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RESUMO 
 
 
Em um ambiente cada dia mais complexo, as questões relacionadas ao 
desenvolvimento econômico e aos impactos ambientais trazem mais desafios para 
as empresas. Este estudo tem por objetivo compreender e analisar como os micro e 
pequenos negócios sustentáveis buscam e aproveitam as oportunidades e criam 
vantagens competitivas a partir do estudo do conceito de empreendedorismo 
estratégico e da análise do modelo avançado de empreendedorismo estratégico. A 
pesquisa foi realizada em empresas localizadas na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, localizada no estado de São Paulo no Brasil. Essa região se 
destaca pela diversidade de negócios e, principalmente, por seu setor industrial. O 
método adotado para construir o estudo é qualitativo com objetivos exploratório e 
descritivo, pois se busca compreender, de forma profunda, os casos estudados. No 
primeiro momento, a pesquisa se posiciona como documental, relacionada ao 
levantamento de dados secundários por meio das plataformas virtuais para a 
identificação da amostra composta por sete empresas. Por fim, a pesquisa se 
caracteriza como estudo de caso, realizada por meio do estudo de múltiplos casos. 
O instrumento de coleta de dados adotado foi a entrevista semiestruturada 
direcionada aos sócios gestores das organizações. Os dados foram tratados por 
meio das análises intra e intercasos, com abordagem de sensemaking e, para 
auxiliar a organização das palavras, foi utilizado o software Iramuteq. Os dados 
coletados possibilitaram compreender e analisar como ocorre o processo de 
empreendedorismo estratégico em cada uma das organizações participantes e 
também a relação entre elas na análise intercasos. O modelo avançado de 
empreendedorismo estratégico mostrou-se eficiente em apontar a resposta à 
questão-problema desta dissertação, respondendo aos objetivos geral e específicos 
da pesquisa. Os resultados apontaram o processo de empreendedorismo estratégico 
e seus benefícios e possibilitou identificar o perfil dos empresários e os principais 
desafios dos micro e pequenos negócios sustentáveis. Como conclusão, a pesquisa 
contribui para ampliar a discussão acadêmica sobre as temáticas do 
empreendedorismo estratégico e dos negócios sustentáveis e, mesmo não sendo 
seu objetivo, o estudo aponta informações empíricas sobre o desenvolvimento de 
empresas dentro de um recorte de tempo de crise global decorrente da pandemia de 
Covid-19, denotando sua contribuição prática.  O estudo compreende sua limitação 
também relacionada às condições do momento de pandemia, na impossibilidade de 
realizar as entrevistas in loco, mas o resultado positivo apresentado pela maioria das 
empresas participantes durante o cenário da pandemia pode ser relevante e 
contribuir com estudos futuros sobre resiliência das organizações diante de tal 
cenário. Como considerações finais, este estudo soma-se ao de outros autores 
apresentados nesta pesquisa, que ressaltam a importância de se ampliar estudos 
sobre empreendedorismo estratégico no Brasil e que apontam o empreendedorismo 
estratégico como uma ferramenta que possibilita ao gestor informações importantes 
para gerir seus negócios. A autora desta pesquisa aponta que os estudos de 
empreendedorismo estratégico em negócios sustentáveis podem ser ampliados, 
considerando a participação de outros atores sociais e outras regiões brasileiras e 
internacionais.  
 
Palavras-chave: Gestão. Desenvolvimento Regional. Empreendedorismo 
Estratégico. Negócios Sustentáveis. Micro e Pequenos Negócios. 



 

 

ABSTRACT 
 

STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AS A MANAGEMENT TOOL FOR MICRO 
AND SMALL SUSTAINABLE ENTREPRISES IN THE VALE DO PARAÍBA AND 

LITORAL NORTE METROPOLITAN REGION 
 

In an environment each time more complex, issues related to economic development 
and environmental impacts bring more challenges to companies. This study aims to 
understand and analyze how micro and small sustainable businesses seek and take 
advantage of opportunities, and create competitive advantages based on the study of 
the concept of strategic entrepreneurship and the analysis of the advanced model of 
strategic entrepreneurship. The research was carried out in companies located in the 
Metropolitan Region of Vale do Paraíba and Litoral Norte, located in São Paulo state, 
Brazil. This region stands out for its diversity of business, especially in industrial 
sector. The method adopted to build the study is qualitative with exploratory and 
descriptive objectives, to deeply understand the studied cases. In the first moment, 
the research is as a documentary related to the collection of secondary data through 
virtual platforms to identify the sample composed of seven companies. Finally, the 
research is characterized as a study case, carried out through the study of multiple 
cases. The data collection instrument adopted was the semi-structured interview 
directed to the managing partners of the organizations. Iramuteq software was used 
to analyze the data using cross case and with case analysis with a sensemaking 
approach. The collected data made it possible to analyze and understand how the 
strategic entrepreneurship process occurs in each of the participating organization 
and the relationship between them in the with case analysis. The advanced model of 
strategic entrepreneurship has proved to be efficient in pointing out the answer to the 
problem question of this dissertation, answering the general and specific objectives of 
the research. The results made it possible to identify the strategic entrepreneurship 
process and its benefits, the profile of the entrepreneurs involved and the main 
challenges of micro and small sustainable businesses. As a conclusion, the research 
contributes to broaden the academic discussion on the themes of strategic 
entrepreneurship and sustainable business, and even though it is not its objective, 
the study points to empirical information on the development of companies within a 
time frame of global crisis resulting from the Covid-19 pandemic, denoting its 
practical contribution. The study is limited also due to the conditions of the pandemic 
moment, which made it impossible to conduct the interviews on the spot, but the 
positive result presented by most participating companies during the pandemic 
scenario may be relevant and contribute to future studies on the organizations' 
resilience facing this scenario. As final considerations, this study adds itself to studies 
of other authors presented in this research that emphasize the importance of 
expanding studies on strategic entrepreneurship in Brazil and that point out strategic 
entrepreneurship as a tool that provides the manager with important information to 
manage his business. The author of this research points out that the studies of 
strategic entrepreneurship in sustainable business can be expanded by considering 
the participation of other social actors and other Brazilian and international regions. 
 
Keywords: Management. Regional development. Strategic Entrepreneurship. 
Sustainable Business.  Micro and Small Enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O século XXI pode ser caracterizado como um novo cenário competitivo, que 

pode ser descrito por quatro forças poderosas a cujas pressões empresas não estão 

imunes: mudanças, complexidade, caos e contradições. Esse cenário tornou o 

ambiente de negócios mais dinâmico, em que reside um cenário de incertezas e 

ambiguidades para as organizações que buscam criar valor e gerar riqueza 

(BETTIS; HITT, 1995; HITT et al., 2011). 

Nesse ambiente, a discussão sobre os impactos do desenvolvimento 

econômico no meio ambiente atribuindo responsabilidade ao estilo de vida, a 

padrões de consumo das pessoas e às produções industriais insustentáveis pela 

destruição da natureza traz maiores desafios para as empresas (PORTILHO, 2005). 

Segundo Cook et al. (2016), já existe uma tendência de consenso entre os 

pesquisadores de que as causas da degradação ambiental estão relacionadas com 

a forma como a sociedade consome e utiliza os recursos naturais.  

No Brasil, assim como em diversas partes do mundo, as questões sobre 

produção e consumo sustentável (PCS) foram abordadas em diversos estudos. Na 

tese elaborada por Pagotto (2019), o pesquisador evidenciou que as relações entre 

produção e consumo estão em discussão no cenário mundial dada a constatação 

por Estados e sociedade civil dos limites do ecossistema.  

Para o autor, esforços diplomáticos têm sido evidenciados resultando em 

protocolos e relatórios que buscam alternativas para questões complexas de 

produção e de consumo sustentáveis. Ainda, diante dessa realidade, o estilo de vida 

baseado no consumo opulento de empresas insustentáveis não é sustentado. 

Para Hitt et al. (2011), um cenário complexo movido por incertezas e 

ambiguidades exige decisões mais éticas e ressalta a importância de se reconhecer 

a influência da criticidade dos consumidores para as estratégias, as decisões e as 

ações de sucesso das empresas para gerar valor e explorar vantagens competitivas.  

A relação da criticidade dos consumidores também é abordada por Silva e 

Lopes (2014), que ressaltam que os consumidores têm buscado, cada vez mais, 

organizações com imagem e reputação verde ou sustentável, que transmitam 

confiança, responsabilidade social e ambiental obrigando, assim, uma evolução 

conceitual e mudança de paradigma. 
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Dentro de um mercado cada dia mais competitivo e complexo, o 

empreendedorismo estratégico é reconhecido como a junção dos conceitos de 

gestão estratégia e de empreendedorismo que se apresenta como uma ferramenta 

importante, pois visa à busca de novas oportunidades de negócios, à criação de 

vantagens competitivas e à implementação de estratégias empreendedoras 

promovendo a criação de riqueza (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2016). 

Gancarczyk (2020) realizou um estudo polonês sobre empreendedorismo 

estratégico (EE) na indústria do lazer esportivo na Europa. Seu estudo apontou o EE 

como um fator chave para o desenvolvimento das organizações e, apesar de 

apresentar várias definições, seu conceito é pautado em fatores como a busca de 

oportunidades em que os empreendedores possam utilizar suas habilidades para 

criar produtos e serviços e a identificação e avaliação de oportunidades de atuação 

de diferentes formas que ainda não foram exploradas no mercado.  

No Brasil, as pequenas e médias empresas correspondem a 99% do número 

total de empresas existentes e 52% do total de empregos registrados em carteira, o 

que demonstra seu papel dentro do desenvolvimento econômico. Entretanto, elas 

são mais suscetíveis aos movimentos complexos e aos desafios do mercado, sendo 

que apenas 77% do MEIs (microempreendedores individuais) e 58% das MPEs 

(micro e pequenas empresas) sobrevivem aos primeiros 2 anos (SEBRAE, 2016). 

Esses dados se relacionam com estudos que mostram que as micro e 

pequenas empresas são mais eficazes ao identificar oportunidades no mercado e 

criar novos negócios; porém, são ineficazes ao se apropriar do valor criado para 

gerar vantagem competitiva, sendo este último realizado mais facilmente por 

grandes empresas (AGTHA; GAFFOROVA, 2019).  

Diante disso, os dados apontados pelo SEBRAE e estudos como os de Agtha 

e Gafforova (2019), que demonstram os desafios do setor de micro e pequenas 

empresas e sua importância, o empreendedorismo estratégico (EE) é apontado 

como um método que possibilita melhores resultados para empresas e é baseado na 

intersecção da gestão estratégica e do empreendedorismo, sendo esses processos 

organizacionais que as empresas usam para reduzir e/ou tirar vantagem das 

incertezas e ambiguidades, para criar mais valor e para gerar mais riqueza (HITT et 

al., 2011). 

Para que o empreendedorismo estratégico aconteça nas empresas, é 

necessário que suas ações tenham um foco duplo na criação e na adaptação a 
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mudanças, explorando e apropriando-se dos valores resultantes de tais mudanças 

para a criação das vantagens competitivas (AGARWAL; HELFAT, 2009). 

Esta pesquisa se propõe a compreender como os micro e pequenos negócios 

sustentáveis da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) 

buscam e aproveitam oportunidades para gerar vantagens competitivas. Para a 

construção do estudo, foi eleito o modelo análise avançado de empreendedorismo 

estratégico. O modelo possibilita identificar fatores de entrada baseados em 

informações ambientais, organizacionais e individuais, o processo de orquestração 

dos recursos da organização e os resultados e benefícios gerados pela ação 

empreendedora. 

O modelo avançado de EE foi criado em 2011 pelos pesquisadores Hitt, 

Ireland e Sirmon. Os autores são responsáveis pelo desenvolvimento de dois dos 

três modelos disponíveis de análise de empreendedorismo estratégico.  

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

No Brasil e no mundo, as questões ambientais têm estado em pauta em 

diversos eventos desde 1970, quando um grupo de pesquisadores se preocupou em 

entender o limite do crescimento e os impactos no meio ambiente dando origem ao 

“Clube de Roma”. No último Word Economic Forum, que ocorreu em janeiro de 2020 

na Suíça, a preocupação ficou ainda mais evidente. Pela primeira vez na história da 

Pesquisa de Percepção dos Riscos Globais, as preocupações ambientais 

dominaram os principais riscos de longo e curto prazo em termos de probabilidade, 

sendo apontados como os 5 primeiros: clima extremo, deficiência nas respostas 

climáticas, desastres naturais, perdas da biodiversidade e desastres ambientais 

causados pelo homem.  

O empreendedorismo estratégico, apesar de não haver um consenso entre os 

pesquisadores, é reconhecido como uma ferramenta capaz de melhorar os 

resultados das organizações por meio de sua implementação e que também 

possibilita identificar, por meio do modelo avançado de análise do EE, como as 

organizações buscam, processam e geram vantagens competitivas.  
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O campo de estudo sobre empreendedorismo estratégico possibilita entender 

como as empresas identificam e aproveitam oportunidades - visto como 

comportamento empreendedor - e como criam valor estabelecendo vantagem 

competitiva por meio de gestão estratégica.  

Diante dessa abordagem, o empreendedorismo estratégico pode ser 

apontado como uma ferramenta que possibilita entender mais profundamente o 

desenvolvimento de empresas e é abordado neste estudo para identificar como 

estão se desenvolvendo os micro e pequenos negócios sustentáveis - empresas 

criadas com foco em mitigar os impactos ambientais - e como essas empresas 

estabelecem vantagens competitivas no mercado em que atuam. 

Para realizar este estudo e identificar os fatores e os resultados desde o 

processo do empreendedorismo estratégico em micro e pequenos negócios 

sustentáveis, foi elaborada a seguinte questão-problema: Como os micro e 

pequenos negócios sustentáveis buscam e aproveitam oportunidades para criar 

valor e vantagens competitivas?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 

O objetivo geral é compreender e analisar os micro e pequenos negócios 

sustentáveis por meio do processo de busca e aproveitamento de oportunidades 

para criação de valor e geração das vantagens competitivas.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos são: 
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• Descrever os principais elementos de input, processamento e output no 

processo de empreendedorismo estratégico em micro e pequenos 

negócios sustentáveis; 

• Identificar as principais estratégias utilizadas pelos empresários na busca 

por criar valor e gerar vantagens competitivas; 

• Apresentar e discutir os benefícios gerados e atribuídos aos micro e 

pequenos negócios sustentáveis no que tange aos aspectos sociais, 

organizacionais e individuais propostos por meio da análise do modelo 

avançado do empreendedorismo estratégico.   

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

 

Para Ireland, Hitt e Simon (2003), a percepção superior de um empreendedor 

atento informa a busca de oportunidades empreendedoras, bem como estimula o 

desenvolvimento de uma cultura empreendedora e a liderança em uma empresa. 

Pode-se dizer que a visão desse empreendedor influencia a busca de mercados nos 

quais suas ideias podem ser aplicadas por meio de novos bens ou de novos 

serviços. 

A fim de identificar melhor a delimitação deste estudo, elaborou-se o modelo 

gráfico delimitador (MILES; HUBERMAN, 1994), conforme apresentado na Figura 1. 

A Figura 1 apresenta o modelo delimitador do estudo que, a partir de 7 amostras de 

micro e pequenos negócios sustentáveis da Região Metropolitada do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), analisa, por meio do modelo avançado de 

empreededorismo estratégico, como os negócios sustentáveis buscam e aproveitam 

oportunidades para criar valor e gerar vantagens competitivas.  

O modelo avançado de empreendedorismo estratégico foi desenvolvido por 

Hitt, Ireland e Sirmon em 2011 e possibilita identificar que fatores e recursos as  

empresas utilizam para buscar oportunidades empreendedoras e como esses 

recursos são administrados e aproveitados por meio da gestão estratégica 

resultando em vantagem competitiva para as empresas e em benefícios para a 

sociedade, organização e indivíduos. O modelo é utilizado para compreender melhor 
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diversos modelos de negócios e, neste estudo, tem como foco os negócios 

sustentáveis da RMVPLN. 

 

Figura 1: Modelo Delimitador Baseado no Modelo Avançado de EE de 2011 

 

Fonte: Adaptado do Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de Hitt et al. (2011). 

 

No campo 1, denominado como “Fatores de Entrada”, são examinadas as 

entradas de recursos por meio de três fatores: individuais, organizacionais e 

ambientais. Analisar tais fatores possibilita identificar como as empresas têm 

buscado e identificado oportunidades para empreender. 

No campo 2, denominado “Processamento”, identifica-se como os recursos 

são processados dentro das organizações por meio da gestão estratégica sendo 

analisados em três perspectivas de estudo apresentadas como principais: 

estruturante, que identifica os fatores do capital humano e sua relação com a 

identidade da empresa em que a identidade pessoal denota credibilidade para a 

organização; pacote, que  aponta como são agrupados os recursos da empresas 
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pela liderança para estabilizar, enriquecer ou criar novas capacidades que são 

importantes para alcançar vantagens competitivas; alavancagem, que identifica a 

capacidade de sincronização dos recursos pela gestão com potencial de criar valor e 

desenvolver vantagem competitiva para a empresa. 

No campo 3, identificado como “Vantagens Competitivas”, é apontada a 

criação de valor e como as empresas se apropriam deste para estabelecer 

vantagens competitivas.  

Após a apresentação dos resultados obtidos do processo de 

empreendedorismo estratégico em negócios sustentáveis, o modelo avançado 

possibilita apontar os benefícios sociais, organizacionais e individuais de cada uma 

das amostras separadamente, o que será apresentado por meio das análises 

intracasos e, posteriormente, em todo o conjunto de dados obtidos nas entrevistas 

na análise intercasos.    

 

 

1.4 RELEVÂNCIAS DO ESTUDO  

 

 

A relevância do estudo é de caráter acadêmico e científico, mas ele se revela 

promissor na sua aplicabilidade para as empresas participantes que podem, por 

meio da participação na entrevista que foi construída como fonte de coleta de dados 

para embasar o presente estudo, identificar fatores que podem contribuir para o 

melhor desempenho de seus negócios. O estudo também é relevante por construir 

conhecimentos e gerar informações que possam orientar pessoas interessadas em 

desenvolver empresas mais sustentáveis ou em adaptar seu negócio sob essa ótica.  

No campo acadêmico, buscas nas plataformas WEB OF SCIENCE e SCIELO 

mostraram um número significativo de publicações dentro do período estimado como 

referência para este estudo - de 2011 a 2020 -, o que denota o interesse da 

academia pelo campo de estudo.  

A busca foi orientada para publicações que apresentavam as temáticas 

“empreendedorismo estratégico” e “negócios sustentáveis” e seus respectivos temas 

na língua inglesa, “strategic entrepreneurship” e “sustainable business”. Os dados 

coletados são apresentados na Tabela 1, intitulada “Publicações acadêmicas”.  
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Tabela 1: Publicações Acadêmicas   

Plataforma 
Empreendedorismo 

estratégico 
Strategic 

entrepreneurship 
Negócios 

sustentáveis 
Sustainable 

Business 

WEB OF SCIENCE 10 1767 78 9.052 

SCIELO 2 2 8 21 

Total 12 1769 86 9073 

Fonte: Elaborada pela autora conforme dados plataforma WEB OF SCIENCE e SCIELO. 

 

Apesar de os dados coletados demonstrarem um grande número de 

publicações internacionais sobre as duas temáticas, no Brasil, os estudos são 

escassos e os poucos autores que exploram esses campos de estudo identificam a 

importância de se ampliar pesquisa nesses setores em âmbito nacional, o que 

ressalta a relevância deste estudo para o campo acadêmico.  

Dentro de uma relevância de mercado, o estudo também se revela 

importante, pois identifica a atuação de negócios sustentáveis dentro da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), identificando suas 

possíveis contribuições para o desenvolvimento da região. A RMVPLN é 

reconhecida por possuir uma diversificada atividade econômica, destacando-se pela 

produção industrial com predomínio dos setores automobilístico, aeronáutico, 

aeroespacial e bélico (MELLO, 2012). 

Nas buscas realizadas para a construção deste estudo, não foram 

encontrados estudos realizados na RMVPLN sobre o tema aqui explorado - 

empreendedorismo estratégico em negócios sustentáveis -, o que estabelece um 

caráter de originalidade na realização deste estudo. Por fim, pode-se destacar que a 

pesquisa também tem relevância pessoal, pois a pesquisadora atua, desde 2015, no 

ramo de negócios sustentáveis na RMVPLN e reconhece os desafios e a 

necessidade de ferramentas que possibilitem a melhoria da gestão em busca de 

resultados mais eficazes para os micro e pequenos negócios sustentáveis. 

 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Esta pesquisa foi organizada com o objetivo de responder à questão objeto 

deste estudo e, para tal, foi dividida em 7 seções. A primeira seção é composta pela 
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introdução e pelos objetivos geral e específico, pela delimitação, pela relevância e 

pela organização do trabalho. 

Na segunda seção, são apresentados os embasamentos teóricos que 

constroem este estudo, acerca de empreendedorismo e empreendedorismo 

estratégico e micros e pequenos negócios sustentáveis. 

A terceira seção é composta pelo método e pelas estratégias utilizadas para 

realizar o estudo, pelos instrumentos de coleta de dados e pelo tratamento que foi 

dado a tais dados para responder à questão-problema desta pesquisa. 

A quarta e a quinta seção são constituídas pelas análises intra e intercasos, 

que analisaram o processo do modelo de empreendedorismo estratégico avançado 

em 7 empresas.  

Na sexta seção, são apresentados as discussões e os resultados. Na última 

seção, são apresentados os resultados finais, as limitações da pesquisa e sugestões 

de trabalhos que podem ampliar e complementar este estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

O empreendedorismo é apresentado como propulsor da economia. Diante de 

um mercado globalizado e competitivo, as organizações buscam estratégias para se 

diferenciar e criar novas oportunidades de negócios. Atenção às mudanças de 

comportamento dos consumidores pode garantir a sustentabilidade das empresas no 

longo prazo.  

Pesquisas realizadas no Brasil por órgãos como SPC Brasil, Confederação do 

Comércio Varejista, SEBRAE e o Instituto AKATU demonstram um cenário de 

mudanças no comportamento dos consumidores em direção ao consumo mais 

consciente.    

Dentro dessas colocações, o estudo se propõe a abordar o 

empreendedorismo estratégico em micro e pequenos negócios sustentáveis 

buscando analisar, por meio do modelo de empreendedorismo estratégico 

avançado, como os negócios sustentáveis estão buscando e aproveitando 

oportunidades e criando valor para geração de vantagem competitiva.  

Essa reflexão é de grande relevância, dada a importância do mercado de 

MPEs e a mudança de comportamento dos consumidores apontada em diferentes 

estudos. 

Para desenvolver este estudo, buscaram-se as referências sobre 

empreendedorismo e a construção do campo de estudo sobre empreendedorismo 

estratégico, apresentando os principais estudos realizados em âmbito nacional e 

explorando as principais referências nesse campo. 

Posteriormente, são apresentados os modelos desenvolvidos para a análise 

de empreendedorismo estratégico nas empresas, principalmente o modelo avançado 

de empreendedorismo estratégico, que é base para a construção deste estudo.  

As referências abordam o campo de estudos em negócios sustentáveis em 

âmbito nacional e a construção da definição do conceito de negócios sustentáveis e 

fazem uma breve explanação sobre o mercado brasileiro de micro e pequenas 

empresas e sua importância para o desenvolvimento do país.   
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2.1 EMPREENDEDORISMO  

 

 

A partir de 1980, os estudos sobre empreendedorismo cresceram e se 

espalharam por diversas disciplinas de ciências humanas e de gestão. Para Filion 

(1999), apesar de não existir um consenso sobre o tema, ele é um dos raros 

assuntos que pode ser abordado por várias disciplinas e que, por esse motivo, vem 

atraindo o interesse de diversos especialistas. 

Filion (2007) define o empreendedorismo como um processo em que se 

desenvolve algo novo, criativo e diferente com a finalidade de gerar riqueza para 

indivíduos e agregar valor para a sociedade.  

Kuratko (2009) reconhece os fatores críticos do século XXI, considerando o 

empreendedorismo como um processo dinâmico de visão de mudanças e que 

requer do empreendedor uma aplicação de energia e de paixão pela criação e 

implementação de novas ideias e de soluções criativas.   

O empreendedorismo é apontado como um canal de disseminação de 

conhecimento que pode ser resultado do investimento criado por uma organização e 

apropriado por outra para criar novos empreendimentos (AGARWAL, 2010). 

Julien (2010), por sua vez, apresenta o empreendedorismo como um tema 

complexo que exige uma visão mais ampla para o seu conhecimento e que está 

atrelado a fatores individuais do empreendedor, do ambiente socioeconômico, das 

formas de organizações e de tempo.  

Julien (2010) salienta que as teorias sobre empreendedorismo, muitas vezes,  

limitam-se ao comportamento do empreendedor e que é preciso uma análise mais 

ampla, observando fatores que tornam seu entendimento mais complexo. 

Para Stokvic (2016), o empreendedorismo é responsável por preencher 

lacunas e empurrar o desenvolvimento da economia para o equilíbrio. 

Para os autores Anderson e Ronteau (2017), para se entender o 

empreendedorismo, é necessário considerar as práticas dos empreendedores 

considerando suas decisões baseadas no seu entendimento e realização de mundo.  

Para Bozzo (2019), para se compreender o empreendedorismo, é preciso 

considerar a motivação empreendedora baseada nas decisões e comportamentos 

dos empresários, sendo esse um campo emergente dentro dos estudos sobre 

empreendedorismo. 
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Dentro das perspectivas apresentadas, faz-se importante evidenciar que o 

conceito de empreendedorismo teve origem na França, no século XVII, e a ele foram 

atribuídas duas grandes escolas: a os economistas – em que o empreendedorismo 

está embasado em inovação nas visões de Richard Cantillon (1755) e, 

posteriormente, de Jean Batiste Say (1816) e Joseph Schumpeter (1905) - e a da 

escola comportamentalista – em que o empreendedorismo está relacionado a 

aspectos criativos e intuitivos, de acordo com David McClelland (FILLION, 1999). 

Considerando a escola dos economistas, na visão de Cantillon (1755), que 

era um banqueiro, o empreendedorismo tratava de abrir empresas para o aumento 

de seu capital (FILLION, 1999). 

 Para Say (1816), que era um economista, o empreendedorismo tratava do 

desenvolvimento econômico como resultado da criação de novos empreendimentos 

e de uma nova forma de aproveitar os recursos, sendo que o empreendedor é um 

agente em mutação por meio da criação de inovações (FILLION, 1999). 

 Em 1954, Schumpeter denotou que a essência do empreendedorismo está 

na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no ambiente dos 

negócios, voltado a novas formas de aproveitar recursos nacionais e realizando 

novas combinações (FILLION, 1999). 

