta e justifica a pesquisa e pelo Capítulo 3 que 

relata os procedimentos metodológicos adotados. O Capítulo 4 

desenvolve a revisão de literatura sob o tema de “Engajamento com 

Startups”, e na sequência o Capítulo 5 apresenta a metodologia da 

pesquisa de campo realizada com corporações sob a ótica do mesmo 

tema. Por fim, o Capítulo 6 traz os resultados da pesquisa e o Capítulo 7 

as conclusões e orientações finais. 
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3. CAPÍTULO 3 – BUSCA SISTEMÁTICA NA LITERATURA 

 

Visando atingir os objetivos propostos pela pesquisa, este 

capítulo apresenta a revisão de literatura executada. O processo de 

revisão de literatura permite, segundo Botelho et al. (2011:123), originar 

“uma ampla compreensão sobre o conhecimento” do tema em estudo. 

Para tanto existem diferentes formas de revisão de literatura e que 

compartilham pontos em comum. Porém, possuem objetivos e processos 

diferentes, desde baseados em métodos e assuntos específicos, até 

metodologias que visam determinar o estado da arte da literatura 

(BOTELHO et al., 2011; WHITTEMORE, 2005).  

Para o andamento da pesquisa adotou-se o método da Revisão 

Sistemática, aplicada para identificar as principais contribuições 

existentes na literatura no campo das iniciativas de engajamento 

envolvendo startups e corporações. A revisão sistemática é uma 

abordagem desenvolvida nas últimas décadas e com longa aplicação nas 

áreas da saúde e educação (BOTELHO et al., 2011; 

CONTANDRIOPOULOS et al., 2010). Partindo de uma pergunta de 

pesquisa claramente elaborada e métodos catalogados e sistemáticos, 

esta abordagem procura identificar as contribuições mais importantes 

para um campo ou problema de pesquisa, através da avaliação e seleção 

de artigos relacionados ao tema (FUCHS, 2010: HIGGINS et al. 2005; 

TRANSFIELD et al., 2003). Os princípios básicos identificados por 

Thorpe et al. (2005) para uma revisão sistemática são: transparência, 

clareza, foco definido, igualdade, acessibilidade, ampla cobertura e 

síntese.  

Visando aumentar a qualidade das revisões sistemáticas, que 

eram inicialmente contestadas pelos seus resultados e fornecer avanços 

práticos (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015; MOHER et al., 

2009), foi proposta a metodologia PRISMA, que consiste em um 

checklist contendo 27 itens e um fluxograma explicativo com as fases do 

estudo. Essa metodologia foi elaborada a partir de um encontro de três 

dias que reuniu 29 participantes em Ottawa, Canadá, no ano de 2005 

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

Partindo desta metodologia, os resultados da revisão são 

apresentados pela Figura 2.  
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Figura 2 - Resultados da Revisão baseada na Metodologia Prisma 

 
FONTE: Autor 

 

O objetivo da revisão foi compreender os principais modelos de 

iniciativas de engajamento entre corporações estabelecidas e startups, 

assim como os critérios para avaliação e seleção destes modelos. Para 

tanto, a pergunta de pesquisa da revisão ficou definida como: De que 

formas descritas na literatura uma corporação pode conceber iniciativas 

para engajar-se com startups? 

A definição da pergunta da revisão é de fundamental importância 

para evitar uma busca deveras ampla e que não represente com 

assertividade o contexto desejado, direcionando assim, a execução 

correta das atividades do processo (GALVÃO; SAWADA; 

TREVIZAN, 2004). 
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Na busca, procurou-se também identificar a maturidade da área 

de pesquisa escolhida, se já existem outras revisões recentes sobre o 

tema e quais os novos desafios.  

 

3.1. ETAPAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Nesta seção são apresentadas as etapas realizadas na revisão 

sistemática e maiores detalhes sobre o processo. 

 

3.1.1. Definição do Processo da Revisão 

 

Para conclusão da revisão foram inicialmente definidas as etapas 

do processo, utilizando o checklist da metodologia PRISMA como 

recurso norteador. A Figura 3 apresenta as sete etapas do processo de 

pesquisa e que são posteriormente explicitadas nas seções seguintes.  

 
Figura 3 - Processo de Revisão 

 
 

FONTE: O Autor 

 

 

Sétima Etapa: Análises Adicionais 

Sexta Etapa: Síntese dos Resultados 

Quinta Etapa: Coleta de Dados 

Quarta Etapa: Seleção dos estudos 

Terceira Etapa: Apresentação da Estratégia de Busca e Busca 

Segunda Etapa: Descrição das Fontes de Informação 

Primeira Etapa: Construção do Protocolo 
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3.1.2. Primeira Etapa: Construção do Protocolo 

 

A elaboração do protocolo para a busca sistemática na literatura é 

a primeira etapa e garante que esta seja desenvolvida com o rigor de 

uma pesquisa (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004). Ainda 

segundo as autoras, os componentes requeridos no protocolo são: a 

pergunta da revisão, os critérios de inclusão, as estratégias para buscar 

as pesquisas, como as pesquisas serão avaliadas criticamente, a coleta e 

síntese dos dados. 

A etapa de construção do protocolo evidenciou os critérios e 

estratégias utilizados pelo pesquisador durante as demais etapas do 

processo de revisão. O protocolo formulado para a busca encontra-se no 

Apêndice A, informando cada um dos componentes solicitados. 

 

3.1.3. Segunda Etapa: Descrição das Fontes de Informação 

 

Os softwares Endnote e Mendeley foram utilizados para o 

gerenciamento, análise e seleção das referências escolhidas. Para 

realização da busca utilizou-se como fontes de informação três 

diferentes bases de dados, as internacionais Scopus, a Science Direct, 

ambas da Elsevier, e o portal nacional de periódicos Capes.  

A Scopus é a maior base de dados multidisciplinar de citações e 

resumos de literatura revisada por pares, contando com mais 60 milhões 

de registros, 21.500 periódicos, sendo 4.200 destes de livre acesso e 130 

mil livros (ELSEVIER, 2017). Também multidisciplinar, a Science 

Direct contém uma base de mais 14 milhões de documentos revisados e 

250 mil artigos de acesso aberto, permitindo download gratuito para 

qualquer interessado (ELSEVIER, 2017). Por fim, o portal de 

Periódicos da Capes reúne e disponibiliza em sua biblioteca virtual um 

acervo de mais de 38 mil documentos da produção científica 

internacional (CAPES, 2017).  

 

3.1.4. Terceira Etapa: Apresentação da Estratégia de Busca e 

Busca 

 
Definidas a pergunta norteadora da revisão e as fontes de 

informação utilizadas para a busca de documentos, o passo seguinte foi 

definir as estratégias de busca. Inicialmente foram definidas as palavras-

chave, utilizando como base a pergunta de pesquisa. Devido a utilização 
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de bases internacionais na pesquisa, os termos escolhidos têm origem na 

língua inglesa.  

No intuito de não restringir demasiadamente o resultado, a 

primeira busca não conteve restrições quanto ao tipo de documento, 

idioma, temporalidade e área de conhecimento. O uso do asterisco foi 

utilizado para localizar termos sinônimos como no caso de Corporate e 

Corporation e na base Scopus, quando utilizados termos na forma 

singular são recuperados resultados também na forma plural. Sendo 

assim, a primeira busca realizada nos campos de título, resumo e 

palavras-chave, utilizou os termos “Corporat*” AND “Startup” e 

retornou 430 documentos na Scopus e 124 na Science Direct.  
Com a finalidade de restringir a amostra, mantendo assertividade 

quanto à qualidade dos documentos, foram adicionados critérios de 

inclusão e de exclusão, presentes no protocolo de pesquisa (Apêndice 

A). Para a segunda busca o espaço temporal foi restringido para os 

últimos 10 anos, incluindo assim, apenas os documentos publicados no 

período entre os anos de 2008 e 2017. Outra restrição imposta foi a de 

áreas de estudo, onde foram incluídos apenas os artigos pertencentes às 

áreas de maior alinhamento com a temática: Business, Management and 
Accounting; Social Sciences; Economics, Econometrics and Finance; 

Decision Sciences; e Multidisciplinary. 

 
Figura 4 - Primeira estratégia de busca na Scopus 

 
FONTE: O Autor 

 
Figura 5 - Primeira estratégia de busca na Science Direct 

 
FONTE: O Autor 

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-ABSTR-

KEY(Engage*) and TITLE-ABSTR-KEY(Startup)[All 

Sources(Business, Management and Accounting,Decision 

Sciences,Economics, Econometrics and Finance,Social 

Sciences)]. 

( TITLE-ABS-KEY ( corporat* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

startup ) )  AND  PUBYEAR  >  2007  AND PUBYEAR  <  2018  

AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" ) ) 
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Neste instante, as pesquisas retornaram 90 documentos na Scopus 

e 51 na Science Direct. Entretanto, uma análise preliminar dos títulos e 

resumos desta última amostra evidenciou um pequeno número dos 

artigos aderentes ao objetivo da revisão. Desta forma, outras duas 

buscas foram realizadas, a fim de complementar a base de artigos 

selecionados. Utilizou-se a combinação das palavras “Startup” AND 

“Engage*”, mantidos os critérios de inclusão e exclusão, e resultando 

em adicionais 52 documentos na Scopus e 24 na Science Direct. 

 
Figura 6 - Segunda estratégia de busca na Scopus 

 
FONTE: O Autor 

 
Figura 7 - Segunda estratégia de busca na Science Direct 

 
FONTE: O Autor 

 

Por fim, uma última busca com as palavras-chave “Startup” AND 

“Open Innovation” resultou em mais 37 documentos na Scopus e 16 na 

Science Direct. 

  

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-ABSTR-

KEY(Corporat*) and TITLE-ABSTR-KEY(Startup)[All 

Sources(Business, Management and Accounting,Decision 

Sciences,Economics, Econometrics and Finance,Social Sciences)] 

( TITLE-ABS-KEY ( startup )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

engage* ) )  AND  PUBYEAR  >  2007  AND  PUBYEAR  <  

2018  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"ECON" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "MULT" ) ) 
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Figura 8 - Terceira estratégia de busca na Scopus 

 
FONTE: O Autor 

 
Figura 9 - Terceira estratégia de busca na Science Direct 

 
FONTE: O Autor 

 

Para o portal capes foram utilizadas as combinações de pesquisa 

“engajamento com startups” e “Inovação Aberta” em adição a 

“startups”, com a totalidade de 27 documentos retornando destas buscas. 

A Tabela 3 resume as buscas realizas nas três bases de dados 

evidenciando os resultados obtidos a partir de cada conjunto de 

palavras-chave. 

 
Tabela 3 - Resultados por palavra-chave por base de dados 

Base de Dados Palavras-Chave  Resultados 

Scopus 
“Corporat*” AND 

“Startup” 

 
52 

Scopus 
“Startup” AND 

“Engage*” 

 
90 

Scopus 
“Startup” AND “Open 

Innovation” 

 
37 

Science Direct 
“Corporat*” AND 

“Startup” 

 
24 

Science Direct 
“Startup” AND 

“Engage*” 

 
51 

Science Direct “Startup” AND “Open  16 

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-ABSTR-

KEY(Startup*) and TITLE-ABSTR-KEY(Open Innovation)[All 

Sources(Business, Management and Accounting,Decision 

Sciences,Economics, Econometrics and Finance,Social 

Sciences)]. 

( TITLE-ABS-KEY ( startup )  AND  TITLE-ABS-KEY ( open  

AND innovation ) )  AND  PUBYEAR  >  2007  AND  

PUBYEAR  <  2018  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" 

)  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"ECON" ) ) 
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Innovation” 

Periódicos Capes 
“Engajamento com 

Startup” 

 
13 

Periódicos Capes 
“Inovação Aberta” e 

“Startup” 

 
14 

FONTE: O Autor 

 

 A etapa de busca de dados resultou em um total de 297 

documentos encontrados, sendo destes 179 advindos da Scopus, 91 da 

Science Direct e 27 da Capes. 

 

3.1.5. Quarta Etapa: Seleção dos Estudos 

 

Os passos seguintes objetivaram a filtragem da população de 

estudos escolhidos após a etapa de busca. Esta etapa foi guiada pelos 

critérios determinados previamente no protocolo (GALVÃO; 

SAWADA; TREVIZAN, 2004). 

A partir da utilização do software Endnote foram excluídos 59 

documentos duplicados, restando então, 238 para uma análise crítica. 

Para esta etapa de triagem foram lidos individualmente os títulos, 

resumos e palavras-chave de todos os artigos buscando pela aderência 

ao objetivo da revisão. Da amostra inicial, 27 foram considerados 

elegíveis, sendo que dos 211 excluídos, 13 foram considerados como 

perdas por despertarem interesse, porém possuírem acesso restrito.  

Uma segunda avaliação foi realizada posteriormente buscando 

incluir outros documentos, caso estes fossem considerados relevantes. 

Nesta etapa, mais quatro artigos foram acrescentados finalizando o 

portfólio de 31 estudos. As introduções destes artigos foram então lidas 

para garantir que estes se enquadravam nos critérios estabelecidos, não 

ocorrendo mais exclusões. 

 

3.1.6. Quinta Etapa: Coleta de Dados 

 

Com a etapa de seleção finalizada, o portfólio de estudos 

resultantes foi lido na íntegra, para a realização da coleta de dados. Esta 
etapa contou com o auxílio de ferramentas e instrumentos cujos 

objetivos são “assegurar que todos os dados relevantes sejam coletados, 

minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na checagem 

dos dados e servir como registro” (GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 

2004:552). 
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O software Endnote fez parte da coleta dos dados, e acrescido de 

uma etapa manual, resultou em uma planilha contento dados referentes 

ao título, ano de publicação, autores, citações (baseados nos dados do 

Scholar
14

), periódico e palavras-chave. No Apêndice B é apresentada 

uma tabela com todos os documentos do portfólio final da revisão. 

 

3.1.7. Sexta Etapa: Síntese dos Resultados 

 

Terminada a etapa de pesquisa e definição dos artigos utilizados a 

presente seção apresenta uma análise síntese do portfólio escolhido. 

Doze artigos foram utilizados para caracterizar as iniciativas de 

engajamento e contemplar o objetivo da revisão, além disso, vinte e 

cinco contribuíram para compreender o contexto das iniciativas.  

Analisando o número de publicações por ano (Figura 10), 

observou-se um aumento considerável na quantidade de publicações nos 

últimos três anos. O ano responsável pela maior quantidade de 

publicações escolhidas foi o de 2017 com onze referências. Isto ocorre 

devido a característica contemporânea do campo de pesquisa e apresenta 

uma tendência de crescimento no número de publicações relevantes para 

os próximos anos. 
 

Figura 10 - Número de artigos publicados por ano 

 
FONTE: Revisão do Autor 
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 É esclarecido que, um dos artigos possui a data de publicação 

de 2018, mesmo com a busca nas bases de dados sendo realizada no ano 

anterior. 

Dentre documentos analisados o único periódico com mais de 

uma publicação selecionada foi o Research-Technology Management 

(2), sendo os demais representados de forma singular. Devido ao 

elevado número de documentos recentes (publicados nos últimos três 

anos), há uma grande variação na quantidade de citações que cada 

documento recebeu, onde poucos artigos obtiveram mais de 50 citações 

(Figura 11) até o momento da pesquisa. 

 
Figura 11 - Número de Citações por Artigo 

 
FONTE: Revisão do Autor 

 

Na Figura 12 a seguir, estão representadas as palavras-chave de 

maior ocorrência nos artigos revisados, onde as mais repetidas foram 

Startup, Open Innovation, Corporate Innovation, Venture Capital, 

Entrepreneurship e Innovaton. 
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Figura 12 - Palavras-Chave mais recorrentes 

 
FONTE: Revisão do Autor 

 

Como já mencionado, o Apêndice B contém a listagem dos 

registros selecionados nessa revisão sistemática. A revisão proporcionou 

o levantamento formal do estado da arte da temática da dissertação a 

partir de métodos explícitos de planejamento e execução documentada. 

A perspectiva por ela originada conduziu o pesquisador para outas 

fontes científicas de conteúdo relevantes para o estudo e que também 

contribuíram para a revisão da literatura. 

 

3.1.8. Sétima Etapa: Análises Adicionais 

  

Foi realizada uma análise adicional na base Scopus, com as 

palavras-chave definidas no protocolo e sem restrição de ano de 

publicação, na intenção de verificar a evolução quantitativa de 

publicações durante os anos e informações de frequência. Apesar de o 

primeiro artigo datar de 1962, apenas a partir de 1989, com o estudo 

“Innovation: How is it encouraged in r&d at 3m?” de Johnston, M.R., 

observou-se trabalhos relevantes frente às temáticas do estudo,  

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79951542373&origin=resultslist&sort=plf-t&src=s&st1=Startup&st2=corporat*&nlo=&nlr=&nls=&sid=fb716c86abd161601dfb4ea7584097c7&sot=b&sdt=b&sl=72&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Startup%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28corporat*%29%29+AND+PUBYEAR+%3c+2018&relpos=56&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57010683300&zone=
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Figura 13 - Evolução da quantidade de publicações 

 
FONTE: Revisão do Autor 

 

 O crescimento oscila em níveis baixos até o ano de 2004 

quando ocorrem os primeiros picos na quantidade de publicações, 

entretanto, é apenas em 2013 que é iniciado a maior ascensão, em ambas 

as três buscas, com o ápice ocorrendo no ano de 2017, último ano da 

busca. Não foram encontradas explicações para a queda no número de 

publicações entre os anos de 2006 e 2011, mas observa-se uma 

tendência forte de crescimento atualmente, com um aumento de 

interesse evidenciado sob o tema. 

 A Figura 14 apresenta a distinção do resultado frente ao país de 

origem das publicações. Tornou-se evidente o domínio norte-americano, 

originando pouco mais 40% dos estudos. A produção brasileira não 

aparece entre as dez mais relevantes quando observada a quantidade de 

produções nesta temática. 
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Figura 24 - Produção por país 

 
FONTE: Revisão do Autor 

 

 Observados o número de publicações por periódico, evidenciou-

se uma fragmentação com destaque para poucos periódicos com cinco 

ou mais estudos, com destaque para a California Management Review 

(11), a Research Technology Management (8), a Business Horizons (5) e 

a World Scientific Reference On Entrepreneurship (5).  

Rowley (1994) afirma que os documentos iniciais de referência 

encaminham o pesquisador para outras fontes, na intenção de obter 

informações complementares. Sendo assim, durante a revisão da 

literatura foram identificados outros trabalhos aderentes ao tema, 

advindos das referências dos artigos do portfólio final e do banco de 

teses do PPGEGEC, o que contribuiu para o desenvolvimento desta 

pesquisa e para resultados mais satisfatórios.  
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4. CAPÍTULO 4 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo apresenta a revisão da literatura cujo 

objetivo é fornecer o alicerce teórico para a dissertação a respeito do 

tema de diferentes iniciativas de engajamento entre corporações e 

startups, além das características que fundamentam cada uma delas. 

 

4.1. INOVAÇÃO DE FORA PARA DENTRO DA 

CORPORAÇÃO 

 

O âmbito empreendedor, o foco e a mentalidade ágil das startups 

que transformam o mercado comumente não são combinados com o 

mundo corporativo. No entanto, as startups muitas vezes simplesmente 

não têm recursos ou experiência para tornar seus objetivos realidade sem 

a colaboração de alguma forma com corporações. Levantamento 

realizado em mais de 350 startups por Shannon (2017), verificou que 

70% delas acreditam ser muito relevante associar-se com corporações. 

Mesmo um financiamento ilimitado não garante o sucesso das startups, 

logo, o interesse por iniciativas de engajamento que oferecem outros 

benefícios como networking e acesso a mercado. Engajar-se, não é algo 

reservado apenas para as grandes corporações, as empresas de médio 

porte também podem aproveitar as oportunidades de colaboração e 

desenvolverem suas próprias iniciativas (MOCKER, 2015).  

As startups e as demais empresas maduras possuem suas 

respectivas vantagens no decorrer dos diferentes estágios do processo de 

inovação.  

 
Enquanto as startups trazem novas tecnologias e 

inovações, mas podem não ter recursos suficientes 

para ampliá-los, aperfeiçoá-los e estendê-los. 

Empresas mais estabelecidas com redes e recursos 

globais de vendas podem aprimorar ou incorporar 

as novidades desenvolvidas pelas startups em 

produtos e processos de produção já existentes e 

levá-los à uma escala global. (ANDERSSON; 

XIAO, 2016. p. 273) 

 

4.1.1. Motivos para colaborar com uma Startup 

 

As iniciativas de engajamento com startups podem ser 

encontradas em uma ampla variedade de formatos, os quais variam de 

https://www.sinonimos.com.br/comumente/
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acordo com os interesses e capacidades de ambas, startups e 

corporações. Algumas investem no intuito de adquirir participação 

acionária das startups, outras não. Algumas procuram por preferências 

comerciais, enquanto outras patrocinam empreendimentos a partir de 

outros interesses. O consenso é de que as iniciativas de engajamento 

nunca substituirão as estruturas e processos de inovação já existentes e 

estabelecidos na corporação, mas são ferramentas adicionais e 

importantes no processo como um todo (KUPP; MARVAL; 

BORCHERS, 2017; LICHTENTHALER, 2016). 

Os benefícios conferidos às corporações que promovem esse 

engajamento são mais abrangentes do que apenas a proteção de seus 

posicionamentos na indústria. Essas iniciativas fornecem instrumentos 

para explorar novos modelos de negócios adjacentes ou diretamente 

conectados ao negócio principal corporação estabelecida, com um 

impacto esperado para o médio e longo prazo (KUPP; MARVAL; 

BORCHERS, 2017; KOHLER, 2016; SHANNON, 2017; WEIBLEN; 

CHESBROUGH, 2015). 

 Em seu estudo, Chesbrough (2002) propôs um mapeamento de 

quatro (Figura 15) tipos de investimentos, discriminados pelos objetivos 

do investimento corporativo e pela aderência operacional entre a 

corporação e a startup que recebe o investimento. A estratégia “Motriz” 

tem objetivo estratégico e alta aderência e é composta por investimentos 

que visam alavancar estratégias ligadas aos negócios atuais da 

corporação. Também apresentando alta aderência operacional, a 

estratégia “Emergente” tem objetivo financeiro e foco na exploração de 

novos negócios potenciais. As duas estratégias com baixa aderência são 

a “Facilitadora” e a “Passiva”, onde a primeira detém finalidade 

estratégica para completar os negócios atuais e a segunda foca 

basicamente no retorno financeiro. 
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Figura 15 - Estratégias de Investimento 
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FONTE: Traduzido de Chesbrough (2002:7) 

 

 Mocker (2005) listou outros interesses que conduzem 

corporações à desenvolver iniciativas de engajamento, que não os 

objetivos estratégicos e financeiros citados por Chesbrough (2002). A 

relação proposta pelo autor continha quatro grandes tópicos, sendo o 

primeiro o rejuvenescimento da cultura corporativa devido ao fato de 

que a mentalidade empreendedora da startup transcende para a 

corporação e seus funcionários, assim como oferece uma mentalidade 

ágil e tendências futuras de novas tecnologias. Outro ponto ressaltado é 

o de que a mudança cultural não é apenas interna, com reflexo sendo 

captado na percepção da empresa junto ao mercado e entre seus clientes 

e parceiros. As startups também são fontes de solução para problemas 

comerciais das corporações por meio de diferentes modelos de negócios. 

Por fim, outro interesse detectado nas corporações é o de utilizar as 

startups como canais de expansão para suas operações em novos 

mercados, devido ao fato de serem mais aptas para competir em 

mercados emergentes e mais voláteis (MOCKER, 2015). 

 Startups podem significar um baixo nível de investimento para 

uma corporação que, através de um maior número de empreendimentos, 

pode diversificar o risco do investimento corporativo em inovação, 
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possibilitando que ela explore uma gama de mercados e oportunidades 

de negócios que antes não teria acesso imediato (KUPP; MARVAL; 

BORCHERS, 2017). 

 No Brasil, a pesquisa realizada pela Harvard Business School 

(HBS) identificou que as “empresas estão se relacionando por objetivos 

estratégicos, buscando a expansão em novos mercados ou o alinhamento 

com estratégias da empresa”, sendo que 34% respondeu como prioritária 

a aderência aos objetivos estratégicos (HBS, 2017:12). 

 

4.1.2. Motivos para colaborar com uma Corporação 

 

Um dos principais motivos pelos quais as startups buscam 

corporações para engajar-se é porque elas vêem como um cliente 

referências para seus produtos ou serviços. Ao trabalharem de forma 

conjunta, as startups recebem informações e feedbacks
15

 para ajustar 

seus produtos e abordagens de venda. As grandes empresas oferecem 

experiência comercial e economias de escala e abrem suas redes, 

incluindo clientes e fornecedores estabelecidos (MERCANDETTI et al., 

2017; SHANNON, 2017) 

 Uma startup por definição possui conhecimentos limitados e 

estes conhecimentos são outro motivo de atração para a colaboração 

com outras organizações. Aliado a isto, corporações por serem empresas 

já estabelecidas no mercado, podem oferecer acesso a clientes, parceiros 

e diferentes stekaholders, dos quais as startups dificilmente teriam 

acesso sozinhas (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). 

 

4.1.3. Desequilíbrio, Alinhamentos e Riscos 

 

Existem muitos desafios para o bom relacionamento entre 

corporações e startups como diferentes ritmos de trabalho, expectativas, 

escala e profissionalismo, no entanto, a maioria destes são obstáculos 

que podem ser superados com a existência uma estratégia de inovação 

estabelecida. Uma dependência crítica existente para o sucesso é o 

alinhamento de objetivos e metas entre a corporação patrocinadora e/ou 

executora do projeto e as startups envolvidas. Este alinhamento é 

importante para nivelar expectativas e evitar frustações por qualquer 

uma das partes durante o processo (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 

2017; SHANNON, 2017). 

                                                           
15

 Avaliação que é dada a um grupo ou colaborador individualmente 
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Outro motivo de preocupação por parte da startup é a proteção 

intelectual. Pequenas empresas, não só as startups, temem que os 

recursos das grandes corporações sejam utilizados para tomar, replicar e 

implementar a inovação das startups sem que elas recebam benefício 

algum (SHANNON, 2017). O mesmo autor, sugere a necessidade de 

construir confiança nos estágios iniciais de engajamento para enfim 

consolidar relacionamentos sólidos e que gerem resultados para ambos 

as empresas. 

 

4.1.4. Top-down e a Importância da Alta Gerência 

 

As iniciativas de engajamento entre startups e corporações assim 

como qualquer outra iniciativa que desafia a maneira tradicional de uma 

organização inovar e fazer negócios encontram barreiras para o seu 

planejamento e aplicação interna. Embora nenhuma das alternativas 

iniciativas de engajamento possa ser considerada a melhor ou a pior, é 

importante que exista um consenso dentro da corporação quanto ao 

objetivo geral dessa iniciativa. Estes objetivos devem ser discutidos, 

planejados e acordados pela alta gerência da organização. Isto se deve 

devido ao fato de que o apoio destes executivos influencia o processo, 

sendo importante para a criação das estruturas da iniciativa e garantindo 

sua execução (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). 

 

4.2. DIFERENTES FORMATOS DE RELACIONAMENTO 

 

Em seu estudo, Mocker (2015) distingue as iniciativas de 

engajamento com startups em iniciativas de exploração, atração e 

colaboração, citando iniciativas de grandes corporações como 

Microsoft, Google, Coca-Cola e Unilever. Ocorre também uma 

distinção necessária quanto ao formato de relacionamento estre as 

empresas que pode ser do ponto de vista da corporação, como cliente 

(comprando a solução), parceira (fornecendo uma solução conjunta) ou 

investidora (tornando-se investidora de uma ou mais startups, ou mesmo 

adquirindo-as). Distinguem-se então atividades de: exploração, na busca 

por um maior entendimento do ecossistema; de aproximação ou atração, 

onde já existe um relacionamento entre as empresas; de colaboração 

quando ambas trabalham juntas em prol de objetivos compartilhados; e 

de investimento propriamente dito (MOCKER, 2015). Se as atividades 

de engajamento forem criadas para fins de investimento puramente 
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financeiro, o horizonte temporal esperado para os resultados é o de 

longo prazo (KUPP; MARVAL; BORCHERS, 2017). 

 

4.3. EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

 

O Empreendedorismo Corporativo ou Corporate Venture (CV) é 

a iniciativa de inovação aberta realizadas por grandes empresas para 

transformarem seus produtos e serviços ou desenvolverem novos 

negócios. Estes podem ocorrer internamente ou externamente à 

corporação, a partir do relacionamento com startups ou da criação de 

novos empreendimentos (ventures).  

 
Define-se Corporate Venture como um esforço 

corporativo e empreendedor, que leva uma 

organização à criação de novos negócios internos 

ou externos, oriundos de inovações que viabilizem 

a exploração de novos mercados, novos produtos 

ou até mesmo a geração de novas unidades (HBS, 

2017:06). 

 

Nos últimos cinco anos aumentaram significativamente os 

investimentos de grandes corporações no ecossistema de inovação, já 

existindo mais de 1.500 iniciativas em todo o mundo. No Brasil o 

processo iniciou norteado por corporações internacionais com longa 

experiência na temática. Estas ajudaram a desenvolver o ecossistema 

nacional, enquanto estabeleciam suas iniciativas com parceiros locais 

(HBS, 2017; THEES, 2016). 

 

4.4.  MODELOS DE ENGAJAMENTO COM STARTUPS 

 

4.4.1. Diferentes Modelos de Engajamento 

 

No primeiro instante em que corporações pensam sobre 

engajamento com startups, muitas pensam imediatamente em 

investimentos, não contemplando a riqueza das opções disponíveis. 

Aproveitar a agilidade das startups e combiná-la com os recursos 

disponíveis existentes nas grandes corporações surgiu como uma 

solução perfeita. Em vez de olhar para startups apenas como fonte de 

receita, talvez as corporações têm as visto como fonte de conhecimento, 

de novas ideias e têm procurado colaborar com estas pequenas empresas 
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para que estas, se transformem em bases para a inovação corporativa 

(MOCKER, 2015; WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015). 

O objetivo geral estabelecido para as iniciativas é utilizado como 

base para a definição de alguns aspectos e diretrizes. Kupp, Marval e 

Borchers (2017) esclarecem três macros aspectos que devem ser 

definidos pela alta gerência e as informações que devem ser definidas 

por estes aspectos e que diferenciam as iniciativas entre si. Estes macro 

aspectos são divididos em: 01. Foco, para determinar a origem, 

maturidade, tamanho, tecnologia e modelo de negócio desejado na 

startup; 02. Configuração Organizacional, que estipula o 

comprometimento da organização e a configuração frente a estrutura 

organizacional; e 03. Indicadores de Mensuração e Avaliação que são 

responsáveis por definir como serão feitas as avaliações e análises de 

eficiência e eficácia.  
 

Tabela 4 - Aspectos e Definições para Iniciativas de Engajamento 

Foco 

 Qual a origem das startups? 

(Indústria/Setor) 

 Qual a maturidade desejada? 

 Qual o tamanho das startups? 

 Qual o tipo de tecnologia? 

 Qual o modelo de negócio desejado? 

Configuração 

Organizacional 

 Ligação corporativa forte ou fraca? 

 Unidade de negócio autônoma ou anexa? 

Indicadores de 

Mensuração e 

Avaliação 

 Quais os indicadores financeiros? 

 Quais os indicadores tecnológicos? 

 Quais os indicadores culturais? 

 

FONTE: Adaptado de Kupp, Marval e Borchers (2017) 

 

 Quanto mais claros os interesses, os objetivos e a configuração 

definida pela corporação mais fácil é a escolha e o planejamento da 

iniciativa. Existem, portanto diferentes modelos e processos para inovar 

de forma a se engajar com startups. Em outro estudo, realizado por 
Weiblen e Chesbrough (2015), os autores identificaram os principais 

modelos e os gruparam em quatro grupos baseados em características 

comuns. A Figura 16 abaixo mostra os quatro diferentes modelos, que 
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são especificados a partir do fluxo de inovação e da existência ou não de 

equity
16

 envolvido. 

 
Figura 16 - Modelos Inovação com startups 
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FONTE: Traduzido de Weiblen e Chesbrough (2015:87) 

 

 Os programas de startups descritos por Weiblen e Chesbrough 

(2015) contemplam iniciativas que não envolvem negociação da 

participação acionária das startups, diferenciando-se entre si mediante o 

fluxo da inovação do processo, ou seja, a inovação advém de dentro ou 

de fora da corporação. Os demais modelos possuem negociação das 

participações das startups e variam de acordo com o fluxo da inovação. 

No modelo de incubação corporativa a inovação ocorre de dentro do 

modelo para em seguida ser levada ao mercado, enquanto na 

modalidade de Corporate Venture Capital (CVC), o percurso é o 

inverso. 

 

                                                           
16

 Participação acionária 
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4.4.2. Hackathons e Eventos 

 

Hackathons são fenômenos recentes, que se desenvolveram 

partindo de encontros improvisados para então eventos organizados 

profissionalmente e patrocinados por empresas, com crescente 

ocorrência global. Na forma mais comum, eles são promovidos, por 

empresas de software como Facebook, Yahoo!, Google, entre outras, 

para incentivar a inovação de novos produtos ou melhorias, como foi o 

caso do botão “Like” do Facebook. Entretanto, organizações culturais e 

agências governamentais também os têm utilizado como uma 

abordagem para incentivar a inovação digital a partir de seus recursos. 

Estes eventos de curto período, têm se espalhado exponencialmente, 

principalmente junto a universitários, que vivenciam nessas competições 

sensações de que eles podem realizar qualquer coisa (BRISCOE, 2014; 

LECKART, 2015; TRAINER et al., 2016).  

Leckart (2015) em sua análise observou que em 2014 havia cerca 

de 40 hackathons conectados em universidades americanas, número que 

mais que triplicou, para 150 no ano seguinte, sendo alguns deles com 

mais de 1.000 participantes. Por serem limitados temporalmente e 

muitas vezes sem recursos, os hackathons tendem a objetivar 

desenvolvimentos de software e aplicações tecnológicas específicas. 

Aliado a isso, eles demandam um planejamento eficiente para que os 

resultados pretendidos sejam alcançados (BRISCOE, 2014; TRAINER 

et al., 2016).  

Parte do interesse pelos hackathons ocorre pela oportunidade 

criada por estes eventos de reuniões “face a face”, que são ponto crítico 

para o estabelecimento de relacionamentos fortes e colaborações. Estas 

iniciativas são então utilizadas para se aproximar de possíveis parceiros, 

sejam estes startups, empreendedores, corporações ou a academia. Outro 

ponto motivador, na visão dos participantes, é a premiação geralmente 

presente nessas competições (BRISCOE, 2014; TRAINER et al., 2016).  

A palavra hackathon é uma combinação das palavras “hack”, no 

sentido de exploração, e “marathon”, de maratona. O termo apareceu 

em 1999, surgindo de forma orgânica entre dos desenvolvedores de 

software. Embora a maioria dos hackthons seja focada no 

desenvolvimento de softwares, sua definição não exclui o 

desenvolvimento de hardwares. No entanto, a prototipagem de 

hardwares muitas vezes requer recursos dispendiosos (BRISCOE, 

2014). A Tabela 5 reúne algumas das definições de hackathon 

encontradas na literatura. Muitas delas, focadas apenas no conceito de 

atividades de desenvolvimento e programação de softwares. 
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Tabela 5 - Definições de Hackathons 

Autor (es) Definições 

Trainer et al. 

(2016:1118) 

Hackathons são eventos em que pessoas que 

normalmente não se reuniriam são colocadas por alguns 

dias para escrever códigos juntos. 

Briscoe 

(2014:1) 

Hackathons são descritos como eventos de programação 

focados em problemas, bem como concursos para 

lançar, programar e apresentar protótipos de inovação 

digital. 

Almirall, Lee e 

Majchrzak 

(2014:393) 

Um hackathon geralmente é um evento de 1 a 2 dias, 

onde os programadores e outros envolvidos no 

desenvolvimento de software colaboram intensivamente 

para desenvolver uma nova aplicação de software que 

atenda ao desafio proposto pelos patrocinadores. 

Hjalmarsson 

(2014:13) 

Um hackathon é um evento em que principalmente 

programadores (mas também participantes com outros 

conhecimentos, como design gráfico) se reúnem para 

produzir serviços digitais por um período de tempo 

limitado (por exemplo, 24 ou 48 horas). 

FONTE: Do Autor 

 

A difusão das iniciativas de hackathons tornou este modelo cada 

vez mais interessante para empresas e investidores de Venture Capital 

(VC), na medida em que é uma abordagem ágil para desenvolver novas 

tecnologias e descobrir novas tendências de inovação. Com o 

crescimento deste fenômeno, muitos hackathons também começaram a 

utilizar patrocínios corporativos e a participação de investidores nos 

seus eventos (BRISCOE, 2014). 

Um Hackathon geralmente começa com uma ou mais 

apresentações do evento, incluindo o lançamento do desafio proposto, a 

definição das regras do processo e da premiação. Em um segundo 

momento são escolhidas as ideias de soluções, por meios que variam 
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dentre votações e pequenas apresentações, para que então se inicie o 

desenvolvimento propriamente dito. Ao fim, geralmente são feitas 

apresentações dos resultados por todos os grupos participantes 

(BRISCOE, 2014). 

 

4.4.3. Iniciativas de Inovação Aberta com Startups 

 

Nos programas de inovação aberta com startups o objetivo 

principal é desenvolver inovações e obter vantagens competitivas no 

mercado. Para tanto, as empresas investidoras visam atrair startups do 

ambiente externo e posicioná-las como grandes fornecedores de 

inovação, sem opções de compra de ações durante o programa 

(WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015). 