Considerando a escola comportamentalista, na visão do psicólogo David 

McClelland (1950), o empreendedorismo acontece quando o empreendedor produz 

e lança produção além do seu consumo pessoal criando um negócio, e a criação 

desse negócio está baseada na necessidade de realização pessoal (FILLION, 1999). 

Filion (1999) ressalta que o empreendedorismo é um processo do coração, no 

qual os empreendedores gastam boa parte de seu tempo imaginando aonde querem 

chegar e como farão isso. Essa imaginação conduz os empreendedores à criação de 

novos contextos e à visualização de novas oportunidades de mercado. Essa 

informação foi constatada por Fillion num estudo que contou com a participação de 

mais de 100 proprietários gerentes de pequenos negócios realizado no período de 

1988 a 1996.  

As considerações do estudo de Fillion no que tange à visualização de novas 

oportunidades assemelham-se a informações encontradas no estudo realizado por 

Vicenzi (2012), que contou com a participação de 100 pequenas empresas da região 

sul do Brasil. Nesse estudo, 18% dos empreendedores participantes disseram que a 

motivação para empreender aconteceu diante da visualização de oportunidades no 
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mercado e outros 29,5% disseram que a mudança de atuação para outros setores 

se deu pela detecção  oportunidades mais atrativas no mercado. 

Segundo Julien (2010), o empreendedor é o ponto de partida e a chave para 

a criação da empresa que se relaciona com sua origem familiar, seu atual momento 

de vida e seu meio. É o meio em que se relaciona que fornece os diferentes 

recursos para o sucesso da empresa e tal meio se torna mais dinâmico à medida em 

que há empreendedores mais dinâmicos e visionários. 

Julien (2010) ressalta que, num primeiro momento, a organização é 

complemento do empreendedor e, à medida em que ela caminha para atender às 

demandas e à necessidade do mercado, vai se diferenciando dele. 

Para Carvalho (2019), em sua pesquisa com empreendedores sustentáveis 

realizada no Brasil que contou com a participação de três empresários, o 

empreendedorismo acontece à medida em que os empreendedores reconhecem 

seus conhecimentos técnicos e habilidades e identificam oportunidades de atuar no 

mercado baseados em suas redes de contato.  

O estudo de Bozzo (2019), também realizado no Brasil, que contou com a 

participação de outros três empresários, ressalta que o processo do 

empreendedorismo está relacionado à identificação de oportunidades de utilizar as 

experiências pessoais do empreendedor vislumbrando a realização pessoal e 

considerando o grupo social em que está inserido, colaborando com informações 

apontadas por Carvalho.  

O estudo de Gangarczyk (2020), realizado na Polônia e baseado num estudo 

de empresas de esporte, também contempla o empreendedorismo como 

oportunidade em que os empreendedores buscam usar suas habilidades para criar 

novos produtos e serviços considerando o ambiente em que estão inseridos.  

As organizações que são capazes de assumir correto posicionamento no 

mercado geram estratégia de resposta ao ambiente e vantagens competitivas, pois 

conquistam nichos específicos de mercado atribuindo melhores retornos financeiros 

em relação a seus concorrentes (TREACY; WIESERMA, 1995). 

Para Bozzo (2019), o posicionamento das empresas oferece oportunidades 

de engajamento dos consumidores à medida em que compartilham valores comuns, 

gerando a vantagem competitiva. O autor sugere que uma ideia emergente dentro 

do estudo sobre empreendedorismo é que nem todos os indivíduos buscam a 
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maximização do lucro, apontando como fator o ato de abrir um negócio que se 

adapte ao seu estilo de vida atual ou pretendido.  

Segundo Chandler (1988), a transformação das informações internas e 

externas recebidas pelas empresas gera o que se chama de métier destas, 

composto por suas habilidades técnicas, intelectuais e relacionais, permitindo-lhes 

atender às necessidades de seus clientes e sendo esse o fundamento de sua 

vantagem competitiva. 

Diante de uma relação de aproveitamento de oportunidades de mercado, 

como apontam os estudos de Fillion em 1996 e de Vicenzi em 2012,  o 

estabelecimento de vantagem competitiva visando informações internas dos 

empreendedores e externas consideradas por Chandler (1988), Carvalho (2019), 

Bozzo (2019), Gangarczyk (2020) e a estratégia de resposta ao ambiente com a 

visão em nichos específicos como relacionado por Treacy e Wieserma (1995), pode-

se considerar que o empreendedorismo com foco ambiental busca solucionar 

problemas ambientais, inovando e gerando valor econômico, e está preocupado em 

atender às demandas de um público que, a cada dia, torna-se mais consciente de 

como suas escolhas impactam o meio ambiente (SCHALTEGGER; WAGNER, 

2011). 

Um público denominado “amigo da natureza” está em busca de negócios que 

gerem valores ecológicos e econômicos por meio de inovações ambientais e 

produção mais limpa e eficiente (SCHALTEGGER; WAGNER, 2011). 

Para Tashizawa (2011), as novas demandas socioambientais induzem a um 

novo posicionamento das organizações. Essas iniciativas se apresentam como 

estratégias para empresas que competem pelo reconhecimento dos clientes e 

investidores (BETTS; WIENGARTEN; TADISINA, 2015). 

 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO ESTRATÉGICO  

 

 

 O empreendedorismo estratégico está relacionado ao posicionamento 

estratégico da atividade empreendedora dentro de uma perspectiva em que o 

empreendedor busca descobrir e explorar as oportunidades estabelecidas dentro e 
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fora da instituição com o objetivo de gerar a criação de valor (VANKATARAMAM; 

SARASVARTHY, 2001; IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). 

 Para Covin e Kuratko (2008), empreendedorismo estratégico refere-se a um 

conceito mais amplo de comportamento e fenômeno empreendedores que podem 

resultar ou não no surgimento de novos produtos ou serviços.  

 Em 1999, Covin e Milles (1999) identificaram que o empreendedorismo 

estratégico pode assumir cinco formas: renovação estratégica, regeneração 

sustentada, redefinição de domínio, rejuvenescimento organizacional e reconstrução 

do modelo de negócio. 

 Agtha e Gafforava (2019) identificam o empreendedorismo estratégico como 

um método de gestão flexível relativamente novo que pode melhorar e influenciar no 

desempenho de micro e pequenas empresas novas ou já estabelecidas.  

O método permite equilibrar fatores externos e internos das empresas, 

possibilitando a exploração de oportunidades e de recursos a partir da integração 

dos campos de gestão estratégica e empreendedorismo, sendo esse reconhecido 

como um caminho importante por autores como Ansoff (1965), Mintzberg (1975) e 

Burzelman (1983). 

  Os principais pesquisadores no campo do empreendedorismo estratégico são 

Hitt, Ireland e Sirmon, que juntos construíram o primeiro modelo de análise de EE 

em 2003 o qual, após estudos mais avançados realizados por vários autores, foi 

atualizado e denominado “Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico” 

pelo pesquisador Hitt em 2011 (AGTHA; GAFFORAVA, 2019). Hitt et al. (2001) 

identificaram que existe uma indefinição de como o empreendedorismo estratégico 

se apresenta, sendo este um paradigma, um conceito.  

Essa indefinição sobre a temática do EE fez com que, em 2007, na 

Alemanha, fosse realizado o primeiro colóquio sobre empreendedorismo estratégico 

reunindo os mais respeitados pesquisadores dos campos de empreendedorismo e 

de gestão estratégica, a fim de criar um novo conceito e oficializar como novo campo 

de estudo o empreendedorismo estratégico (KURATKO; DONALD; AUDRESCH, 

2009). 

 Como resultado do colóquio, os participantes apontaram que o EE nasceu no 

campo acadêmico baseado em estudos empíricos, levando a uma diversidade de 

conceitos que devem ser respeitados (KURATKO; DONALD; AUDRESCH, 2009). 
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 Diante dessa constatação, o estudo buscou trazer a diversidade de conceitos 

e discussões no campo do empreendedorismo estratégico, tentando estabelecer 

uma ordem cronológica das referências a seguir.  

 O empreendedorismo estratégico pode ser considerado um processo de 

influência em que o objetivo é revelar, descobrir ou criar oportunidades e, então, 

avaliá-las e explorá-las (FINKELSTEIN; HAMBRICK, 1996; SHANE; VENKATARAN, 

2001). 

 Morris (1998) e Gratton (2007) destacaram que o empreendedorismo 

estratégico se concentra na organização do empreendedorismo e na intensidade 

empreendedora.  

 Para Meyer e Happard (2000), as pesquisas sobre o empreendedorismo e a 

gestão estratégica apoiam-se e tornam-se valiosas para o campo de ciências das 

organizações.  

 Os autores Cooper, Markman e Niss (2000) apontaram que os conceitos 

sobre empreendedorismo e gestão estratégica são distintos. A gestão estratégica é 

composta pelo desempenho das empresas, enquanto o empreendedorismo enfatiza 

o seu processo de criação. 

 Essa constatação também é, em partes, defendida por Barney e Arikan 

(2001), que indicam que as relações dos conceitos de empreendedorismo e da 

gestão estratégica são próximas, porém diferentes. Para Venkataraman e 

Sarasvathy (2001), o foco do empreendedorismo estratégico é identificar e explorar 

novas oportunidades de criação de valor. 

 Hitt et al. (2001) e Ireland, Hitt e Sirmon (2003) ressaltaram que o 

empreendedorismo estratégico acontece a partir de uma ação empreendedora com 

perspectiva estratégica, que requer foco duplo na busca de oportunidades e na 

apropriação do valor para criar riqueza.  

 O empreendedorismo estratégico está na intersecção entre os campos de 

estudo do empreendedorismo e da gestão estratégica, sendo caracterizado como 

um processo no qual as empresas simultaneamente encontram oportunidades de 

médio e longo prazo e aproveitam vantagens competitivas em curto prazo, 

proporcionando-lhes um desempenho superior. Porém, o tema ainda não possui seu 

espaço consolidado como campo de estudo (MEYER et al. 2002). 

 Em 2003, os autores Ireland, Hitt e Sirmon publicaram o estudo “A model of 

Strategic Entrepreneurship: The constructo and its dimensions”. Esse artigo 
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apresentou o primeiro modelo de análise do empreendedorismo estratégico. Por 

meio do estudo, os autores indicaram que o empreendedorismo estratégico deve 

envolver comportamentos simultâneos de busca de oportunidades e de busca de 

vantagens competitivas e que é uma construção única baseada nas seguintes 

dimensões: mentalidade empreendedora, cultura empreendedora, liderança 

empreendedora, gestão estratégica de recursos, aplicação de criatividade e 

desenvolvimento de inovação. Sua prática gera vantagem competitiva levando à 

criação de riqueza. 

 Ireland, Hitt e Sirmon (2003) concluíram em seu estudo que as empresas 

novas ou estabelecidas devem se engajar no comportamento de busca de 

oportunidades e de vantagem competitiva. Também ressaltaram a importância da 

academia e de os gestores entenderem melhor como o empreendedorismo 

estratégico pode colaborar para os resultados das empresas.   

 Em outra pesquisa, foi estabelecido que o foco principal do 

empreendedorismo estratégico se encontra na política econômica de 

desenvolvimento para gestão estratégica das cidades, regiões e lugares, tendo 

como objetivo fomentar inovações e crescimento (AGARWAL; AUDRETSCH; 

SARKER, 2007). 

 Para Kuratko (2009), o empreendedorismo estratégico pode estar na 

aplicação efetiva do empreendedorismo e de estratégia para as empresas que 

buscam liderança que podem adaptar seu comportamento e explorar as 

oportunidades que surgem das mudanças do mercado. 

 Já Agarwal e Helfat (2009) indicaram que o empreendedorismo estratégico 

ultrapassa os níveis de análise e engloba as ações realizadas pelos indivíduos, 

equipes e empresas, de forma intra e   inteorganizacional.  

 A reflexão trazida por Agarwal e Helfat (2009) vai ao encontro do estudo 

realizado por Morris e Hitt, também em 2009, que indica que o empreendedorismo 

estratégico é mais que uma conjunção ou interface do empreendedorismo e da 

estratégia, que se apresenta como um sistema complexo que ocorre diferentemente 

de acordo com os contextos.  

 Shindehutte e Morris (2009) apresentam que o tema empreendedorismo 

estratégico possui pesquisadores com publicações em revistas importantes e 

também em uma revista específica, a “Jornal Strategic Entrepreneuship”. A temática 

também conta com uma conferência internacional realizada na Alemanha, em 2007, 
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que teve como objetivo estabelecer o empreendedorismo estratégico como novo 

campo de estudo baseado na interação dos campos de empreendedorismo e de 

estratégia.  

 O estudo de Shindehutte e Morris sobre o avanço em estudos sobre 

empreendedorismo estratégico, realizado em 2009, tece críticas aos trabalhos 

acadêmicos que consideram o crescimento ou o desempenho financeiro superior 

como os parâmetros mais importantes para se analisar o sucesso de uma empresa 

diante da complexidade do mercado, das ações e das reações de 

empreendedorismo.  

Os autores apontam que a criação de riqueza não é a primeira prioridade, 

mas sim o resultado inevitável de uma prioridade centrada na sinergia, na 

diversidade, no alinhamento, na conectividade e em outros fatores que englobam 

outros debates.  

 O mesmo estudo ainda trouxe considerações importantes identificando que 

outros componentes, além de oportunidades e de vantagem competitiva, devem ser 

considerados no estudo do empreendedorismo estratégico, tais como inovação, 

micro e macrorregião ambientais, interação e dinâmica. Os autores ainda alertam 

que o empreendedorismo estratégico não é um território novo de estudo, mas ele 

está no meio, e não é uma simples fusão dos termos empreendedorismo e gestão 

estratégica.  

Para os autores, ele se relaciona com a realidade que o confronta e com as 

tomadas de decisões em contextos contemporâneos, como o aproveitamento do 

potencial criativo de dinâmicas complexas em um sistema que cria, cresce e 

amplifica o valor em todo o conjunto (SHINDEHUTT; MORRIS, 2009). 

 Shindehutte e Morris (2009) apontam que o pensamento estratégico está 

limitado à economia, em que as empresas são analisadas como entidades 

mecanicistas em equilíbrio e em que os atores são indivíduos racionais com 

interesses próprios e com foco no lucro maximizado. Porém, uma das visões 

apontadas em pesquisas realizadas pelos dois autores mostrou que as organizações 

se mobilizam para se tornarem uma força de mudança em vez de vítimas da 

mudança dentro dos movimentos sociais e participando de movimentos 

revolucionários, provendo-se de uma visão melhor do que a baseada em gestão de 

recursos. 
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 Em 2011, Hitt, Ireland e Sirmon publicaram o estudo “Strategic 

Entrepreneurship: Crianting Value for individuals, Organizations and Society”, no 

qual apresentaram o modelo avançado de empreendedorismo estratégico utilizado 

como proposta de análise dos negócios sustentáveis neste estudo. O modelo 

avançado debate as contribuições de gestão estratégica e de empreendedorismo a 

partir de um modelo de entrada de recursos considerando fatores ambientais, 

organizacionais e individuais e, ainda, como esses fatores são processados e quais 

as saídas, ou seja, quais os resultados promovidos por esse processo, sendo estes 

analisados sob a ótica de benefícios sociais, organizacionais e individuais.  

 Em 2019, Agtha e Gafforova realizaram um estudo em micro e pequenas 

empresas do setor de turismo e concluíram que o empreendedorismo estratégico é 

um método de gestão promissor adequado que possibilita, por meio de sua 

aplicação, que as empresas superem desafios e deficiências, experimentando e 

explorando seus recursos de forma a oferecer o melhor desempenho possível.  

A seguir, são apresentadas as publicações nacionais no período analisado 

por este estudo e suas contribuições para conceituar o campo de estudo sobre 

empreendedorismo estratégico.  

 

 

2.3 EMPREENDEDORISMO ESTRATÉGICO – Estudos Brasileiros e 

Internacionais 

 

 

Na tese construída por Ventura (2016) sobre empreendedorismo estratégico 

em pequenas e médias empresas, o autor ressaltou que a disponibilidade de novas 

oportunidades faz com que os gestores direcionem o seu comportamento para elas, 

assumindo um papel de busca, em vez de somente de reação ao mercado.   

 Segundo Ventura (2016), até os anos de 1990, os estudos sobre gestão 

estratégica estavam direcionados às grandes empresas e sobre empreendedorismo 

em pequenos negócios. Para o autor, existe um consenso entre os dois campos de 

estudo, reforçado pelas novas dinâmicas de mercado, centradas em fatores que 

exigem estratégias e empreendedorismo em busca de oportunidades e de 

vantagens competitivas para o desenvolvimento de negócios que podem gerar 

impactos econômicos e sociais.  
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Ventura (2016) constatou, na realização de seu estudo, que são escassos os 

estudos realizados na temática de empreendedorismo estratégico no Brasil e essa 

realidade também se confirmou na construção do presente estudo.  

O levantamento bibliográfico realizado nas plataformas WEB OF SCIENCE e 

SCIELO para compor a referência bibliográfica deste estudo encontrou, no período 

de 2016 até 2020, apenas 6 publicações no campo de EE em âmbito nacional.  

Pela escassez de pesquisas, conforme já relatado, faz-se importante entender 

como os pesquisadores têm abordado a temática de EE em estudos realizados no 

Brasil e, por esse motivo, a pesquisadora elaborou o Quadro 1, denominado 

“Estudos Nacionais sobre Empreendedorismo Estratégico” e, logo a seguir, uma 

breve análise sobre como os autores nacionais identificam o campo de estudo do 

empreendedorismo estratégico. 

Quadro 1: Estudos Nacionais sobre Empreendedorismo Estratégico 

ARTIGO AUTORES PUBLICAÇÃO 

Empreendedorismo estratégico em 
pequenas e médias empresas do setor 
aeronáutico brasileiro e canadense 

Moraes, Marcela 
Barbosa e Lima, 

Edmilson. 

Revista de 
Empreendedorismo e 
Gestão de Pequenas 

Empresas (2019) 

Percepção dos consumidores sobre 
práticas sustentáveis no varejo: uma 
análise fatorial dos clientes do WallMart 
em Campo Grande (MS)  

Sanches, Arthur; Kalb, 
Naira; Neto, Leonardo. 

Revista Metropolitana de 
Sustentabilidade (2018) 

Cultura de inovação em micro e pequenas 
empresas dos setores aeronáutico e de 
tecnologia da informação 

Moraes, Marcela 
Barbosa; Miranda, 
Morjane Armstrong 

Santos; Oliveira, Edson 
Aparecida de Araujo 

Querido; Santos, 
Ernani Marques 

Revista Exacta (2017). 

Associação entre Empreendedorismo 
Estratégico e os Knowledge Spillovers: a 
fronteira da produção científica  

Danilo Magno 
Marchiori 

 
Revista Tecer (2016) 

Contribuições e desafios da 
sustentabilidade na gestão de projetos 

Cavalcanti, Clivyan 
Tavares de Amorim; 
Silva, Ilka Rafaella 

Martins. 

Revista de Gestão e 
Projetos (2016). 

A controladoria como suporte à estratégia 
da empresa: estudo multicascos em 
empresas de transporte 

Nunes, Adão Alberto 
Blanco; Sellitto, Miguel 

Afonso 

Revista de Administração 
Mackenzie (2016) 

Fonte: Plataforma WEB OF SCIENCE (2020). 

 

O Quadro 1 foi elaborado para apresentar as publicações sobre o tema EE no 

Brasil e relatar em que abordagem e como os estudos nacionais têm trabalhado o 

conceito do campo de pesquisa dentro de cada um dos artigos.  
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O artigo mais recente foi publicado por Moraes e Lima (2019), sobre 

empreendedorismo estratégico em pequenas e médias empresas do setor 

aeronáutico brasileiro e canadense e é parte da tese da autora que leva o mesmo 

nome do artigo publicado.  

O estudo teve como objetivo gerar conhecimento sobre o processo de 

empreendedorismo estratégico em pequenas e médias empresas do setor 

aeronáutico. Dentre as inúmeras contribuições propostas no conteúdo deste trabalho 

às considerações da pesquisadora sobre os autores por ela analisados e suas 

abordagens, a autora destaca que o empreendedorismo estratégico se fundamenta 

no campo de criação de valor.  

O artigo realizado por Sanches (2018) com a temática orientada para a 

percepção dos consumidores sobre práticas sustentáveis em uma grande rede de 

varejo não está disponível para acesso, mas mostra que estudos relacionados a 

práticas sustentáveis e a consumo são de interesse de outros pesquisadores 

nacionais e se relacionam com a temática abordada por este estudo sobre 

empreendedorismo estratégico em negócios sustentáveis. 

O estudo de Marchiori (2016) com o tema “Associação entre 

empreendedorismo estratégico e os Knowledge Spillovers: a fronteira da produção 

científica” relacionou o conceito de EE às ações empreendedoras que buscam 

novas oportunidades que geram vantagens competitivas (AGARWAL et al., 2007; 

2010; KOTHA, 2010). Outra constatação apresentada pelo estudo de Marchiori 

(2016) é a escassez de publicações em âmbito nacional e a necessidade de se 

ampliar estudos dentro da temática.  

O estudo de Cavalcanti (2016) foi construído a partir do levantamento 

bibliográfico sobre sustentabilidade e gestão de projetos tendo como recorte de 

tempo analisado o período de 2005 a 2010.  O trabalho apresentou, como resultado, 

que a implantação da sustentabilidade nos projetos corporativos gera oportunidades, 

satisfação dos stakeholders e aumento de, pelo menos, 2% em sua produtividade.  

Outro ponto relevante constatado no estudo de Cavalcanti (2016) é que, nas 

publicações que foram analisadas pelo autor, percebeu-se que as empresas têm se 

defrontado com um processo crescente de cobrança por uma postura responsável e 

de comprometimento com o meio ambiente.  

Essa percepção apontada pelo estudo de Cavalcanti (2016) sobre a relação 

da sustentabilidade a melhores resultados também traz uma reflexão que contribui 
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com o presente estudo, que analisa o empreendedorismo estratégico em micro e 

pequenos negócios sustentáveis. O artigo de Nunes (2016) foi desconsiderado, pois 

sua temática e foco não abordavam informações relevantes para o presente estudo.  

Para ampliar a discussão e compreender a construção do conceito de 

empreendedorismo estratégico e sua abordagem em estudos internacionais, foram 

nomeados os principais estudos utilizados como referência no desenvolvimento 

desta dissertação e apresentados no Quadro 2, denominado “Principais Estudos 

sobre Empreendedorismo Estratégico”.  

Quadro 2: Principais Estudos Considerados sobre Empreendedorismo Estratégico 

ARTIGO AUTORES PUBLICAÇÃO 

Guest Editors’ Introduction to The Special Issue 
Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial 
Strategies for Wealth Creation 

MICHAEL A. HITT, R. 
DUANE IRELAND, S. 
MICHAEL CAMP and 
DONALD L. SEXTON 

Strategic Management 
Journal (2001) 

 A Model of Strategic Entrepreneurship: The 
Construct and Its Dimensions 

IRELAND, R. D.; HITT, M. 
A.; SIRMON, D. G. 

Journal of management 
(2003). 

Advancing Strategic Entrepreneurship 
Research: The Role of Complexity Science In 
Shifting The Paradigm 

SCHINDEHUTTE, M.; 
MORRIS, M. H. 

Entrepreneurship theory and 
practice (2009) 

Strategic Entrepreneurship: Exploring Different 
Perspectives Of An Emerging Concept 

KURATKO, Donald F.; 
AUDRETSCH, David B 

Baylor University (2009) 

Knowledge Spillovers and Strategic 
Entrepreneurship 

AGARWAL, R. A. D.; 
SARKAR, M. 

Strategic Entrepreneurship 
Journal (2010) 

Strategic Entrepreneurship in Family Business 
G. T. LUMPKIN,1 LLOYD 

STEIER,2 and MIKE 
WRIGHT. 

Strategic Entrepreneurship 
Journal (2011) 

Strategic Entrepreneurship: Creating Value for 
Individuals, Organizations, And Society  

Hitt, Ireland, Duane, 
Sirmon, David. 

Academy of Management 
Perspectives (2011) 

Fatores Motivadores Do Empreendedorismo E 
As Decisões Estratégicas De Pequenas 
Empresas 

VICENZI, Siomara Elias. 
BULGACOV, Sérgio. 

Revista de Ciências da 
Administração (2013) 

O Papel De Mediador Da Aprendizagem No 
Processo Do Empreendedorismo Estratégico 
Em Pequenas E Médias Empresas De Alto 
Crescimento Orgânico.  

Ventura, Valmir Alves. 
Tese- Pós-graduação em 

Administração. Universidade 
9 de Julho (2016) 

Strategic Entrepreneurship and Intrapreneurial 
Intensity 

STOKVIK, Hanne.; 
ANDRIAENSSEN, Daniel 
J.; JOHANNESSEN, Jon-

Arild.n 

Problems and Perspectives 
in Management (2016) 

Specific Aspects of Strategic Entrepreneurship 
in Family Companies and Non-Family 
Companies 

Siniša M. Arsić, MSc, 

Journal of Process 
Management – New 

Technologies, International 
(2017) 

Strategic Entrepreneurship: Observations from 
The Practices of Cachaça Certification 

PAIVA, André L; 
ANDRADE, Daniela M; 
ANTONIALLI, Luiz M; 

BRITO, Mozar J. 

RAM (2018) 

Strategic Entrepreneurship: A Management 
Method for Improving the Performance of Small 
and Medium-Sized Tourism Enterprises 
(SMTES) 

AGHA, H. M., 
GAFFOROVA, E. B 

Upravlenets – The Manager 
(2019) 

Strategic Entrepreneurship in The Development 
of Active Leisure Industry Organizations 

GANCARCZYK JACEK Pol. J. Sport Tourism (2020) 

Fonte: Plataforma WEB OF SCIENCE (2020). 
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O período estabelecido dos estudos compreende 2001, quando foram 

iniciadas as discussões sobre a temática EE, e 2020. Vale ressaltar que, a partir de 

2011, os estudos apresentados estabelecem uma relação que utiliza as dimensões 

do EE e os seguintes modelos de análises do EE para analisar e construir estudos 

sobre o desenvolvimento de organizações de diversos setores: modelo limitador 

(2003), modelo alternativo (2010), modelo avançado (2011). 

Dentre os autores apresentados, devem-se destacar os estudos realizados 

pelos pesquisadores Hitt e Ireland, que são apontados como os principais autores no 

campo de empreendedorismo estratégico (KURATO, 2009; AGTHA, 2019). 