 Outra configuração é a de programas de startups no formato 

inside-out ou de plataforma, onde as corporações procuraram 

estabelecer uma plataforma de produtos e serviços para estender o seu 

alcance em novos e antigos mercados. O que caracteriza estes 

programas é o fato de que o objetivo é co-criar com startups que 

resultem na utilização dos recursos da corporação de forma mais 

eficiente (WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015). Inovação em formato de 

plataforma ocorre quando as mesmas empresas do ecossistema 

desenvolvem produtos complementares (GAWER; CUSUMANO, 

2014), bem como nos programas de startups com este formato, onde 

startups desenvolvem produtos e serviços complementares aos da 

corporação, a qual os adiciona em sua oferta de produtos. A troca de 

conhecimentos e o trabalho conjunto entre as partes faz este modelo 

mais complexo de estruturar e desenvolver do que o anterior, porém o 

resultado é mais alinhado com as intenções e objetivos, tanto da grande 

corporação como da startup. 

 

4.4.4. Incubadoras Corporativas 

 

Os primeiros modelos de incubação de empresas surgiram na 

década de 50, nos Estados Unidos. Este primeiro modelo perdurou até a 

década de 80 e era caracterizado por objetivar reestruturar 

economicamente as empresas incubadas, criar novos empregos e 

promover o desenvolvimento regional. Para tanto, proviam estrutura 

básica e serviços compartilhados às empresas que em contrapartida 

desembolsavam uma quantidade fixa em dinheiro. A segunda geração de 

incubadoras começou a oferecer uma série de serviços mais completos, 
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como por exemplo, consultorias, networking e treinamentos. Estes 

modelos rapidamente se difundiram como forma de resolver a falta de 

expertise na área de negócios, desafio que muitas empresas da época 

enfrentavam (BRUNEEL et al., 2012; MIAN et al., 2016).  

Posteriormente, nos anos 90, uma nova geração de incubadoras 

emergiu. Baseados no advento da internet e no surgimento de empresas 

voltadas para novas tecnologias, os modelos de incubação dessa geração 

focaram tipicamente em empresas de base tecnológica como 

biotecnologia, tecnologias da informação e comunicação ou tecnologias 

ambientais (AERNOUDT, 2004; BRUNEEL et al., 2012; MIAN et al., 

2016). Foi a partir desta mais recente geração de incubadoras que 

emergiu o conceito de aceleradora, que apresentava objetivos e 

características diferentes das gerações de incubadoras anteriores. 

 

4.4.4.1. Conceituando Incubadoras de Empresas 

 

Visando uma melhor compreensão do modelo de incubação a 

presente seção oferta uma compilação de algumas definições de 

incubadoras de empresas encontradas na literatura. As incubadoras de 

negócio podem ser reconhecidas por diferentes designativos, segundo 

Mian et al. (2016), são eles: incubadoras tecnológicas, centros de 

tecnologia, parques de ciência e tecnologia e aceleradoras de negócio. 

Essas terminologias variam segundo o autor dependendo do escopo e 

localização da incubadora. A Tabela 6 apresenta então, algumas das 

definições de incubadoras encontradas na literatura. 

 
Tabela 6 - Definições de Incubadoras 

Autor (es) Definições 

Aernoudt 

(2004:127) 

O termo refere-se a um processo interativo de 

desenvolvimento, onde o objetivo é incentivar as 

pessoas a iniciar seus próprios negócios e para apoiar 

as startups no desenvolvimento de produtos 

inovadores. 
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Bergek e 

Norrman 

(2008:22) 

O conceito de incubadora é destinado a organizações 

que fornecem espaços compartilhados, serviços, 

suporte para empresas e redes de empreendimentos 

em fase inicial. 

Bruneel et al. 

(2012:110) 

As incubadoras de empresas (ICs) são ferramentas 

populares para acelerar a criação de empresas 

empreendedoras de sucesso. 

European 

Commission 

(2002:09) 

Uma incubadora de empresas é uma organização que 

acelera e organiza o processo de criação de empresas 

de sucesso, provendo apoio, incluindo: o espaço da 

incubadora, os serviços de apoio às empresas, e 

oportunidades de networking. 

Grimaldi e 

Grandi 

(2005:111) 

O conceito de incubação refere-se a um meio eficaz 

para conectar tecnologia, capital e know-how, a fim 

de aproveitar o talento empresarial, acelerar o 

desenvolvimento de novas empresas e, assim, acelerar 

a desenvolvimento de novas tecnologias. 

Hackett e Dilts 

(2004:57) 

Uma incubadora de empresas é uma instalação de 

espaço compartilhado que procura proporcionar aos 

seus incubados com um sistema estratégico de 

agregação de valor, assistência e monitoramento de 

negócios. 

FONTE: Do Autor 

 

Apesar das similaridades entre as diferentes definições, na prática 

o conceito de incubadoras ainda gera conflitos. Um dos principais 

questionamentos levantado é se as incubadoras são organizações ou 

ambientes que propiciam o empreendedorismo (BERGEK; 

NORRMAN, 2008). Pôde-se concluir que incubadoras são organizações 
que promovem o desenvolvimento de empresas em fase inicial através 

da oferta de serviços de estrutura, acompanhamento e suporte por um 

período determinado. 
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4.4.4.2. Incubadoras Corporativas 

 

Incubadoras corporativas buscam trazer para o mercado novas 

tecnologias e inovações não relacionadas com os negócios próprios das 

empresas patrocinadoras. O retorno financeiro é mais uma vez um dos 

principais fatores de motivação e o que as difere dos demais formatos de 

incubadoras é a oferta da estrutura das empresas investidoras para o 

desenvolvimento dessas novas startups. Outro ponto de diferenciação de 

uma incubadora corporativa das demais é o foco estabelecido pela 

corporação, que transforma o processo para um patamar mais específico. 

As tradicionais incubadoras são caracterizadas pelas suas 

heterogeneidade em relação à origem, tipo e modelo de negócio das 

startups, já nas corporativas ocorre a restrição devido à necessidade de 

alinhamento com a corporação (WEIBLEN; CHESBROUGH, 2015). 

  

4.4.5. Aceleradoras 

 

A economia digital e globalizada proporcionou o aparecimento de 

uma nova forma de incubação, a aceleradora. A primeira aceleradora 

implementada foi a Y Combinator fundada por Paul Graham em 2005, 

em Cambridge, Massachusetts (EUA) e que logo foi transferida para o 

Vale do Silício (COHEN, 2013; COHEN; HOCHBERG, 2014; 

PAUWELS et al., 2015). Ela foi a inspiração para muitas outras 

aceleradoras, que desde então têm se espalhado por todo o mundo, 

devido principalmente ao fato da diminuição dos valores para começar a 

investir em uma startup de software. Entretanto, devido à rápida difusão 

do modelo, é considerado ainda prematuro determinar e medir o impacto 

geral das aceleradoras (KERR et al., 2014; HOCHBERG, 2015; 

MILLER; BOUND, 2011). 

Estimava-se que em 2013 existiam aproximadamente 210 

aceleradoras em todo o mundo (MIAN et al., 2016; NESTA, 2015), já 

em pesquisa apresentada dois anos após por Hochberg (2015) foram 

estimadas mais de 300 aceleradoras. Identificou-se também, além do 

rápido crescimento na quantidade de aceleradoras, uma mudança no 

foco, que inicialmente era mais generalista aceitando startups e 

empreendedores que apresentavam negócios direcionados à diferentes 
áreas, e que agora trabalham muitas vezes, com programas focados em 

certas áreas específicas (COHEN; HOCHBERG, 2014) 

Foram poucos os artigos encontrados que apresentavam uma 

definição clara do modelo de aceleração. Hochberg (2015) já afirmou 
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em seu estudo que a definição do termo aceleradora permanece 

discordante na literatura, onde alguns grupos de autores como Cohen e 

Hochberg (2014) defendem uma definição universal, ao mesmo tempo 

em que outros conectam o conceito de aceleradoras ao de incubadoras. 

A Tabela 7 apresenta as principais definições de aceleradoras 

encontradas. O foco delas está essencialmente em explicar como ocorre 

o funcionamento e os serviços e benefícios ofertados para as startups 

aceleradas.  

 
Tabela 7 - Definições de Aceleradoras 

Autor (es) Definições 

Hochberg 

(2015:08) 

Na prática, programas de aceleração são uma 

combinação de serviços distintos ou investidores, 

resultando numa provável redução dos custos para os 

empreendedores e um aumento no potencial de 

alavancagem via investimentos de capital de risco. 

Cohen e 

Hochberg 

(2014:04) 

É um programa de tempo limitado, que inclui 

orientação e componentes educacionais, e que 

culmina em um evento de público de apresentação ou 

demo-day. 

Mian et al. 

(2016:02) 

Na prática, programas de aceleração combinam 

serviços e funções que são difíceis e caros para um 

pequeno empresário obter. 

Pauwels et al. 

(2015:14) 

O modelo da aceleradora é um exemplo da recente 

mudança de foco das incubadoras para serviços 

intangíveis, intensivos em conhecimento e de apoio e 

suporte as empresas. 
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Miller eBound 

(2011:09) 

Um processo de aplicação aberta, mas altamente 

competitivo; com investimento pré-semente, 

geralmente em troca de participação acionária; com 

foco em pequenas equipes e não indivíduos; e de 

tempo limitado que compreende eventos e mentoria 

intensiva. 

FONTE: Do Autor 

 

Conclui-se que as aceleradoras ou programas de aceleração são 

processos de tempo limitado (geralmente curto, de 3 à 5 meses) e que 

oferecem serviços intangíveis (mentoria, networking, acesso a 

investidores e ao mercado) para empresas em fases iniciais, com o 

objetivo de acelerar o desenvolvimento e validação dessas empresas 

frente ao mercado e culminando em apresentações para investidores ou 

grandes corporações interessadas.  

 

4.4.5.1. Diferenciando Aceleradoras de Incubadoras 

 

As grandes diferenças entre incubadoras e aceleradoras estão no 

processo em que as startups são submetidas. A Tabela 8 resume estas 

diferenças a partir do estudo de Cohen (2013). 

 
Tabela 8 - Diferenças entre Aceleradoras e Incubadoras 

ITEM  ACELERADORAS  INCUBADORAS 

DURAÇÃO 

MÉDIA DO 

PROGRAMA  

 3 meses  1 a 5 anos 

PROGRAMA 

EM GRUPO 
 Sim  Não 

MODELO DE 

NEGÓCIO 
 Investimento  Aluguel 

ESTÁGIO DAS 

STARTUPS 
 Inicial  

Inicial ou em 

Expansão 
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SELEÇÃO  Competitiva  Não competitiva 

MENTORIA  Intensa  Mínima 

Fonte: Do Autor, traduzido de Cohen (2013) 

 

 Já no processo seletivo é percebida a primeira diferença clara. 

Em incubadoras o processo é geralmente contínuo e sem grande 

competição, ao mesmo tempo que para adentrar em um processo de 

aceleração, uma startup enfrena um processo seletivo cíclico e muito 

competitivo. A duração do programa é outra diferença evidente. 

Aceleradoras, por possuírem um modelo de negócio baseado no 

investimento nas startups, têm interesse no sucesso ou no fracasso e de 

forma rápida, assim elas alcançam escala com grande rotatividade. Já 

incubadoras utilizam processos mais lentos, com duração de alguns anos 

e condizentes com seus modelos de negócios (COHEN, 2013). 

 

4.4.6. Aceleradoras Corporativas 

 

O surgimento das aceleradoras corporativas é um fenômeno 

recente, a partir do desejo de muitas empresas de se aproximarem da 

inovação das startups e de terem acesso a janelas das tecnologias 

emergentes, as quais lhe proporcionam vantagens competitivas 

(HOCHBERG, 2015). Estas são uma das estratégias que uma 

corporação possui para gerar novos negócios a partir do investimento, 

apoio e construção de parcerias com startups (LARA, 2017). 

As aceleradoras corporativas funcionam como interfaces entre 

empresas e startups, fornecendo uma plataforma única para o 

crescimento em longo prazo e renovação corporativa. Elas são uma 

maneira para as corporações estabelecidas explorarem novas ideias e 

oportunidades, para aliar os seus esforços internos de inovação. Estas 

são frequentemente semelhantes às aceleradoras tradicionais em 

estrutura ofertada, contudo se diferenciam no formato e nos processos 

desenvolvidos ao longo dos ciclos de aceleração. Há muitas maneiras de 

as corporações participarem de atividades de aceleração. No nível mais 

básico, corporações na figura de seus executivos ou funcionários, podem 

participar de programas de aceleradoras privadas como mentores ou 

investidores. Um segundo modelo, "powered by," tem corporações 
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contratando outros profissionais para executar um programa de 

aceleração próprio da empresa (HOCHBERG, 2015; KOHLER, 2016). 

 Conceber e executar uma aceleradora corporativa pode 

melhorar a eficiência dos colaboradores da corporação e culminar em 

startups corporativas desenvolvidas internamente. (KOHLER, 2016). 

Entretanto, Weiblen e Chesbrough (2015), alertam que apesar do 

potencial das aceleradoras corporativas, diferentes desafios emergem 

das diferenças culturais e organizacionais existentes entre as startups e 

as corporações. Estar vinculada a uma grande corporação pode limitar a 

liberdade e agilidade de uma startup (KOHLER, 2016). Além disso, há 

o risco de superproteção que as corporações podem dar as startups o que 

resultaria em uma dependência maior e em uma falta de contato com o 

mercado. 

 Este modelo de aceleração corporativa tem crescido em 

popularidade nos últimos anos: em 2015, um terço das aceleradoras 

europeias já eram promovidas por corporações. Como dito 

anteriormente iniciar em uma atividade de inovação externa a 

corporação exige uma mudança cultural significativa e novos 

investimentos. No entanto, mais de 180 aceleradoras em todo o mundo 

oferecem serviços para ajudar a introduzir as corporações a estas 

iniciativas e acelerar o ritmo da mudança (MOCKER, 2015; 

SHANNON, 2017). 

 

4.4.7. Venture Builder 

 

Venture Builder é um modelo recente, crescente e com pouca 

literatura a respeito. Elas estão conectadas principalmente às indústrias 

de startups e de tecnologia e consistem em modelos de negócios 

similares aos de fundos de investimento. Esta similaridade ocorre 

devido ao fato destas iniciativas também financiarem startups e 

objetivarem retornos através das chamadas “saídas”. Entretanto, o 

envolvimento no aspecto operacional é elevado o que as diferencia de 

modelos tradicionais (DIALLO, 2015). 

O mesmo autor ainda destaca a diferença deste tipo de iniciativa 

frente às tradicionais aceleradoras e incubadoras. Não há ao fim do 

processo um dia específico para apresentações e venda das soluções 
como um demo day. Não é um programa e sim um modelo de fomento 

interno que “utiliza recursos compartilhados (capital, equipes, conexões, 

etc.) para lançar soluções que então funcionam como empresas 

totalmente operacionais” (DIALLO, 2015). 
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4.4.8. Corporate Venture Capital 

 

Corporate Venture Capital (CVC) são fundos de investimento 

criados por grandes corporações para investirem em startups. Nessas 

iniciativas o objetivo principal é o retorno financeiro através de 

participação acionária e sem a necessidade de conexão de negócios entre 

as startups e a empresa investidora ou o fundo investidor. Através deste 

modelo as corporações podem obter conhecimento crítico existente no 

mercado em relação aos seus concorrentes, o que permite identificar e 

escolher estratégias relacionadas à parcerias e aquisições (WADHWA; 

KOTHA, 2006:02). Mas este conhecimento é restrito muitas vezes 

devido ao relacionamento não muito profundo entre as partes. Os 

mesmos autores definem investimentos em CVC como "um processo 

exploratório em que empresas empregam investimentos para procurar 

novas oportunidades no seu ambiente externo", ou seja, é uma prática 

para ampliar o conhecimento da organização sobre o mercado, 

analisando as oportunidades e buscando resultado e novos ganhos 

financeiros para a corporação.  

Os programas de CVC têm sido muito utilizados para aumentar a 

produtividade da área de P&D nas empresas e para ganhar "janelas 

competitivas" através do desenvolvimento de novas tecnologias, 

produtos e de acesso a novos mercados (BENSON; ZIEDONIS, 2009; 

DUSHNITSK; LENOX, 2006). Estas janelas competitivas referem-se a 

uma vantagem temporal em inovação que uma corporação adquire antes 

de seus concorrentes, e que, estes necessitam então de um período de 

tempo para alcançar um nível de equivalência novamente. Entende-se 

que a empresa que investe através deste modelo espera um retorno 

financeiro ou de conhecimento na forma de novos produtos e serviços 

complementares aos seus, e para tanto investe financeiramente no 

desenvolvimento de uma ou mais startups (WEIBLEN; 

CHESBROUGH, 2015). 

O mercado de CVC também está crescendo: em 2014 os 

investimentos globais em CVC cresceram 86,5 por cento em valor e 59 

por cento em número totais, atingindo um conjunto de 1.734 negócios. 

Aliado a isso, dados do mesmo ano indicam que pouco menos da 

metade das 100 maiores corporações da Europa já realizavam alguma 

atividade de investimento nesta modalidade (MOCKER, 2015). 
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4.4.9. Aquisições 

 

A aquisição constitui um tipo de interação entre startups e 

empresas estabelecidas, na forma de um processo de seleção específica 

de mercado e que resulta na transferência de tecnologia e inovação. Ser 

adquirido por uma corporação experiente pode ser a forma de garantir o 

desenvolvimento contínuo de sua tecnologia ou solução. Já na 

perspectiva das grandes empresas, é uma forma de complementar o 

P&D interno e diversificar as suas capacidades tecnológicas 

(ANDERSSON; XIAO, 2016). 

O número de aquisições de startups, em particular por grandes 

empresas com foco em tecnologias digitais, está crescendo nos últimos 

anos. Quase 80 por cento das aquisições feitas por corporações 

europeias de TICs (SHANNON, 2017) foram focados em startups e não 

em empresas de mercado estabelecido. Ao mesmo tempo, as startups 

estão mais experientes e mais cientes do que nunca sobre a realidade de 

serem adquiridas por uma corporação e sabem que não é um processo 

fácil. Os investimentos em aquisição de startups geralmente acontecem 

em empresas já em fase de crescimento, com capacidade tecnológica e 

conhecimentos estabelecidos, sendo raras as aquisições em startups em 

fases muito incipientes (ANDERSSON; XIAO, 2016; MOCKER, 2015; 

SHANNON, 2017). 

 

4.4.9.1. Motivos para Adquirir Startups 

 

Andersson e Xiao (2016) listaram em seu estudo dois motivos 

principais para empresas maduras adquirirem startups. Do ponto de vista 

destas grandes corporações a aquisição faz sentido quando as startups 

possuem recursos e perfil de tecnológico complementar aos seus ou 

quando a startup está em um momento de baixo desempenho e, no 

entanto apresente um alto potencial de reestruturação e ganhos. Ou seja, 

empresas são adquiridas quando as corporações identificam 

oportunidades promissoras seja pela ineficiência momentânea ou pelo 

seu elevado potencial de crescimento. 

 

4.5. TIPOS DE INICIATIVAS DE ENGAJAMENTO 

 

A partir da revisão da literatura pôde-se compreender alguns dos 

diferentes formatos de iniciativas de engajamento entre corporações e 

startups. Associando as iniciativas constatadas com os tipos de 
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relacionamento nomeados por Mocker (2015), a Figura 17 classifica as 

iniciativas frente a forma de relacionamento prevalecente. Deve-se 

considerar que mais de um formato de relacionamento pode ocorrer 

durante a execução de uma mesma iniciativa. 

 
Figura 17 – Iniciativas por tipo de Relacionamento

 
Fonte: Do Autor 

 

As iniciativas de exploração, identificadas como hackathons e 

eventos de networking são utilizadas para se aproximar de diferentes 

atores do ecossistema, sejam parceiros, fornecedores, investidores, 

startups ou até empreendedores individuais. São ações de pouco risco e 

que propiciam as corporações conhecimentos para futuros 

planejamentos e oportunidades presenciais para estabelecer novos 

relacionamentos. 

Corporações que procuram se relacionar com um elevado número 

de startups podem utilizar ações de aproximação, que consistem 

•Hackathon 

•Eventos de Networking 
EXPLORAÇÃO 

•Espaço de Open Innovation 

•Aceleradora 
APROXIMAÇÃO 

•Incubadora Corporativa 

•Aceleradora Corporativa 
COLABORAÇÃO 

•Fusões e Aquisições 

•Corporate Venture Capital 
INVESTIMENTO 
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principalmente em iniciativas de open innovation e em aceleradoras e 

incubadoras nos modelos mais tradicionais. Em relação as aceleradoras 

e incubadoras, as corporações podem apoiar as iniciativas através de 

mentorias, participação durante os ciclos, ou presença em eventos de 

apresentações. Desta forma as organizações ganham amplitude sem 

investir de forma elevada.  

Patrocinar ou mantar um espaço de open innovation é outro 

formato de aproximação. Os riscos e os custos diferem a partir do grau 

de participação e engajamento da corporação, todavia são espaços 

físicos que oferecem as corporações oportunidades para iniciarem 

relacionamentos simultaneamente com diversas startups sem 

compromisso, investimento e riscos elevados. 

Ações de colaboração têm aspecto mais assertivo, onde as 

startups participantes e as corporações já têm interesses e capacidades 

complementares identificadas e trabalham a partir de relacionamentos 

individuais para alcançar objetivos mútuos. Incubadoras e aceleradoras 

corporativas se enquadram neste modelo por serem processos 

direcionados e com participação ativa das corporações nos processos, 

muitas vezes como idealizadoras únicas. 

Por fim, ações de investimento propriamente dito, resumem-se a 

fusões e aquisições, e a iniciativas de CVC. O resultado de 

relacionamentos de aproximação e colaboração com startups pode 

culminar em um processo de aquisição, todavia esse percurso não é 

delimitado, muito menos fixo. 
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5. CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos que 

nortearam a pesquisa, divididos nas seções de caracterização da 

pesquisa, o detalhamento e procedimento coleta de dados, e análise e 

elaboração do relatório final. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O modelo de análise de teorias sociais proposto por Burrel (1979) 

identifica quatro paradigmas principais: o humanismo radical, o 

estruturalismo radical, o interpretativo e o funcionalismo (Figura 18). 

Estes são fundamentados em visões do mundo social, mutuamente 

exclusivas e permitem explicar os diferentes fenômenos sociais. A 

presente pesquisa parte da visão de mundo do paradigma interpretativo, 

procurando entender o mundo como ele é, compreendendo a natureza 

fundamental do mundo social como resultado das experiências 

subjetivas dos indivíduos e das relações entre eles. Aliado a isso, adota a 

abordagem construcionista ao considerar a compreensão da sociedade a 

partir do ponto de vista do ator, ao invés do observador (BURREL, 

1979; ELIAS et al., 2014; MORGAN, 1980). 

 
Figura 38 - Quatro paradigmas para a análise de teorias sociais 
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FONTE: Traduzido de Burrelll e Morgan (1979:22) 
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A abordagem construcionista busca também entender os 

processos sociais por meio de múltiplas realidades visto que “pessoas 

em diferentes contextos constroem o mundo de diferentes maneiras” 

(OSPINA; DODGE, 2005:150) e estas diferentes perspectivas tornam 

nosso entendimento mais fundamentado, e, por essa razão, a escolha 

desta abordagem. 

 Por ser fundamento na interpretação e em fenômenos sociais, 

adotou-se a abordagem qualitativa. Malhotra et al. (2005) afirma que a 

pesquisa qualitativa é ideal para contextos de incertezas ou pouco 

estudados e proporciona melhor visão e compreensão do problema. Já 

Minayo et al. (1994) completa indicando que esse método responde a 

questões muito particulares e se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. 

 O tema da pesquisa, como apresentado na revisão da literatura, 

é ainda recente e pouco explorado, desta forma classifica-se a pesquisa 

como exploratória, cuja finalidade é “desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 

2009:27). Junto a etapa de exploração do tema, ela enquadra-se na 

modalidade descritiva em razão de também objetivar descrever “as 

características de determinada população ou fenômeno”, no caso 

específico das iniciativas de engajamento com startups (GIL, 2009:28). 

Quanto aos procedimentos, caracteriza-se a pesquisa como bibliográfica, 

por utilizar material já elaborado e publicado como livros e artigos, e de 

multicasos por estudar mais de uma iniciativa de inovação sem a 

necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa (GIL, 2009; 

TRIVIÑOS, 1992). 

Esta pesquisa enquadra-se na modalidade científica quanto a sua 

natureza, pois objetiva avançar e externalizar o conhecimento existente 

sobre o tema de iniciativas de engajamento e de forma breve, é 

classificada como: exploratória, descritiva, qualitativa, bibliográfica e de 

multicasos. 

 

5.2. ETAPAS DA PESQUISA 

 

Fundamentado em Gil (2009) o esquema a seguir apresenta as 
oito etapas adotadas na pesquisa e que na sequência são desenvolvidas 

mais a fundo. 
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Figura 19 - Etapas da Pesquisa 

 
FONTE: Do Autor, baseado em Gil (2009) 

 

5.2.1. Início da Pesquisa 

 

Visando completar o objetivo específico referente à verificação e 

compreensão de iniciativas existentes no país, identificou-se a 

necessidade de interagir com gestores responsáveis por diferentes 

iniciativas a fim de compreender suas percepções frente aos objetos de 

estudo. Assim, o objetivo desta etapa foi de distinguir as motivações das 

organizações envolvidas com startups e o processo que estas percoreram 

até a execução das iniciativas. 

Para delimitar a pesquisa decidiu-se restringir o espaço temporal 

de vigência das iniciativas para os últimos cinco anos. Justifica-se essa 

decisão pelo foco em novos modelos de engajamento, eliminando desta 

forma modelos antigos de incubadoras, por exemplo. Não houve 

limitação quanto à finalidade da organização, desde modo, foram 

englobadas organizações com e sem fins lucrativos.  

Oitava Etapa: Elaboração do Relatório Final 

Sétima Etapa: Apresentação e Análise dos dados  

Sexta Etapa: Coleta dos dados 

Quinta Etapa: Elaboração do Instrumento para coleta de dados 

Quarta Etapa: Seleção dos Entrevistados 

Terceira Etapa: Delineamento da Pesquisa 

Segunda Etapa: Determinação dos Objetivos 

Primeira Etapa: Formulação do Problema 
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Para selecionar os entrevistados realizei uma busca em websites, 

relatórios de entidades e eventos temáticos, para inicialmente enumerar 

iniciativas existentes. O Portal Corporate Venture Brasil fez um 

levantamento atualizado em 2017 com as iniciativas de CV no país. A 

Tabela 9 apresenta o resultado do levantamento que indicou a existência 

de pelo menos 87 iniciativas.  

 
Tabela 9 – Iniciativas de Corporate Venture no Brasil 

PARÂMETRO TOTAL 

Número total de iniciativas 87 (100%) 

Iniciativas de Corporate Venture 

Capital 
18 (21%) 

Iniciativas de Empresas Brasileiras 38 (44%) 

Iniciativas de Empresas 

Estrangeiras 
49 (56%) 

Iniciativas do Setor de Serviços 46 (53%) 

Iniciativas de Industrias 32 (37%) 

Iniciativas do Comercio 9 (10%) 

FONTE: Adaptado de Corporate Venture Brasil (2017) 

 

Devido a dificuldades enfrentadas para o agendamento, utilizou-

se a estratégia de “snowball” ou recrutamento por cadeia.  

 
Essa técnica é uma forma de amostra não 

probabilística utilizada em pesquisas sociais onde 

os participantes iniciais de um estudo indicam 

novos participantes que por sua vez indicam 

novos participantes e assim sucessivamente, até 

que seja alcançado o objetivo proposto (o “ponto 

de saturação”) (BALDIN; MUNHOZ, 2011. p. 

332). 

 

Vale ressaltar que o ecossistema de inovação, onde estão 

inseridos as startups e corporações ativas em iniciativas de engajamento, 

possui a característica de comunidade, importante para a estratégia 

snowball visto que os próprios integrantes da comunidade indicam os 

próximos participantes. Outro ponto importante é o de que a pesquisa 

não atingiu o ponto de saturação da estratégia devido a uma limitação 

temporal. Sendo assim, ao final de cada entrevista os entrevistados 
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indicaram os próximos possíveis participantes e forneceram o contato, o 

que facilitou o processo de agendamento. 

Foram entrevistadas ao todo onze organizações para a pesquisa, 

sendo duas organizações ligadas ao poder público e as demais a 

organizações empresariais com foco em geração de lucro. Dentre as 

organizações empresariais três estão sediadas em Florianópolis (SC), 

enquanto as demais estão localizadas em outras cidades do país. Em 

relação a listagem apresentada pelo Portal Venture Capital Brasil, 

observa-se que seis das onze organizações entrevistas, estavam listadas 

no portal. Das cinco restante, econtram-se as duas iniciativas propostas 

organizações conectadas ao poder público e três inauguradas durante o 

ano de 2017, fato este que pode justificar a ausência no levantamento.  

A Tabela 9 apresenta a seguir as organizações entrevistadas e que 

nas seções seguintes serão melhor detalhadas. 

 
Tabela 10 - Organizações Entrevistadas 

º ORGANIZAÇÃO CIDADE ESTADO FINALIDADE 

1 CIASC Florianópolis SC Pública 

2 SENOR Blumenau SC Privada 

3 BOSCH Curitiba PR Privada 

4 ATI Recife PE Pública 

5 ALGAR Uberlândia MG Privada 

6 SOFTPLAN Florianópolis SC Privada 

7 ORBI 
Belo 

Horizonte 
MG Privada 

8 NEXXERA Florianópolis SC Privada 

9 ITAÚ São Paulo SP Privada 

0 ACCENTURE São Paulo SP Privada 

1 TELTEC Florianópolis SC Privada 

FONTE: Do Autor 
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5.2.2. Coleta de Dados 

 

A pesquisa utilizou dois métodos principais para a coleta de 

dados: documentos como jornais eletrônicos, websites, e relatórios; e as 

entrevistas em profundidade. A pesquisa documental teve natureza 

complementar às entrevistas, contribuindo com novas informações. As 

entrevistas foram realizadas por Skype
17

 e por telefone, devido ao 

interesse de entrevistar responsáveis por iniciativas de diferentes 

localidades do país e pelas restrições que inviabilizaram o deslocamento 

do autor para a realização de entrevistas no formato presencial. A coleta 

de dados iniciou-se meados de setembro através da definição das 

iniciativas de maior interesse e o contato inicial por e-mail para o 

agendamento das entrevistas.  

Dado que foi delimitado que os entrevistados deveriam deter 

conhecimentos profundos sobre as iniciativas, participando do 

planejamento e execução, o perfil do entrevistado correspondeu ao de 

média-alta gerência das corporações, o que gerou uma alta 

complexidade de agendamento para o pesquisador. As entrevistas 

ocorreram entre os meses de setembro e dezembro, com duração média 

de 45 minutos e gravadas em formato de áudio, com a autorização dos 

entrevistados. Por solicitação, mantive os entrevistados anônimos, como 

apresentados no Apêndice E.  

 

5.2.2.1. Entrevistas semi-estruturadas 

 

 Realizei as entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado 

(Apêndice C), que foi elaborado com os conhecimentos extraídos da 

revisão da literatura e continha o objetivo de extrair informações sobre 

como as iniciativas foram concebidas e executadas, assim como cada 

empresa envolvida se comprometia com as atividades. Inicialmente 

procurou-se compreender um pouco mais sobre as organizações 

entrevistadas e a relação destas com a inovação. Procurou-se identificar 

como a corporação inova, quais são suas iniciativas e seus objetivos. Ao 

final, os questionamentos foram mais direcionados à relação com as 

startups e as experiências vividas nas iniciativas de engajamento. 

Esse conjunto de percepções revelou as crenças e as práticas das 
organizações, que compõem o estudo detalhado no próximo capítulo. 

Ao final das entrevistas os participantes recebiam um termo de 

                                                           
17

 Software que permite chamadas de áudio e vídeo gratuitas 
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consentimento o qual esclarecia os objetivos da pesquisa e declarava o 

anonimato do entrevistado (Apêndice D). 

 

5.2.3. Corporações Participantes da Pesquisa 

 

Nesta seção apresento as empresas participantes de forma breve 

para possibilitar uma visão da origem das iniciativas e da 

heterogeneidade da amostra. 

 

5.2.3.1. ACCENTURE 

 

A Accenture é uma empresa multinacional com clientes em mais 

de 120 países e que atua com serviços para estratégia empresarial, 

consultoria, digital, tecnologia e operações. No Brasil a empresa 

localiza-se me São Paulo (SP) e conta com mais de 11 mil funcionários 

em todo o país (ACCENTURE, 2017). Em 2016 a empresa lançou o 

programa Up Innovation Lab, programa de fomento a startups 

desenvolvido com a finalidade de aprimorar a competitividade da 

economia local por meio da inovação. 

 

5.2.3.2. ALGAR 

 

Grupo fundado em 1930, em Uberlândia (MG), a Algar é uma 

holding brasileira que atua nos setores de TICs, Agronegócios, Serviços 

e Turismo e conta com mais de 35 mil funcionários. Dentre as diferentes 

iniciativas de engajamento desenvolvidas pela corporação destaque para 

a Algar Ventures, o braço de Corporate Venture Capital do grupo. 

Através dela, são feitas parcerias com incubadoras, aceleradoras e outros 

agentes do ecossistema de inovação, além da participação como cotistas 

em fundos de VC (ALGAR, 2017). 

 

5.2.3.3. ATI 

 

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), Recife 

(PE), tem natureza jurídica de autarquia especial, qualificada assim 

como uma agência vinculada à secretaria de administração do estado. A 

organização tem por finalidade prover soluções com o uso intensivo de 

Tecnologia da Informação e articulação técnica entre diferentes atores 

(ATI, 2017). 

 

http://upinnovationlab.com.br/
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5.2.3.4. BOSCH 

 

A Bosch é uma empresa multinacional de mais de 131 anos, com 

matriz estabelecida na cidade de Sttutgart, na Alemanha, e que está no 

Brasil desde a década de 50. Atualmente o Grupo Bosch emprega no 

país cerca de 8.500 colaboradores e opera em 14 localidades. Suas 

tecnologias vão desde soluções para mobilidade, indústria, comércio até 

soluções individuais para casas particulares. Em outubro de 2017 as 

sedes brasileiras de Curitiba (PR) e Campinas (SP), realizaram de forma 

simultânea um evento no formato de hackathon com foco em 

tecnologias para o agronegócio (BOSCH, 2017). 

 

5.2.3.5. CIASC 

 

O CIASC, Centro de Informática e Automação do Estado de 

Santa Catarina S.A., é uma organização de carácter público responsável 

pela execução das políticas, da gestão e dos serviços de tecnologia da 

informação e governança eletrônica dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual de Santa Catarina. Fundado há 42 anos 

e com sede em Florianópolis o CIASC têm na sua missão “prover 

soluções inovadoras em tecnologia, visando a melhoria da administração 

pública em Santa Catarina e dos serviços prestados ao cidadão” 

(CIASC, 2017).  

Em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDS) e Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o 

CIASC promoveu em agosto de 2017 a segunda edição de seu 

hackathon temático de segurança pública. Realizado em suas 

dependências o evento teve duração de três dias e contou com 150 

participantes (CIASC, 2017). 

 

5.2.3.6. ITAÚ 

 

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil, com sede na 

cidade de São Paulo (SP), e uma das maiores empresas do mundo. A 

empresa de mais de 91 anos conta hoje com aproximadamente 90 mil 

colaboradores e quase 60 milhões de clientes. Uma de suas iniciativas 

de engajamento com startups, a qual recebe o maior destaque na mídia é 

o CUBO Itaú, centro de empreendedorismo tecnológico fundado em 

parceria com a Redpoint eventures. O objetivo da iniciativa é conectar 
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empreendedores, grandes corporações, investidores e universidades para 

discutir sobre tecnologia, inovação, e novos modelos de negócios. Em 

funcionamento desde 2015 o espaço abriga 52 startups residentes e cerca 

de 250 ocupantes (CUBO, 2017). 

 

5.2.3.7. NEXXERA 

 

Sediada em Florianópolis (SC) a Nexxera é uma empresa de mais 

de 25 anos com foco em soluções tecnológicas principalmente nas áreas 

de transações financeiras e de segurança, fornecendo soluções que 

interligam empresas, fornecedores e clientes. O Grupo Nexxera é um 

dos co-fundadores da iniciativa de open innovation Link Lab, também 

localizada em Florianópolis. O Link Lab é um espaço de conexão entre 

grandes empresas, startups, fundos e parceiros, onde as startups 

selecionadas ficam residentes durante períodos de aproximadamente de 

quatro meses e as empresas fundadoras e patrocinadoras tem acesso e 

espaço próprio (LINKLAB, 2017; NEXXERA, 2017) 

 

5.2.3.8. ORBI 

 

O Órbi é uma iniciativa conjunta de empreendedores do  

San Pedro Valley, juntamente com grandes corporações como Banco 

Inter, Localiza e MRV Engenharia. É mantenedora de um 

espaço colaborativo de fomento à inovação e ao empreendedorismo e 

seu objetivo é conectar as startups às grandes empresas, contribuindo 

dessa forma para aceleração e geração de novos negócios. Seu espaço de 

mais de 1.200m² está localizado em Belo Horizonte (MG) e suas 

operações iniciaram em 2017. O modelo do Órbi é o único modelo 

bottom-up
18

 dentre as iniciativas identificadas (ÓRBI, 2017). 

 

5.2.3.9. SENIOR 

 

A SENIOR Sistemas é uma empresa com sede em Blumenau 

(SC) referência nacional em softwares para gestão e é uma das maiores 

empresas de TI do estado de Santa Catarina. Fundada em 1988, a 

empresa conta com mais de 1200 colaboradores e 100 canais de 

distribuição em todo o país. Dentre suas soluções, a Senior oferece às 

empresas produtos em gestão empresarial, logística, gestão de pessoas, 

                                                           
18

 De baixo para cima. 
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gestão de relacionamento e gestão de acesso e segurança (SENIOR, 

2017). 

Em 2015 a empresa lançou o InoveSenior, um programa de 

aceleração corporativa cujo objetivo era “atrair, selecionar, apoiar e 

investir em startups com potencial de originarem novos negócios; ou 

seja, ampliação da oferta de soluções” através do aporte, know-how e 

acesso ao mercado. O programa teve duração de abril a dezembro do 

mesmo ano e contou com a participação de oito startups 

(INOVESENIOR; 2017; LARA, 2017:67). 