O artigo publicado em 2001 por Hitt e demais autores, apresentado no 

Quadro 2, discute as mudanças necessárias para a atuação das empresas dentro do 

cenário desafiador do século XXI, apontando a integração dos conceitos de 

empreendedorismo e de gestão estratégica e indicando o uso de estratégias como: 

redes externas, recursos de aprendizagem organizacional, inovação e 

internacionalização como fatores de enfrentamento em busca de melhores 

resultados nas organizações. Nesse artigo, o EE é apresentado como um conceito 

importante que sugere que novos empreendimentos e firmas estabelecidas precisam 

ser simultaneamente empreendedoras e estratégicas. 

O artigo publicado em 2003, também atribuído aos autores Hitt, Ireland e 

Sirmon, aborda as dimensões do empreendedorismo estratégico e propõe o primeiro 

modelo de análise do EE que será discutido de forma mais profunda no próximo 

capítulo.  

O estudo de Schindehutte e Morris (2009) traz a discussão sobre a 

complexidade do conceito do EE, apontando fatores relevantes que não eram 

considerados por estudo anteriores. Para esses pesquisadores, o EE está 

relacionado a contextos dinâmicos e não lineares, que vão além da interface ou da 

junção do empreendedorismo e da gestão estratégica. Shindehute e Morris (2009) 

apontam que o EE está baseado na tomada de decisões contemporâneas e no 

aproveitamento do potencial criativo de dinâmicas complexas. 

No estudo de Kuratko e Audretsh (2009), são explorados diferentes conceitos 

sobre o EE, que é apontado com perspectivas diversas e identificado como um 

conceito criado dentro da academia e baseado em estudos empíricos. O artigo 

discute os conceitos de empreendedorismo e de gestão estratégica separadamente 
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e salienta que os autores Hitt e Ireland se apresentam como responsáveis por 

aproximar os dois conceitos, dando início à discussão sobre o EE.  

Para Kuratko e Audrestsh (2009), o EE é um novo termo que surgiu na 

literatura e que não possui sua natureza exata definida. O artigo é resultado dos 

esforços acadêmicos para examinar a construção do conceito sobre EE em suas 

diversas características e está pautado nas discussões apresentadas no colóquio 

que ocorreu na Alemanha em 2007. 

Agarval e Audretsh (2010), em seu estudo sobre transbordo de conhecimento 

e empreendedorismo estratégico, destacam que as ações de mudança baseadas na 

criação e na apropriação de valores devem ser o foco do EE, e este ultrapassa os 

níveis da análise, mas compreende as ações realizadas pelos indivíduos, equipes e 

empresas de forma inter e intraorganizacional. Para os autores, o transbordo de 

conhecimento gerado dessa relação contribui para que outras e as mesmas 

empresas possam enxergar as oportunidades propostas e inovar por meio de 

combinações e recombinações futuras. 

O estudo de Lumpkin (2011) indica que o empreendedorismo estratégico está 

relacionado à geração de ideias de um indivíduo ou de uma equipe e que, apesar de 

estudos apontarem que 80% das inovações são geradas por empresas não 

familiares, de acordo com Hitt (2001), o processo de inovação independe da 

estrutura familiar - está atrelado à liderança estratégica clara e a um clima propício 

para a criatividade e para o nascimento de ideias que consideram ambientes 

internos e externos. 

O artigo sobre empreendedorismo estratégico como criador de valor para as 

organizações, sociedade e indivíduos de Hitt (2011) é uma evolução dos conceitos 

apresentados anteriormente pelos próprios autores, embasados em diversos 

estudos empíricos realizados desde 1999. O estudo considera pesquisas realizadas 

por outros pesquisadores, sobretudo após o colóquio que aconteceu na Alemanha 

em 2007 e a proposição do modelo alternativo de EE desenvolvido em 2010 por 

Kyrgidou e Hughes. Esta pesquisa se amplia considerando os conceitos sobre EE 

de forma complexa e suas dimensões, resultando na criação do modelo avançado 

do empreendedorismo estratégico que é abordado de forma mais profunda no 

próximo capítulo. 

O estudo de Vicenzi (2013) é considerado por se tratar de um estudo 

brasileiro que analisa 100 pequenas empresas do sul do Brasil acerca de decisões 
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relacionadas à gestão estratégica. Como resultado, as pequenas empresas 

estudadas de diversos segmentos apontaram que as estratégias mais utilizadas para 

se manterem no mercado estão baseadas em criar um diferencial competitivo por 

meio de oportunidades identificadas nas demandas do mercado. 

A tese de Ventura (2016) traz o papel da aprendizagem como mediadora no 

processo do EE nas pequenas e médias empresas de alto crescimento orgânico. Por 

se tratar de um estudo brasileiro, o autor destaca a escassez de estudos sobre EE 

realizados no Brasil e a falta de consenso apresentado nos poucos estudos 

existentes.  

Para o autor, existe um consenso entre os campos de estudo sobre 

empreendedorismo e gestão estratégica que é reforçado na medida em que o 

mercado competitivo exige fatores como empreendedorismo centrado na criação de 

oportunidades e administração estratégica para explorar vantagens competitivas.  

O estudo destaca que as micro e pequenas empresas são mais vulneráveis 

ao ambiente dinâmico do mercado, mas que a disponibilidade de novas 

oportunidades dentro desse ambiente tem levado os gestores a identificar 

oportunidades mais próximas de serem implementadas e que gerem retornos 

maiores do que apenas assumir uma posição de reação ao mercado.        

O estudo realizado por Stokvik (2016) aponta que o empreendedorismo 

estratégico está baseado na relação do posicionamento da empresa no mercado, 

considerando um processo de influência com o objetivo de criar oportunidades em 

que os valores se refiram às atividades e aos processos que buscam atender às 

necessidades humanas.  

O empreendedorismo estratégico se relaciona com a criação de valor, com a 

gestão de risco e com o processo de conhecimento, concentrando-se na 

organização do empreendedorismo e na intensidade intraempreendedora. O estudo 

ressalta que o EE se desenvolve dentro do diálogo de valor, sendo essa a 

oportunidade para que a criatividade e a inovação emerjam (STOKVIK, 2016). 

O estudo de Sinisa (2017) é uma análise do empreendedorismo estratégico 

baseada na dimensão de inovação nas empresas familiares e não familiares diante 

de estudos realizados na Itália em 2012, comparando empresas nos dois ambientes. 

O destaque para empresas familiares está contido na maior possibilidade de 

networking, capital humano que é apontado no estudo como fator que favorece a 

inovação.  
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Destaca-se que fatores como cultura familiar e capital humano são mais 

evidentes nas empresas familiares, ampliando a capacidade de gerar ideias, de 

desenvolver novos produtos, de criar redes, de olhar as demandas do mercado e de 

dar resposta. Os autores ressaltam que a proatividade, a assunção de riscos, a 

otimização de recursos financeiros e a inovação são fatores comuns a empresas 

familiares e não familiares.   

O estudo de caso apresentado por Paiva (2018) é relevante por abordar um 

estudo brasileiro sob a ótica da certificação de produtos orgânicos como fator 

estratégico para geração de valor da empresa, analisando o empreendedorismo 

estratégico, e se mostrou interessante para a presente pesquisa pela semelhança na 

forma como foi realizado.  

O processo é semelhante à construção desta dissertação por utilizar dados 

documentais baseados em informações colhidas em sites e em redes sociais e, 

posteriormente, por utilizar entrevistas com os sócios. O estudo ressalta o papel do 

engajamento dos profissionais no processo do empreendedorismo estratégico, no 

qual é preciso considerar as práticas dessas pessoas, o que elas realmente fazem, 

suas decisões - que são baseadas em seu entendimento sobre o mundo - e 

realizações para compreender o EE dentro da organização. O estudo apontou que 

processos de certificação fornecem legitimidade e são sinalizados pelos clientes 

como um valor, estabelecendo vantagem competitiva para a empresa (PAIVA, 

2018).  

O estudo de caso ainda aponta que o processo de produção de cachaça 

orgânica apresentou redução de custos por não utilizar produtos químicos e 

pesticidas, o que representava um impacto significativo no custo de produção da 

bebida. 

No estudo de Agtha (2019), o empreendedorismo estratégico é considerado 

como um método eficiente de gestão que aponta oportunidades de melhorar o 

desempenho de pequenas e médias empresas de turismo. O estudo ressalta a 

importância do setor de micro e pequenos negócios e de turismo como geradores de 

empregos e seu reflexo no PIB mundial e destaca o impacto feroz que as MPE 

sofrem num mercado cada vez mais competitivo e global.  

A pesquisa aponta o EE como proposta de método de gestão e analisa os 

principais autores e as dimensões do empreendedorismo estratégico: mentalidade, 

cultura e liderança empreendedora, gestão estratégica de recursos, aplicação da 
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criatividade e desenvolvimento de inovações, formação e execução das vantagens 

competitivas. 

A pesquisa realizada por Gancarczyk (2020) na Polônia analisa o 

empreendedorismo estratégico nas organizações de lazer esportivo na Europa. O 

estudo aborda os três modelos de análises propostos - modelo limitador, modelo 

alternativo e modelo avançado - e ressalta que o conceito do EE tem várias 

definições e que estas estão apoiadas em dois grupos: um que identifica que o 

empreendedorismo se relaciona à busca por oportunidades em que os 

empreendedores possam utilizar suas habilidades em ações que criam produtos e 

serviços; outro em que o empreendedorismo está baseado em atividades de 

identificação e de avaliação de oportunidades de atuação no mercado de uma forma 

que ainda não tenha ocorrido,.  

Na próxima seção, são apresentados os modelos de análise de 

empreendedorismo estratégico desenvolvidos pelos principais pesquisadores dentro 

do campo. Também é demonstrado, de forma mais aprofundada, o modelo 

avançado de empreendedorismo estratégico que embasa as análises intracasos do 

presente estudo, possibilitando a resposta da questão-problema.  

 

 

2.4 MODELOS DE EMPREENDEDORISMO ESTRATÉGICO 

 

 

Em 2003, um estudo denominado “A model of strategic entrepreneurship: the 

constructo and its dimensions” foi realizado por Hitt, Ireland e Sirmon. Os autores, 

por meio desse trabalho, identificaram que as pequenas empresas são eficazes na 

identificação de oportunidades, porém, não apresentam a mesma eficácia em se 

apropriar dos valores dessas oportunidades para estabelecer vantagens 

competitivas.  

Por meio do estudo realizado em 2003, os autores apresentaram o EE como 

uma construção única por meio da qual as empresas criam riqueza, dando origem 

ao primeiro modelo de análise de empreendedorismo estratégico que propõe quatro 

dimensões distintas: mentalidade empreendedora, cultura empreendedora e 

liderança empreendedora, gestão estratégica de recursos e aplicação de criatividade 
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e desenvolvimento de inovação. Esse modelo ficou conhecido como “Modelo 

Limitador Estratégico” e é apresentado na Figura 2.  

 Por meio dele, são apresentadas as dimensões e suas intersecções para o 

desenvolvimento do empreendedorismo estratégico com o objetivo de criação de 

riqueza. 

A mentalidade empreendedora está baseada na capacidade do 

empreendedor de tomar decisões rápidas mediantes as incertezas dentro de uma 

perspectiva orientada para o crescimento, por meio da qual as pessoas promovem 

flexibilidade, criatividade, inovação contínua e renovação. Uma mentalidade 

empreendedora tem habilidades cognitivas que permitem dar sentido a situações 

ambíguas e fragmentadas (ALVAREZ; BARNEY, 2002). 

Figura 2: Modelo Limitador Estratégico 

 
Fonte: Ireland, Hitt e Sirmon (2003, p. 967).  

  

 Para Ireland, Hitt e Sirmon (2003), os insights e as ideias de um 

empreendedor influenciam na busca de oportunidades de mercado, nas quais ele 

possa aplicar seus conhecimentos na criação de novos bens e serviços. O modelo 

tem seu potencial de sucesso na geração de riqueza aumentado quando é aplicado 

num contexto que inclua metas, prazos e estratégias necessários para explorar uma 

oportunidade empresarial. 

 Outra dimensão que pode ser apontada sozinha ou compartilhada com a 

dimensão anterior é a cultura empreendedora, com a qual é esperado um ambiente 

de novas ideias e de criatividade em que o aprendizado é promovido resultando em 

novos produtos e processos e em que as inovações são contínuas e vistas como 

transmissoras de oportunidades, em que a tomada de risco é incentivada e em que o 

fracasso é tolerado. Para que se desenvolva uma cultura empreendedora em uma 
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empresa, é preciso que os líderes possuam mentalidade empreendedora (IRELAND; 

HITT; SIRMON, 2003). 

 A liderança empreendedora está contida na capacidade do líder de influenciar 

pessoas a gerenciarem recursos estrategicamente em busca de oportunidades 

empreendedoras e de vantagem competitiva (COVIN; SLEVIN, 2002; IRELAND; 

HITT, 1999; ROWE, 2001). 

 Os líderes empreendedores são capazes de comunicar o valor das 

oportunidades e o modo de explorá-las, examinando questões relacionadas à 

viabilidade dos mercados, ao objetivo da empresa, a como o sucesso é definido e às 

relações da empresa com as diversas partes interessadas (IRELAND; HITT; 

SIRMON, 2003). 

 A dimensão da gestão dos recursos estratégicos está contida em como os 

empreendedores realizam a gestão dos recursos disponíveis na empresa de forma 

estratégica - quanto mais difíceis de se reproduzir ou de se copiar os recursos forem, 

maior tende a ser a vantagem e a sustentabilidade diante do mercado. Os recursos 

são apontados como a base do diferencial do desempenho das empresas para a 

criação de riqueza, sendo esses apontados como recursos financeiros, capital 

humanos e capital social (ADNER; HELFAT, 2003; SIRMON; HITT, 2009). 

 Dentre os recursos estratégicos, o capital humano é a fonte de 

conhecimentos tácitos, é o foco individual, é a busca por resultados e metas. São os 

valores e conhecimentos compartilhados de cada um dos indivíduos que formam a 

organização. Já o capital social é o compartilhamento de certos valores que geram 

um ambiente de segurança e de confiança em que um aponta determinado caminho 

e os outros somam, disponibilizando o conhecimento de cada e construindo um novo 

foco resultando no diferencial competitivo da empresa (IRELAND; HITT; SIRMON, 

2003). 

 A última dimensão está contida em aplicar a criatividade e desenvolver a 

inovação em direção a gerar vantagem competitiva e riqueza. Para os autores 

Ireland, Hitt e Sirmon (2003), o trabalho de Schumpeter (1934, 1942) destacou a 

importância da criatividade e da inovação no contexto da dinâmica de mercado. O 

conceito de destruição criativa apresentado pelo autor envolve os processos nos 

quais as empresas agem e reagem em busca de oportunidades nos mercados.  

 A criatividade está associada ao conhecimento das pessoas, sendo um 

ambiente com maior número de indivíduos mais amplo e favorável para o processo 
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de dissociações que ocorre quando as pessoas combinam informações ou para 

identificar uma oportunidade ou para ajudar a moldar vantagens competitivas 

(IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). 

 Para Perry e Salley (2003), a criatividade é definida como uma maneira de 

trabalhar que leva à geração de novas ideias, processos ou soluções, em que os 

atores organizacionais com conhecimentos sustentáveis em uma determinada área 

tendem a ser mais criativos, contribuindo para o desenvolvimento de inovações 

sustentáveis. Os autores ainda ressaltam que um conhecimento em profundidade 

em determinada área ou mais amplo possibilita a criação de inovações disruptivas. 

 Para Christensen (1997), as inovações podem ser apresentadas de duas 

formas - como disruptivas e sustentadas. A inovação disruptiva leva à criação de 

novos mercados e de novos modelos de negócios orientados à exploração de novas 

oportunidades; porém, são apontados como desafiantes para as organizações o ato 

de sustentar as vantagens competitivas e o de se apropriar do valor das inovações. 

Já a inovação sustentada está baseada em melhorias de engenharia simples e 

incrementais, objetivando o melhor desempenho da exploração de vantagens 

competitivas atuais (CHRISTENSEN; JOHNSON; DANN, 2002). 

Como conclusão do artigo escrito por Ireland, Hitt e Sirmon em 2003, que 

apresentou o modelo limitador de empreendedorismo estratégico, foi apontado que 

empresas que identificam oportunidades, mas que não são capazes de explorá-las 

para gerar vantagem competitiva não criam valor para seus clientes ou riqueza para 

seus proprietários.  

O estudo também ressaltou a importância de se ampliarem as pesquisas 

nesse campo, tanto para a academia quanto para os gerentes das organizações, 

pois estes possibilitam entender melhor como as empresas identificam e exploram 

oportunidades empresariais para estabelecer e manter vantagens competitivas e 

criar riquezas. Esse apontamento dos escritores denota a contribuição do presente 

estudo quanto à sua relevância já mencionada anteriormente.  

Em 2010, Kyrgidou e Hughes escreveram o artigo “Strategic 

Entrepreneurship: origins, core elements and research directions” com base em 

pesquisas adicionais e na capacidade crítica no campo do empreendedorismo 

estratégico. Por meio do estudo, identificaram que o modelo limitador de EE 

estratégico apresentado anteriormente e elaborado por Ireland, Hitt e Sirmon em 

2003 não atendia à complexidade necessária para a análise do EE.  
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Para os autores, o estudo realizado pelos autores supracitados se fez 

importante, pois abordou o empreendedorismo estratégico como um construto, um 

campo de estudo, algo que não era realizado por autores anteriores. Outro fator 

relevante são as quatro dimensões discutidas no estudo como responsáveis por 

fornecer suporte para os componentes reconhecidos como fundamentais para o 

empreendedorismo e sua intersecção com gestão estratégica (KYRGIDOU; 

HUGHES, 2010). 

Segundo Kyrgidou e Hughes (2010), as dimensões são abordadas de forma 

objetiva, sendo: mentalidade; cultura e liderança empreendedora apoiadoras da 

busca de oportunidades empreendedoras; gestão estratégica de recursos 

relacionados ao empacotamento, estruturação e alavancagem do capital financeiro, 

humano e social; aplicação da criatividade para desenvolver inovações e novas 

combinações para alcançar inovações disruptivas e incrementais; formação e 

execução de vantagens competitivas.   

Porém, os autores fazem uma crítica ao estudo e ao modelo de EE construído 

por meio dele, mostrando que a definição do EE é apresentada como o uso 

simultâneo da busca de oportunidades e de vantagens competitivas, mas o modelo 

elaborado por Ireland, Hitt e Sirmon (2003) mostra que não é necessariamente 

simultâneo em sua aplicação da estratégia e do empreendedorismo. Em vez disso, 

seu modelo implica que o uso das atividades empreendedoras e estratégicas se 

alterna linearmente.  

O modelo mostra um movimento de comportamento empreendedor para 

identificar oportunidades e um comportamento estratégico que se dá por meio do 

gerenciamento de recursos estratégicos e volta ao comportamento empreendedor 

para aplicar a criatividade e a inovação em busca de gerar vantagem competitiva e 

de criar riqueza. Esse modelo não considera o ambiente interno das organizações e 

as capacidades dinâmicas dos ambientes que levam as empresas a agirem 

estrategicamente (KYRGIDOU; HUGHES, 2010). 

Os autores apresentam a necessidade, diante de oportunidades que se 

apresentem, de o empreendedorismo e a gestão estratégica de recursos ocorrerem 

simultaneamente para que as organizações alcancem seus objetivos, indicando a 

complexidade e a necessidade de aprofundamento para sua compreensão. Outros 

fatores são a gestão de riscos e uma governança eficaz - em muitos momentos, por 

medo de perdas financeiras, incertezas e inseguranças, os empreendedores deixam 
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de fazer investimentos, tornando-se avessos a estes ou conservadores em vez de 

empreendedores (KYRGIDOU; HUGHES, 2010). 

O modelo delimitador também não considera a aprendizagem organizacional 

no processo de transformação dos recursos ao longo do tempo e também não 

aponta a importância da interação entre as fases e dimensões que são importantes 

para as organizações criarem ou manterem as vantagens competitivas (KYRGIDOU; 

HUGHES, 2010). 

Para melhor compreensão dos pontos apontados e da complexidade que 

aborda a temática do EE por Kyrgidou e Hughes, os autores elaboraram um modelo 

conhecido como “Modelo Alternativo do EE”, que é apresentado na Figura 3.  

O novo modelo, apesar de apresentar a linearidade do modelo anterior, 

ocupa-se na interação entre as dimensões, sendo aquela baseada na teoria de 

March (1991) de aprendizagem exploratória e exploradora por meio dos recursos 

dinâmicos, apontando como ocorrem e quais os efeitos dessas interações 

(KYRGIDOU; HUGHES, 2010). 

 A aprendizagem exploratória reflete os esforços para se criar uma visão e 

obter conhecimentos novos e únicos por meio de um processo de descoberta e de 

experimentação. Já a aprendizagem exploradora reflete um processo de aquisição e 

de refinamento do conhecimento existente para melhorar as atividades atuais ou 

para resolver problemas imediatos (MARCH, 1991). 

Figura 3: Modelo Alternativo do Empreendedorismo Estratégico 

 

Fonte: Kyrgidou e Hughes (2010, p. 53). 
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 O novo modelo apresenta uma relação de renovação da capacidade dinâmica 

por meio da aprendizagem exploratória e exploradora, com foco no ambiente interno 

e na visão da alta gestão. A conclusão deste estudo identificou que, em setores 

dinâmicos e em ambientes internos propícios ao empreendedorismo, a integração 

em aprendizagem exploratória e exploradora, a habilidade da organização para 

melhoria contínua de transferência de recursos e de construção de novas 

capacidades e a visão dos empreendedores são fundamentais para alcançar 

vantagens competitivas por meio do comportamento empreendedor (KYRGIDOU; 

HUGHES, 2010).  

  Em 2011, Hitt et al. (2011), consentidos com o que foi apontado pelo estudo 

de Kyrgidou e Hughes em 2010, ressaltaram que o estudo do EE é mais amplo e 

complexo do que o que foi apontado em seu estudo anterior e também na 

proposição feita pelo modelo alternativo de Kyrgidou e Hughes (2010). Para 

compreender o processo de EE de forma mais ampla após outros estudos e 

principalmente o modelo alternativo desenvolvido em 2010, Hitt et al. (2011) 

desenvolveram o Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico.  

No novo modelo, são apresentados os processos de entrada baseados em 

fatores ambientais, organizacionais e individuais e como esses recursos são 

explorados por meio de sua orquestração em direção à busca de oportunidades e à 

gestão estratégica, resultando na criação de valor para os clientes e de vantagem 

competitiva, levando construção de riqueza para os acionistas e criação de 

benefícios para as partes interessadas especialmente a sociedade (HITT et al., 

2011). 

 O atual modelo avançado de EE buscou integrar as influências ambientais, 

bem como explicar como os recursos são gerenciados no processo do EE para criar 

e se apropriar dos valores, e descreve vários resultados diferentes proporcionando, 

assim, uma visão mais ampla das organizações, o que possibilita identificar fatores 

de busca e de aproveitamento, de criação de valor e de vantagem competitiva, 

conforme apresentado na Figura 4.  

Essa resposta possibilitada pela análise do modelo avançado de EE foi o que 

motivou a escolha deste modelo para a análise e a construção do estudo de 

empreendedorismo estratégico em micro e pequenos negócios sustentáveis. 
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Figura 4: Modelo Avançado do Empreendedorismo Estratégico  

 
Fonte: Hitt et al.  (2011, p. 60). 

 

Para Hitt et al. (2011), o modelo avançado de EE exemplifica o que foi 

constatado anteriormente por vários autores: o comportamento de busca de 

oportunidades – empreendedorismo - e o comportamento de busca de vantagem -

gestão estratégica - são úteis para todas as organizações, inclusive para os 

familiares (SIRMON; HITT, 2003; WEBB; KETCHEN; IRELAND, 2010).  

 As vantagens competitivas atuais exploradas - gestão estratégica - e as 

oportunidades exploradas - empreendedorismo - na busca de estabelecer vantagens 

competitivas futuras são essenciais para a criação de valor e riqueza (HITT et al., 

2011). 

Hitt et al. (2011) ressaltam que o modelo avançado do EE é baseado na 

análise de três campos: entradas de recursos, processos de orquestração e 

resultados - criação de valor.  

Para melhor compreensão da Figura 4, que foi utilizada como base de análise 

deste trabalho, o estudo apresenta cada um dos campos: Inputs, Processos e 

Outputs.   

No processo de entrada, os recursos são analisados por meio de três fatores - 

ambientais, organizacionais e individuais. Nos fatores ambientais, são analisadas a 

condição do ambiente como facilitador de aquisição de recursos e a identificação de 

oportunidades, assim como a capacidade de explorar os recursos e oportunidades 
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para criar vantagem competitiva. Os ambientes dinâmicos proporcionam o 

relacionamento e o acesso aos recursos necessários de parceiros que podem 

promover exploração de oportunidades e rede de contatos (HITT et al., 2011). 

Nos fatores organizacionais, são analisadas a cultura organizacional e a alta 

liderança como recursos próprios da empresa, na qual uma liderança eficaz é 

necessária para desenvolver e fazer crescer novos empreendimentos e liderar, de 

forma empreendedora, empresas já estabelecidas. A liderança empreendedora é 

apresentada como a capacidade de influenciar outros e de enfatizar os 

comportamentos de busca de oportunidades e de busca de vantagem competitiva 

(COVIN; STEVIN, 2002). 

Nos fatores ambientais, são relacionadas ações como políticas públicas, que 

podem atuar de maneira positiva ou negativa para o estímulo de atividades 

empreendedoras e para o desenvolvimento econômico, segundo Lee, Penq e 

Barney (2007).  A paixão do líder empreendedor também pode motivar a equipe a 

criar novas ideias, a assumir riscos e a desenvolver orgulho pessoal pelos objetivos 

da empresa.  

Para Ireland et al. (2003), a criatividade afeta a quantidade e a qualidade das 

inovações, moldando as capacidades existentes para vantagens e oportunidades 

empreendedoras, e a junção de abordagens criativas e criatividades heterogêneas 

das equipes conecta pessoas de outra forma não conectadas, traduzindo-se em 

novos produtos, fomentando uma cultura empreendedora e a construção de novos 

nichos de mercado (OBSTFELD, 2005).  

No processo de orquestração apresentado na Figura 4, analisa-se como a 

liderança conduz os recursos da empresa, principalmente as ações que possam 

agrupar e estimular a capacidade de alcançar os recursos para criar valor para os 

clientes alcançando, assim, uma vantagem competitiva para a empresa. Evidências 

empíricas apoiam a validade da orquestração como um meio de gerenciar os 

recursos de uma empresa para obter o máximo valor dela (SIRMON; HITT, 2009).  