 

5.2.3.10. SOFTPLAN 

 

A Softplan é uma das maiores empresas do Brasil no 

desenvolvimento de softwares de gestão. Conta com mais de 1.500 

funcionários e está sediada em Florianópolis (SC). A empresa oferece 

soluções tecnológicas para os segmentos de justiça, infraestrutura e 

obras, gestão pública, projetos cofinanciados por organismos 

internacionais e indústria da construção. Participando ativamente do 

ecossistema de inovação da cidade, a organização foi uma das primeiras 

empresas catarinenses a apostar no Corporate Venturing (SOFTPLAN, 

2017). 

 

5.2.3.11. TELTEC 

 

A Teltec é uma empresa de software com sede Florianópolis (SC) 

e filiais em Brasília e São Paulo. Com pouco mais de 26 anos de 

mercado e mais de 100 funcionários, possui experiência no atendimento 

de mais de 500 clientes e atuação em todo o território nacional. A 

empresa também participa da iniciativa do Link Lab, entretanto não 

como fundadora e sim como patrocinadora do espaço (TELTEC, 2017). 

 

5.2.4. Apresentação e Análise de Dados 

 

A análise de dados ocorreu de forma interpretativa procurando a 

compreensão da experiência vivida pelos entrevistados. Foi realizada a 

transcrição das entrevistas, o que fundamentou a posterior 

sistematização das informações que buscava auferir em cima de relações 

observadas nas falas dos entrevistados. 
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5.2.5. Elaboração do Relatório Final 

 

Investigadas as iniciativas de engajamento que conectam 

diferentes corporações à startups, apresenta-se o relatório final da 

pesquisa (Capítulo 6), contemplando os objetivos inicialmente propostos 

e analisando os resultados obtidos da etapa de campo.  
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6. CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresento os dados coletados a partir das 

entrevistas e realizo a análise dos resultados no intuito de concluir os 

objetivos propostos para a pesquisa. A partir da caracterização 

apresentadas onze empresas entrevistas, são analisadas as respostas de 

acordo com os principais tópicos emergentes da revisão de literatura e 

que compuseram o roteiro da entrevista.  

 

6.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a realização da análise de dados foi realizada uma 

investigação utilizando a análise de conteúdo categorial, o qual 

possibilitou serem observadas e analisadas, nas mensagens de cada um 

dos respondentes da pesquisa, as evidências de forma mais ordenada e 

organizada. Esta ordem foi definida baseada na revisão e contemplam as 

principais características das iniciativas estudadas e permeiam os 

conhecimentos necessários para completar os objetivos propostos pela 

presente dissertação. Procurou-se verificar as motivações das 

corporações que nortearam a escolha, o planejamento e a execução das 

iniciativas, assim como o formato e os desafios encontrados durante os 

processos. A questão de intraempreendedorismo e de cultura de 

inovação também foram identificadas como objetos de análise.  

No que tange ao ecossistema a qual as corporações estão 

inseridas, procurou-se compreender a relação e as necessidades 

existentes. A heterogeneidade das corporações entrevistadas (variando 

na localidade, na finalidade, no tipo e nos objetivos das iniciativas) 

contribuiu para uma coleta de dados mais ampla e com diferentes pontos 

de vista.  

Para a apresentação dos resultados optou-se por não identificar 

nominalmente as organizações participantes, para tanto, utilizou-se uma 

nomenclatura genérica em uma ordem que não seguiu a apresentação 

anterior das corporações. As seções seguintes agrupam as respostas 

correspondentes em categorias e em seguida são realizadas as análises 
das informações coletadas. 
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6.1.1. Inovação e a Cultura da Empresa 

 

A primeira questão abordada nas entrevistas foi relacionada à 

cultura de inovação nas empresas e o que levou as corporações a 

iniciarem iniciativas de engajamento com startups. Os entrevistados 

reportaram diferentes processos percorridos pelas empresas e observou-

se um desenvolvimento gradual da cultura de inovação. É algo 

construído com o passar dos anos e que a necessidade desta mudança 

nasce da consciência de que as corporações tinham capacidades 

limitadas de inovação. 

 
EMPRESA II: Três sócios, três fundadores e 

muito atuantes no dia a dia da empresa. Então por 

serem empreendedores e por serem atuantes, a 

empresa adquiriu uma característica de 

movimentação muito rápida. [...] Então essa 

característica é fator cultural que é interessante e 

que eu acho que é fundamental na determinação 

do modelo de inovação. 

 
EMPRESA IV: Nós temos volume muito grande 

de transações e com tecnologia de ponta, porque 

desde o nosso início, desde a vinda 25 anos atrás, 

quando nós iniciamos, a inovação já corria no 

nosso DNA e continua até hoje muito forte. 

 
EMPRESA V: Quando a gente vai pro nível de 

planta produtiva, a gente chega muito mais perto 

de interesses em inovação muito ligados a 

produtos que viabilizem o negócio da planta 

produtiva. [...] Cada planta produtiva geralmente 

não lida com inovação direta, com a melhoria do 

produto os quais eles fornecem. Elas desenvolvem 

um pouco de inovação, mas não é nada muito 

disruptivo.  

 

EMPRESA V: A inovação acontece em vários 

países e em vários níveis. Como uma grande 

multinacional ela tem uma área de inovação 

corporativa que está muito ligada à pesquisa e 

desenvolvimento. [...] Temos pesquisadores 

focados em inovação e o que vai ser inovação 

daqui a muitos anos, ou seja, pessoas que 
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trabalham com pesquisa de base, bem ao estilo 

P&D. 

 
EMPRESA VIII: A preocupação com inovação 

vem ao longo de sua história. [...] Há uns anos 

atrás eles chamavam a área de inovação de área de 

tecnologia. Preocupada com o desenvolvimento 

tecnológico, com o tempo esses planos foram 

mudando e surgiu a necessidade de criar uma área 

específica dentro da empresa com o objetivo de se 

mudar as iniciativas de inovação, não só na 

tecnologia. 

 
EMPRESA IX: A pesquisa é muito legal, só que 

nós precisamos inovar mais rápido. 

 
EMPRESA XI: Inovação é core business para a 

empresa. 

 

Apesar da existência de uma cultura de inovação, ou de pelo 

menos processos estabelecidos com o enfoque em buscar ou 

desenvolver soluções inovadoras, a observação do movimento do 

mercado, do aparecimento de empresas disruptivas, da queda de grandes 

empresas e mudanças na estrutura de concorrência foram gatilhos 

ativados para acelerar a busca pela inovação e pela mudança de postura 

da organização. 

 
EMPRESA III: Ou eu faço coisas diferentes, me 

porto de forma diferente com mais agilidade, com 

mais eficácia, com mais eficiência ou então eu sou 

engolido por outras empresas. 

 
EMPRESA VI: Aconteceu uma revolução que 

todo mundo acompanhou. No campo das 

comunicações com os portais e isso estava 

chegando no mundo do mercado financeiro. [...] 

Só que quando olhamos para dentro de casa vimos 

que não sabíamos se aproximar desse mundo. Os 

processos impediam ele de trabalhar, de se 

aproximar dessas empresas em estágio inicial, 

dessas startups. 
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EMPRESA VIII: A gente é uma empresa com 

cultura de inovação mais fechada e agora a gente 

abre com as startups, com a aquisição de novas 

empresas, isso tudo deixa ela mais aberta. 

 

As empresas de natureza pública ou conectadas com o poder 

público também identificaram na inovação uma oportunidade para 

reestruturar seus objetivos quanto corporações e em certos casos, 

observaram a inovação como uma exigência para a sua sobrevivência, 

visto que diversas soluções estava surgindo no mercado e estas 

poderiam tornar muitos serviços obsoletos. 

 
EMPRESA III: O modelo dela é de uma S.A, 

onde só tem um sócio que é o próprio Estado e 

são divididos em verticais de atuação. [...] Em 

2016 nós criamos uma área de inovação, de 

gerência de inteligência de governo. Ali, a 

atividade do gerente era identificar oportunidades 

de inovar. [...] Então a gente saiu do modelo 

absolutamente deficitário em que a empresa seria 

fechada. 

 
EMPRESA VII: Em novembro de 2015, a gente 

elaborou um planejamento estratégico e eu fiz 

uma mudança querendo que a gente começasse a 

puxar também essa parte de inovação dentro do 

governo e não ficasse só pensando na tecnologia 

da informação estruturada e tradicional, mas que a 

gente começasse a buscar inovação dentro do 

governo. [...] Principal objetivo estratégico era 

promover a inovação no governo e na camada da 

sociedade a gente criou um objetivo estratégico, 

que era promover a integração digital entre 

governo e sociedade. 

 

As corporações também perceberam que eram necessárias 

mudanças internas para suportar iniciativas de engajamento e 

aproximação com startups. Algumas realizaram mudanças estruturais, 
outras procedurais. O consenso está na mudança de paradigma e cultura 

que tiveram que ser construídas pouco a pouco. 

 
EMPRESA II: As empresas tem que aprender a 

se comportar de forma diferente. [...] Você tem 
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que de alguma forma isolar o pensamento de 

eficiência organizacional porque isso leva à 

repetição que não leva à inovação. [...] Você 

poder deixar que a estratégia, que ela surja a partir 

de novos insights, não que ela seja direcionada 

por um planejamento feita por pessoas que estão 

pressas em um contexto. 

 
EMPRESA IV: Ninguém sabe tudo, ninguém faz 

tudo. Nós temos que ser humildes e ir para o 

mercado e vermos as possibilidades e agregar. [...] 

Temos que agregar para somar. 

 
EMPRESA IV: É uma coisa cultural que a gente 

vem assimilando no decorrer dos anos e a gente 

sempre estar antenado. [...] Nós temos um lema 

que diz o seguinte: se você quiser conversar com a 

gente sobre qualquer assunto, nós sempre vamos 

ouvir. 

 
EMPRESA VI: Uma coisa muito importante para 

notar é que todo o sistema imunológico da grande 

empresa a impede de inovar. Como que a gente 

quebra essa barreira? [...] Mostrando que startup é 

coisa séria. 

 
EMPRESA VI: Pra trabalhar com startups, se 

uma grande empresa contratar, não pode pagar em 

180 dias, porque se não quebra aquela startup. [...] 

Uma startup não pode responder aqueles 

requerimentos de 500 itens, ela não tem nem 

braço pra fazer isso. [...] Então são várias quebras 

de paradigmas que a gente acaba discutindo aqui 

dentro e que é importante para que esse 

relacionamento funcione. 

 
EMPRESA VI: Empresa muito orientada a 

produto. [...] A primeira coisa que se pensava era 

que sistema a gente faz pra isso. Era uma resposta 

meio automática. [...] Não se olhava para o 

mercado, não era uma empresa orientada para o 

mercado. 
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EMPRESA IX: Mas a ideia é mudar isso, a 

empresa é muito conservadora, então vão se 

quebrando alguns paradigmas. 

 

A mudança de cultura ocorre através de diferentes e constantes 

ações para mostrar o valor da mudança. Outro ponto importante é a 

alocação de uma equipe fixa e responsável pelos processos de 

engajamento e mudança da cultura. Elas funcionam como organismos 

“hackers” mudando a organização de dentro para fora. 

 
EMPRESA I: São necessárias pessoas dedicadas 

à iniciativa. Exclusivamente e conectadas quando 

demandadas. [...] É necessário entender o contexto 

da corporação hoje. Entender para definir o 

contexto da iniciativa. 

 
EMPRESA V: Fazem quase dois anos que a 

gente está tentando engajar o pessoal com o tema. 

As iniciativas de inovação começaram no início 

do ano passado. [...] Já trouxemos eventos de 

inovação para dentro da planta, temos canais para 

que qualquer colaborador possa cadastrar uma 

ideia de inovação.  

 
EMPRESA VII: A gente viu que dentro do 

governo a gente não tem essa capacidade de 

inovar, não tem um quadro, não tem pessoas. Até 

pra inovar têm, mas para desenvolver, para buscar 

soluções nesse formato é complicado.  

 
EMPRESA IX: Pra aportar recursos nesses 

negócios inovadores, com soluções inovadoras, 

nós criamos a figura de um escritório de inovação.  

 

Outro ponto destacado é o de que para concluir a mudança de 

cultura e implementar com sucesso uma iniciativa de engajamento é 

necessário ter um patrocinador interno, da alta gestão, capaz de defender 

e bancar os riscos inerentes à operação. Isto, foi destacado por Kupp, 

Marval e Borchers (2017) e comprovado nas entrevistas com os 

responsáveis por iniciativas. Geralmente essa figura é o presidente da 

corporação ou alguém próximo a ele. Essa linha do comando top-down é 

importante, pois muitas vezes a falta de conhecimento quando a uma 
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nova iniciativa gera barreiras e receios quanto aos seus resultados e 

atrapalham sua execução. 

 
EMPRESA I: Pra funcionar um programa de 

engajamento tem que ter apoio da alta gestão e 

cultura na empresa, ser top-down. 

 
EMPRESA IV: Nós temos no nosso presidente 

um cara diferenciado. [...] Ele consegue ver muito 

à frente do momento atual. 

 
EMPRESA VI: E você vai ter o que você precisa 

nesse momento, porque primeiro tem que ter 

proximidade do seu executivo com essa startup, 

ver como esse empreendedor pode mudar a 

cabeça do seu executivo. 

. 
EMPRESA VIII: Uma das coisas que a gente 

sempre comenta, é uma diretriz inclusive, veio do 

conselho de administração, é que a gente olha 

para as startups como empresas que podem 

crescer e se tornarem grandes, tão grandes que 

podem até nos comprar. 

 

 Em uma das iniciativas, independente do processo interno nas 

corporações patrocinadoras, o formato aderido de governança e 

planejamento foi em grande parte bottom-up, emergindo da própria 

comunidade de startups.  

 
EMPRESA X: O conselho deliberativo é 

formado por sete pessoas, três da comunidade, 

cada um representando um estágio da startup.  

 

6.1.2. Intraempreendedorismo 

 

O intraempreendedorismo também foi levantado como uma 

pergunta da entrevista. Procurou-se compreender a existência ou não de 

processos de incentivos ao empreendedorismo interno e, no caso da 

existência, se estes estavam conectados de alguma forma com as 

iniciativas de inovação externas. Em algumas iniciativas as ações 

ocorreram de forma isolada, entretanto na maioria das corporações 

entrevistadas os incentivos faziam parte de ações estruturadas e 
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conjuntas que objetivavam o desenvolvimento interno de soluções e 

uma mudança no comportamento de seus funcionários. Quanto as 

soluções esperadas, estas foram identificadas majoritariamente como 

soluções de melhorias ou inovações incrementais.  

Outras corporações também ressaltaram a importância dada ao 

intraempreendedorismo, como ferramenta para fortalecer a cultura de 

inovação da empresa. 

 
EMPRESA III: O intraempreendedorismo fica 

mais por conta de facultar e propiciar esses 

encontros de inovação. [...] A ideia é que alguém 

tem que sair daqui e empreender para si ou 

empreender dentro, trazer boas ideias aqui para 

dentro.  

 
EMPRESA III: Empreendedorismo e 

intraempreendedorismo, justamente para estimular 

as pessoas a entender que existem maneiras 

diferentes de fazer as coisas.  

 
EMPRESA IV: As próprias áreas buscam ver o 

que está acontecendo, buscam trazer inovações 

para discutir com a área de produtos para inovar, 

mas não há hoje uma área estruturada, ela está 

permeada em toda a empresa. [...] Cada 

departamento nosso tem que pensar como um 

empreendimento tem que entender que a área dele 

tem que empreender, evoluir, tem que crescer e 

com certa autonomia. 

 
EMPRESA VIII: A gente puxou essa área de 

inovação. [...] Iniciativas do desafio da inovação 

para incentivar o intraempreendedorismo e o 

programa para incentivar o empreendedorismo 

para quem estivesse a fim de criar um novo 

negócio junto conosco. 

 
EMPRESA IX: Em 2001 nós lançamos nosso 

programa de melhoria contínua e que hoje ainda 

estão falando de inovação incremental. [...] Mas é 

cada associado que via solução de fazer uma 

inovação, uma automação, fazer um estudo. E eles 

começaram a gerar projetos muito interessantes e 

que alguns se transformaram em produtos.  
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6.1.3. Relação com Startups 

 

As corporações têm percebido e dado cada vez mais valor às 

startups. Elas são vistas como fontes de inovação disruptivas, o quer 

instiga as corporações a correrem atrás de formas de acompanhá-las. As 

startups desafiam os paradigmas existentes e modificam o mercado e o 

ecossistema de inovação. Deve se compreender as startups como 

empresas com objetivos e formatos diferentes, aprendendo de suas 

qualidades e desenvolvendo iniciativas que também gerem interesse 

nelas, que gerem uma relação de ganhos mútuos. 

 
EMPRESA III: O desejo sempre foi de ter 

relações com startups, por isso a aproximação 

com a academia, que foi muito amistosa, por isso 

a aproximação com startups, para você poder 

fazer coisas diferentes no mesmo lapso de tempo. 

 
EMPRESA V: São dois cenários aqui. Um 

cenário seria uma startup trazer uma agilidade no 

processo interno que não fazemos hoje, isso já 

está acontecendo. Hoje a gente já vê as startups 

como potenciais fornecedores de processo com 

maior grau de novidade e mais ágeis. [...] O 

segundo caso é que a gente tenha uma startup que 

atue no desenvolvimento de projetos de inovação 

em novos negócios, para isso a gente gostaria que 

uma startup conseguisse prototipar uma coisa 

mais rápido que a gente, conseguisse ser uma 

alternativa inclusive de competência.  

 
EMPRESA VI: A startup desafia o status quo, 

cria novos modelos de negócio, muda a dinâmica 

de mercado [...] principalmente no mercado 

financeiro nos últimos 3,4 anos todo mundo 

começou a falar de fintechs, e que elas iriam 

revolucionar a forma que os clientes se 

relacionam com dinheiro, a forma que o cliente 

gerencia suas finanças. 

 
EMPRESA VI: A nossa definição de startup é 

uma empresa que resolve um problema real, no 

mundo real e que cria uma solução com potencial 

de escala. [...] Na nossa opinião a empresa não é 
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empresa ainda se ela não tiver produto 

desenvolvido, se ela não tiver modelo de negócio 

a ser testado e se ela não tiver cliente. 

 
EMPRESA IX: Esse novo conceito de que a 

inovação acontece naqueles negócios mais 

disruptivos. 

 
EMPRESA IX: A grande corporação tem muito 

essa visão de curto prazo. [...] Naquela época os 

orçamentos e os objetivos, eram anuais. Então o 

pessoal colocou um risco pensando no futuro. [...] 

Eu vou pensar numa startups que é pequena, com 

inovação disruptiva. 

 
EMPRESA IX: Se você evoluir 

incrementalmente, tudo bem, mas fora da empresa 

têm muito mais soluções e talentos do que dentro. 