No modelo de análise de EE, são apontados os principais processos de 

orquestração: estruturante, pacote e alavancagem. No processo de orquestração 

estruturante, é analisada a importância da história do empresário para a criação da 

identidade da empresa e para atrair recursos de capital humano para ela, o que 

representa um desafio, principalmente, para as jovens empresas.  
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Os pesquisadores Zoot e Hug (2007) apontaram que as ações simbólicas dos 

empreendedores que demonstram credibilidade pessoal, organização profissional, 

realização e aptidão relacional não só resultam em níveis mais altos de investimento 

de capital, mas também ajudam a atrair capital humano talentoso e a reunir uma 

base de clientes.  

No processo de orquestração denominado pacote, é analisada a capacidade 

da liderança por meio de ações intencionais de agrupar conhecimentos de pessoas 

mais experientes com as mais jovens, com o objetivo de desenvolver e ampliar o 

conhecimento tácito. 

O processo de orquestração chamado de alavancagem analisa o processo de 

sincronização do gerenciamento de recursos como vital para o desenvolvimento de 

vantagem competitiva.  Para que essa sincronização aconteça, os líderes devem ter 

informações suficientes relativas aos ambientes externos da empresa e de sua 

organização interna. As decisões de se explorar uma oportunidade devem ser 

pautadas por meio do conhecimento do cliente, do conhecimento da tecnologia, do 

nível de suporte das partes interessadas e da experiência gerencial geral (CHOI; 

SHEPHERD, 2004). 

As ações de alavancagem movem a empresa do potencial de criação de valor 

para a realização de valor por meio da implantação das capacidades para obter 

vantagens competitivas.  

Por último e como produto dos inputs e dos processos de orquestração, o 

modelo avançado de EE apresenta as saídas - outputs ,- como criação e 

apropriação de valor, identificando os valores criados pelas empresas e as 

vantagens competitivas e, como consequência, a riqueza e os benefícios resultantes 

dos processos e ações que compõem o EE.   

Hitt et al. (2011) indicam que o objetivo final se orienta para um novo 

empreendimento ou para o alcance do sucesso competitivo criando valor para os 

clientes e riqueza financeira para o proprietário, sendo este último visto como 

objetivo principal. Porém, eles ressaltam que os empresários também buscam outras 

formas de riquezas - como socioemocionais, de felicidade pessoal - e que são 

esperados benefícios à sociedade. Dentro da percepção de geração de benefícios, 

são apontados, pelo modelo avançado de EE, três tipos deles: sociais, 

organizacionais e individuais.  
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Nos benefícios sociais, são apontadas as organizações que se engajam com 

questões sociais como empoderamento feminino e indivíduos de famílias carentes; 

empresas que são projetadas ou agem de forma a reduzir os impactos negativos 

junto ao meio ambiente, enriquecendo o ambiente natural e influenciando o 

ambiente com a esperança de criar um efeito verde positivo (DELMAS; MONTES, 

2010). 

Nos benefícios organizacionais, são apontadas as redes construídas a partir 

do processo de EE pelas empresas, ressaltando as parcerias entre empresas jovens 

e empresas já consolidadas e também a atuação de empresas com entidades como 

escolas e universidades.  

Por último, os benefícios individuais apontados como principais são a 

satisfação pessoal e a autorrealização do empreendedor, que pode utilizar seus 

estoques de conhecimento pessoal somados ao longo da vida em sua atividade. Hitt 

et al. (2011) ressaltam que, principalmente para os empreendedores individuais, 

começar um novo negócio e operá-lo com sucesso provavelmente satisfaz várias de 

suas necessidades.  

Após identificar o modelo avançado de empreendedorismo que é base de 

análise desta pesquisa, a seguir, aborda-se a importância do mercado de micro e 

pequenas empresas e conceituam-se os micro e pequenos negócios sustentáveis, 

que são objetos deste estudo. 

 

 

2.5 MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS  

 

 

No Brasil, embora a Receita Federal considere o faturamento para fins de 

enquadramento fiscal, um dos critérios mais utilizados em estudos acadêmicos e em 

diversos programas de créditos do Governo Federal em apoio às micro e pequenas 

empresas considera sua categorização de acordo com o número de empregados, 

classificando-as em microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), 

empresas de médio porte e grandes empresas, e também considerando três ramos 

de atividades: comércio, serviços e indústria (VENTURA, 2016). 

No Quadro 3, são apresentadas as definições de classificação das empresas 

segundo o porte de acordo com dados dos SEBRAE (2013): 
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Quadro 3: Classificação das Empresas 

PORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS  INDÚSTRIA  

Microempreendedor Individual (MEI) Até 1 empregado Até 1 empregado 

Microempresa (ME) Até 9 empregados Até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grandes Empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Fonte: SEBRAE (2013). 

 

 Um dos dados que refletem a importância do setor na economia brasileira 

está atrelado ao número de empregos gerados por esse segmento. Em fevereiro de 

2019, os pequenos negócios registraram saldo de 125,2 mil empregos gerados -  

quase três vezes e meia maior que o saldo apresentado pelas médias e grandes 

empresas (MGE), de 36,5 mil empregos.  

No total, foram gerados, em fevereiro de 2019, 173.139 novos empregos 

formais celetistas, computando-se também o saldo das empresas da administração 

pública. O saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas no 

segundo mês de 2019 representou 72,3% do total de empregos criados no país e foi 

o maior registrado em um mês de fevereiro nos últimos quatro anos (SEBRAE, 

2019). 

 A Figura 5, denominada “Saldo Líquido de Empregos no Brasil”, traz os dados 

gerais referentes ao mês de fevereiro de 2019 de acordo com o levantamento do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 2019. O gráfico da 

figura mostra que de um total de 173.139 empregos gerados, as micro e pequena 

empresas são responsáveis por 125.208 postos de serviços. 

 Outro dado que destaca a importância do segmento também pode ser 

observado no Portal Data do SEBRAE. Segundo dados divulgados pela Receita 

Federal, considerando como tempo de referência maio de 2020, existem 19.228.025 

MPEs no Brasil. O estado de São Paulo, segundo a Receita Federal, é responsável 

por 5.890.371 MPEs brasileiras (SEBRAE, 2020). 

 A pesquisa aqui realizada se ocupa em estudar MPEs localizadas na 

RMVPLN e considera 7 empresas para amostra do estudo. De acordo com o Portal 

Data do SEBRAE, as regiões administrativas de Guaratinguetá e de São José dos 

Campos, que englobam os 39 municípios que compõem a RMVPLN, possuem 

208.724 MPE entre matrizes e filiais, segundo dados divulgados pela Receita 

Federal em maio de 2020. 
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Figura 5: Saldo Líquido de Empregados no Brasil 

 
Fonte: Análise do CAGED – SEBRAE (2019). 

  

Considerando índices econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) produzido 

por essas MPEs foi de R$ 110.290.854.402,00 considerando o ano de 2017, 

segundo o IBGE, e é responsável por 436.733 postos de trabalho, segundo dados 

do RAIS referentes a informações de 2018 (SEBRAE, 2020). 

  A RMVPLN é responsável por 4,4% dos empregos formais do estado de São 

Paulo e vem acumulando perda de postos de serviços nos últimos anos. Em 2019, 

apontou dados positivos criando 413 novos postos de trabalho, segundo dados 

divulgados em 2020 pela Fundação SEADE.  

Apesar do saldo positivo, os setores vêm apresentando perdas nos números 

de empregos considerando a Figura 6, “Variação dos Postos de Emprego Formal”. 

Os setores industrial, de construção civil e de serviços vêm sofrendo as maiores 

perdas de vagas, conforme dados divulgados pela fundação SEADE (2019).   

Figura 6: Variação dos Postos de Empregos Formais  

 
Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade. (1) A RM do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte corresponde à RA de São José dos Campos.   
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 Segundo dados publicados pelo Ministério da Economia em fevereiro de 2021 

a Região Administrativa de São José dos Campos da qual faz parte a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi a que apresentou menor 

recuperação e maior variação da perda de empregos formais comparando os saldos 

de empregos de fevereiro 2020 e fevereiro de 2021. O Estado de São Paulo de 

forma geral assim como a nível nacional apresentou um crescimento de 1% nos 

postos de trabalhados com registro em carteira.  

 A Figura 7 denominada Saldo de Empregos por Região Administrativas pode-

se observar que a RMVPLN foi a que apresentou o pior resultado com -8773 postos 

de empregos formais.  

 
Figura 7: Saldo de Empregos por Região Administrativas 

 
Fonte: Fundação Sead e Ministério da Economia Fevereiro 2021. 
 

Considerando os dados da Fundação Seade e do Ministério da Economia, e 

trabalhos que apontam a “desindustrialização” brasileira, há queda do investimento, 

do emprego e da participação da indústria no valor adicionado, principalmente da 

indústria de transformação (OREIRO; FEIJÓ, 2010, p. 224 - 225). 

Os PMEs, com sua grande capacidade de inovação, são considerados 

vetores do desenvolvimento regional. Para Julien (2010), as PMEs estão imersas no 

meio local, o que lhes permite estabelecer e manter cumplicidades muito fortes, com 

frequência familiar. 

Um estudo realizado por Julien em 1995 apontou que as principais fontes de 

informações que alimentam as mudanças em busca de novas tecnologias e de 
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desenvolvimento comercial e ambiental nas micro e pequenas empresas são 

atribuídas aos clientes, a revistas especializadas, a fornecedores e a vendedores, 

considerando, também, as fontes indiretas provenientes dos funcionários da 

empresa.  

As grandes empresas e o desenvolvimento econômico de produção em busca 

do consumo em massa geraram efeitos cada vez mais adversos para o meio 

ambiente, como o aumento da poluição do ar, da água e da terra, e tudo começou a 

ser questionado. Esse questionamento, a partir dos anos 1990, traz a dimensão 

ambiental para o debate no mercado em busca do desenvolvimento sustentável. 

Para Santos (2012), a acirrada concorrência do mercado, somada à 

necessidade de preservação ambiental, denota que o investimento em inovações 

sustentáveis são cruciais para gerar vantagem competitiva.  

Essa realidade pode elevar o nível de competitividade das micro e pequenas 

empresas, proporcionando a expansão dos negócios e a sobrevivência daquelas, 

visto que são fundamentais para a sustentação e para o desenvolvimento 

socioeconômico regional. A seguir, o estudo traz o conceito de negócios 

sustentáveis e a definição que foi utilizada para a construção desta pesquisa.   

 

 

2.6 NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 Numa perspectiva de ocupar segmentos que ninguém tenha ocupado ainda, 

como apresentado por Filion (1999), e conquistar novos nichos, como relatado por 

Treacy e Wieserma (1995), os negócios sustentáveis podem ser entendidos como 

organizações que buscam ocupar segmentos e desenvolver nichos de mercado 

dedicados a soluções de impactos sociais e ambientais não oferecidas por meio de 

políticas públicas (COMINI, 2016). 

 Amaral (2003) identificou que para se desenvolver o lótus de sustentabilidade 

em uma empresa, este deve se iniciar no entendimento dos diretores e gestores da 

empresa, seguir pela participação dos demais funcionários e buscar melhorias de 

desempenho da instituição por meio do uso reduzido de materiais e dos recursos 

naturais, objetivando a melhoria de qualidade de vida dos próprios funcionários e da 

sociedade de forma geral.  
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 As iniciativas ambientais adequadamente implantadas e divulgadas podem 

contribuir para a construção de uma boa imagem e percepção do público interno e 

externo sobre determinada organização. Essas iniciativas se apresentam como 

estratégias para empresas que competem pelo reconhecimento dos clientes e 

investidores (BETTS; WIEMGARTEN; TADISINA, 2015). 

 Para Kotler (2007), o desenvolvimento de empresas mais sustentáveis busca 

atender a um público de consumidores que julgarão cada vez mais as empresas por 

seu uso responsável dos recursos naturais em suas produções.  

 Sachs (1995) indica que se deve abrir o leque de produtos industriais, 

investindo em pesquisas que ao mesmo tempo reduzam o desperdício de recursos 

naturais e aproveitem melhor a biodiversidade. 

 A sustentabilidade pode ser uma meta para a civilização, uma motivação para 

organizações da sociedade civil, um desafio para o desenvolvimento de novas 

tecnologias nas indústrias, uma disputa política em órgãos da ONU, um alvo de 

marketing para o consumo e para a imagem de praticamente todas as corporações 

contemporâneas, sejam elas públicas ou privadas (DI FELICE; TORRES; YANAZE, 

2012). 

 Para Veiga (2006), foi a partir de 1980 que o termo sustentabilidade começou 

a ser apresentado de maneira mais abrangente, passando a ser considerado como 

um termo politicamente válido a partir do acordo do documento “Nosso Futuro 

Comum” e a partir da criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como comissão Brundtland, em 1987, por Gro Harlem 

Brundtland.  

Boff (2012) apresenta que a questão da sustentabilidade na sociedade é 

entendida mediante sua organização e comportamento, garantindo a vida das 

pessoas e do ecossistema em que elas vivem, o que proporciona ações em 

comunidade no uso dos recursos recicláveis e renováveis e na sua prática de ações 

como gesto de respeito às gerações futuras. 

Para Di Felice, Torres e Yanaze (2012), foi a existência da noção dos riscos 

de destruição por meio de catástrofes ambientais em todo o mundo - que podem 

tornar os países ingovernáveis, destruindo os sistemas econômico e financeiro - que 

levantou a necessidade de se trabalhar a percepção humana sobre o risco de 

escassez de recursos naturais para sua sobrevivência e também sobre a 

preservação para as futuras gerações. 



57 

 

  

Dentro dessas referências, que são uma pequena parte de um campo amplo 

de estudos relacionados à sustentabilidade e a negócios sustentáveis, o presente 

estudo buscou, no levantamento bibliográfico realizado para sua construção, alguns 

estudos empíricos em âmbito nacional de empresas que buscam atuar na lógica 

sustentável.  

O Quadro 4 foi construído para apresentar as 8 publicações disponíveis e 

acessíveis à pesquisadora desta dissertação. Ele evidencia os resultados que foram 

encontrados pelos autores, identificando algumas características atribuídas aos 

negócios sustentáveis, e estabelece a relação de valor atribuído a organizações que 

buscam atuar com foco sustentável. Esse levantamento possibilitou ao estudo 

informações que foram utilizadas para a escolha da amostra que participou da 

presente pesquisa.  

Quadro 4: Publicações Brasileiras sobre Negócios Sustentáveis  

TEMAS AUTORES RESULTADO / DATA 

1. Implantação de práticas de 
sustentabilidade ambiental em 
uma empresa do setor mecânico.  

Lorimar Muanretto, 
Jéssica 

Thalheimer, João 
Viera 

A empresa desenvolve diversas práticas 
sustentáveis. Redução de custos e 
visibilidade para a empresa (2017). 

2. Iniciativas e práticas ambientais 
da Pequenas e Médias Empresas 
do Vale do Caí - RS  

Alex Eckert, Corciní 
Neto, Luis Henrique 

Sercundino, 

As empresas buscam atender às 
exigências ambientais e também 
realizam atividades internas (2015). 

3. Ecoempreendedorismo e as 
competências empreendedoras: o 
caso ecoempreendedor 
transformador de resíduo em 
riqueza 

S, Fonseca; A, 
Silva; D, Santos; E, 

Leite 

A empresa e o empreendedor são 
apresentados como referências no 
ecoempreendedorismo (2015). 

4. Os desafios e as oportunidades da 
sustentabilidade: um estudo em 
uma empresa do setor de 
engenharia elétrica industrial  

Cleonice J Santos; 
Débora R. S. 

Locatelli; 
Elton Seni; 

A gestão sustentável gera benefícios não 
somente para a empresa, mas para o 
meio ambiente e comunidade, sendo 
percebida pelo estudo como investimento 
(2015). 

5. Sustentabilidade aplicada a 
serviços de varejo: um estudo 
empírico em um shopping center 
de São Paulo  

Marcos, Franklin; 
Soraia, Ribeiro; 

Carolina Gu 

Os resultados mostraram que o shopping 
apresenta práticas sustentáveis do ponto 
de vista ambiental, econômico e social 
(2018).  

6. Sustentabilidade e desempenho 
no tratamento de resíduos na 
atividade suinícola 

Emiliane Soerger; 
Edson Oliveira e 

Marcela de Moraes 

A granja Alfa como sustentável e a Beta 
em busca da sustentabilidade (2016). 

7. Empreendedorismo sustentável 
enquanto empreendedorismo 
organizacional: estratégias de 
mobilização e de legitimação para 
a mudança. 

Patrícia A H V 
Carvalho, Marcos 

Cohen. 

Os empreendedores identificam 
oportunidades de atuação baseadas em 
conhecimentos prévios, experiência e 
formação. As estratégias são baseadas 
em gestão de recursos (2019). 

8. Ideologia de vida e motivação 
empreendedora. 

Andrea Luiza 
Bozzo, Henrique 

Mello Freitas, 
Cristina Dai Pra 

Martens. 

O estudo apontou que a escolha não 
está pautada na maximização de lucros, 
mas na realização de um estilo de vida 
que o empreendedor tem ou quer ter. O 
compartilhamento de valores sociais 
possibilita maior engajamento dos 
consumidores (2019). 

Fonte: Adaptado de SCOPUS e WEB OF SCIENCE (2020),  
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A publicação 1 abordou um estudo de caso em uma oficina automotiva e 

mostrou que o investimento em ações como destinação correta dos óleos, 

reutilização da água, adaptação da oficina mecânica com luz ambiente natural e 

maior ventilação impactou a redução de resíduos e também a redução dos custos. 

Essas ações também foram apontadas como benéficas para a imagem da 

organização diante dos clientes. 

O estudo 2 analisou pequenas e médias empresas da região sul e 

demonstrou que, em sua maioria, as ações sustentáveis implementadas estão 

relacionadas ao atendimento à legislação; porém, apresentam-se como importantes 

em uma perspectiva interna das empresas. 

No estudo 3 - um estudo de caso em que o empreendedor transforma óleo de 

cozinha em biodiesel -, a empresa e o empreendedor são vistos como referências na 

região onde estão localizados no que tange ao ecoempreendedorismo. Ao 

empreendedor são atribuídos valores que são identificados quando ele é 

reconhecido para falar sobre o negócio em eventos e escolas da região. 

Já no estudo 4, identifica-se o foco de uma gestão que se apoia na 

sustentabilidade, sendo esta apontada como benéfica não só para a empresa, mas 

também para o meio ambiente e para a comunidade. Essa relação é entendida 

como investimento na imagem da empresa, pois cria valor perante os clientes e a 

comunidade.  

No estudo de caso 5, demonstra-se que a empresa realiza práticas 

sustentáveis, como o recolhimento dos lixos orgânicos e a criação de uma horta 

comunitária na área externa do shopping com doação para os funcionários, além de 

outras práticas. No entanto, foi ressaltado no estudo que a empresa falha em 

comunicar isso aos clientes, ficando as práticas divulgadas somente em ambiente 

interno.  

O estudo 6 buscou analisar duas granjas, identificando a granja Alfa como 

uma empresa sustentável e a granja Beta como uma empresa que tem buscado a 

sustentabilidade.   

O estudo 7, realizado por Carvalho (2019), uma doutoranda na PUC - Rio de 

Janeiro, apontou em sua amostra composta por 3 empreendedores sustentáveis - 

com empresas que se assemelham aos negócios sustentáveis trabalhados por esta 

dissertação - que a busca de oportunidade empreendedora está baseada nas 

informações, na formação e na experiência de seus sócios e que, à medida em que 



59 

 

  

vão desenvolvendo os negócios, vão adaptando e atendendo às demandas do 

mercado.  

As principais estratégias utilizadas para legitimar a atuação das organizações 

estão baseadas na mudança institucional, no alinhamento dos stakeholders, nas 

redes de colaboração e na participação em palestras e eventos. As organizações 

apontaram que as barreiras identificadas na atuação como empresas sustentáveis 

são relacionadas à resistência do mercado quanto ao preço do produto nas relações 

B2B, indicando que o valor ambiental ainda não está estabelecido no campo de 

empresas ambientalmente conscientes. Quanto ao relacionamento com clientes 

pessoas físicas, estes têm se demostrado mais suscetíveis às mudanças e estas 

são cognitivas e culturais. No caso da empresa de recicladores de lixo orgânico, a 

barreira está na existência de serviços gratuitos oferecidos pela prefeitura.  

Os apontamentos relacionados no estudo de Carvalho (2019) possibilitam 

considerar os desafios apontados pelas empresas pesquisadas para esta 

dissertação. O Quadro 5 denominado  Desafios para os Micro e Pequenos Negócios 

Sustentáveis da RMVPLN é uma amostra dos fatores relatados pelos empresários.  

Quadro 5: Desafios para os Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis da RMVPLN 

EMPRESA DESAFIOS - BARREIRAS 

ECO 1  Políticas Públicas para o fomento do Turismo Rural e Consciente; Tempo de retorno dos 
investimentos. 

ECO 2  Processos burocráticos em processos de fomento; Preço e Negociações B2B; Tempo 
de retorno dos investimentos. 

ECO 3  Viabilidade do negócio, visto que o principal serviço oferecido pela empresa é prestado 
gratuitamente pelo Estado. 

ECO 4  Legislação que exige os mesmos critérios estabelecidos para grandes empresas que 
trabalham com produtos químicos. 

ECO 5  Legislação que exige os mesmos critérios estabelecidos para empresas que não 
trabalham com produtos naturais e orgânicos. 

ECO 6  Preço em relação aos produtos importados.  

ECO 7  Preço em relação aos produtos importados; proporcionar a experiência do cliente 
através dos meios digitais. 

Fonte: Adaptado do estudo de Carvalho, 2019. 

  

 Pode-se destacar que as questões relativas a preço e negociações B2B, 

Políticas Públicas e Legislação que são apontados no estudo de Carvalho (2019) 

também foram relatados pelos empresários participantes do estudo.  

O estudo 8, realizado por Bozzo (2019), tem como amostra 3 empresas 

sustentáveis também semelhantes aos negócios sustentáveis que fazem parte da 

amostra deste estudo. Com foco na identificação da motivação dos 

empreendedores, o estudo demonstra que as oportunidades empreendedoras 
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acontecem por meio do ator social – empreendedor -, considerando seu grupo 

social, suas experiências pessoais e sua formação, sendo esse o mecanismo de 

vislumbre de oportunidades de empreender.  

O estudo também ressalta que a escolha do negócio não está pautada na 

maximização de lucros, mas em um estilo de vida que o empreendedor tem ou quer 

ter e também no compartilhamento de valores sociais que possibilita maior 

engajamento dos consumidores, resultando no fortalecimento do negócio. A barreira 

está relacionada à mudança de hábitos, mas quando os clientes estão abertos a 

experimentar, ocorre o engajamento dos consumidores por compartilharem valores 

comuns.  

Relacionando os resultados encontrados com as referências que foram 

apresentadas anteriormente, pode-se identificar que a percepção da comunidade 

sobre os valores atribuídos às empresas que atuam na lógica sustentável tem 

acrescido valor a elas e que esses podem favorecer vantagem competitivas, 

conforme apontado por Santos (2012). 

Outro ponto que também pode ser entendido por meio dos estudos é que a 

conscientização dos empreendedores sobre a implementação de modelos de 

negócios sustentáveis é fundamental para a transformação do contexto social em 

que estão inseridos, indicando que os negócios sustentáveis têm início na 

conscientização do empreendedor, estendendo para a empresa e seus stakeholders 

por meio de inovações (SANTOS, 2012).   

Santos (2012) também salienta que a sustentabilidade pode ser vista como 

uma tendência para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, pois atribui 

a elas esses valores, dinamizando a criação de vantagem competitiva.  

Para Filion (1999), os pequenos negócios são mais flexíveis às mudanças e 

desenvolvem um relacionamento mais próximo com os consumidores, o que facilita 

o conhecimento da realidade local viabilizando iniciativas com ênfase na mitigação e 

na adaptação dos impactos socioambientais e na visibilidade dessas iniciativas 

(SANTOS, 2017). 

Um estudo realizado por Brehmer em 2018 sobre negócios sustentáveis 

contou com a participação de 64 organizações sustentáveis da Holanda e mostrou 

que os modelos de negócios sustentáveis usam as mesmas estruturas subjacentes 

das empresas convencionais. No entanto, estão baseados na busca da 
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sustentabilidade ambiental ou social, além ou em lugar da sustentabilidade 

financeira (ELKINGTON, 1997).  

O estudo de Bhemer (2018) propôs um arquétipo para modelos de negócios 

sustentáveis baseados em agregação de valor sustentável com características de 

organizações social e ambientalmente responsáveis e, de preferência, de empresas 

inovadoras que garantam a diversidade de mercados dentro dos aspectos da 

sustentabilidade.  

Para Veiga (2010), a sustentabilidade é apresentada como um novo valor 

capaz de promover na sociedade uma nova maneira de pensar a economia por meio 

de um processo que se renova continuamente, buscando soluções criativas para a 

reutilização de recursos já explorados, promovendo a exploração de áreas ou de 

recursos - naturais ou não - do planeta de maneira a gerar impactos mínimos em 

busca do equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades humanas e todo o 

ecossistema dependente para existir.  

A seguir, são apresentados estudos que buscaram conceituar o entendimento 

sobre negócios sustentáveis que, apesar de não ser um campo de estudo em que 

existe consenso entre os pesquisadores, têm sido alvo de inúmeras pesquisas, 

principalmente no âmbito internacional (BRUNO, 2019). 

 

 

2.7 MODELO CONCEITUAL DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

 

Nos últimos anos, acadêmicos e profissionais têm buscado uma definição 

para negócios sustentáveis; porém, em torno do tema, existem muitas questões em 

aberto, considerando a discussão sobre o consenso do termo que dá origem ao 

segmento da sustentabilidade (BRUNO, 2019). 

Na pesquisa de Brehmer (2018), os negócios sustentáveis foram assim 

considerados e reconhecidos a partir de validações de eventos externos:   

 

• Prêmios, indicações a prêmios, inovações na categoria circular e na 

economia de energia; 

• Inclusão em rankings de inovação sustentável; 



62 

 

  

• Empresas que receberam atenção das mídias por suas inovações 

sustentáveis e pela proposição de valor de seus produtos ou serviços. 

  

Já no estudo de Bruno (2019), o pesquisador ressaltou que a maioria dos 

estudos sobre negócios sustentáveis são baseados em três assuntos comuns: 

 

• Valor Sustentável: do ponto de vista de negócio que entrega e captura 

valor, numa visão sistêmica, que considera valores econômicos, 

ambientais e sociais (EVANS et al., 2017; SCHALTEGGER et al., 2012); 

• Rede de Valor: empresas que se aliam a todas as partes interessadas - 

proprietários e acionistas, fornecedores, clientes e funcionários e também 

as comunidades locais, a natureza e sua preservação para as futuras 

gerações (STUBBS; COCKLIN, 2008);  

• Triple Bottom Line (TBL): empresas que buscam seu desenvolvimento 

considerando medidas sociais e ambientais, além de financeiras.    

 

Bruno (2019) identificou que nos modelos de negócios sustentáveis é possível 

considerar 3 clusters de atuação que podem mover-se por meio de 8 estratégias de 

forma separada ou simultânea no desenvolvimento ou na transformação de suas 

empresas em negócio sustentáveis, conforme Figura 8. 

Em outro estudo realizado pela Dra. Jordana Kneipp (2018), da Universidade 

de Santa Catarina, buscou-se caracterizar as especificidades das empresas 

industriais brasileiras quanto à gestão estratégica da inovação sustentável, ao 

modelo de negócios e ao desempenho empresarial. Como resultado, o estudo 

mostrou que as 4 empresas participantes estão atuando tanto na concepção de 

produtos quanto na de processos, alinhadas aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável.  

Diante do resultado apresentado no trabalho de Kneipp (2018), são 

necessárias as considerações abordadas pelo autor Elkington (2012), que identifica 

que os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável são 

confundidos. O autor indica que a sustentabilidade se refere à criação de negócios 

perenes que se sustentem e que não se rompam no futuro, enquanto negócios com 

lótus em desenvolvimento sustentável referem-se à perenidade dos negócios 
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alinhada ao compromisso de atender às necessidades individuais atuais sem 

comprometer as gerações futuras. 

 

Figura 8: Modelos de Negócios Sustentáveis 

 
Fonte: Adaptado de Bruno (2019). 
 

Para Kneipp (2018), a sociedade e as legislações vêm exigindo que as 

inovações, os produtos e os novos modelos de negócios desenvolvidos pelas 

empresas aconteçam por meio de responsabilidade com o desenvolvimento 

sustentável. 

A autora também reforça, por meio de seu trabalho, que a gestão de 

inovações estratégicas sustentáveis e os resultados nas organizações são de 

grande interesse da academia, mas que são poucos os estudos e ainda sem 

resultados conclusivos e que, por esse motivo, faz-se necessário ampliar os estudos 

dentro da temática. Essa consideração ressalta a importância do presente estudo. 

Para ela, a estratégia de inovação sustentável pode ser definida como a 

criação de algo novo que propicia a melhoria no desempenho nas três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômica.  Tais melhorias não 
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estão restritas a mudanças tecnológicas, mas podem estar orientadas para 

modificações em processos, em práticas operacionais, em modelos de negócios, no 

pensamento e em sistemas empresariais (SZEKELY; STREBEL, 2012). 

Para a realização de seu estudo, Kneipp (2018) estabeleceu um modelo 

conceitual para análise da inovação sustentável nas organizações identificando, na 

empresa, as seguintes etapas: postura estratégica para a inovação sustentável; 

práticas de inovação sustentável; modelos de negócios e desempenho operacional.  

Dentro de um cenário de desenvolvimento e de implementação de estratégias 

sustentáveis e de modelos de negócios sustentáveis, o Centro SEBRAE de 

Sustentabilidade, criado em 2010, destina-se a pesquisas sobre inovações e 

transformações que podem tornar os pequenos negócios mais rentáveis, 

minimizando os danos ao meio ambiente e colaborando para o desenvolvimento 

social.  O Centro também indica oportunidades de novos negócios sustentáveis a 

partir da criação de empresas que atendam e busquem soluções para as Metas da 

Agenda 2030. Uma das missões da instituição é introduzir o conceito de 

sustentabilidade nas micro e pequenas empresas e nos empreendedores (SEBRAE, 

2016).   

Em seus estudos, o SEBRAE identificou 16 dimensões que, se somadas, 

podem tornar uma empresa mais socialmente responsável, ecoeficiente e 

economicamente viável: planejamento estratégico; liderança para a sustentabilidade; 

gestão financeira, gestão da qualidade; compras sustentáveis; encadeamento 

produtivo; desenvolvimento social; gestão ambiental; gerenciamento de resíduos 

sólidos; gestão de pessoas; uso eficiente de água; uso eficiente de energia; 

legislação, normas e certificação; mercado e consumo consciente; marketing e 

comunicação e políticas públicas (SEBRAE, 2010). 

No site da instituição, são disponibilizados modelos de negócios sustentáveis 

e de transição de negócios convencionais para o segmento sustentável em diversos 

setores: instalação de energia solar fotovoltaica; salão de beleza; cooperativa de 

reciclagem; produção de orgânicos; farmácia; empório de produtos naturais; 

construção civil; bares e restaurantes; oficinas mecânicas; comércio varejista; 

piscicultura; suinicultura; leite; pet shops e clínicas veterinárias; padaria e hortaliças 

(SEBRAE, 2020). 
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Para elucidar os modelos de negócios sustentáveis e alguns modelos de 

negócios em atuação no mercado nacional, a pesquisadora formulou o Quadro 6, 

denominando como “Modelo de Negócios Sustentáveis SEBRAE”.  

O Quadro 6 traz 12 empresas com seus ramos de atividades, características 

e localização, buscando mostrar a diversidade de atuação e também a disseminação 

do conceito em empresas em várias regiões brasileiras. Vale destacar que todos  

são micro ou pequenos negócios que foram apresentados pelo Centro SEBRAE de 

Sustentabilidade como negócios de sucesso.  

Quadro 6:  Modelos de Negócios Sustentáveis SEBRAE  

Empresa Ramo de atividade 

Cabocla Criação (MEI) Goiás Indústria: moda artesanal (Trabalho com 20 detentos) 

TOP Designers – Cuiabá (MT) 
Serviços e cursos: reuso e reaproveitamento de materiais 
para produção de móveis e novas peças) 

Restaurante Recanto das Ervas – 
Campo Grande (MS) 

Serviços: alimentação saudável orgânica 

Papel Semente – São Gonçalo (RJ) 
Indústria: produção de papel reciclado com sementes 
orgânicas que podem ser plantadas 

Morada da Floresta – São Paulo (SP) 
Indústria: caixas de compostagem, fraldas e absorventes 
reutilizáveis 

Alva Brasil Cosméticos Orgânicos – 
Joinville (SC) 

Indústria: importadora de cosméticos orgânicos e 
veganos fabricados na Alemanha 

Premialy Padaria e Lancheria – 
Coronel Fabriciano (MG) 

Indústria: panificação com investimento em ações 
sociais, culturais e ambientais 

Mel & Mel - Brasília (DF) Agronegócios: loja de produtos naturais e orgânicos 

Strike Produtos e serviços de limpeza 
- Maceió (AL) 

Indústria: serviços de limpeza e produtos biodegradáveis 
concentrados 

Vida BR Camisetas – Fortaleza (CE) 
Indústria: de camisetas feitas de garrafa pet reciclada e 
de algodão orgânico 

Ecobichos: Papelão muito além das 
caixas – São Paulo (SP) 

Indústria: linha pet com casinhas feitas com papelão 
100% reciclado 

Hotel Verdegreen – João Pessoa (PB) Serviços: hotel ecológico 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2020). 

 

Nesse levantamento, é possível observar os variados segmentos - industriais, 

de serviços e de agronegócios - que estão atuando com foco nas 16 dimensões 

apresentadas anteriormente para se tornarem empresas mais socialmente 

responsáveis, ecoeficientes e economicamente viáveis.  
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3. MÉTODO 

 

 

Nesta seção, são apresentados o método e as técnicas que foram utilizados 

para a realização do estudo. Para Hughes (1983), a teoria, as práticas e os métodos 

de uma pesquisa devem caminhar na mesma direção e na busca por desenvolver 

conhecimentos sobre a relação da sociedade e do homem e a relação entre os dois.  

O processo metodológico desta pesquisa inicia-se com a descrição do tipo de 

pesquisa realizada e as características metodológicas do estudo. Em sequência, são 

apresentadas a amostra e a população, sendo esta escolhida de forma intencional 

para atender às características estabelecidas no estudo. Os dados para a 

identificação da amostra – compreendida por 7 empresas - foram buscados em sites 

e nas redes sociais das empresas.    

 

 

3.1 TIPO E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Este trabalho configura-se como uma pesquisa do tipo qualitativa.  Os 

estudos qualitativos têm como abordagem principal a análise do mundo empírico em 

seu ambiente natural, valorizando o contato direto do pesquisador com o ambiente e 

a situação que está sendo estudada.  

As pesquisas do tipo qualitativas estão preocupadas com o processo e não 

simplesmente com os resultados (GODOY, 1995). Para Flick (2004), o método de 

pesquisa qualitativo permite descrever como algo se desenvolve e se modifica, com 

seus processos, suas causas e suas consequências.   

Essa abordagem foi escolhida por atender adequadamente à proposta da 

pesquisa, que é compreender de forma profunda como os micro e pequenos 

negócios sustentáveis buscam e aproveitam oportunidades para gerar valor e criar 

vantagens competitivas. Para alcançar a amplitude necessária para realizar o 

estudo, optou-se por utilizar o método de pesquisa exploratório descritivo.  

O método de pesquisa exploratório atende ao interesse do estudo 

principalmente no primeiro momento. Para identificar a população de negócios 

sustentáveis na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, foram 
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explorados os principais canais digitais que abrangem a região, publicações em 

meios de comunicação e eventos.    

Para Cervo e Bervian (1996), uma pesquisa exploratória busca conhecer um 

fenômeno e descobrir novas ideias. Os autores também ressaltam que a pesquisa 

descritiva é baseada em conhecer situações e relações que ocorrem na vida política, 

social, econômica e em demais aspectos da vida humana.  

Considerando essas informações, a pesquisa descritiva também tem papel 

fundamental neste estudo, pois para identificar os clusters de modelos de negócios 

sustentáveis propostos por Bruno (2019) e a semelhança dos modelos de negócios 

sustentáveis do Centro SEBRAE de Sustentabilidade, faz-se necessário conhecer as 

situações e relações das empresas a partir da montagem da população.  

Para a visualização do método utilizado para a realização do estudo, foi 

formulada a Figura 9, denominada “Tipo de Pesquisa”. 

Figura 9: Tipo de Pesquisa  

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no tipo e na caracterização metodológica da presente 
dissertação. 

 

Em relação à característica, a pesquisa se apresenta como um estudo de 

casos no qual os pesquisadores procuram compreender fenômenos atuais (GODOY, 

1995). Diante da proposta da pesquisa de analisar 7 negócios para a construção do 

estudo, este se dará como de múltiplos casos. Um estudo desse tipo propõe 

vantagem em relação a outros métodos, pois proporciona ao pesquisador a 

possibilidade de uma maior atenção a um caso particular em toda a sua 

complexidade e particularidade (STAKE, 1995). 

Para Yin (2010), o estudo de múltiplos casos proporciona a replicação e a 

comparação de pesquisas entre diversos autores, gerando contribuições similares 

ou divergentes eles. 

Qualitativa

Objetivos
Exploratório

Descritivo

Estudo de Caso
Estudo de 

múltiplos casos
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A pesquisa foi realizada por meio do estudo de casos múltiplos que, além de 

evidenciar a particularidade de cada empresa, também contribui para a 

compreensão de suas semelhanças.   

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

O estudo foi realizado por acessibilidade intencional a negócios sustentáveis 

atuantes e localizados na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A 

RMVPLN é composta por 39 municípios divididos em 5 sub-regiões demonstradas 

no mapa da RMVPLN, presente na Figura 10. No último censo realizado pelo IBGE 

em 2010, a população estimada na região foi de 2.340.891 habitantes.  

Figura 10: Mapa da RMVPLN e suas Sub-regiões 

 
Fonte: Emplasa (2016). 

 

 A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte se destaca por 

atividades econômicas bastante diversificadas, em especial a produção industrial 

automobilística, aeronáutica, aeroespacial e bélica nos municípios do eixo da 
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Rodovia Presidente Dutra, as atividades portuárias e petroleiras no Litoral Norte e as 

atividades turísticas na Serra da Mantiqueira, no Litoral Norte e no Vale Histórico 

(MELLO, 2012). 

O estudo realizado por Mello em 2012 ressaltou a importância da região por 

concentrar boa parte dos mais importantes recursos hídricos dessa parte do território 

brasileiro, como, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e as 

represas de Paraibuna e Paraitinga que, juntas, possuem 177 km² de espelho 

d’água e um volume de mais de 2,5 bilhões de m³ de água. 

Essa importância ambiental e diversidade de atividades econômicas 

empresariais encontradas na região, conforme Mello (2012), contribuíram para o 

interesse da pesquisadora em compreender, por meio do presente estudo, como os 

negócios sustentáveis estão se desenvolvendo na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, dada a importância da região e também à tendência de 

investimentos em negócios sustentáveis que foram apontados aqui por estudos 

publicados por outros autores, conforme Quadro 4, e também em estudos do Centro 

SEBRAE Sustentável, apresentados no Quadro 5.  

Segundo dados da Receita Federal divulgados em maio de 2020 pelo 

SEBRAE apontando as regiões de Guaratinguetá e de São José dos Campos, onde 

estão localizados os municípios da RMVPLN, as MPEs somam um total de 208.724 

empresas entre matrizes e filiais (SEBRAE, 2020).  

As instituições escolhidas para fazerem parte do estudo foram selecionadas a 

partir da semelhança dos 3 clusters de atuação de modelo de negócios sustentáveis 

demonstrados no estudo de Bruno em 2019: tecnológico, social e organizacional, 

que podem ser apresentadas individual ou simultaneamente. Também foram 

consideradas as semelhantes às organizações da amostra com os modelos de 

negócios que fazem parte dos estudos do Centro SEBRAE Sustentável disponíveis 

no Quadro 5 desta dissertação. 

Para participar da amostra, as empresas apresentaram as seguintes 

características: 

 

• Porte: microempresa ou pequena empresa (SEBRAE, 2013); 

• Localização: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 

• Trajetória dos negócios: negócios sustentáveis; 

• Tempo de constituição: 3 anos. 
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A escolha da amostra é considerada um aspecto importante porque define o 

desenho das características e dos moldes da pesquisa, segundo Eisenhardt (1989). 

A autora também ressalta que a escolha apropriada da população a ser pesquisada 

possibilita controlar as variações externas e definir os limites para a generalização 

dos resultados.   

No primeiro levantamento realizado pela pesquisadora, foram evidenciados 

20 modelos de negócios com características de negócios sustentáveis; porém, ao se 

identificarem os dados secundários coletados por meio de redes sociais e de sites 

oficiais das instituições, foi confirmado que nem todas atendiam aos critérios 

estabelecidos pela pesquisa.  

A amostra do estudo foi composta por 7 empresas que são apresentadas no 

Quadro 7 com nomes fictícios, sendo denominadas, subsequentemente, como 

empresa ECO1 até ECO 7, a fim de resguardar o sigilo de seus dados. O Quadro 7 

apresenta os ramos de atividade a localização das organizações e data de sua.  

Quadro 7: Amostra da Pesquisa  

EMPRESA/ ANO RAMO LOCALIZAÇÃO 

ECO 1 (2008) Turismo rural  Pindamonhangaba 

ECO 2 (2017) Aplicativo de gestão de resíduos sólidos São José dos Campos  

ECO 3 (2017) Compostagem de resíduos orgânicos urbanos Taubaté  

ECO 4 (2016)  Cosmético naturais  Cruzeiro 

ECO 5 (2004)  Fabricação de produtos para alimentação saudável  Pindamonhangaba 

ECO 6 (2019)  Confecção de fraldas reutilizáveis (ecológicas) Taubaté  

ECO 7 (2016)  Produtos de lã da Serra da Mantiqueira.  Campos do Jordão 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados colhidos nas entrevistas. 

  

As empresas foram escolhidas de forma conduzida e intencional pela 

pesquisadora e todas as amostras podem ser inclusas em um ou mais clusters e 

estratégias de modelos de negócios sustentáveis conforme Figura 8 e apresentados 

no estudo de Bruno (2019): tecnológico, social e organizacional.  

Para identificação e relação da amostra com os estudos de Bruno (2019) que 

evidência modelos de negócios sustentáveis elaborou-se o Quadro 8 denominado 

Cluster e Estratégias dos Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis da RMVPLN.   

Pode-se destacar que todas as empresas da amostra atuam nos clusters 

social e organizacional e apontam as estratégias do incentivo de comportamento e 

incentivo do consumo consciente em sua atuação no mercado. As empresas Eco2, 

Eco3 e Eco7 também se assemelham por atuar com a estratégia de agregar valor a 
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partir dos resíduos. Já as empresas Eco4, Eco5, Eco6 e Eco7 exploram a estratégia 

de substituir produtos convencionais por renováveis e processos naturais.    

Quadro 8: Cluster e Estratégias dos Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis da RMVPLN.  

EMPRESA CLUSTER ESTRATÉGIA 

ECO 1  Social e Organizacional  Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo do consumo consciente. 

ECO 2  Tecnológico, Social e 
Organizacional 

Maximizar a eficiência de material e energia. 
Agregar valor a partir dos resíduos. 
Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo ao consumo consciente. 
Desenvolver soluções escaláveis sustentáveis para 
atender demandas.  
Redirecionar para a sociedade recursos 
organizacionais. 

ECO 3  Social e Organizacional  Maximizar a eficiência de material e energia. 
Agregar valor a partir dos resíduos. 
Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo ao consumo consciente. 
Redirecionar para sociedade recursos organizacionais. 

ECO 4   Tecnológico, Social e 
Organizacional 

Maximizar a eficiência de material e energia. 
Substituir por renováveis e processos naturais. 
Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo do consumo consciente. 
Desenvolver soluções escaláveis sustentáveis para 
atender demandas. 

ECO 5  Tecnológico, Social e 
Organizacional 

Substituir por renováveis e processos naturais. 
Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo do consumo consciente. 
Redirecionar para a sociedade recursos 
organizacionais. 
Desenvolver soluções escaláveis sustentáveis para 
atender demandas. 

ECO 6   Tecnológica, Social e 
Organizacional 

Substituir por renováveis e processos naturais. 
Adotar papel de controle e incentivo de comportamento 
Incentivo do consumo consciente. 
Desenvolver soluções escaláveis sustentáveis para 
atender demandas. 

ECO 7   Social e Organizacional  Maximizar a eficiência de material e energia.  
Agregar valor a partir dos resíduos. 
Substituir por renováveis e processos naturais. 
Adotar papel de controle e incentivo de 
comportamento. 
Incentivo do consumo consciente. 
Redirecionar para a sociedade recursos 
organizacionais. 

Fonte: Adaptado do estudo de Bruno, 2019. 

 

Quanto ao tempo de abertura, a empresa ECO 6, que trabalha com confecção 

de fraldas reutilizáveis, apesar de não cumprir o critério, foi considerada por ser a 

única empresa constituída dentro da lógica de substituir o descartável pelo 
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reutilizável atuando na RMVPLN e também pela história da empresária, que já atua 

há mais de 10 anos como empreendedora e que mudou para o ramo de fraldas 

ecológicas por ter percebido uma nova oportunidade de negócio.  

  Os dados que compõem a população foram coletados por meio de canais 

digitais: sites, Instagram e Facebook. A amostra também se orientou pela 

participação das instituições em eventos que norteiam o foco da sustentabilidade. 

Aqui, vale considerar que a pesquisadora responsável por este estudo atua no ramo 

de negócios sustentáveis desde 2015 e possui referências e contatos neste 

segmento possibilitando, além do conhecimento por mecanismos digitais, a 

checagem da interação das organizações quanto à participação em eventos que 

reconhecem empresas com foco sustentável.  

As organizações autorizaram sua participação após contato da pesquisadora 

por meio de envio e assinatura do Termo Livre Esclarecido e Autorização 

Institucional registrando, assim, o aceite em contribuir com o presente estudo.  

 

 

3.3 INSTRUMENTO 

 

 

Para responder à pergunta de pesquisa e realizar um estudo de múltiplos 

casos, a pesquisadora optou por realizar, no primeiro momento, uma coleta de 

dados documentais secundários por meio de informações públicas disponíveis nas 

redes sociais e nos sites oficiais das empresas. As informações primárias foram 

coletadas em uma entrevista semiestruturada, individual e em profundidade.  

As entrevistas ocorreram no período de 17 a 24 de novembro de 2020, via 

plataforma digital Zoom, diretamente com o sócio proprietário responsável pela 

empresa. Essa opção foi uma estratégia adotada para diminuir os riscos devido ao 

período de pandemia da Covid-19, a qual se fez presente durante o período em que 

os dados para a realização do estudo foram colhidos.   

Moraes (2014) ressalta que uma entrevista semiestruturada, individual e em 

profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 

pressupostos definidos pelo pesquisador, recolher respostas a partir da experiência 

de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer. 
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O instrumento utilizado para a coleta de dados da pesquisa é uma adaptação 

do instrumento já validado na tese de doutorado com o tema “Empreendedorismo 

Estratégico nas Pequenas e Médias Empresas do Setor Aeronáutico”. O roteiro 

original da entrevista semiestruturada utilizado para esta pesquisa foi construído por 

Moraes (2014), que seguiu as recomendações de Eisenhardt (1989), a qual defende 

a utilização do método indutivo, mais flexível, que permite ajuste ao longo do 

processo.  

Para Kandel (1981), uma entrevista em pesquisa vai além da simples coleta 

de dados e é sempre um momento de interação, ou mesmo de influência, entre o 

entrevistador e o entrevistado sobre as questões que foram apresentadas pelo 

sujeito.  

  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS  

 

 

O procedimento de coleta de dados adotado no primeiro momento para 

identificação da amostra usou, como recurso principal, o canal de buscas Google, 

buscando eventos ligados à sustentabilidade como feiras de produtos naturais, 

artesanais, orgânicos e veganos. Também foram considerados os conhecimentos 

das redes de contato da pesquisadora, que atua no mesmo ramo.  

Após a seleção das empresas que compõem a amostra, foram coletados 

dados documentais secundários públicos por meio dos sites oficiais e das redes 

sociais das empresas.  Para elucidar o processo de coleta e de análise de dados 

documentais secundários, a fim de definir a amostra do estudo, elaborou-se a Figura 

11. 

Os dados primários foram coletados mediante a participação dos empresários 

em uma entrevista semiestruturada que teve um roteiro guiado por uma matriz 

composta de 30 questões que objetivaram responder à pergunta da pesquisa. A 

matriz é apontada no Apêndice (A).  
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Figura 11: Coleta e Análise de Dados de Documentos Secundários 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos processos de coleta e de análise de dados da presente 
dissertação. 
 

O procedimento de coleta de dados segue as recomendações de Eisenhardt  

(1989), que defende a utilização de métodos indutivos e mais flexíveis que permitem 

o ajuste ao longo do desenvolvimento do projeto, legitimando adicionar métodos de 

coleta de dados no decorrer do estudo para compreender cada caso de forma mais 

profunda (EISENHARDT, 1989). 

As entrevistas foram realizadas com: 1) a proprietária da empresa Eco1, com 

duração de 1h e 25 minutos; 2) o sócio proprietário e gerente administrativo da 

empresa Eco2, com duração de 1h e 12 minutos; 3) o proprietário da empresa Eco3, 

com duração de 49 minutos; 4) a proprietária da empresa Eco4, com duração de 1h 

e 29 minutos; 5) a sócia proprietária administrativa da empresa Eco5, com duração 

de 1h e 15 minutos; 6) a proprietária da empresa Eco6, com duração de 1 h e 14 

minutos; 7) a proprietária da empresa Eco7, com duração de 1h e 41 minutos.       

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

De acordo com Miles e Huberman (1994), a análise de dados qualitativos em 

uma pesquisa de múltiplos casos exige uma utilização de técnicas que facilitem a 

compreensão, a síntese e a sumarização dos resultados. Para tornar possível essa 

condição, é necessário que o instrumento de coleta seja o mesmo, facilitando sua 

Busca

• Sites e canais digitais. 

•Eventos ligados a sustentabilidade.

Critério
•Modelo de Negócios Sustenéveis Bruno (2019).

• Semelhança Negócios Sustentáveis  SEBRAE.

Amostra
•7 Micro e Pequenas Empresas Sustenáveis  RMVPLN
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comparação entre os casos estudados. O procedimento de análise para este estudo 

ocorreu em 2 partes: intra e intercasos. Os dados foram analisados utilizando 

técnicas de sensenmaking e organizados com o auxílio da ferramenta IRAMUTEQ. 

A análise intracaso é a que descreve, compreende e explica o que acontece 

em um único caso em contexto de condições limitadas (MILES; HUBERMAN, 1994). 

A análise intercasos tem por objetivo descrever, compreender, explicar e cruzar os 

conteúdos conceituais, os processos e os resultados de um determinado fenômeno 

em um contexto de múltiplos casos para, assim, desenvolver descrições mais 

detalhadas de todos os casos da amostra (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Goleman (1985) descreve sensemaking como um processo de filtragem que 

os indivíduos possuem para perceber e entender o ambiente em que estão 

inseridos. Nesse processo, os indivíduos buscam entender e dar sentido a novos 

eventos, inesperados ou confusos, dentro das organizações (MAITLIS; 

CHRISTIANSON, 2014).     

Colville, Pye e Brown (2015) ressaltam que a análise de sensemaking se 

mostra importante na teoria e na prática, visto que é um processo pelo qual os 

indivíduos de dentro e de fora das organizações aprendem a fazer sentido e a ter 

sentido para aprender. 

  Para apoiar a organização dos dados coletados nas entrevistas, utilizou-se o 

software IRAMUTEQ como uma das ferramentas de apoio para a análise intercasos. 

O software foi desenvolvido pelo francês Pierre Ratinoud em 2009 com o objetivo de 

auxiliar estudos e pesquisas qualitativos e quantitativos (LOCCOS, 2015). O 

software possibilitou realizar, a partir de um corpus textual composto pelo total das 

entrevistas, os testes de similaridade, a chuva de palavras e a análise fatorial de 

correspondência (AFC).  

Para melhor entendimento do processo de coleta e de análise de dados 

primários, elaborou-se a Figura 12. A Figura mostra que, a partir da coleta das 

informações nas entrevistas, o processo de análise se deu utilizando a abordagem 

de sensemaking, em que as falas dos empreendedores foram interpretadas a partir 

dos indivíduos e de como eles buscam entender e dar sentido a suas ações e 

relações. 
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Figura 12: Coleta e Análise de Dados Primários 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no processo de coleta e de análise de dados primeiros da 
presente dissertação.  