 

 É interessante neste momento, também compreender a diferença 

de interesses e objetivos entre estes dois tipos de empresas. Cada qual 

busca algo diferente em um futuro relacionamento e pretende aprender 

com os pontos fortes do outro. Startups almejam adquirir todo o 

conhecimento e expertise que uma grande corporação possui, assim 

como o acesso a mercado e influência. Ao mesmo tempo, corporações 

vêem nas startups modelos de agilidade e adaptabildiade a serem 

seguidos para se obter sucesso no mercado de hoje. 

 
EMPRESA I: Para começar o relacionamento 

com startups deve-se primeiro alinhar as 

expectativas e seguir o planejamento. 

 
EMPRESA XI: Startup quer ser uma grande 

empresa e a grande empresa quer ser uma startup. 

 

6.1.4. Iniciativas de Engajamento com Startups 

 

Buscando pelo formato de iniciativa de engajamento que mais 

fazia sentido para cada corporação, algumas delas buscaram parceiros 

externos, em alguns casos internacionais, para auxiliar a planejar e 

executar suas primeiras iniciativas. Já outras corporações usaram da 

estratégia de diversificar atuações, aproximando-se de diversas ações de 
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diferentes modelos para testar as abordagens e verificar sinergias com 

suas estratégias internas. 

 
EMPRESA II: A gente trabalhou muito com o 

modelo de inovação aberta, trouxe muita gente de 

fora, então desenvolvemos competências muito 

fortes de relação com o ecossistema de CV, de 

inovação. [...] Nosso modelo é voltado para 

competência, para a gente gerar aprendizado e 

com o aprendizado que a gente ia chegar lá. 

 
EMPRESA IV: Então de uma forma geral, 

estamos aí a 25 anos inovando, crescendo mas, 

principalmente, focando na questão da iniciativa 

nós fomos além de patrocinadores como os outros 

parceiros nosso lá, nós somos co-fundadores. 

 
EMPRESA VI: O que ele tinha era esse apetite 

de aproximação, e começou-se a conversar com o 

pessoal no mercado e numa conversa com a 

RedPoint Ventures que é uma Venture Capital, 

um fundo que está atuando aqui no Brasil desde 

2012, a RedPoint Ventures compartilhou uma 

iniciativa que eles tinham feito na China e no 

Japão e que mudou o mercado da China e do 

Japão a virar um polo de densidade, a virar um 

espaço, um ponto de encontro de empreendedores. 

[...] E falou o seguinte, vamos trazer essa 

iniciativa pro Brasil a gente vai mudar o mercado 

brasileiro de patamar. 

 

Estratégias de menor risco e de menor complexidade como 

hackathons, concursos e eventos foram as formas mais ágeis adotadas 

para iniciar a aproximação com o movimento de startups. Além disso, 

apoiar iniciativas já existentes e ofertadas por outros atores do 

ecossistema foi utilizado como estratégia de aprendizado para as 

corporações. 

 
EMPRESA III: Eu li uma matéria sobre 

hackathon, eu percebi que tem tudo a ver, se é 

integrando o governo e conectando as pessoas. Ai 

voltei com a cabeça determinada de fazer o 

hackathon. [...] A gente fez o hackathon, a gente 
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começou a desenvolver aplicativos para 

atendimento do público. 

.  
EMPRESA VII: A gente tem várias frentes, uma 

delas é o concurso de projetos. [...] Apresentasse 

um problema e a melhor solução ganha um 

prêmio. Esse concurso é estruturado, a gente 

desenha todo, diz o que quer resolver e dá um 

prazo grande para as empresas poderem trabalhar 

nisso e trazerem soluções. [...] O hackathon é 

outra modalidade, uma maratona, coisa rápida. É 

mais utilizada quando a gente não têm o problema 

definido.  

 
EMPRESA IX: Vamos fazer hackathon, então 

nós começamos a apoiar isso. Com a incubadora 

da Unicamp nós tínhamos uma parceria para dar 

apoio no primeiro estágio da unidade de negócios. 

[...] Aceleradora, por não ter uma estrutura, nós 

também fizemos uma parceria com uma empresa 

e ajudamos a selecionar algumas das startups. 

Participamos ativamente, nós demos mentorias. 

  

6.1.5. Ecossistema 

 

O ecossistema regional, onde a corporação está inserido é de vital 

importância para a execução das iniciativas de engajamento. O 

ecossistema seja na forma de aceleradoras, fornecedores, universidades 

e o governo, fornecem para as iniciativas recursos estruturais e 

principalmente de conhecimento. Corporações veem no ecossistema, 

uma fonte de talentos, um meio de conexão com organizações 

inovadoras e fontes de networking. 

 
EMPRESA I: As empresas convivem no 

ambiente com todos os atores do ecossistema. 

Aceleradoras, Incubadoras, todos os atores 

necessários. 

 

EMPRESA II: O ponto fundamental de relação 

com o ecossistema é instigar o pensamento 

genuíno de que ecossistema é isso, é se ajudar, 

todo mundo se ajudar da melhor forma possível. 

[...] Então é a gente se inserir no ecossistema e 
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não como muita empresa faz, querer mandar no 

ecossistema. 

 
EMPRESA VI: É, sim, a academia é um ente 

extremamente importante desse ambiente, desse 

ecossistema, mesmo porque é formadora de 

talentos. 

 
EMPRESA VI: Mas a gente trabalhou com 

várias universidades, alunos virem pra cá assistir 

palestras [...] agora tem férias e têm cerca de 30, 

40 alunos que estão fazendo estágio de férias em 

alguma startup aqui. 

 
EMPRESA VII: Quando a gente identifica uma 

necessidade ou uma demanda, ou um problema 

que não é estruturado e tem um grande grau de a 

gente utilizar inovação para resolver o problema, a 

gente leva esse problema para o ecossistema.  

 
EMPRESA VII: A gente tem um ecossistema 

muito rico com universidades, startups, empresas 

estabelecidas e institutos de tecnologia e 

inovação. [...] Nós somos, como se fosse o elo 

entre o governo e esse ecossistema.  

 
EMPRESA VIII: Sim, a gente se desenvolve 

para a aproximação do ecossistema, porque gente 

entende que a presença não deve ser única e 

exclusivamente em um ponto de contato. 

 
EMPRESA VIII: Do ecossistema, participando 

de hackathons, participando de Startup Weekends, 

promovendo eventos como a semana global de 

empreendedorismo e algumas iniciativas na área 

de vendas. 

 
EMPRESA IX: A inovação mais disruptiva foi a 

partir de 2010, 2011 quando nós estávamos 

trabalhando em envolver mais o ecossistema de 

forma geral, porque, aí entra a prefeitura e criou 

uma prefeitura de inovação, então nós 

conseguimos envolver desde clientes, Sebrae, 

prefeitura municipal, Estado, alguns 
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patrocinadores em um evento aqui, que foi um 

congresso. 

 
EMPRESA IX: A geração do ecossistema, você 

consegue melhorar muito. [...] Hoje a gente já tem 

muito mais contato. 

 
EMPRESA X: Surgiu com o intuito mesmo de 

aproximar o ecossistema, ligando empresas com o 

ecossistema de Belo Horizonte. É um espaço em 

que, existe uma participação intensa da 

comunidade na construção desse espaço e como 

ele vai ajudar as startups e ao mesmo tempo 

grandes empresas do setor privado, têm se juntado 

a esse grupo que acreditam nessa ideia de 

colaboração e nesse movimento de rede. 

 

 Os ambientes onde são inseridas as iniciativas são de 

fundamental importância. A densidade foi citada por algumas das 

empresas entrevistadas como fator principal para a formação de um 

ecossistema que produza resultados e gere inovações. Em um ambiente 

denso o próprio risco da corporação é diluiído, como afirmou Kupp, 

Marval e Borchers (2017). Neste tipo de ambiente é então incentivado o 

compartilhamento, a troca e a colaboração, entretanto como foi 

ressaltado, a corporação deve participar do ecossistema e não regê-lo de 

forma autoritária.   

 
EMPRESA VI: Em vários estudos que falam de 

ambientes de inovação e eles falam que pra um 

ambiente de inovação florescer você precisa de 5 

coisas: acesso a talento, acesso a capital, cultura 

empreendedora, ambiente regulatório e densidade 

 

6.1.6. Planejamento 

 

O planejamento da iniciativa deve estar alinhado com o objetivo 

da corporação a longo prazo. Foi ressaltada pelos entrevistados a 

necessidade de observar tais iniciativas como ferramentas de longo 
prazo, sem retorno imediato, o que afeta a planejamento das ações. 

Deve-se também levar em conta elaborar uma iniciativa com o mínimo 

de barreiras burocráticas possíveis.  



105 
 

 Para concluir a etapa de planejamento, muitas corporações 

utilizam exemplos externos como inspiração, uma vez que o mercado de 

outros países como os EUA e a Europa está muito mais desenvolvido 

que o nosso. 

 
EMPRESA I: O business da empresa que 

determina como ela vai utilizar as startups. 

 
EMPRESA VI: Então para que tivesse o melhor 

radar a iniciativa tinha que ser construída com 

zero barreira. [...] Foi uma quebra de paradigma 

enorme, nós não estávamos acostumados com isso 

e a gente construiu a iniciativa com absolutamente 

zero barreira, isso significa que ele foi concebido 

como uma plataforma totalmente aberta. 

 
EMPRESA X: A gente realmente tenta entender 

os problemas, os desafios e principalmente 

enxergar novos tipos de negócio e formas de 

interagir com as grandes empresas. 

 

O planejamento por si só, não é suficiente para gerar a inovação. 

Ela é um processo contínuo e de aprendizado constante através das 

experiências vividas. Um dos entrevistados afirmou nesta linha de 

raciocínio que a inovação é algo a ser “semeado”, ou seja, construído 

aos poucos de forma a envolver a todos e através do conhecimento 

adquirido em momentos anteriores. 

 
EMPRESA II: Não é o planejamento que leva à 

inovação, você tem que ter experiências diferentes 

e essas experiências, não adianta você planejar. 

Então segundo essa escola, você não planeja a 

inovação, você semeia.  

  

Em iniciativas públicas, o planejamento envolve ainda a 

adequação dos procedimentos aos regimentos e regras internas, que 

muitas vezes impossibilitam a replicação de modelos de iniciativas já 

validadas. 
 

EMPRESA III: A gente levou quase um ano para 

tirar do papel. [...] Primeiro para quebrar 

paradigmas, depois para identificar modalidades. 

[...] O Estado não pode fazer premiação em 
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dinheiro, não pode receber brinde, não pode 

receber nada. Então a modalidade, a gente 

desenhou muito bem para não ter penalidades.  

 

6.1.7. Formato 

 

Os formatos das iniciativas variam de acordo com o tempo de 

relacionamento, periodicidade, maturidade das startups, benefícios 

ofertados, quantidade de empresas envolvidas, formato do 

relacionamento, existência ou não de equity, e no formato de seleção. 

Não há formato base, e sim diferentes modelos e que funcionam a partir 

de suas especificidades.  

 Dentro do que são oferecidos às startups, algumas iniciativas 

focam no networking, conectando startups a outros atores do 

ecossistema, já outras tem estratégias para levarem as startups 

diretamente ao mercado final. 

. 
EMPRESA VI: Acabou sendo pra fazer 

matchmaking. [...] Pra fazer matchmaking de 

empreendedor com empreendedor, de investidor 

com empreendedor, com universidade, grande 

empresa e matchmakings totalmente abertos, seja 

matchmaking para nós, seja pros concorrentes [...] 

simplesmente o único jeito de isso funcionar seria 

fazer algo completamente aberto. 

 
EMPRESA VI: A vocação é estratégia de “Go to 

Market”, significa que a gente ajuda startups a 

atingir o maior número de clientes, a gente coloca 

cliente na boca da startup, só que eu não consigo 

colocar um cliente na boca da startup se aquela 

startup não tiver um produto já desenvolvido, se 

aquela startup não tiver operacional. 

 

A grande maioria das iniciativas entrevistadas não envolvia 

aporte financeiro direto nas startups. Uma vez estabelecido um bom 

relacionamento ou parceria, as corporações indicaram a possibilidade de 

investimento, mas durante o processo de execução da iniciativa não foi 

algo muito encontrado.  

 
EMPRESA II: A inovação tem que começar com 

baixíssimo cash-burn [...] com pouquíssimos 
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recursos para que você possa experimentar muito 

e potencializar o seu aprendizado.  

 
EMPRESA X: O mantenedor aporta dinheiro e 

ele tem a marca dele dentro do espaço e o parceiro 

apoiador apoia com produtos e serviços, não 

coloca dinheiro diretamente.  

 
EMPRESA XI: Nenhum investimento é 

realizado, por qualquer das duas partes [...] sem 

equity. 

 

 Para o processo de escolha e seleção das startups, as estratégias 

também variam, principalmente de relacionadas com o objetivo final da 

iniciativa. Corporações que buscam startups para colaborarem ou 

investirem utilizaram processos seletivos mais rigorosos e assertivos, 

com foco em startups mais maduras e com operações mais consolidadas. 

Enquanto iniciativas com foco em exploração ou aproximação tinham 

foco em um portfólio mais heterogêneo. 

 
EMPRESA IV: Lá eles tinham vários níveis, 

tinham empresas com conceito, com validação, 

outras com protótipo em desenvolvimento, tinha 

outra com produto já finalizado, outras com 

produto finalizado e já com receita. 

 
EMPRESA XI: Escolha das startups é mais 

“sniper”, focado nos desafios das grandes 

empresas [...] mais assertivo. Participam apenas 

startups prontas para ir ao mercado. [...] Com 

origem de qualquer lugar, mas com foco no brasil. 

 
EMPRESA XI: São 13 grandes corporações, 

clientes. [...] Elas não participam da seleção das 

startups. [...] A seleção é feita por nós, baseado 

nas tendências e movimentos de mercado que nós 

identificamos. 

 

6.1.8. Execução 

 

Em iniciativas onde as startups ficam estabelecidas em um 

ambiente para contatos e networking, geralmente a startup paga uma 

taxa de uso do espaço. As corporações fundadoras e parceiras detêm 
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espaços, mas os encontros não são limitados pelo espaço físico da 

iniciativa. Não há problemas na existência simultânea de mais de uma 

corporação por iniciativa. Pelo contrário, essa pluralidade é vista como 

benéfica e não como uma concorrência entre as corporações. 

 
EMPRESA I: As startups podem conversar com 

várias corporações ao mesmo tempo. [...] Não é 

visto como problema, apenas se fossem 

corporações concorrentes de forma clara. 

 
EMPRESA IV: É o que eu te falei, todas elas 

patrocinam, porém nós participamos da criação, o 

incentivo lá atrás, a geração dessa ideia, 

maturação e os outros depois foram convidados a 

participar, enquanto nós fizemos parte do 

processo desde o começo. 

 
EMPRESA VI: A empresa selecionada paga para 

trabalhar aqui [...] todo o nosso pricing, todo o 

nosso preço, é feito com base na média de 

mercado. [...] Então o que a gente oferece quando 

uma startup vem pra cá ela paga para ter mesa, 

cadeira, internet e água. 

 
EMPRESA X: Elas tem um espaço presencial e 

tem uma pessoa que é o canal de comunicação 

entre a empresa e a iniciativa, para poder 

conversar com as startups, [...] para fazer o 

mapeamento das soluções. 

 
EMPRESA X: É uma plataforma aberta [...] as 

startups estão livres para negociar com quem 

quiserem.  

 
Em todos os casos o engajamento ocorre na conexão das startups 

com a cultura interna, utilizando da estrutura da organização seja ela 

física ou na forma de seus colaboradores. Foi relatado de forma comum 

a visita das startups às corporações mesmo nos casos em que as 

iniciativas ocorreram fora da empresa, e essas visitas tinham como 

objetivo aproximar as duas empresas e propiciar a troca de experiências 

entre elas. 
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EMPRESA VIII: Aproveitar a arquitetura da 

compania para impulsionar o desenvolvimento de 

novos negócios de base tecnológica. 

 
EMPRESA IV: Trocavam informações, 

experiências, fazendo perguntas para a nossa área 

de TI, por exemplo, chegavam pro nosso diretor 

de TI, falavam com o nosso pessoal de custumer 

success, falavam com o nosso pessoal de 

marketing, com o pessoal financeiro, com várias 

areas tinham conversas e depois se eles tivessem 

interesse de aprofundar, eles marcaram uma 

reunião com essas áreas, até para poder se 

estruturar um pouco melhor. 

 

6.1.9. Objetivos 

 

O fator de maior divergência entre as corporações é o de objetivo 

das iniciativas por parte das grandes empresas. São várias as motivações 

e não ocorre um consenso neste ponto de discussão. Algumas empresas 

focam em iniciativas que resultem em serviços, produtos e soluções 

complementares as suas, enquanto outras buscas soluções passíveis de 

se tornarem novos negócios no mercado. Já em outro caso, um dos 

objetivos destacados foi o de construir um radar de mercado que 

suportasse a organização com informações valiosas sobre tendências e 

sobre a realidade do mercado.  

 Outras corporações também destacaram o interesse no próprio 

empreendedor da startup como um dos objetivos das iniciativas. Mesmo 

sem planejar, algumas relataram ganhos de marca e de imagem frente ao 

mercado, o que posteriormente passou a ser visto como um dos 

objetivos e benefícios de investir em iniciativas nessa temática. 

 
EMPRESA I: Algumas empresas procuraram 

na iniciativa, startups para criarem soluções 

novas, outras para potencializar a venda de 

produtos ou melhorias para a corporação. 

 
EMPRESA I: Objetivos foram obter 

sustentabilidade futura da empresa e de mercado 

[...] ter ganho de competitividade e transformação 

digital. [...] O nosso foco é de se dedicar mais no 

business do cliente. 
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EMPRESA IV: Isso aí oxigena a nossa empresa, 

é um motivo muito importante para nós, faz a 

gente trazer essa motivação que essas empresas 

têm, para contaminar as nossas áreas, fazer essas 

visitas na nossa empresa é muito bom pra nós 

também, porque eu estou trazendo gente que está 

empreendendo, gente com ideias novas e 

mostrando pros nossos funcionários, essa turma 

que está ai fora, batalhando, que estão buscando 

crescer, com ideias novas. 

 
EMPRESA V: As iniciativas de inovação aqui 

estão focadas na parte de achar novas soluções 

para serem comercializadas pela planta aqui. [...] 

Não só novos produtos, mas podem ser novos 

serviços ou modelos de negócios.  

 
EMPRESA VI: Como grande empresa, precisava 

se aproximar de startups.[...] O radar de mercado, 

onde se diz se vai fazer negócio com alguém, ou 

seja, contratar alguém como fornecedor, se vai 

investir em alguém, se vai comprar alguém, ou se 

vai ser concorrente de alguém. [...] Foram esses 

dois principais motivos, a proximidade do 

executivo e o radar do mercado. 

 
EMPRESA VI: A lacuna de mercado que a gente 

preencheu foi a lacuna de densidade. 

 
EMPRESA VIII: Acho que o principal interesse 

é identificar bons empreendedores que pudessem 

tocar esses negócios. [...] É a questão dos 

empreendedores é muito importante, então acho 

que equipe empreendedora e a questão de 

conhecimento são as principais. [...] Eu acho que 

se fosse para dizer o que seria principal seria 

também a ampliação do portfólio. 