 
   

Essa abordagem foi utilizada para análises intracasos e intercasos abordados 

por meio do uso do modelo avançado do empreendedorismo estratégico para cada 

uma das empresas. As entrevistas também foram submetidas ao software Iramuteq, 

proporcionando maior organização das palavras e auxiliando o pesquisador na 

análise intercasos, somando-se a meta matriz resultante da análise apresentada 

pelos pesquisadores.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7 entrevistas 

Técnica de 
sensemaking

Análise intracaso 

Análise intercasos

Software Iramuteq

(organização das 
palavras) 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção apresenta a análise das 7 empresas que compõem a amostra do 

estudo. Na análise, estão retratados os principais elementos que ajudaram a 

responder à questão estabelecida pela pesquisa, que tem como objetivo identificar 

como os micro e pequenos negócios sustentáveis buscam e aproveitam 

oportunidades para criar valor e gerar vantagem competitiva.  

A análise intracaso tem como foco colocar em destaque conteúdos 

conceituais que se apresentam mais importantes para se descrever e explicar o 

fenômeno estudado, tomando-se cada caso da amostra separadamente (LIMA, 

2010). 

Cada entrevista foi analisada utilizando técnicas de sensemaking, a qual é 

apontada como uma metodologia interessante para análise de dados de micro e 

pequenas empresas, pois baseia-se em abordagens individuais, por meio de 

estratégicas de capacitação que criam sentido organizacional coletivo pela 

dependência de recursos e pelo seu contexto de lidar diretamente com os clientes 

(JONES, 2015; WEIK, 2005).  

O software IRAMUTEQ possibilitou a identificação dos códigos em toda a 

amostra analisada, composta pelas 7 empresas. Na próxima seção, são 

apresentados os códigos mais utilizados nesta pesquisa e suas respectivas 

descrições, tornando mais claro o seu uso nas análises.   

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS CÓDIGOS MAIS IMPORTANTES DA PESQUISA E 

SUAS RESPECTIVAS DEFINIÇÕES 

 

 

 Para propiciar maior entendimento do modelo de análise intracaso, foi 

desenvolvido o Quadro 9 com os principais códigos encontrados nas entrevistas, 

possibilitando uma comparação com coerência, assim como o esclarecimento de 

alguns termos apresentados. Esses códigos também possibilitaram, posteriormente, 

uma análise intercasos.   
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Quadro 9: Códigos Mais Importantes da Pesquisa 

Códigos Descrição Autores 
Demanda do 

cliente 
Refere-se a uma aspiração, um desejo que as pessoas físicas ou 
jurídicas têm de possuir algum bem ou de utilizar novos serviços.    

Passos e 
Nogami (2003) 

Estratégia 
É a combinação de atividades únicas com o objetivo de entregar 
algo valioso, raro e difícil de imitar. 

Porter (1980) 

Gestão 
estratégica 

É de natureza dinâmica e envolve um conjunto completo de 
compromissos, decisões e ações necessárias para uma empresa 
alcançar competitividade estratégica. Ela vai além de um plano, 
pois envolve uma maneira de pensar incluindo mais foco externo 
que interno.  

Kuratko (2009) 

Parceiros 
estratégicos 

Pode ser entendido por meio de parcerias com  organizações e 
pessoas físicas com as quais a empresa interage a fim de elaborar 
combinações únicas, valiosas e com o objetivo de alcançar 
competividade estratégica.  

Porter    (1996) 

Criação de valor 
Refere-se ao desenvolvimento de sistemas de atividades e 
processos que aumentam o bem-estar humano. 

Stokvik Hanne 
(2016) 

Criação de 
riqueza 

É a ação de obtenção de rendimentos - financeiro, social ou 
pessoal - que excedem os custos totais da empresa.  

Bamford (2005) 

Mentalidade 
empreendedora 

É definido com foco na criatividade e na renovação, capturando 
esforços para descobrir, identificar e desenvolver oportunidades 
para novos negócios. 

Ireland, Hitt e 
Sirmon (2003) 

Cultura 
organizacional 

É definido como sendo um sistema de valores, normas e crenças 
dos proprietários gerentes, com foco na criatividade e na busca de 
novas oportunidades.  

Frisch e Wywich 
(2012) 

Mercado 
É um local ou um contexto em que compradores e vendedores de 
bens, serviços ou recursos estabelecem contatos e realizam 
transações.  

Passos e 
Nogami (2003) 

Liderança 
empreendedora 

É a capacidade de influenciar outros para gerenciar recursos 
estrategicamente, a fim de enfatizar a busca de oportunidades e 
comportamentos de busca de vantagens.  

Covin e Slevin 
(2002) 

Empresa familiar 
Empresa  onde o empreendedor não se apresenta como um ator 
solo observando o grupo familiar cônjuge e parentes como 
mecanismo essencial para o processo de criação da empresa 

Ruef(2010) 

Missão da 
empresa 

É definida como sendo uma declaração abrangente e, ao mesmo 
tempo, duradoura do propósito de uma companhia. Ela serve para 
distinguir o negócio, ainda que se trate do mesmo ramo de 
atividade, e identificar o escopo das operações de uma empresa 
em relação ao que produz em face do mercado.    

Pearce (1982) 

Oportunidades São realidades emergentes que estão sempre em formação. 
Shindehutte e 
Morris (2009) 

Inovação 
Representa um meio pelo qual a criatividade é realizada e aplicada 
na empresa.  

Danneels (2004) 

Criatividade 
É uma maneira de trabalhar que leva à geração de ideias novas e 
adequadas, processos ou soluções. 

Perry Smith e 
Shalley (2003) 

Vantagem 
competitiva 

Significa até que ponto a empresa é capaz de criar uma posição 
defensável frente a seus concorrentes implantando as vantagens 
atuais em conjunto com a busca de oportunidades. 

Ireland, Hitt e 
Sirmon (2003) 

Ações 
empreendedoras 

São ações realizadas por indivíduos, equipes e empresas dentro 
de uma perspectiva estratégica. 

Agarwal e Helfat 
(2009) 

Formação 
acadêmica 

Corresponde ao tempo e ao curso realizado para formação técnica 
e profissional da pessoa física que a habilite para execução de 
determinado trabalho desenvolvido a partir dos conhecimentos 
acadêmicos adquiridos.  

Moraes (2014) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Tese de Moraes 2014 baseado nos conceitos expostos 
pelos autores nomeados na tabela. 
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Para proporcionar informações mais relevantes quanto às características das 

empresas além da sua forma jurídica, foi elaborado o Quadro 10, com informações 

que apontam o perfil dos empresários participantes das entrevistas. 

 

Quadro 10: Perfil dos Empresários  

Empresa Gênero Idade Formação Estado Civil 

Turismoeco - Eco1 F 40 – 50 Superior Casada 

Ecoreciclo -    Eco2 M 30 – 40 Pós-Graduado Solteiro 

Ecomposto -  Eco3 M 30 – 40 Superior Casado 

Ecosmético -  Eco4 F 20 – 30 Superior Solteira 

Econaturais - Eco5 F 20 – 30 Ensino Médio Casada 

Ecoreutil -       Eco6 F 30 – 40 Superior Casada 

Ecolã -             Eco7 F 40 – 50 Pós- Graduada Casada 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações das entrevistas da presente dissertação.  

  

 Os dados apresentados no Quadro 10 e análise da pesquisadora apontam 

que o perfil dos empreendedores entrevistados é, em sua maioria, representado por 

mulheres, brancas, casadas, com idade entre 20 e 50 anos e com formação em nível 

superior. Em todas as empresas, a formação em nível superior e os conhecimentos 

desenvolvidos ao longo da carreira estabelecem uma relação direta com o 

desenvolvimento das ações empreendedoras apontadas pelos empresários.  

A empresa Eco5, apesar de se distanciar por sua formação das demais 

empresas da amostra, aproxima-se por utilizar habilidades e conhecimentos 

desenvolvidos ao longo do tempo que também são caracterizados por todas as 

empresas da amostra como fatores primordiais para o desenvolvimento das 

organizações ao longo dos anos, e também tem a sua frente uma mulher. 

 

 

4.2 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Turismoeco - ECO1 

 

 

 A empresa denominada por este estudo com nome fictício Turismoeco - 

ECO1 atua com consultoria em processos agronômicos e receptivo turismo rural 

sustentável. O negócio foi criado em 2002 e está localizado em 

Pindamonhangaba/SP, município que faz parte da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. Nos primeiros 7 anos, a empresa familiar teve loja própria no 
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centro da cidade e atuava com vendas de plantas e prestação de serviços de 

jardinagem.  

Em 2008, a empresária se formou em engenharia agrônoma, tomando a 

frente da empresa. Em 2009, a loja física foi fechada e a empresa passou a se 

dedicar a serviços de consultoria em recuperação de solo, reflorestamento e 

jardinagem. Após a aquisição de um sítio na zona rural do município, a empresa 

começou a focar no ramo de turismo rural sustentável. 

 A empreendedora aponta que a motivação para empreender foi uma transição 

natural após os pais se aposentarem. O direcionamento da empresa para o turismo 

rural sustentável foi considerado diante das demandas dos clientes e das 

experiências profissionais da empresária.  

Para a empresária, ter feito parte da Diretoria do Meio Ambiente da cidade, 

sua atuação na faculdade por meio do estágio - o que possibilitou dar aulas 

direcionadas à recuperação do solo - e também a realização de um curso no SENAR 

sobre turismo rural foram pontos que determinaram a ação empreendedora da 

empresa para atuar com turismo rural sustentável, fator que é favorecido devido à 

localização privilegiada da propriedade rural dentro de uma área de proteção 

ambiental situada no bairro do Ribeirão Grande em Pindamonhangaba. 

 O desenvolvimento da empresa aponta que a mentalidade empreendedora da 

empresária está relacionada ao desenvolvimento de soluções para atender às 

demandas dos clientes, as quais, no início, estavam ligadas à prestação de serviços 

no ramo de jardinagem.  

Nos últimos anos, o maior faturamento da empresa tem origem na consultoria 

a pequenos agricultores, prestando serviços de recuperação de áreas degradadas e 

de jardinagem. Entretanto, o objetivo da empresária é atuar, cada vez mais, no ramo 

de turismo rural, que hoje é responsável por 30% do faturamento.  

 A missão da empresa é pautada em entregar experiência de contato com a 

natureza e educação ambiental por meio de um serviço de recepção com lanches e 

com espaço para promoção de atividades ao ar livre e camping. 

 A empresária aponta que as novas oportunidades de atuação da empresa 

estão alinhadas à cultura organizacional, sendo esta baseada em uma proposta de 

vida pessoal de viver em meio à natureza com mais respeito e passar isso para os 

filhos. Sua história profissional desencadeou uma rede de contatos e parceiros 

estratégicos que possibilita oportunidades e informações para o desenvolvimento da 
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empresa, mas ouvir as demandas dos clientes é sempre o fator determinante para a 

escolha de novos investimentos. Para a empresária, hoje, as redes de contatos são 

oportunizadas principalmente por sua participação em coletivos como Mulheres na 

Agricultura, Turismo Rural Consciente e Lixo Zero Pinda.  

 Essas redes influenciam na decisão de explorar uma nova oportunidade, pois 

estão alinhadas aos conhecimentos técnicos e à cultura da organização. As 

parcerias estratégicas possibilitam a atuação em cenários diferentes e a oferta maior 

de produtos para atender às demandas dos clientes.  

 A empresária ressalta que as estratégias da empresa estão focadas sempre 

na busca por novas oportunidades que atendam às demandas e aos interesses de 

seus clientes, tendo os parceiros e a participação da empresária em grupos que 

concentram objetivos semelhantes ao da empresa um papel importante.  

 Para a empreendedora, olhar o mercado e participar de coletivos possibilita 

entender as políticas e os movimentos sociais e ambientais e como eles 

estabelecem, em determinado momento, pressão em sua empresa. Para a 

empresária, essa pressão pode ser vista como favorável para seu ramo de atuação.  

As políticas de certificação dos produtos orgânicos, quando implementadas, 

geram valorização de produtos agrícolas e são vistas como uma boa estratégia de 

mercado para atrair os clientes. Os movimentos sociais mais recentes, como a 

valorização das mulheres na agricultura e a pauta dada aos movimentos ambientais, 

acabam chamando a atenção para o seu campo de atuação. Porém, a empresária 

aponta que há falta de políticas públicas que possibilitem o fomento do turismo rural.  

 Para ela, os eventos estratégicos mais importantes ao longo desses 18 anos 

foram a sua formação acadêmica em engenharia agrônoma, que possibilitou sua 

capacitação técnica e a exploração de outras oportunidades de atuação da empresa 

e, hoje, a visão de investir no ramo de turismo sustentável, vista por ela como uma 

decisão para permanência da empresa no mercado. Ela ressalta que existe uma 

tendência apontada pela demanda dos clientes que mostra a valorização do setor.  

 As parcerias estratégicas na empresa estão voltadas à busca pela 

diversidade de produtos para atender seus clientes. Essas parcerias são 

principalmente com restaurantes com e outros atrativos que promovem eventos nos 

quais seu público se interessa em estar possibilitando roteiros interativos que podem 

ser ofertados para os clientes. A busca desses parceiros é facilitada pelas mídias 

sociais, que trazem informações de eventos e de organizações que possibilitam 
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novas parcerias, e pela participação da empresária em atividades atreladas ao 

turismo, à agricultura e à sustentabilidade. 

 A inovação é um processo constante que busca melhorias na prestação de 

serviços. Como forma de atender aos interesses dos clientes, nos últimos meses, o 

local de recepção dos visitantes foi alterado para um espaço mais amplo e 

confortável. Ainda, a empresa presta o serviço de transporte para os que não 

querem ir com seu automóvel pelas trilhas ou até mesmo até à sede da empresa. Os 

fatores que cooperam diretamente para as inovações são o apoio familiar e aqueles 

que alimentam esse processo - as informações dos clientes e parceiros.  

 O processo de atuar em redes como os coletivos e parceiros são importantes, 

principalmente em momentos de crise como o da pandemia da Covid-19, pois 

possibilita buscar mecanismos para a continuidade da empresa. A empresária 

aponta que foi por meio do coletivo Turismo Rural Sustentável que foram criados 

novos procedimentos e protocolos para realizar a atividade e atender aos clientes de 

forma mais segura a partir do momento que houve autorização para se voltar ao 

trabalho. Ter um planejamento e olhar para o mercado fizeram com que a retomada 

apresentasse melhores resultados para empresa do que antes.  

A empresária afirma que a procura por seus serviços aumentaram, pois as 

pessoas estão valorizando o contato com o ar livre. Diante do risco de contágio, 

houve um aumento de procura da própria comunidade local pelos atrativos da 

cidade, na medida em que muitas pessoas passaram a praticar atividades como o 

ciclismo e trilhas na região, possibilitando maior atuação da empresa.  

 Para a empresária, os valores entregues pela empresa estão focados no 

contato e na preservação da natureza. Recuperar áreas degradadas e cuidar do 

ambiente mostram preocupação das pessoas com o meio ambiente. Outra 

característica do público que tem buscado os serviços do receptivo é o fato de serem 

pessoas mais preocupadas com uma alimentação mais saudável e com passeios em 

trilhas e cachoeiras.   

 Para ela, esses fatores são os maiores valores entregues aos clientes e o fato 

de sua empresa estar em uma localização privilegiada possibilita fazer isso 

estabelecendo as vantagens competitivas de sua empresa.  

Essas características demonstram alguns benefícios resultantes da ação 

empreendedora da empresa, sendo apontados pela empresária como benefício 

social o fomento da economia local e o fato de proporcionar qualidade de vida para 
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os que buscam um passeio em meio à natureza e que buscam contribuir com a 

transformação da sociedade em busca de uma harmonia com a natureza.  

Como benefícios organizacionais, o novo ramo de atuação possibilita manter 

a empresa no mercado por mais tempo, objetivando viabilidade econômica no setor 

de turismo rural sustentável.  

Quanto aos benefícios individuais, são apontados como fatores determinantes 

para continuar uma empresa familiar o fato de estar no campo criando a família e de 

poder utilizar os conhecimentos acumulados ao longo da vida profissional 

compartilhando com as pessoas e promovendo a educação ambiental. Esse é um 

grande motivo de realização pessoal para a empresária. 

 A Figura 13 demonstra a atuação da empresa ao longo do tempo e os 

principais eventos estratégicos até os dias atuais. 

Figura 13: Eventos Estratégicos da Empresa Turismoeco - Eco1 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada na tese de Moraes (2014).  

 

 A Figura possibilita entender os principais pontos de transformação da 

empresa, que nasceu com os pais da empresária com origem na zona rural. Ao 

longo da vida, eles sempre atuaram nesse ramo, mas só em 2002, já inspirados pela 

demanda crescente dos clientes, abriram uma loja de plantas. Isso possibilitou, 

segundo a própria empresária, salientar seu interesse no curso de engenharia 

agrônoma, possibilitando, então, ampliar a atuação da empresa e assumi-la, dando 

novos formatos após a aposentadoria dos pais. 

 

2002  - Criação da 
empresa e abertura da  
loja ECO1 (familiar) -
loja de plantas e de 

jardinagem

2008 - A empresária 
assume a empresa após  

formação em 
Engenharia Agrônoma 

2009 - Fechamento da 
loja fisica e atuação 

somente como 
consultoria 

2017 - Curso Senar e 
mudança para a área 
rural com atuação no 

turismo rural 

Atuação em consultoria 
agrônoma e turismo 

rural sustentável 
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4.2.1 Descrição do Processo Estratégico da Empresa Turismoeco - 

ECO1 considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo 

Estratégico  

 

 

No sentido de aprofundar o estudo sobre a atuação do empreendedorismo 

estratégico na empresa Turismoeco - ECO1, possibilitando a resposta da questão 

problema da pesquisa - que é compreender como os negócios sustentáveis buscam 

e aproveitam as oportunidades para criação da vantagem competitiva -, elaborou-se 

Figura 14, que foi baseada no modelo de análise avançado de empreendedorismo 

estratégico desenvolvido por Hitt et al. em 2011.  

  

Figura 14: Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico da Empresa Turismoeco  ECO1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 

    

•F.A: Localização da empresa e
demandas dos clientes.

•F.O: Liderança, mentalidade
empreendedora e rede de
contatos.

•F.I: Conhecimentos ,
habilidades técnicas e
histórico familiar.

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: A história da
empresária contribui para
fortalecer a identidade da
empresa.

•Alavancagem: Participar de
ambientes externos e
eventos. Esses fatores são
considerados para tomar
decisões .

2- Processamento / 
orquestração 

•Qualidade de vida .

•Serviços personalizados

•Experiência.
proporcionada pela
localização privilegiada
em meio a natureza.

3- Saída / outputs 

Os valores gerados pela atuação 

da empresa estabelecem 

vantagens competitivas capazes de 

gerar riquezas. 

 

Sociais: Qualidade de vida para os clientes, 

conscientização ambiental e fortalecimento da 

economia local. 

Organizacionais: O posicionamento da empresa 

possibilita manter o negócio familiar no mercado e 

viabilidade financeira. 

Individuais: Qualidade de vida para família por viver 

no campo. Continuar atuando no mesmo ramo 

familiar. Desempenhar conhecimentos da formação 

e colocar seus conhecimentos a disposição 

contribuindo para transformação da sociedade.  
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Nela, é possível identificar como ocorrem as entradas - inputs -, o 

processamento e as saídas – outputs -, evidenciando o processo de geração de 

valor e de vantagem competitiva e apontando também os possíveis benefícios 

resultantes da ação empreendedora. O modelo avançado de empreendedorismo 

estratégico foi apresentado na seção 2, denominada “Modelos de 

Empreendedorismo Estratégico” e explicado por meio da Figura 4.  

 A referida figura, para maior compreensão do estudo, dividiu-se em 3 campos: 

o campo 1 - entradas -, que aborda os principais recursos utilizados pela empresa 

para identificar as oportunidades analisando os fatores ambientais, organizacionais e 

individuais; o campo 2 - processamento -, em que são apontados os dados 

encontrados pela orquestração, podendo ser em processos estruturante, pacote e 

alavancagem, apontando o processo estratégico da empresa; o campo 3 - saídas -, 

o qual aponta os valores criados pela ação da empresa e como eles evidenciam nela 

a vantagem competitiva, atribuindo aos seus resultados os benefícios sociais, 

organizacionais e individuais.   

 Analisando-se o campo 1, percebeu-se que o processo de entrada de 

informações e de busca de oportunidades - comportamento empreendedor - da 

empresa está relacionado às demandas dos clientes, às parcerias dinâmicas e à 

localização estratégica da empresa. 

As falas da empresária em várias questões referentes a novas oportunidades 

de atuação, à busca de parceiros e a estratégias da empresa possibilitaram essa 

conclusão: “As buscas de novas oportunidades e as estratégias da empresa estão 

sempre em busca de atender às demandas dos clientes.” Em outro trecho, ela 

afirma: “As parcerias são buscadas com o objetivo de oferecer variedade de 

produtos para atender às demandas dos clientes.” 

 Pode-se observar também o quanto a localização é fator determinante para a 

empresa atuar no cenário do turismo rural, pois está localizada próxima a parceiros 

estratégicos - restaurantes, pousadas e organizações - que promovem eventos 

atrativos possibilitando a atuação da empresa.  

 Outros fatores podem ser observados, como a cultura organizacional. Ela 

formou uma rede de contatos ao longo dos anos, possibilitando explorar mais 

parcerias estratégicas que, dentro dos fatores individuais, serve de base para a 

atuação da empresa. Sua capacidade técnica e experiência são pontos relevantes 

para explorar o ambiente e geram valor para a organização. 
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No campo 2, foram analisadas a capacidade da empreendedora de gerir os 

recursos disponíveis para a empresa e sua capacidade de coordenação, a fim de 

agrupar e estimular tais recursos para criar valor e, assim, gerar vantagem 

competitiva. Podem-se destacar três pontos que contribuem mais expressivamente:  

a identidade da empreendedora, sua origem e sua história de vida, que estabelecem 

credibilidade para a atuação da empresa, sendo esse fator considerado como 

estruturante.  

O processo de alavancagem também é possibilitado mediante as informações 

do mundo externo e a participação da empresária em pelo menos 3 coletivos ligados 

a áreas de turismo rural e à sustentabilidade, fornecendo informações que 

influenciam nas decisões estratégicas da empresa. Pode-se destacar a fala da 

empreendedora: “A participação no coletivo Turismo Rural Nacional nos possibilitou 

criar um programa de atendimento com regras de segurança para nossa atuação 

após a Covid-19.” 

 No campo 3, foram apontados o processo de criação de valor possibilitado 

pela atuação da empresa e os benefícios resultantes dessa operação. O principal 

valor apontado está relacionado à promoção de qualidade de vida, que é 

oportunizada pela localização estratégica da empresa, a qual promove o contato 

com as atividades em meio à natureza oferecendo serviço de receptivo e passeios 

em cachoeiras e trilhas. Para a empreendedora, esse fato é o que oportuniza a 

monetização da atividade, estabelecendo vantagem competitiva. A empreendedora 

aponta que essa relação é uma tendência e que foi intensificada frente à realidade 

da pandemia:  

 

Nos últimos 3 anos, as pessoas têm buscado um maior contato com a natureza, 

sendo essa uma tendência. Hoje, após a pandemia, por medo do contágio, as 

atividades ao ar livre ganharam maior evidência e temos sentido o aumento da 

demanda por nossos serviços de receptivo.  

  

 A ação empreendedora traz, como benefícios para a sociedade, a qualidade 

de vida, a conscientização ambiental e o fomento da economia local -, 

proporcionados pela atuação com parceiros locais na promoção de atrativos e de 

produtos que atendam à demanda dos clientes.  
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Como benefício organizacional, a empresária entende que o desenvolvimento 

do turismo rural sustentável possibilitou a continuidade da empresa no mercado por 

meio de sua viabilidade econômica.  

Por último, há os benefícios individuais, que são apontados como fatores 

fundamentais, pois a atividade proporciona a vida no campo - o que é visto pela 

autora como qualidade de vida para sua família. O fato de poder contribuir com seu 

conhecimento auxiliando na transformação da sociedade e na sua relação com a 

natureza também é apontado como fator de realização para a empresária.    

 Após a descrição do processo estratégico da empresa Turismoeco - ECO1 

considerando o modelo avançado de empreendedorismo estratégico, o estudo 

elaborou a Figura 15 para identificar como a empresa busca e aproveita 

oportunidades para criar vantagem competitiva, atendendo à pergunta da pesquisa. 

Figura 15: Modelo Explicativo do EE na Empresa Turismoeco - ECO1 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003).  

 

 De acordo com os dados coletados e analisados, a empresa Turismoeco -

ECO1, favorecida pela localização e pelo ambiente dinâmico em que se encontra, 

busca oportunidades nas demandas apresentadas pelos clientes. As estratégias são 

possibilitadas pela liderança empreendedora e pelas parcerias estratégicas, 

estabelecendo um processo de vantagem competitiva atrelado ao atendimento das 

de tais demandas, que estão relacionadas à busca de qualidade de vida e do 

contato com a natureza.  

Demandas dos 
clientes  e 
liderança

empreendedo-
ra

Localização e 
ambiente 
dinâmico

Busca de 
oportunidade 

e gestão 
estratégica

A liderança empreendedora e as 
parcerias estratégicas possibilitam 
oferta de novos produtos e serviços 
para atender às demandas e gerar 
vantagem competitiva da empresa.   
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4.3 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Ecoreciclo – ECO2 E  

 

 

A empresa denominada para este estudo como Ecoreciclo - ECO2 – nome 

fictício é constituída como microempresa e é formada por dois sócios: Alex - nome 

fictício -, que é administrador com especialização em finanças e economia e Marcos 

- nome fictício -, que é engenheiro ambiental com especialização em gestão 

integrada do meio ambiente, responsabilidade social, qualidade e segurança do 

trabalho.  A empresa nasceu em Pindamonhangaba e, atualmente, também está 

atuando em São José dos Campos e Taubaté.  

Não possui funcionário com vínculo empregatício, mas um prestador de 

serviços que tem participação nos resultados da empresa e que ocupa o cargo de 

desenvolvedor de tecnologias.  A ideia de montar uma empresa ocorreu durante o 

projeto desenvolvido no curso de tecnólogo em processos metalúrgicos realizado 

pelo sócio Alex, em que o empresário teve contato com o mercado de sucatas e com 

a busca de soluções e certificações para a valorização da matéria-prima e sua 

comercialização por melhores valores.  

Durante o projeto de conclusão do curso, ele esbarrou em vários desafios, 

mas também identificou um mercado de oportunidades, principalmente direcionadas 

à área de tecnologia em gestão de resíduos sólidos. Em 2017, quando se formou, 

buscou um sócio com conhecimentos ambientais e deu início ao processo de criação 

da empresa Ecoreciclo - ECO2 por meio do cadastramento dos coletores de 

Pindamonhangaba que poderiam prestar serviços para a atuação do aplicativo 

desenvolvido pela empresa.  