 
EMPRESA IX: No momento agora é mais 

voltado pros próprios negócios, como os negócios 

de TICs e Agro. 

 



111 
 

EMPRESA XI: O objetivo era fazer com que 

grandes empresas mudassem a mentalidade. [...] 

Propiciar o match entre startups e grandes 

empresas. 

 

Além dos objetivos iniciais foram percebidos também outros 

benefícios advindos das iniciativas, principalmente a questão do 

marketing e retorno de imagem para a corporação. As empresas 

referência em ações de engajamento com startups ganharam destaque 

em premiações e na mídia, contribuindo assim com um retorno de 

marca. 

 
EMPRESA VI: Batemos vários recordes de 

posicionamento de marca para o banco, só que 

não era a intenção inicial. 

 

O conhecimento, objeto cerne do PPGEGC, foi citado 

constantemente pelos entrevistados, não como um objetivo direto das 

iniciativas, mas como um pilar de sustentação pelo qual elas são 

planejadas e executadas com sucesso.  

 
EMPRESA II: O conhecimento não é um 

objetivo, mas ele é a fundação é a pedra 

fundamental, é a coisa que amarra tudo isso. [...] 

Conhecimento é mais importante do que dinheiro? 

Não, mas o ponto é, se você fazer sem esse 

conhecimento você não gera o resultado 

econômico de sustentabilidade. 

 

6.1.10. Iniciativas de Exploração 

 

As iniciativas e ações de exploração consistem em atividades 

para se conectar ao ecossistema e compreender como são feitas outras 

iniciativas mais complexas neste movimento. Geralmente é a primeiro 

etapa que as corporações realizam seguindo seus planejamentos. Foram 

relatadas ações principalmente envolvendo a participação em eventos 

externos, sejam nacionais ou internacionais, e a organização de eventos 

internos.  

 
EMPRESA V: Pessoas do time de inovação tem 

ido a eventos que evolvem startups no Brasil 



112 
 

inteiro, inclusive fora também, nos conectando ao 

ecossistema internacional e não só local. 

 
EMPRESA VII: Nós abrimos o espaço, criamos 

uma rede para que essas entidades e as startups 

nos procurem, apresentem as soluções e a gente 

vê que áreas do governo que são interessantes e a 

gente promove apresentações de startups e faz 

esses intercâmbios. 

 
EMPRESA XI: Necessário uma jornada para sair 

do estágio 1 para 4. 

 

6.1.11. Iniciativas de Aproximação 

 

As iniciativas de aproximação consistem em atividades de 

compartilhamento e troca de experiências no intuito de encontrar 

sinergias e participar de trazer a startups para participar do negócio da 

corporação. Faz parte da jornada que finda em atividades de co-criação e 

colaboração, mas que para isso necessita de etapas de maturação. 

 
EMPRESA XI: Não é um programa de 

aceleração, incubação, etc. É um programa de 

aproximação. 

 
EMPRESA IV: Onde a gente disse a eles, 

colocamos alguns insights para eles pensarem e 

em janeiro nós voltarmos a conversar com cada 

um. [...] Porque nós temos interesse e achamos 

que tem espaço para todas elas, de alguma forma 

participar do nosso negócio. 

 
EMPRESA X: O objetivo da mantenedora é a 

aproximação de negócios, ele não tem interesse 

aqui na participação em startups. 

 

6.1.12. Iniciativas de Colaboração 

 
As iniciativas de colaboração são o objetivo de muitas das 

corporações, contudo demandam um maior investimento de recursos e 

de comprometimento interno, o que limita o número de empresas aptas a 

realizar ações deste modelo. É destacado ainda um aumento nas quantias 
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de investimentos feitos nas startups, o que conclui-se é derivado de uma 

maior propensão ao risco por parte das corporações. 

 
EMPRESA II: O que a gente cria com as startups 

é um modelo de parceria. [...] Nós temos 

conhecimento, achamos o seu negócio 

interessante, se vocês quiserem, nós colaboramos. 

[...] Sem compromisso necessário pra nenhum dos 

lados, a startup não tem que dar equity e a gente 

não tem um compromisso de dinheiro.   

 
EMPRESA VIII: O que a gente percebe assim 

nesse modelo é que as corporações estão 

migrando para, por exemplo, iniciativas com risco 

maior, iniciativas com investimento estão virando, 

corporações mirando startups mais maduras, 

tickets sempre entre 500mil e 1 milhão. 

 

6.1.13. Iniciativas de Investimento 

 

Nenhuma das corporações entrevistadas afirmou ter realizado 

ações de investimento direto em startups, investimentos focados 

exclusivamente em retornos financeiros através da revenda destas 

mesmas participações para investidores maiores. Além disso, alguns 

entrevistados não acreditam na possibilidade de ações deste tipo em um 

futuro próximo no país, principalmente devido a questão da maturidade 

das corporações e de questões de governança. 

 
EMPRESA II: Existe um número mágico de VC 

de que você precisa investir em 60 empresas para 

ter retorno de capital, e no Brasil no geral, nós 

temos poucas empresas e temos menos 

competência, custo de capital alto e teria que 

aumentar esse envolvimento para funcionar.  

 
EMPRESA II: O primeiro passo que a gente cria 

não é o de investimento. [...] São startups muito 

novas, é arriscado demais, perde-se dinheiro. 

 
EMPRESA VI: Mas startup, ela não tem 

maturidade, talvez algum dia, mas hoje não. [...] 

Eu diria que quase nenhuma empresa no Brasil 

tem maturidade pra investir em startup. [...] A 
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grande empresa se investir em startup hoje, a 

grande maioria delas, vai matar a startup. 

 

Um investimento financeiro ocorre após um processo de 

colaboração já estabelecido e com bons resultados para a corporação. 

Geralmene as empresas alvo para investimento possuem soluções que 

complementam o P&D interno da organização, o que conecta com o 

estudo de Anderson e Xiao (2016).  Foi indicado também, que os 

valores investidos são relativamente baixos, variando entre 

investimentos seed e de series iniciais. 

 
EMPRESA II: As startups que a gente entende 

que funcionam legal, que tem potencial, que a 

gente vê que a relação aprofundou, a gente faz 

investimento. [...] A gente atua em nível a partir 

de seed.  

 

6.1.14. Dificuldades e Melhorias 

 

Por fim, foram identificados os principais receios e dificuldades 

encontradas pelas corporações nas etapas de planejamento e execução 

das iniciativas, assim como as melhorias propostas e desejadas para 

futuras ações. Com amplo destaque estão as dificuldades de 

relacionamento com as startups. As startups, como identificado por 

Shannon (2017), muitas vezes têm receio em inovar e colaborar de 

forma conjunta com corporações por temerem confidencialidade, terem 

prejuízos ou terem suas ideias copiadas. Ao mesmo tempo, um desafio 

das corporações é não criar barreiras excessivas de entrada, para que ela 

possa então, captar as melhores e mais competentes startups existentes.  

 
EMPRESA I: Startups temem a 

confidencialidades, e a não maturidade de ambos 

é um desafio. 

 
EMPRESA VI: E esse é um dos grandes riscos 

de relacionamento de grandes empresas com 

startups, que é o conceito da seleção adversa. [...] 

Quanto mais barreira você coloca, mais você 

requer daquela relação com aquele empreendedor, 

com aquele inovador, mais medíocre é aquele 

inovador/empreendedor. [...] Quanto menos você 
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coloca de requisito, quanto menos barreira você 

coloca, melhor é aquele empreendedor/inovador. 

 

EMPRESA VII: A gente está enfrentando uma 

certa desconfiança das empresas e das startups, 

porque eles já são “gatos escaldados” de outros 

projetos.  

 
EMPRESA VIII: É um dos grandes receios que 

existem nesse relacionamento é que as startups 

costumam ver as corporações como grandes 

tubarões. 

 
EMPRESA X: As startups precisam saber 

dialogar com esse mundo corporativo, não chegar 

de qualquer jeito, tem que provar resultados, que 

consegue atender uma grande empresa. [...] Do 

outro lado, a grande empresa precisa também 

mudar para começar a conversar com a startup. 

 
EMPRESA XI: Um desafio é o de mind-set, os 

dois tem que entender como o outro funciona [...] 

achar um balanço. [...] É necessária uma 

adaptação dos dois lados. 

 

Já os desafios relacionados à execução das iniciativas permeavam 

principalmente a falta de conhecimento e experiência das grandes 

corporações com ações desse tipo. Os benefícios de serem pioneiros em 

modelos de engajamento exigem ultrapassar desafios e adaptar 

conhecimentos ao longo da execução das atividades. Além disso, a 

corporação deve estar ciente dos riscos envolvidos nas iniciativas. 

Devido a isto, algumas diluem o investimento em diferentes modelos 

que ocorrem simultaneamente. 

 
EMPRESA II: O que a gente foi percebendo ao 

longo do tempo, a gente rodou várias abordagens 

que não funcionaram. [...] Por isso que eu falo, 

que quem está trabalhando com inovação tem que 

estar muito disposto a trabalhar com incerteza. 

[...] Como que você reduz o risco? Você reduz o 

risco porque você está investindo muito pouco em 

cada ação. 
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EMPRESA III: Falta um pouco de visão, de 

empreendedorismo às vezes e mercado, o 

mercado está complexo. [...] Agora que eu penso 

que ele deve tomar um pouco mais de oxigênio 

para respirar. 

 
EMPRESA IV: Nem risco, nem medo, mas 

tivemos muitos desafios porque para nós a 

responsabilidade era grande, e ainda é porque 

você está ali como mentor da empresa, estamos ali 

como referência e a gente não pode decepcionar 

de forma alguma. [...] Eu tenho que fazer o que 

puder e o que eu não puder para trazer informação 

nova, para vislumbrar novas oportunidades, para 

mostrar que nós também já fomos uma startup, 

então a nossa responsabilidade é nossa, esse é o 

nosso desafio. 

 
EMPRESA VIII: Eu acho que teve uma grande 

dificuldade que foi o conhecimento. [...] A gente 

foi bastante pioneira na época. 

 

Outro ponto destacado como limitador é a questão da escala das 

iniciativas. Há uma grande demanda no mercado por iniciativas de 

engajamento, o número de startups cresce a todo ano, mas as iniciativas 

são limitadas em número e em suas dimensões, geralmente com turmas 

pequenas na casa das dezenas de participantes por ciclo. 

 
EMPRESA VI: A nossa dificuldade desde o 

começo até hoje acaba sendo escala. Eu falo 

muito de escala, que a startup tem que ter escala, 

mas a iniciativa não tem escala. [...] A demanda 

do mercado é muito maior do que a gente 

consegue atender. 

 

 Para ações que envolvem eventos ou competições, os receios 

explicitados envolvem a adesão do público interno e externo, assim 

como encontrar no mercado parceiros interessados em apoiar a 
iniciativa. 

 
EMPRESA III: Primeiro a baixa adesão do 

público. Faz todo o movimento, chama gente, 

palestrantes, etc e ai tenho uma baixa adesão. Isso 
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seria decepcionante. [...] O segundo era não ter 

parceiros no mercado para que pudesse apoiar o 

nosso movimento. [...] E a própria aderência do 

público interno em apoiar a iniciativa.  

 

6.2. DISCUSSÃO E SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

A partir da apresentação e análise dos resultados feita na seção 

anterior, é realizada a discussão final da pesquisa e por fim a síntese dos 

resultados encontrados.  

Iniciativas de engajamento com startups assim como outras 

formas de investimento, envolvem riscos devido à incerteza sobre os 

resultados e no caso específico da temática, riscos específicos inerentes 

as startup. A incerteza é parte fundamental do conceito e modelo de 

negócio de uma startup, e sendo assim, as corporações que desejam 

desenvolver iniciativas de engajamento devem estar cientes deste 

contexto. Há diferentes formas de caracterizar os diversos modelos de 

iniciativas de engajamento possíveis. Destaca-se a percepção do 

engajamento como um percurso percorrido pelas corporações e pelas 

startups e que finda na colaboração e em resultados de ganha-ganha para 

ambas as empresas. Tanto corporações quanto startups devem atingir 

determinado patamar de maturidade tecnológica, estrutural e de 

relacionamento para efetivar uma relação de colaboração eficiente.  

 A primeira etapa do percurso é o chamado relacionamento de 

exploração. Nesse momento, a corporação ainda não preparada e sem 

disposição para despender recursos e empregar elevado esforços, 

procura compreender melhor o ecossistema das startups e as diferentes 

iniciativas existentes. Para tanto, procura participar de eventos de 

networking, comunidades de prática, seminários, dentro outras ações 

para instigar o pensamento inovador internamente, garantindo assim 

apoiadores internos que darão o suporte para futuras iniciativas. 

Conquistar a alta gerência mostrou-se essencial para a continuação de 

iniciativas, devido ao fato de que muitas vezes diretrizes top-down são 

necessárias para romper paradigmas e modificar a cultura enraizada da 

empresa estabelecida.  

 Hackathons são outros modelos de engajamento interessantes 

para empresas iniciarem seu movimento em busca de startups. Mesmo 

que na maioria das vezes startups não sejam os participantes dos 

Hackathons, majoritariamente povoados por empreendedores e 

estudantes, o encontro com pessoas de perfis inovadores já são 

suficientes para iniciar um movimento de mudança de comportamento 
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na corporação. Aliado a isso, quando bem planejados e executados os 

hackathons são ferramentas interessantes para desenvolvimentos 

pontuais e soluções ágeis para problemas específicos.  

 Quando mais estruturadas, corporações podem se aproximar de 

programas de incubação e aceleração estabelecidos, no intuito de se 

aproximarem das startups e colher novos conhecimentos sobre 

tecnologias e novos mercado. Iniciativas de aproximação consistem em 

programas voltados para gerar densidade para encontros e trocas de 

conhecimentos. A premissa é de que reunindo uma vasta gama de 

empresas inovadoras de diferentes tipos e com diferentes objetivos é 

construído um ecossistema que propicia a troca e a geração de novos 

conhecimentos e parcerias. Iniciativas como as do Cubo e LinkLab são 

exemplos claros deste conceito, onde diferentes corporações patrocinam 

um espaço de compartilhamento e inovação ocupado ciclicamente por 

startups escolhidas. Não é um ambiente de competição e sim de busca 

por sinergias e funciona baseado na densidade, ou seja, na geração de 

quantidade de encontros e interações para que alguns desses sejam 

aproveitados e gerem resultados.  

 Por fim, quando bem estabelecidas, as corporações podem 

desenvolver e executar suas próprias iniciativas de engajamento e que 

objetivem a colaboração e co-criação de soluções para o mercado no 

formato de novos negócios. É o caso da iniciativa InoveSenior que é 

construída no entorno do processo de colaboração entre as startups e a 

Senior, empresa mantenedora e idealizadora do projeto.  

 Outro ponto importante é a necessidade de as corporações 

investirem em diferentes modalidades de engajamento. As próprias 

iniciativas estão sendo transformadas com o passar dos anos e não existe 

um consenso sobre qual o formato mais rentável e ideal para cada 

situação. A tendência é de que as iniciativas continuem a mudar-se 

seguindo a característica mutável das startups, cerne dos programas de 

engajamento. Novos formatos como as aceleradoras corporativas devem 

tornarem-se cada vez mais comuns, assim como iniciativas que 

envolvam ainda mais parceiros do ecossistema de inovação, como 

investidores, o governo e a academia. 

 No Brasil, o que percebeu-se é que as corporações ainda não 

estão prontas para realizarem investimentos financeiros propriamente 

ditos. Isto segue o mercado de fundos de investimento ainda muito 

recente no país e que não reflete o fluxo de investimentos em outros 

países como os EUA. As próprias corporações brasileiras não 

demonstraram interessem em investir diretamente em startups em um 

período próximo no futuro. Esse investimento também depende da 
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maturidade das startups e do ecossistema que deve apoiar esses 

investimentos, os fornecendo também uma saída e o resultado final para 

a corporação. 

 Do ponto de vista das corporações sem fins lucrativos e 

conectadas com o poder público, engajar-se com startups é uma forma 

ágil e barata de resolver desafios e aumentar a suas capacidades de 

desenvolvimento. Muitas vezes essas corporações encontram-se 

limitadas tecnologicamente e em conhecimentos, devido as suas amarras 

corporativas e veem nas startups um gargalo de conhecimento e uma 

oportunidade para resolver questões anteriormente insolúveis.  

 Por mais que as limitações de uma estrutura pública impeçam a 

adoção de qualquer modelo de engajamento, ainda assim, existem 

algumas opções viáveis para este tipo de corporação engajar-se de forma 

eficiente com startups. Estas podem oferecer suas estruturas, acesso a 

clientes e conhecimentos em troca de serviços e troca de conhecimentos 

com startups, Para tanto, podem desenvolver eventos e hackathons, 

assim como participar de ambientes de aproximação e networking. 

Através das entrevistas aplicadas com os responsáveis por 

diferentes iniciativas de engajamento foi possível compreender as 

motivações e identificar como corporações planejam e executam o seu 

percurso direcionado para a colaboração com startups. Foi possível 

também verificar as diferenças entre corporações de acordo com a sua 

finalidade, experiências com iniciativas passadas e objetivos esperados 

com tais ações. A falta de um modelo único gera incertezas tanto nas 

corporações quanto nas startups, que estão aprendendo na prática como 

melhor engajarem-se e colaborarem forma eficiente para ambos. 

Observou-se que inicialmente o modelo de hackathon é o mais 

utilizado, principalmente pelas corporações que desejam conhecer mais 

sobre o ecossistema e iniciar a mudança cultural de incentivo à 

inovação. Em um segundo momento, as iniciativas de open innovation 

baseados na construção de um ambiente de relacionamento e networking 

são as mais presentes. 

Por fim, foram elaboradas recomendações e sugestões para as 

corporações que já possuem e para as que desejam começar iniciativas 

de engajamento com startups.   

 

6.3. RECOMENDAÇÕES PARA AS CORPORAÇÕES 

 

A partir da análise realizada, elaboraram-se algumas 

recomendações para corporações que já possuem iniciativas de 
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engajamento com startups e corporações que desejam iniciar seus 

percursos no tema.   

 

Para as organizações que desejam iniciar atividades de 

engajamento: 

 

 Organize suas estruturas internas ao entorno da 

inovação, se possível crie um programa exclusivo e com 

funcionários com dedicação exclusiva ao tema; 

 Identifique um patrocinador interno para as iniciativas 

de engajamento; 

 Participe ativamente do ecossistema de inovação local e 

regional; 

 Não isole sua equipe de inovação do resto da empresa, 

pois toda a empresa deve ser envolvida do processo com as 

startups; 

 Elabore ações de divulgação e sensibilização internas, 

acerca da cultura de inovação que se deseja implantar/ampliar. 

 

Para as organizações que já participam de atividades de 

engajamento: 

 

 Construa estruturas e processos que permitam a 

governança durante e depois dos projetos compartilhados e a 

colaboração com as startups; 

 Diminua as barreiras culturais impostas às startups 

durante o relacionamento; 

 Colabore e não domine as startups, estas procuram 

parceiros e não donos para seus negócios; 

 Compreenda que relacionamentos são iniciativas de 

longo prazo e que os resultados muitas vezes não aparecem 

logo no início dos ciclos; 

 Mova-se cada vez mais rápido para acompanhar as 

mudanças no mercado e no ecossistema, testando novos 

formatos de relacionamento e não ficando presos a um único 

modelo. 
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7. CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação pretendeu completar o objetivo geral de 

elaborar um conjunto de orientações para a concepção de iniciativas de 

engajamento entre corporações e startups. Assim, realizou-se uma 

revisão sistemática na literatura sobre a temática e um estudo de campo 

envolvendo entrevistas com responsáveis por diferentes iniciativas. No 

Capítulo 6, a partir da análise e discussão dos resultados, foram 

elaboradas as orientações para as corporações, concluindo-se assim o 

objetivo inicialmente proposto.  

Da mesma forma, em relação aos objetivos específicos, entende-

se que estes foram alcançados. Para identificar as iniciativas de 

engajamento entre corporações e startups foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura (Capítulo 4) que finalizou com a identificação 

das iniciativas no item 4.5. Procurando atender ao objetivo de investigar 

as iniciativas existentes no país realizou-se um levantamento em 

diferentes fontes de dados que propiciassem um panorama da realidade 

brasileira. Este foi alcançado visto que foram constatadas listagens como 

a apresentada no item 5.2.1. Por fim, antes de desenvolver orientações 

para aprimorar as iniciativas de engajamento e responder a pergunta de 

pesquisa, foi feita a comparação dos processos e motivações de 

iniciativas (Capítulo 6), a partir das entrevistas em profundidade com 

onze responsáveis de diferentes corporações. 

 Considero o tema de inovação vital para a sobrevivência das 

grandes corporações no mercado dinâmico e competitivo de hoje. Deste 

modo destaco a importância do desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas a esta temática e principalmente se conectando com o 

movimento das startups, tendo em vista que estas são responsáveis hoje 

por grande parte das inovações mais disruptivas no mercado.  

As dificuldades encontradas no estudo derivam de vários motivos 

como o número baixo de pesquisas relacionadas ao tema e, no Brasil, o 

fato do movimento ser incipiente. A pesquisa se desenvolveu através da 

coleta de dados com onze corporações e a necessidade de entrevistas 

responsáveis pelas iniciativas foi um fator dificultador para a execução. 

Inicialmente pretendia-se realizar um levantamento quantitativo com 

todas as corporações participantes desse movimento, em torno de 90 

organizações. Entretanto devido à dificuldade de contato direto e a 

especificidade do respondente que deveria ser detentor de 

conhecimentos a cerca do planejamento e execução dos processos de 

engajamento, optou-se pelo estudo em profundidade com uma seleção 

menor. O roteiro da entrevista previamente elaborado foi importante 
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para a condução da etapa e a participação ativa e engajada dos 

entrevistados foi ponto positivo para a coleta de dados. Todos 

demonstraram interesse nos resultados e indicaram novos potenciais 

participantes que poderiam também agregar na pesquisa. 

O modelo ideal para a condução das entrevistas seria o 

presencial, infelizmente por limitações de deslocamento utilizou-se de 

ferramentas tecnológicas para o contato. Ocorreram ainda dificuldades 

de conexão durante as entrevistas, mas estas não atrapalharam a coleta 

de dados como um todo. Considero interessante, em pesquisas futuras, 

reunir diferentes responsáveis em um encontro no formato de 

comunidade de prática, no intuito de troca de experiências e validação 

de novos modelos. 

 A contribuição científica desta dissertação foi fazer uma 

investigação sobre os diferentes modelos de engajamento entre 

corporações e startups, sendo este um campo amplo e ainda muito pouco 

explorado. Percebi a existência de várias pesquisas específicas sobre 

determinadas iniciativas, ao mesmo tempo em que uma lacuna na 

literatura de estudos integradores e com uma visão mais sistêmica. Do 

ponto de vista acadêmico a dissertação contribui ainda com a 

classificação das iniciativas encontradas frente ao tipo de 

relacionamento existente entre corporações e startups.  

Por fim entende-se que as recomendações propostas por essa 

pesquisa e o levantamento realizado podem contribuir com as 

corporações que já realizam iniciativas de engajamento e principalmente 

com as que estão iniciando seu movimento e que necessitam de mais 

informações e conhecimentos para concluírem seus planejamentos e 

melhor executarem suas ações. 

 

7.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros propõe-se avaliar a 

participação de outros atores como fundos de investimento e a própria 

academia nas iniciativas de engajamento. Este trabalho concentrou-se na 

visão das corporações, desta forma compreender a visão de outros atores 

do ecossistema é importante para uma visão mais completa dos 

processos. Outro aspecto interessante a se realizar em trabalhos futuros 
seria a aplicação da mesma metodologia de pesquisa nas startups 

participantes de iniciativas de engajamento, no intuito de avaliar o 

índice de sobrevivência das delas e compará-las com outras startups que 

percorreram diferentes percursos.  
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Também poderiam ser desenvolvidos como trabalhos futuros 

novos estudos sobre tendências de programas de inovação para 

corporações e empresas de menor porte, visto que este é um movimento 

recente e dinâmico. Por fim, propõe-se retornar nas empresas 

entrevistadas para avaliação de seus resultados após determinado 

período de tempo, focando desta vez em estudos quantitativos para 

validar a eficiência financeira das diferentes iniciativas para as 

corporações. 
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9. APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA A BUSCA 

SISTEMÁTICA NA LITERATURA 

 

01. OBJETIVO 

 

Compreender os principais modelos de iniciativas de 

engajamento entre coporações estabelecidas e startups, assim como os 

critérios para avaliação e seleção destes modelos.  

 

02. FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA: 

 

Quais são iniciativas de engajamento entre startups e corporações 

descritas na literatura e como são caracterizadas? 

 

03. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

 

Campos de Pesquisa:  Título 

Resumo 

Palavras-chave 

 

Áreas de Estudo:  Business, Management and 
Accounting 

Social Sciences Business 

Economics, Econometrics and Finance  
Decision Sciences  

    Multidisciplinary 
 

Temporalidade:   Ano de Publicação > 2008 

    Ano de Publicação < 2017 

 

Idioma:    Sem restrição 

 

Tipo de Documento  Sem restrição 

 

04. ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

 
Scopus:  

 

( TITLE-ABS-KEY ( startup )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( engage* ) )  AND  PUBYEAR  >  

2007  AND  PUBYEAR  <  2018  AND  ( LIMIT-
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TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "MULT" ) ) 

 

( TITLE-ABS-KEY ( corporat* )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( startup ) )  AND  PUBYEAR  >  

2007  AND  PUBYEAR  <  2018  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "DECI" ) ) 

 

( TITLE-ABS-KEY ( startup )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( open  AND innovation ) )  AND  

PUBYEAR  >  2007  AND  PUBYEAR  <  2018  

AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" ) ) 

 

Science Direct: 

 

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-

ABSTR-KEY(Engage*) and TITLE-ABSTR-

KEY(Startup)[All Sources(Business, Management 

and Accounting,Decision Sciences,Economics, 

Econometrics and Finance,Social Sciences)]. 

 

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-

ABSTR-KEY(Corporat*) and TITLE-ABSTR-

KEY(Startup)[All Sources(Business, Management 

and Accounting,Decision Sciences,Economics, 

Econometrics and Finance,Social Sciences)] 

 

pub-date > 2007 and pub-date < 2018 and TITLE-

ABSTR-KEY(Startup) and TITLE-ABSTR-

KEY(Open Innovation)[All Sources(Business, 

Management and Accounting,Decision 

Sciences,Economics, Econometrics and 

Finance,Social Sciences)]. 

 

Portal Periódicos Capes: 
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data de publicação > 2007 e data de publicação < 

2018 e QUALQUER (engajamente com startup)  

 

data de publicação > 2007 e data de publicação < 

2018 e QUALQUER (inovação aberta) e 

QUALQUER (startup) 

 

05. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO CRÍTICA E SELEÇÃO 

 

A fim de serem selecionados os artigos devem obedecer aos 

seguintes critérios de seleção: 

 

 Título do documento está em conformidade com o objetivo da 

pesquisa. 

 Após leitura crítica do resumo, confirmada aderência. 

 Possuir disponibilidade de acesso. 

 

06. COLETA DOS DADOS 

 

3.2.6 Quinta Etapa: Coleta de Dados 

 

07. SÍNTESE DOS DADOS 

 

3.2.7 Sexta Etapa: Síntese dos Dados 
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10. APÊNDICE B - LISTA DE DOCUMENTOS DA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 
Tabela 11 - Lista de Documentos da Revisão Sistemática 

N° AUTOR TÍTULO ANO 

1 

Benson, David e 

Ziedonis, 

Rosemarie 

Corporate Venture Capital as a 

Window on New 

Technologies: Implications for 

the Performance of 

Corporate Investors 

When Acquiring Startups 

2009 
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Benson, David e 

Ziedonis, 

Rosemarie 

Corporate venture capital and 

the returns to acquiring 

portfolio companies 

2010 
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Hockerts, Kai e  
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Rolf 

Greening Goliaths versus 

emerging Davids — 

Theorizing about the role of 

incumbents and new entrants in 

sustainable entrepreneurship 

2010 

 

4 
Minshall, Tim et 

al. 

Making "Asymmetric" 

partnerships work 
2010 
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Okamuro, 

Hiroyuki, Kato, 

Masatoshi e 

Honjo, Yuji 

Determinants of R&D 

cooperation in Japanese start-

ups. 

2011 
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Prashantham, 

Shameen e 

Kumar, K. 

How do new ventures in MNC 

ecosystems proactively 

overcome interfirm 

asymmetries? 

2011 
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Bastias, Alfonso 
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to achieve innovation, 

corporate entrepreneurship and 

spinoff in Chilean companies 

2011 
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Broughman, 

Brian e Fried, 

Jesse 

Carrots and sticks: How VCs 

induce entrepreneurial teams to 

sell startups 

2012 

9 
Coyle, John e 

Polsky, Gregg 
Acqui-hiring 2013 

10 
Järvinen, Janne 

et al. 

From agile software 

development to mercury 

2014 
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business 

11 Morgan, Howard 

Venture capital firms and 

incubators: Corporations can 

work with venture capitalists to 

leverage the strengths of both 

worlds 

2014 

12 
Tietz, Gustavo et 

al. 

Business incubators in brazil: 

Main gaps to be explored by 

academic researchers 

2015 

13 
Yildirim, Nihan 

e Şimşek, Kubra 

Challenges in open innovation 

for ICT companies in 

technology development zones. 

2015 

2015 

14 

Weiblen, Tobias 

e Chesbrough, 

Henry 

Engaging with startups to 

enhance corporate innovation 
2015 

15 

Uslu, Tuna, 

Eryiğit, Nimet e 

Çubuk, Duygu 

Individual and organizational 

effects of the corporate 

practices with the mediating 

role of lean intrapreneurship: 

differences between public and 

private sector in Turkey 

2015 

16 
Ghezzi, Antonio 

et al. 

A role for startups in 

unleashing the disruptive 

power of social media. 

2016 

17 

Kanbach, 

Dominik e 

Stubner, Stephan 

Corporate accelerators as 

recent form of startup 

engagement: The what, the 

why, and the how 

2016 

18 Kohler, Thomas. 

Corporate accelerators: 

Building bridges between 

corporations and startups 

2016 

19 

Anokhin, sergey; 

wincent, joakim; 

oghazi, pejvak. 

Strategic effects of corporate 

venture capital investments. 
2016 

20 

Georgallis, 

Panayiotis 

Panikos e 

Durand, 

Rodolphe 

Achieving High Growth in 

Policy-Dependent Industries: 

Differences between Startups 

and Corporate-Backed 
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2017 
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21 

Kupp, Martin, 

Marval, Moyra e 

Borchers, Peter 

Corporate accelerators: 

fostering innovation while 

bringing together startups and 

large firms 

2017 

22 

Livieratos, 

Antonios e 
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Panagiotis 

Corporate venture capital 

programs of European electric 

utilities: Motives, trends, 
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2017 

23 

Voigt, Martin e 
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Dutch Publishing Industry 

Seeks Startups Through the 

Renew the Book Competition 

2017 

24 

Frederiksen,  

Dennis Lyth e  
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How do entrepreneurs think 

they create value? A scientific 
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Startup approach. 

2017 

25 

De Lurdes 

Calisto,  

Maria e Sarkar,  

Soumodip 
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entrepreneurial life: Towards a 

clarification of the corporate 

entrepreneurship process. 
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26 

Richter, Nancy,  

Jackson, Paul e  
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Thomas 

Outsourcing creativity: An 

abductive study of open 
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27 
Hossain, Mokter 

e Simula, Henri 

Recycling the unused ideas and 

technologies of a large 

corporation into new business 

by start-ups 

2017 

28 
Bandera, Cesar e  

Thomas, Ellen 

Startup incubators and the role 

of social capital 
2017 

29 
Spender, Cohn- 

Christopher et al. 

Startups and open innovation: a 

review of the literature 
2017 

30 
Cotei, Carmen e  

Farhat, Joseph 

The M&A exit outcomes of 

new, young firms. 
2017 

31 

Sauberschwarz,  

Lucas e Weiss,  

Lysander 

How corporations can win the 

race against disruptive startups 
2018 

FONTE: Do Autor 
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11. APÊNDICE C - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DA 

ENTREVISTA 

 

Geral 

 Dados da empresa 

o Quando a empresa foi fundada? 

o Quantos funcionários? 

o Quais os serviços e produtos que ela oferece? 

o Onde ela atua? 

Inovação 

 Processo de inovação na organização; 

o Como é o processo de inovação na corporação? 

o Existe uma estrutura ou departamento 

específico? 

 Fomento ao intraempreendedorismo;  

o De que forma a empresa lida com o 

intraempreendedorismo? 

o Realiza alguma ação para o fomento da 

prática? 

 Cultura de inovação; 

o Qual é a relação da corporação com a 

inovação? 

o Como é a relação da inovação com a cultura da 

empresa? 

Startups 

 Entendimento por startups; 

o De que forma a corporação compreende as 

startups? 

 Relação com startups; 

o A corporação se relaciona com alguma startup 

na forma de parceira, cliente ou fornecedora? 

o Como é essa relação? 

 Tipos de startups que geram interesse; 

o Quais os tipos de startup que geram interesse 

na corporação? 

 Tipos de iniciativas de engajamento com startups; 

o Quais iniciativas a corporação já realizou para 

se engajar com startups? 

o Quando elas foram realizadas? 

o  



150 
 

Iniciativa 

 Nome da iniciativa; 

o Qual o nome da iniciativa? 

 Temporalidade; 

o Quando ela ocorreu? 

o Quantas vezes ela já ocorreu? 

 Duração; 

o Qual a duração da iniciativa? 

 Formato; 

o Como é estruturada a iniciativa? 

o Quem é envolvido? 

o Como foi o planejamento? 

o Onde foi realizad? 

 Origem das startups; 

o Qual a origem das startups? 

 Negociação acionária; 

o Ocorreu negociação de participação das 

startups? 

 Relacionamento e governança com startups; 

o Como foi o processo de relacionamento com as 

startups? 

o Como ocorreu a governança com as startups 

que de fato colaboraram com a corporação? 

 Investimento econômico e financeiro; 

o Quais foram os investimentos financeiros 

feitos nas startups? 

o Quais foram os investimentos econômicos 

realizados nas startups? 

 Processo de seleção das startups; 

o Como ocorreu o processo de seleção das 

startups? 

o Quem planejou e realizou o processo seletivo? 

 Envolvimento corporativo; 

o De que forma ocorreu o envolvimento da 

corporação? 

o Como foi a participação da alta gerência? 

 Alinhamento das startups com a estratégia corporativa; 

o As startups participantes tinham produtos ou 

serviços alinhados com a estratégia da da corporação 

ou eram considerados novos negócios?  

 Estrutura física da iniciativa; 
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o Foi utilizada uma estrutura específica para a 

iniciativa? 

 Parcerias na iniciativa; 

o Durante a execução da iniciativa, a corporação 

contou com o auxílio de parceiros? 

 Pós- iniciativa; 

o Como ocorre o processo de relacionamento pós 

iniciativa? 

 Interesses e objetivos; 

o Quais os interesses e objetivos da corporação 

em executar uma iniciativa de engajamento? 

o Quais foram os benefícios percebidos? 

 Riscos e receios pré iniciativa; 

o Quais era os riscos e receios que a corporação 

tinha antes de conceber a iniciativa? 

 Dificuldades e melhorias possíveis; 

o Quais foram as dificuldades durante o 

processo? 

o Quais melhorias são possíveis para os 

próximos? 

 Engajamento ideal; 

o Como a corporação vê o engajamento ideal 

entre uma startup e uma corporação? 
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12. APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa 

“Engajamento entre corporações e startups na quarta era da 

inovação”. 
Você foi selecionado intencionalmente e sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. 

O objetivo deste estudo é compreender como grandes 

corporações brasileiras planejam e executam iniciativas para se 

aproximar e engajar com startups, visando melhorar seus processos de 

inovação. 

A coleta de dados será efetuada por meio de entrevistas 

semiestruturadas. As informações obtidas durante essa pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação, sendo 

assim, não há menção nem identificação dos pesquisados.  

Durante a análise dos dados, tanto os registros sonoros das 

entrevistas quanto os textos resultantes das transcrições serão 

arquivados. Apenas o pesquisador envolvido com o projeto terá acesso 

aos dados. Qualquer característica, nome ou evento que possibilite a 

identificação dos participantes será modificado. Reitero que a pesquisa 

proposta possui apenas fins acadêmicos. 

 Com a sua participação, você estará contribuindo para que 

possamos aprofundar nossos conhecimentos na condução de entrevistas 

em profundidade. 

Você está recebendo uma cópia deste termo onde constam e-mail, 

telefone e endereço do pesquisador principal. Com eles, você pode tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

 

 

Thiago Zilinscki Furlani 

Mestrando 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento 
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Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha 

participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

Nome                                                                       Assinatura 

 

 

__________________________________,  ____/____/2017 

Local                                                                Data 
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13. APÊNDICE E - ENTREVISTADOS DURANTE A ETAPA DA 

COLETA DE DADOS 

 
Tabela 12 - Entrevistados 

ORGANIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CARGO/FUNÇÃO 

1 ENTREVISTADO A 
Diretor Geral da 

Iniciativa 

2 ENTREVISTADO B 

Coordenador 

corporativo dos 

programas de 

inovação 

3 ENTREVISTADO C Diretor de TIC 

4 ENTREVISTADO D 
Analista de Novos 

Negócios 

4 ENTREVISTADO E 

Engenheira de 

Desenvolvimento de 

Produto 

5 ENTREVISTADA F 
Diretora Geral da 

Iniciativa 

6 ENTREVISTADO G Vice-Presidente 

7 ENTREVISTADO H 
Coordenador de 

Inovação 

8 ENTREVISTADO I 
Gestor Chefe de 

Inovação 

9 ENTREVISTADO J 
Vice-Presidente de 

Investimento 

10 ENTREVISTADO K 

Gestor Chefe de 

Novos investimentos 

e Inovação 

11 ENTREVISTADO L 
Gerente Senior de 

Inovação Aberta 

FONTE: Do Autor 

 

 

 

 