Em 2018, a empresa começou a operar no município com a primeira 

plataforma de soluções de descarte de resíduos sólidos ligando clientes pessoas 

físicas e coletores de reciclagem. Após um período de atuação, a empresa 

identificou os desafios ligados à estrutura para o atendimento dos coletores e, após 

mais de um ano de atuação somente com o aplicativo, verificou a inviabilidade de 

atuar apenas nesse formato de negócio.  

Assim, dando continuidade ao planejamento da empresa, iniciou-se o 

cadastro de pontos de coletas em parcerias com supermercados, instalando 

containers para as pessoas destinarem seus resíduos de forma correta.   
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Em contrapartida, esses postos geravam créditos financeiros que poderiam 

ser trocados por descontos ou produtos. Nesse formato, a empresa passou a atuar 

em Pindamonhangaba e também em São José dos Campos. Em 2020, a empresa 

começou a operar com um programa de gestão de caçambas focado em empresas e 

firmou parcerias importantes com grandes empresas de transformação da região 

que viabilizaram seu crescimento. 

Alex desenvolveu sua carreira ao longo dos últimos 15 anos atuando como 

controller em uma rede de supermercados que possui lojas na Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba. O sócio disse que ter atuado no processo de gestão, 

participando da tomada de decisões da empresa na qual era funcionário, contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento da empresa Ecoreciclo - ECO2, principalmente 

no desenvolvimento de processos e na disciplina para alcançar os resultados. A 

função de controller está ligada a otimizar recursos para gerar eficiência econômica 

e financeira e a desenvolver processos eficientes por meio da tecnologia.  

Em sua infância, devido a problemas familiares, o empresário teve 

experiência com a coleta dos recicláveis para fins de geração de renda. Essa 

experiência contribuiu diretamente para ver o quanto essa atividade é explorada e 

não reconhecida, segundo o empresário. 

Em 2015, Alex participou da empresa júnior na faculdade, desenvolvendo um 

projeto com sucatas, e teve acesso a toda a cadeia de processos ligados ao setor, 

passando a acreditar que empreender na área lhe possibilitaria fazer algo por uma 

sociedade tão marginalizada e excluída - como são vistos os coletores de 

reciclagem. 

Alex ressaltou que, quando saiu da empresa em que trabalhava como 

controller, estava se preparando para fazer um intercâmbio e ingressou em um curso 

da Fundação Estudar, que prepara pessoas para estudar fora do país. Para ele, 

esse foi o momento em que a chave mudou. Por meio do curso, conheceu muitas 

pessoas boas e criou uma rede de mentores que foram decisivos como fonte de 

motivação para empreender. Esses mentores orientam o empresário até hoje. 

Hoje, a empresa tem como principais clientes as pessoas físicas e os 

coletores de reciclagem, sendo estes responsáveis por 90% de seu faturamento. Os 

contratos com empresas correspondem ao restante do faturamento, pois é uma 

atuação recente.  
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O empresário entende que ter estado do outro lado como coletor e toda a 

experiência que adquiriu depois no mercado de trabalho favorecem a relação da 

empresa com os coletores, que são seus principais parceiros, e facilitam a 

compreensão das demandas das empresas, direcionando a busca de novas 

oportunidades de atuação no mercado. Para Alex, a proximidade com os clientes, 

conversando e participando de atividades com a rede de contatos e parceiros, 

permite criar novas oportunidades de mercado. 

As estratégias da empresa estão na busca de outra maneira de empreender e 

de fazer negócios usando processos tecnológicos e seus conhecimentos em gestão, 

meio ambiente e desenvolvimento. Hoje, a atuação da empresa na reciclagem 

celebra parcerias para pontos de coletas com os containers, o aplicativo para a 

gestão de caçambas e o início de um investimento em uma plataforma de educação 

ambiental que deve ser destinada à parceria com os órgãos públicos e que está em 

processo de validação com um projeto com a prefeitura de Pindamonhangaba.  

Atualmente, o maior desafio para buscar e explorar novas oportunidades é a 

agilidade para implementar as inovações devido à escassez de recursos financeiros. 

Em 2019, a empresa passou por uma transição de atuação depois de entender que 

o aplicativo que ligava coletores e pessoas que desejavam descartar sucatas não 

gerou o retorno planejado. Os sócios deram os próximos passos com a criação dos 

pontos de coletas em containers e o aplicativo de gestão, direcionando esses 

produtos para a cidade de São José dos Campos. Essa foi uma estratégia utilizada 

pela empresa para ampliar sua atuação no mercado. 

Em 2020, com o início da pandemia, a coleta de reciclagem foi proibida pelo 

seu alto risco de contaminação e esse ponto foi apontado como um período crítico 

para a empresa. A solução foi tirar os projetos que já estavam engatilhados, como o 

aplicativo de gestão de caçambas, para manter um mínimo de faturamento para a 

empresa. 

Essas atuações só foram possibilitadas devido às redes formadas pelas 

empresas. O empresário relata que os parceiros são imprescindíveis para a empresa 

alcançar novas etapas em seu desenvolvimento, que são cruciais para passar para o 

próximo nível e, principalmente, para fechar acordos com empresas representativas 

dentro do mercado que possibilitam a Ecoreciclo - ECO2 fazer correto e tornar-se 

próspera. 
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 A busca de novos parceiros está atrelada ao posicionamento de geração de 

valor da empresa e à criação de automação para os processos para gerar diferencial 

competitivo no mercado. As principais ações estão relacionadas à participação em 

programas que possam contribuir com o fomento do negócio e também gerar redes 

de contatos importantes, à atenção ao mercado e à conexão com empresas e 

pessoas que buscam identidades próximas àquelas valorizadas pela empresa. 

A inovação está focada em simplificar os processos existentes usando a 

tecnologia como ferramenta principal para torná-los mais eficientes economicamente 

e em agilidade, e não em criar algo novo ou diferente. As fontes que contribuem 

para o processo de inovação estão contidas em diversas conversas com empresas 

parceiras, indústria de transformação, coletores, clientes pessoas físicas, 

cooperativas de reciclagem e no ato de olhar a concorrência buscando fazer melhor. 

A maneira como a empresa se comunica e se posiciona no mercado gera 

inclusão social e valorização do meio ambiente e fomenta a economia circular. 

Esses valores são vistos pelo empresário como alinhados a seus valores pessoais e 

aos de seu sócio e parceiro direto de desenvolvimento.  O empresário acredita que 

esses valores são comuns à maioria das pessoas que estão preocupadas com 

questões sobre a preservação do meio ambiente e com a sociedade de forma geral.  

A proposta da empresa e as soluções que ela entrega aos clientes 

possibilitam, de certa maneira, que as pessoas possam dar sua contribuição para a 

transformação em busca da harmonia homem-natureza. Porém, segundo o 

empresário, a possibilidade de gerar eficiência econômica para empresas e gerar 

renda para pessoas são pontos que estabelecem a vantagem competitiva da 

organização. 

Diante dessas informações, o sócio acredita que os benefícios resultantes da 

atividade empreendedora para a sociedade são a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas e a inclusão social, além da coparticipação no processo de transformação 

de uma sociedade mais consciente.  

Os benefícios da organização estão relacionados ao reconhecimento, que 

possibilita parcerias com grandes empresas, além de participação em projetos de 

educação ambiental em escolas e eventos, e à visibilidade de uma empresa que 

contribui para um mundo melhor e também à viabilidade econômica.  
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O benefício individual está na satisfação pessoal em poder contribuir com a 

transformação da sociedade promovendo renda e dignidade e levando para as 

empresas soluções sustentáveis. 

Esses valores são percebidos pelos clientes, segundo Alex. Para o 

empresário, a empresa é percebida como promotora de inclusão social e 

fomentadora da economia circular, alinhada aos valores da preservação do meio 

ambiente.  Essa realidade é transmitida pelas pessoas, que têm buscado a empresa 

para saber como funciona, com o objetivo de fazer parte dela.  

Alex indica que eles já receberam propostas de dois investidores. No entanto, 

ressalta que ele e seu sócio possuem valores muito alinhados e que para outros 

serem parceiros da empresa, todos devem ter os mesmos valores, um 

complementado o outro e emprestando seus valores para o outro, em uma 

associação de valores e também com resultados financeiros que tornem todos 

prósperos.  

A Figura 16 demonstra a atuação da empresa ao longo do tempo e os 

principais eventos estratégicos até os dias atuais: 

Figura 16: Principais Eventos Estratégicos da Empresa Ecoreciclo - ECO2 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada na tese apresentada por Moraes (2014). 

 

A Ecoreciclo - Eco2, em 2020, estabeleceu convênios com grandes empresas 

da região que compram e fazem a transformação dos resíduos para que possibilitem 

a compra de volumes menores, favorecendo sua atuação. Ampliou seus pontos de 

containers, com foco no aumento do volume de resíduos recolhidos. A empresa está 
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participando do programa SEBRAE São Paulo que apoia projetos com inovações 

tecnológicas para o escalonamento dos negócios. 

 

 

4.3.1 Descrição do Processo Estratégico da Empresa Ecoreciclo - 

ECO2 considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo 

Estratégico.  

 

 

No sentido de aprofundar o estudo sobre a atuação do empreendedorismo 

estratégico na empresa Ecoreciclo - ECO2, possibilitando a resposta da questão 

problema da pesquisa, elaborou-se Figura 17, baseada no modelo de análise 

avançado de empreendedorismo estratégico desenvolvido por Hitt et al. em 2011, o 

qual também foi apresentado na seção 2 e explicado por meio da Figura 4. 

 Ela demonstra como ocorrem as entradas - inputs -, o processamento e as 

saídas – outputs-, evidenciando os fatores que contribuem para a busca de 

oportunidade empreendedora e como esses são processados para gerar valor e 

vantagem competitiva e apontando também os possíveis benefícios resultantes da 

ação empreendedora. Assim como a Figura 14, referente à empresa Turismoeco - 

ECO1, a Figura 17 foi dividida em 3 campos.  

No campo 1 da Figura 17, foram apresentados os principais recursos 

utilizados para identificar oportunidades - comportamento empreendedor - na 

empresa. Os fatores apontados são a identificação dos sócios com o campo de 

atuação, as demandas dos clientes e o ambiente dinâmico favorecido pelo 

relacionamento da empresa com os parceiros. Os recursos pessoais formados por 

um administrador, um engenheiro ambiental e um desenvolvedor de programação 

possibilitam o conhecimento técnico para reconhecer e desenvolver produtos para 

atender às demandas do mercado. 

Essas informações podem ser observadas na fala do sócio durante a 

entrevista: “Me tornar um empreendedor dentro desse ramo foi uma consequência 

dos fatores da vida e de minhas experiências. Eu não tinha ambição de me tornar 

empreendedor, mas o ambiente me levou a fazer [...]” 

Em outro momento, ele diz: 
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Os fatores que mais influenciam explorar uma nova oportunidade são as demandas 

dos clientes e as redes de contatos e parceiros. Estamos sempre atentos ao mercado 

conversando com os clientes, mantendo e participando de atividades com nossa rede 

de contatos e parceiros, lapidando suas demandas para criar novas oportunidades de 

mercado. 

 

Figura 17: Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico da Empresa Ecoreciclo -  ECO2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al. (2011, p.60). 
 

 No campo 2, foram apresentados os processos utilizados para alcançar as 

vantagens competitivas. A história do sócio Alex traz identidade à empresa, e as 

competências dos sócios geram credibilidade à sua atuação no mercado frente aos 

clientes e parceiros. As capacitações técnicas formadas pelos conhecimentos e 

experiências da equipe formam um pacote que auxilia no aproveitamento da 

oportunidade e no desenvolvimento de soluções propostas pela empresa. A parceria 

•F.A: Demanda dos clientes e
ambiente dinâmico.

•F.O: Liderança
empreendedora, mercado
parceiro e concorrente.

•F.I: A história de vida do
sócio, conhecimento tácito, a
formação dos sócios .

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: A história do
sócio contribui para
orquestração dos recursos e
posicionamento da empresa.

•Alavancagem: Inclui demanda
dos clientes, tecnologia e
experiência em gestão.

•Pacote: Formação dos sócios.

2- Processamento / 
orquestração 

•Inclusão social.

•Preservação do meio
ambiente.

•Gestão eficiênte e
redução de custos.

3- Saída / outputs 

Identifica com os valores pessoais 

comuns a todas as pessoas. 

Propõe soluções com 

protagonismo das PF na 

transformação para uma sociedade 

mais sustentável.  As soluções 

entregues as empresas contribuem 

para gerar eficiência e redução de 

custos. Estes fatores contribuem 

para gerar vantagens competitivas 

Sociais: Inclusão social e dignidade aos coletores, 

preservação ambiental as pessoas físicas como 

agentes de transformação, economia local. 

Organizacionais: o posicionamento de contribuir 

com a redução dos impactos ambientais e promover 

a valorização social, gera interesse nos clientes, 

atrai boas parceiras e projetos que viabilizam o 

desenvolvimento da empresa.  

Individuais: é uma satisfação pessoal poder 

contribuir com a transformação social na vida das 

pessoas promovendo dignidade, e entregar  às  

empresas  soluções sustentáveis.  
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com grandes empresas possibilita o processo de alavancagem e o crescimento do 

negócio. Essas informações podem ser confirmadas no seguinte trecho da entrevista 

com o sócio: 

 

O fato de já ter sido catador de reciclagem influencia nas decisões e faz entender o 

negócio de forma mais complexa e ampla [...] os conhecimentos técnicos adquiridos 

pelas formações e as experiências da equipe aproximam os contatos com empresas 

que são essenciais para o desenvolvimento do negócio, para levar a empresa de um 

estágio para o outro. As parcerias são essenciais para criar novas oportunidades e 

para estratégias da empresa.  

 

No campo 3 da Figura 17, foram apresentados os valores resultantes dos 

processos de entradas e de orquestração dos dados, possibilitando a geração de 

vantagem competitiva.  Os valores da empresa são apontados a partir da inclusão 

social, da geração de renda e da contribuição à preservação do meio ambiente, 

destinando o lixo corretamente. Para a empresa, o maior valor está relacionado à 

eficiência econômica com uso dos aplicativos. Essa conclusão é baseada na 

informação transmitida pelo sócio: 

 

Acredito que a maneira como a empresa está se posicionando no mercado gera 

inclusão social, valorização do meio ambiente e fomenta a economia circular. Esses 

valores estão muito alinhados com os meus valores pessoais, do meu sócio e 

também dos nossos parceiros diretos. Para mim, esses valores são comuns à maioria 

das pessoas que estão preocupadas com as questões sobre a preservação do meio 

ambiente e também com a sociedade de forma geral. Essa relação de identidade com 

o que propõe nossa empresa e as soluções que ela entrega aos clientes - pessoas 

jurídicas ou pessoas físicas - contribuem como um canal, possibilitando à pessoa ou 

empresa dar sua contribuição para a transformação da sociedade. Atrelar essas 

soluções a ganhos econômicos ou gerar maior eficiência para as empresas 

estabelece vantagem competitiva para nosso negócio.  

 

 A ação empreendedora promovida pela empresa resulta em benefícios para a 

sociedade, para organização e principalmente, benefícios individuais. Conforme diz 

o empresário: 

   

Acredito que a melhoria de vida das pessoas e a inclusão social são os maiores 

benefícios para a sociedade. Para a organização, esse posicionamento de contribuir 
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para um mundo melhor e mais sustentável atrai pessoas e empresas interessadas em 

fazer parte do negócio de alguma forma e, pra mim, a satisfação pessoal em poder 

contribuir com a transformação social, gerar renda promovendo dignidade na vida das 

pessoas e levar soluções para empresas - soluções sustentáveis - é a realização de 

um sonho.  

   Após a descrição do processo estratégico da empresa Ecoreciclo - ECO2 

considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo 

elaborou a Figura 18 para identificar como a empresa busca e aproveita 

oportunidades para criar vantagem competitiva, atendendo à pergunta da pesquisa. 

Figura 18: Modelo Explicativo do EE na Empresa Ecoreciclo - ECO2 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003).  
 

De acordo com os dados coletados e analisados, a empresa Ecoreciclo -

ECO2 busca as oportunidades por meio das demandas de clientes e parceiros 

estratégicos, sendo orientada pela identidade e experiência do sócio Alex.  

As oportunidades são aproveitadas e conduzidas pelas habilidades técnicas 

dos sócios e as parcerias estratégicas possibilitam implementar as inovações 

desenvolvidas para melhorar a eficiência em gestão de resíduos das empresas e 

gerar renda para os parceiros pessoas físicas. Esse é o processo que estabelece a 

geração de valor para as pessoas possibilitando monetização e geração de riqueza 

para os sócios. 

 

 

Identidade,  
conhecimento e 

liderança 
empreendedora 

Demanda dos 
clientes e 
parceiros

Busca de 
oportunidade 

e gestão 
estratégica

As habilidades técnicas formadas pelos sócios 
e as parcerias estratégicas são mecanismos em 
que está baseada a estratégia da empresa. São 
pontos em que são apresentados os valores 
para geração de riqueza da empresa.  
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4.4 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Ecomposto - ECO3  

 

 

A empresa denominada ficticiamente para este estudo como Ecomposto - 

ECO3 foi criada em 2017 e atua como prestadora de serviços em compostagem de 

resíduos orgânicos urbanos. Está situada no município de Taubaté e tem à sua 

frente um microempreendedor individual formado em logística e que aqui será 

denominado como empresário. 

 O empresário, antes de oficializar a abertura da empresa, atuava no ramo de 

movelaria em construções com bambu. Para ele, sua atuação sempre esteve 

atrelada à sustentabilidade. A atividade com a compostagem era pessoal, que ele 

cultivava em casa, quando viu que colegas e vizinhos começaram a demonstrar 

interesse. 

Diante desse interesse das pessoas com a quais ele se relacionava, ele 

resolveu fazer um curso de permacultura e identificou que a atividade tinha potencial 

de se tornar um negócio e fonte geradora de renda. A empresa atende clientes 

pessoas físicas e empresas que separam os resíduos orgânicos por meio de um 

balde disponibilizado pela empresa dele. Esses resíduos são recolhidos para que 

seja feita a compostagem.  

Os clientes pagam uma tarifa mensal e recebem em casa um composto 

orgânico resultante da compostagem de seus resíduos. No último ano, a empresa 

tem se dedicado apenas aos clientes pessoas físicas, que levam a compostagem até 

o ponto para que se realize o procedimento. O empresário identificou que a melhor 

forma de realizar a sua atividade talvez não seja prestar o serviço diretamente, mas 

ensinar, por meio de consultoria e palestras, promovendo a educação ambiental.  

Atualmente, o empresário tem atuado como consultor ensinando empresas, 

escolas e até mesmo pessoas que querem montar seu próprio espaço para fazer a 

sua compostagem. Também está produzindo móveis em bambu, sendo essas as 

atividades responsáveis por 100% de seu faturamento. 

 Para o empresário, a empresa está alinhada com o modo como ele vive, pois 

sempre se envolveu com atividades ligadas à sustentabilidade. Na faculdade, seus 

trabalhos eram focados em logística reversa, e isso também facilitou o 

desenvolvimento de uma rede de contatos com pessoas de valores muito próximos - 

algumas delas são clientes. 
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 O empresário ressaltou que suas decisões para explorar novas oportunidades 

levam em consideração a rede de contatos e as demandas dos clientes, mas que a 

principal decisão é orientada por ele gostar ou não de fazer algo. As estratégias do 

empreendedor estão relacionadas sempre a olhar o mercado e a identificar novas 

oportunidades de atuação.  

 O empresário participou de alguns eventos que foram, para ele, estratégicos, 

possibilitando uma rede de contatos importantes em busca de novas oportunidades 

de atuação para a empresa.  

Ele destacou a participação no 4° Curso de Gestão Comunitária de Resíduos 

Orgânicos e Agricultura Urbana, realizado em Florianópolis em agosto de 2019. O 

curso teve influência na decisão da empresa de buscar atuar mais ensinando do que 

prestando o serviço. No final de 2019, depois de um ano com pouca captação de 

novos mensalistas para o serviço de coleta de compostagem, decidiu não mais 

coletar nas residências e nas empresas parceiras, o que levou à perda de alguns 

clientes. Porém, os que ficaram são fiéis e, quando veio a crise, em março 2020, os 

clientes permaneceram com a empresa. 

 Para o empresário, os clientes se tornaram parceiros que não conseguem 

mais ficar sem a compostagem. São esses parceiros que dão condições de a 

empresa crescer, sendo eles essenciais. Atualmente, a empresa não tem buscado 

novos parceiros para ampliar a prestação de serviço no mesmo formato, mas tem 

buscado alternativas direcionadas a atuar em cursos de educação ambiental. Diante 

desse cenário, os clientes acabam contribuindo com a empresa em busca de uma 

nova forma de atuar.  

Uma das inovações que têm sido importantes são as bioconstruções em 

bambu. Os clientes da compostagem também são clientes das peças e indicam 

outros novos. Outra oportunidade que está sendo observada é o uso da tecnologia 

para fazer os cursos chegarem a mais pessoas, gerando maior renda para a 

empresa. 

 O empresário entende que as pessoas sabem do valor da prestação de 

serviço no formato em que ele vinha atuando, mas não querem pagar por ele. Ele 

identificou que o curso é mais valorizado e que as pessoas têm maior interesse em 

aprender. Para o empresário, incentivar as pessoas sobre a importância e o 

processo de compostagem ajudando no processo de transformação para uma 
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sociedade mais consciente é o principal motivo para empreender, mesmo que isso 

não represente estabilidade financeira. 

 O empresário apontou que o papel principal da empresa hoje é o de ajudar no 

processo de transformação da sociedade, desenvolvendo nas pessoas a 

consciência de seus impactos no meio ambiente.  

Podem-se apontar como benefícios da ação empreendedora da empresa: no 

campo social, a coautoria na preservação ambiental destinando seu lixo orgânico 

corretamente; para a organização, seu posicionamento em promover por meio de 

suas ações o cuidado com o planeta; como benefício individual, a realização pessoal 

de incentivar as pessoas e mostrar que a compostagem ajuda no processo de 

transformação e responsabilidade com o planeta, buscando ganhos além do 

financeiro.   

A Figura 19 demonstra a atuação da empresa ao longo do tempo e os 

principais eventos estratégicos até os dias atuais: 

Figura 19: Principais Eventos Estratégicos da Empresa Ecomposto -  ECO3. 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada na apresentação da tese de Moraes (2014). 

 

A empresa Ecomposto - ECO3, após 3 anos de atuação como prestadora de 

serviços em coleta e realização de compostagem urbana, tendo como clientes 

pessoas físicas e jurídicas, identificou que apesar do reconhecimento dos clientes e 

da importância do trabalho realizado, existe um desafio de ampliar o número de 

clientes devido ao espaço e à monetização.  

Observando que durante o último ano foi, por muitas vezes, convidado para 

atuar em eventos promovendo palestras com o objetivo de promover a importância 

da compostagem do lixo orgânico, decidiu investir na ação de educação ambiental e 

2017 - Abertura da 
empresa 

2018 - Prestação 
serviço PF e PJ

2019 - Atuação 
com PF somente 

2020 -

Consultoria e curso 
de compostagem
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está atuando como consultor e desenvolvendo cursos na área para que possa 

chegar em várias partes do Brasil e diversificar a renda da empresa.   

 

 

4.4.1 Descrição do Processo Estratégico da Empresa Ecomposto - 

ECO3 considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo 

Estratégico 

 

 

A fim de aprofundar o estudo sobre a atuação do empreendedorismo 

estratégico na empresa Ecomposto - ECO3, possibilitando a resposta da questão 

problema da pesquisa, elaborou-se a Figura 20, baseada no modelo de análise 

avançado de empreendedorismo estratégico desenvolvido por Hitt, Ireland e Sirmon 

em 2011, apresentado na seção 2 e explicado por meio da Figura 4. 

Nela, assim como nos casos anteriores, é possível identificar como ocorrem 

as entradas - inputs -, o processamento e as saídas – outputs -, evidenciando o 

processo de geração de valor e de vantagem competitiva e apontando também os 

possíveis benefícios resultantes da ação empreendedora.  

A Figura 20  também foi dividida em 3 campos: o campo 1, que aborda os 

principais recursos utilizados pela empresa para identificar as oportunidades 

analisando os fatores ambientais, organizacionais e individuais; o campo 2, que 

aponta como a liderança administra esses recursos em processos do tipo 

estruturante, pacote e alavancagem, identificando as  estratégias da empresa; o 

campo 3, que aponta os valores criados pela ação da empresa e como esses 

evidenciam nela a vantagem competitiva, atribuindo, como resultado da ação 

empreendedora, benefícios sociais, organizacionais e individuais.  

No campo 1 da Figura 20, foram apresentados os recursos utilizados pela 

empresa Ecomposto - ECO3 para identificar oportunidades de atuação, sendo as 

habilidades pessoais apontadas como principal canal e também as redes formadas 

em atividades de que participa. Essa é uma consideração apontada em falas do 

empresário durante a entrevista: “Eu sempre estive ligado a atividades relacionadas 

à sustentabilidade. Na faculdade, eu gostava mais da matéria de logística reversa e 

comecei trabalhando com bioconstrução em bambu.”  
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Em outro trecho da entrevista: “Eu fazia a compostagem em casa; fazia parte 

da minha rotina.” 

 
Figura 20: Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico da Empresa Ecomposto -  ECO3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 
   

 No campo 2 da Figura 20, apontou-se como os recursos são direcionados 

pelo empresário para gerar valor para a empresa. O desenvolvimento de estratégias 

está ancorado no modo de ser e na habilidade do microempreendedor, limitando o 

poder de atuação da empresa, e enfrentando o desafio de gerar vantagem 

competitiva na atividade de prestação de serviço de coleta e de compostagem 

urbana. Essa constatação está presente da fala do empresário durante a entrevista 

realizada para a construção do estudo: 

 

O valor está relacionado ao destino correto dos resíduos, contribuindo com a 
preservação do meio ambiente, mas, muitas vezes, eles não querem pagar para 
prestarmos esse serviço, pois entendem que é uma obrigação do governo.  

  

•F.A: As "redes" e ambiente
dinâmico diante da
participação em eventos.

•F.I: Habilidades pessoais,
formação acadêmica e
mentalidade empreendedora.

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: A história da
empresário contribui para
fortalecer a identidade da
empresa. O processamento
esta centrado nos recursos
individuais do empresário.

2- Processamento / 
orquestração 

•Coparticipação na 
preservação ambiental .

3- Saída / outputs 

O valor de coparticipação 

ambiental entregue pela empresa 

tem apresentado desafios para 

gerar vantagem competitiva e 

monetizar o serviço prestado. O 

empresário destaca que as 

pessoas reconhecem a importância 

do serviço, mas não querem pagar 

por ele. 

Sociais: Conscientização da sociedade sobre o 

destino correto dos resíduos orgânicos e os 

impactos no meio ambiente.  

Organizacionais: O posicionamento da empresa é 

reconhecido, mas existe desafios quanto a 

viabilidade financeira.  

Individuais: Paixão “não é sobre ter ganhos 

financeiros, mas fazer o que se ama com a certeza 

que no caminho teremos outros ganhos”.  
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No campo 3, foram apontados os valores resultantes da ação empreendedora 

e como eles se relacionam com a criação de vantagem competitiva gerando riqueza 

para o empresário. Dentro dessa perspectiva, o valor principal entregue pela 

empresa é a redução de impacto no meio ambiente por meio da coparticipação dos 

clientes, que destinam para compostagem seus resíduos orgânicos.  

Esse fator, conforme já apresentado em análise do campo 2, não é visto pelos 

clientes como passível de cobrança pela prestação de serviço, dificultando a 

monetização. Esse fato é o motivo pelo qual a empresa tem buscado uma nova 

atuação direcionada à educação ambiental, pautada em ensinar e não mais em 

prestar serviços de compostagem diretamente.  

Diante da ação empreendedora, pode-se observar alguns benefícios: o 

benefício social é possibilitar o processo de conscientização da pessoas ao dar o 

destino correto dos resíduos orgânicos, reduzindo os impactos ao meio ambiente; 

para a organização, o posicionamento da empresa atrai o interesse da comunidade 

porque, por meio do convite para participar de inúmeros eventos - principalmente 

relacionados à educação ambiental -, percebe-se o caráter transformador  da 

sociedade nas ações da empresa, no processo que harmoniza seres humanos e 

natureza.  

Todavia, o ponto que mais se apresentou representativo foi o benefício 

individual: a paixão do empresário por poder contribuir com a transformação da 

sociedade em busca da preservação do meio ambiente retratada em vários 

momentos durante sua participação na entrevista.  Pode-se identificar, a seguir, a 

fala mais emblemática, que pode ser confirmada por meio do modo simples como 

vive: “Não é sobre termos ganhos financeiros, mas fazer o que a gente ama, com a 

certeza de que no caminho teremos outros ganhos.”  

Após a descrição do processo estratégico da empresa Ecomposto - ECO3 

considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo 

elaborou a Figura 21 para identificar como a empresa busca e aproveita 

oportunidades para criar vantagem competitiva, atendendo à pergunta da pesquisa. 

Diante da apresentação das informações, a busca de oportunidade - 

comportamento empreendedor - está pautada nas habilidades e no modo de ser do 

empresário, tendo também relação com a rede que se estabelece por meio de 

eventos de que participa e dos amigos. O modo como aproveita para gerar valor 

está também totalmente atrelado aos recursos individuais. Esse cenário fez com que 
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a empresa estagnasse e que agora esteja buscando novos caminhos diante da falta 

de recursos, visto que os clientes entendem a importância do serviço prestado pela 

empresa, mas não querem pagar por ela.  

Figura 21: Modelo Explicativo do EE na Empresa Ecomposto -  ECO3 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003).  

 

O empresário tem atuado em outras frentes, como na bioconstrução e 

também em consultoria para escolas e empresas que desejam implementar a 

compostagem em seu ambiente. O empresário identificou que o futuro da 

organização não está relacionado a prestar o serviço, mas a ensinar a atividade, e 

ele tem buscado esse caminho para atuar com a empresa Ecomposto - ECO3. 

 

 

4.5 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Ecosmético - ECO4  

 

 

A empresa com o nome fictício Ecosmético - ECO4 tem à sua frente uma 

microempresária que aqui será denominada simplesmente como empresária, que 

atua no ramo de cosméticos naturais.  

A Ecosmético - ECO4 está localizada na cidade de Cruzeiro, na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, e foi criada em 2016. A criação foi motivada pelas 

Conhecimento 
e habilidades

Rede de 
contatos e 

Demanda dos 
clientes

Busca de 
oportunidade e 

gestão 
estratégica

Os recursos são aproveitados a partir 
das habilidades individuais do 
empresário. A atuação da empresa é 
limitada à conscientização das pessoas, 
algo que possibilita a criação de valor, 
mas que sozinho dificulta monetização. 
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necessidades pessoais da própria empresária, que não encontrava produtos que 

atendessem às restrições apresentadas pela sensibilidade de sua pele – 

sensibilidade aos produtos que têm como base materiais pesados nocivos à saúde.  

A empresária está se formando em engenharia bioquímica pela USP - Lorena 

e aponta que a faculdade possibilitou sua participação em um programa especial 

com a criação de um projeto com biodiesel, que promoveu experiências que 

auxiliaram no desenvolvimento do seu próprio negócio.  

A empresa, que foi incentivada principalmente por colegas da escola, hoje 

produz desodorantes e produtos para os cuidados com o corpo a partir de bases 

naturais salutares para a saúde e também para o meio ambiente. Os produtos são 

vendidos por representantes pessoas físicas e jurídicas e também por uma loja 

virtual. Hoje, a empresária está focada em desenvolver novos produtos que atendam 

uma demanda que a cada dia tem aumentado, possibilitado o crescimento do 

negócio. 

A empresária é uma jovem de 26 anos que antes atuava de forma esporádica 

como maquiadora no salão de uma amiga, pois se identificava, mas nunca atuou 

profissionalmente. Nessa época, não sabia que era possível criar cosméticos. Seu 

conhecimento só veio quando entrou na faculdade e foi motivado pelo trabalho com 

biotecnologia com foco em desenvolvimento de produtos na linha da 

sustentabilidade. 

O ambiente favorável da faculdade e a necessidade fizeram com que ela 

identificasse a oportunidade de atuar no ramo de cosméticos e a rede que se 

estabeleceria a partir de seus primeiros clientes - colegas da escola. Depois, o 

convite de professores para participar de atividades que abordavam 

empreendedorismo e também o apoio da família, que é comerciante, possibilitaram o 

crescimento da empresa Ecosmético - ECO4. 

A participação desde a criação da empresa júnior para o desenvolvimento do 

projeto de biodiesel - que foi premiado em um evento em Boston, nos Estados 

Unidos – possibilitou-lhe uma bagagem, pois, além de pensar na estrutura, teve que 

gerar renda para sua viagem para participar do evento. Isso fez com que o 

relacionamento, não só da empresária, mas de todos os alunos que atuaram no 

projeto, ampliasse. 

Essa experiência fez com que a empresária entendesse os pontos a serem 

pensados no desenvolvimento de um negócio. Hoje, ela entende que seu papel é de 
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criação dos produtos, inovando num mercado que tem como valor principal 

desenvolver o autocuidado e a conscientização acerca dos produtos que são 

nocivos à saúde e que impactam negativamente o meio ambiente.  

 O maior volume de vendas está relacionado aos revendedores - 70% das 

vendas – e o restante está na loja virtual, que é impulsionada por sua atuação nas 

redes sociais.  

Para a empresária, o autoconhecimento de suas habilidades e a deficiência 

possibilitaram o crescimento e a busca por novas oportunidades. A empresa foca 

nas necessidades pessoais dela para se inspirar na criação de novos produtos, bem 

como nas demandas de clientes. Entender que não seria capaz de atuar diretamente 

nas vendas a fez buscar parcerias estratégicas que superassem esse desafio, 

trazendo prosperidade para a empresa.  

Sua decisão de explorar novas oportunidades está pautada em seus 

interesses como consumidora de seus produtos, buscando uma maneira de 

substituir produtos convencionais do mercado pelos naturais. O objetivo principal é 

entregar um produto eficaz, produzido quase sempre a partir de parcerias com 

agriculturas familiares e de produtos da própria região.  

As estratégias da empresa estão sempre relacionadas à busca de novas 

oportunidades de atuação no mercado. A empresária destaca que a participação da 

empresa, em 2019, no projeto ALI do SEBRAE trouxe a ela a percepção de quão  

inovadora é sua ação, também percebeu que, além de buscar aprimorar sua linha de 

produtos e criar novas oportunidades dentro da ampliação de mix, ela poderia 

explorar outras formas de inovação, como a maneira como comunica a empresa ou 

o uso de tecnologia - como ao colocar KRQ nas embalagens. Também notou a 

importância de levar sua identidade própria para a empresa. O foco nesses fatores 

tem resultado em maior visibilidade e credibilidade para a empresa, ampliando seus 

resultados. 

Hoje, os maiores desafios percebidos pela empresária estão relacionados às 

regras de produção de cosméticos naturais em escala industrial, que são as mesmas 

de pequenas e de grandes indústrias. Seu negócio não consegue atender a todas as 

regras, o que inviabiliza sua possibilidade de vender em grande escala para 

empresas que possam colocar em redes como shoppings, por exemplo.  

Essa questão acaba sendo um dos fatores críticos para a empresa. Até o 

momento, a empresária não encontrou solução. Então, tem se focado na produção 
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artesanal que denota a seus produtos exclusividade – o que também é visto como 

um valor para a sociedade, como garante a empresária. 

Os principais eventos estratégicos são relacionados a emprestar sua 

identidade pessoal para a empresa e a focar em parcerias estratégicas para suprir 

uma deficiência de atuação da organização, como parcerias com revendedores e 

parceiros de matérias-primas que agregam valor ao produto e também à imagem da 

empresa, por valorizar a produção da agricultura familiar sempre que possível.  

A empresária indica que muitas pessoas têm buscado a empresa para 

realizar parcerias, mas que ela tem analisado o perfil desses possíveis parceiros. Ela 

se preocupa em ter pessoas para revenda que possam trazer clientes dos produtos 

convencionais para o natural. Além de ser uma estratégia que amplia sua atuação, a 

empresária ressalta o poder de transformação que o uso dos produtos pode 

promover na sociedade para um caminho mais consciente sobre a saúde e o meio 

ambiente.  

Esse processo se relaciona ao desenvolvimento das inovações na empresa 

que estão relacionadas à melhoria da eficácia dos produtos e também à 

comunicação de como esses produtos são produzidos e de como os resultados são 

entregues.  

O processo de inovação sempre se inicia por demandas próprias ou por 

pesquisas por produtos que são lançados fora do Brasil. A empresária afirma que 

estuda sobre a atuação e a composição dos produtos e que busca estudos 

científicos para aprimorar e criar um produto com os recursos que tem disponíveis, 

pensando também no custo-benefício e na demanda das pessoas. 

Os principais agentes de cooperação com o desenvolvimento de inovações 

são os clientes que, às vezes, são convidados a experimentar, e também os 

fornecedores de matérias-primas, que apontam algo que estão produzindo e que 

pode gerar um diferencial no produto.  

Estar sempre antenada ao mercado e em busca de novas oportunidades de 

atuação fez com que a empresa pudesse adaptar rapidamente seus processos em 

meio à crise e, inclusive, crescer.  

Segundo a empresária, durante período de crise da Covid-19, sua demanda 

aumentou cerca de 50% além do crescimento que já estava acontecendo 

naturalmente no último ano com a ampliação dos revendedores. Hoje, a empresa 
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estuda aumentar o espaço de sua fábrica e contratar uma pessoa para atuar com a 

empresária na produção.  

Para ela, os valores que a empresa entrega estão relacionados ao 

autocuidado com a saúde, promovendo qualidade de vida e conscientização, e essa 

é uma preocupação real e crescente das pessoas. Produtos eficazes que atendem 

necessidades diárias, como desodorantes e outros, e que preservam a saúde das 

pessoas e também mitigam os impactos ambientais apontam a vantagem 

competitiva da empresa, possibilitando a geração de riqueza. 

A atividade empreendedora da empresa gera benefícios para a sociedade 

promovendo o autocuidado com a saúde, a conscientização ambiental, a geração de 

renda para as mulheres que revendem, o apoio aos produtores regionais e o 

fomento à economia da região. Para a organização, os benefícios são a viabilidade 

econômica e a visibilidade como uma empresa que atua na transformação de uma 

sociedade mais consciente. 

Individualmente, os benefícios são a realização pessoal de compartilhar suas 

criações e a consciência de que está contribuindo para o cuidado com a saúde de 

outras pessoas e com o planeta. Outro ponto é sentir-se realizada por empoderar 

outras mulheres por meio da geração de renda, possibilitando a valorização delas 

próprias.   

A Figura 22 demonstra a atuação da empresa ao longo do tempo e os 

principais eventos estratégicos até os dias atuais que possibilitaram o seu 

desenvolvimento.   

Figura 22: Principais Eventos Estratégicos da Empresa Ecosmético - ECO4 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada na apresentação da tese de Moraes (2014). 

2016 - Abertura do MEI, 
atuação como 
maquiadora e 

início da faculdade 

2017- Início da produção 
dos cosméticos e curso 

fitoterapeutico 

2018 - Participação em 
feiras e eventos para 

divulgação e 
comercialização

2019 - Projeto ALI e 
parceria com 

revendedoras  PF e PF e 
identidade pessoal à 

marca

2020- Atuação com as 
revendedoras e loja 

virtual própria 
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O destaque está relacionado à motivação pessoal da empreendedora em 

atender sua demanda de produtos mais naturais que não agredissem sua pele. Em 

2017, ingressou em um curso de fitoterapia e, a partir do interesse das pessoas, 

começou a produzir comercialmente em 2018. Também foi convidada para estar em 

eventos que possibilitaram ampliar suas redes de contato.  

 A empreendedora apontou como um divisor o entendimento de que as 

vendas deveriam ser feitas por revendedores e que, para fortalecer a marca, ela 

deveria emprestar sua imagem pessoal. Esses dois cenários ficaram mais evidentes 

após sua participação no projeto ALI do Sebrae em 2019. As decisões que tomou a 

partir daí possibilitaram os resultados positivos que a empresa tem seguido até esse 

momento, principalmente no cenário de crise em 2020. 

 

  

4.5.1 Descrição do Processo Estratégico da empresa Ecosmético -  

ECO4 considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo 

Estratégico 

  

 

Com o objetivo de aprofundar o estudo sobre o processo do 

empreendedorismo estratégico na empresa Ecosmético - ECO4, elaborou-se Figura 

23, baseada no modelo de análise avançado de empreendedorismo estratégico 

desenvolvido por Hitt et al. em 2011, apresentado na seção 2 e explicado por meio 

da Figura 4. 

A figura identifica como ocorrem as entradas, quais os recursos utilizados 

para identificar oportunidades, como esses recursos são administrados e/ou 

orquestrados pela liderança e as saídas, apontando como ocorre o processo de 

geração de valor e vantagem competitiva para a empresa. A análise do modelo 

avançado do EE ainda se propõe a evidenciar os benefícios resultantes da ação 

empreendedora.  

No campo 1 da referida figura, foram apontados os principais recursos 

utilizados na empresa Ecosmético - ECO4 para identificar oportunidades de atuação 

da empresa. Um dos fatores se relaciona às necessidades pessoais da empresária, 

que norteiam o desenvolvimento de novos produtos utilizando, principalmente, sua 

capacidade técnica, sendo esse - o capital humano - o principal recurso de entrada 
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da empresa. Essa realidade é apontada na fala da empresária durante a entrevista, 

conforme dados coletados: 

 

O que me motivou a começar a empresa foi uma necessidade pessoal. Na época, 

assim como hoje, não é comum encontrarmos produtos que não causam irritação, 

com bases mais naturais no mercado e, quando encontramos, os preços praticados 

costumam ser inviáveis para a grande maioria das pessoas. 

  

Em outro momento, ela afirma: 

 

Uma combinação de fatores influencia minha decisão de explorar novas 

oportunidades, mas o que eu acredito e tenho testado desde então como decisão 

mais eficaz é continuar olhando para minhas necessidades como uma consumidora 

que requer produtos mais naturais e menos impactantes no meio ambiente. 

 

No campo 3, pontuou-se como a ação empreendedora gera valor para os 

clientes, sendo o autocuidado o maior valor apontado pela empresária. O uso dos 

produtos é percebido como melhoria na qualidade de vida e também promove a 

conscientização sobre os produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente.  

Esse valor atribuído ao desenvolvimento de produtos de uso recorrente como 

desodorantes, demaquilantes, creme facial entre outros, é um fator de geração de 

vantagem competitiva para a empresa, estabelecendo a geração de riqueza para a 

empresária. A percepção dos valores por parte dos clientes é apontada pela 

empresária durante a entrevista, destacando o papel das redes sociais: 

 

Os clientes percebem os valores - pelos feedbacks que recebo via Instagram, Whats 

e também reconhecimento na faculdade, que me inclui em vários projetos. Nesta 

semana, recebi um convite para falar com meninas de 12 e 13 anos sobre 

autocuidado. Achei esse convite uma forma de reconhecer a identidade do meu 

produto e de minha empresa. 

 

A ação empreendedora da empresa Ecosmético - ECO4 contempla os 

seguintes benefícios para a sociedade: qualidade de vida, geração de renda e 

transformação para uma sociedade mais consciente. Para a organização, os 

benefícios estão centrados na viabilidade econômica da empresa e também na 

contribuição com o processo de transformação social. Já os benefícios individuais 
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estão relacionados à realização pessoal por compartilhar suas necessidades por 

produtos que atendam à necessidade de consumo e que, ao mesmo tempo, 

preservem a saúde das pessoas e do planeta.  

Figura 23: Análise do Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico da Empresa - ECO4.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 
 
 

 Após a descrição do processo estratégico da empresa considerando o Modelo 

Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo elaborou a Figura 24 para 

identificar como a empresa busca e aproveita oportunidades para criar vantagem 

competitiva. 

As oportunidades são buscadas por meio de uma necessidade pessoal da 

empresária de produtos que possam substituir os convencionais, porém, com uma 

produção com base em produtos naturais, preservando a saúde das pessoas e do 

meio ambiente.  

 

•F.A: O ambiente dinâmico,
blogs, redes estabelecidas,
clientes e fornecedores.

•F.O: Existe uma liderança
empreendedora que usa
criatiavidade e conhecimentos
desenvolvidos.

•F.I: Formação, habilidades
técnicas, necessidade pessoal,
motivação e paixão por
empreender .

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: Capital humano
reflete a identidade da empresa ,
conhecimento técnico e
credibilidade.

•Pacote: A empresária identifica
pontos fortes em criar novos
produtos e fraco a venda dos
produtos, desenvolvendo
parcerias para promover as
vendas.

2- Processamento / 
orquestração 

•Autocuidado com a
saúde.

•Preservação do meio
ambiente por meio da
matéria prima natural.

3- Saída / outputs 

Os valores propostos pela empresa 

apontam a melhor qualidade de 

vida, este é o ponto destacado 

como vantagem competitiva. A 

participação através do uso de um 

produto de menor impacto 

ambiental também  é apresentado 

como um ponto de apoio no 

processo de transformação para 

Sociais: Qualidade de vida, gerar renda e 

empoderamento feminino, apoio a agricultura 

familiar, conscientização da sociedade. 

Organizacionais: Viabilidade econômica , 

contribuir na construção de uma sociedade mais 

consciente possibilitada pelas parcerias e clientes.  

Individuais: Realização pessoal  em compartilhar 

suas criações e contribuir para o cuidado com o 

outro e com o planeta.  
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Figura 24: Resultado da Análise do Modelo de EE da Empresa Ecosmético -  ECO4  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003). 
 

Essas oportunidades são aproveitadas por meio da criação de novos produtos 

e melhorando a eficácia do resultado dos produtos que já vem produzindo. Os 

valores atrelados à preservação da saúde e à substituição dos produtos 

convencionais atribuem à empresa geração de valor e vantagem competitiva, que 

estão pautadas no conhecimento da empresária - sendo essa uma expertise que 

nem todos conseguem copiar, pois as receitas são todas criadas por ela. 

 

 

4.6 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Econaturais - ECO5 

 

 

A empresa aqui denominada Econaturais - ECO5 é uma empresa familiar que 

foi constituída em 2013 como microempresa, atuando na produção de produtos 

naturais e que conta, hoje, com 15 funcionários. A empresa está localizada em 

Pindamonhangaba e tem como produtos principais as manteigas e produtos de 

origem indiana, desenvolvidos a partir das receitas da família. 

 A aqui denominada empresária ressalta que sempre morou na zona rural, 

onde sua família possui uma propriedade que cultiva produtos orgânicos, e que, no 

passado, era da venda desses produtos que a família se mantinha. Foi quando ela 

se casou com o esposo, que é de origem indiana, que surgiu a oportunidade de criar 

a empresa.  

Mentalidade e 
liderança 

empreendedora

Demanda dos 
clientes e  
ambiente 
dinâmico

Busca de 
oportunidades 

e gestão 
estratégica 

Por meio da mentalidade empreendedora da 
empresária, as oportunidades aproveitadas dão origem 
a novos produtos – naturais -, que visam substituir 
produtos convencionais, sendo esse fator determinante 
para a vantagem competitiva da empresa.  
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A criação da empresa foi motivada pelo sogro, que era terapeuta e que tinha 

necessidade de produtos naturais para tratar seus pacientes e não os encontrava 

pela região. A necessidade levou-os a produzir os primeiros produtos para atender 

aos pacientes e, a partir daí, foram ampliando seu conhecimento sobre os produtos 

e se dedicando, até chegarem hoje com a criação de sua própria marca.  

Atualmente, a empresa está presente em duas grandes redes de 

supermercados nacionais e também em diversos empórios de produtos naturais. 

Possui também uma loja virtual própria e está negociando com um investidor para 

levar a marca para ser comercializada internacionalmente.  

A origem familiar e a filosofia de vida mais natural, segundo a empresária, 

certamente contribuíram para a empresa chegar aonde chegou. A família foi o 

motivo e é por meio dela que as redes de contato, que permitem o desenvolvimento 

da empresa, foram se criando ao longo do tempo. Hoje, o pai da empresária, que é 

produtor rural, está à frente de uma cooperativa de produtores orgânicos, o que 

possibilita matéria-prima de qualidade para a criação de produtos da empresa.  

No último ano, eles abriram uma empresa que atua como cozinha 

certificadora para produtos orgânicos, possibilitando à empresa prestar serviços para 

produtores rurais e também para empresas que querem atuar nesse segmento de 

alimentos naturais e certificados.  

Os principais clientes da empresa são duas grandes redes de 

supermercados, pequenas lojas que trabalham com produtos naturais de todo o 

Brasil e também clientes diretos por meio de loja virtual própria.  

A empresária apontou que a busca por oportunidades de atuação da empresa 

está relacionada à interação da família, que desenvolveu parcerias estratégicas que 

proporcionam um ambiente dinâmico. Isso lhe possibilita usar a criatividade para 

desenvolver novos produtos que buscam atender a uma demanda por itens 

saudáveis que, para a empresária, é crescente no mercado.  As decisões de 

explorar novas oportunidades está sempre atrelada à criação de novos produtos, 

ampliando as possibilidades para oferecer aos clientes.  

As estratégias estão focadas no desenvolvimento de produtos inovadores - 

para atender clientes que estão em busca de saúde por meio de uma alimentação 

mais saudável - e também na busca por parceiros que possam possibilitar a criação 

dos produtos e a chegada destes a seus consumidores.  
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Empreender com produtos naturais trouxe desafios num primeiro momento, 

devido à legislação sobre esse tipo de produto, acarretando uma multa que resultou 

em uma perda financeira significativa. Para solucionar, a empresa precisou 

terceirizar parte da produção, pois suas instalações não conseguiam atender às 

normas estabelecidas. Esse fato fez com que a empresa buscasse caminhos para 

agregar maiores valores ao seu produto e, diante disso, as certificações sobre 

produtos orgânicos no Brasil - ABNT e ECOCERT - trouxeram maior valorização a 

seus produtos.  

Decidir continuar e buscar se certificar foram os eventos mais críticos pelos 

quais a empresa passou, e isso também só foi possível porque outros familiares, 

como a irmã, resolveram investir na empresa ajudando financeiramente. 

 Hoje, as parcerias familiares, que têm muito a ver com o desenvolvimento da 

empresa, também são fatores primordiais nas parcerias estratégicas que 

representam a possibilidade de a empresa existir, pois parte da matéria-prima vem 

de agriculturas familiares da região, advindas das parcerias com o pai da 

empresária. Os parceiros de vendas dos produtos são resultados das negociações 

da empresária, do esposo e agora do investidor para ampliar a distribuição dos 

produtos da marca. 

As parcerias são uma necessidade do mercado em que a empresa atua e a 

empresária entende que, para o crescimento do negócio, é preciso sempre buscar 

parceiros estratégicos relacionados à matéria-prima, à revenda dos produtos e, 

atualmente, também a investidores externos.   

Esses parceiros permitem desenvolver também as inovações que estão 

relacionadas não só à ampliação de produtos, mas também ao processo de 

melhorias de gestão na empresa. Nesses últimos tempos, desenvolver canais de 

atendimento virtual – loja - e redes sociais são fontes que aproximam os clientes da 

empresa.  

As redes sociais e também a internet possibilitam o acesso à informação de 

várias partes do mundo, funcionando também como fonte de informação para a 

empresa para o desenvolvimento de novidades a fim de atender às demandas dos 

clientes.  

A empresária ressaltou que as pessoas têm buscado cada vez mais 

qualidade de vida e saúde e que essa é a proposta de seus produtos. Sobre isso, a 

realidade exposta pela pandemia, iniciada em 2020, fez com que as pessoas 
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repensassem a alimentação como autocuidado, evidenciando, ainda mais, os 

produtos e os valores da empresa.  

O cenário apresentado nesse período ressaltou a importância de se ter 

parceiros sólidos e também de estar disponível no canal virtual. Essa realidade fez 

com que suas vendas disparassem, sendo necessário contratar funcionários extras 

para satisfazer a demanda dos clientes.  

Para a empresária, a ação empreendedora da empresa, ou seja, a produção 

de produtos naturais, agrega valores como saúde, autocuidado e consciência sobre 

impactos sociais e ambientais de uma população que a cada dia se mostra mais 

consciente. São esses valores que estabelecem vantagens competitivas para sua 

empresa, possibilitando a geração de riqueza. A empresária ressalta que seus 

produtos representam uma oportunidade de consumo para clientes mais exigentes e 

que isso também colabora para o desenvolvimento de produtos diferenciados para 

atender a essa população.  

Como resultado das ações empreendedoras da empresa, podem-se observar 

benefícios sociais na medida em que possibilitam geração de renda para pequenos 

produtores rurais, geração de emprego pela atividade da empresa, fortalecimento da 

economia, valorização da alimentação saudável e promoção da consciência 

ambiental.  

Em relação aos benefícios para a organização, percebe-se que seu 

posicionamento atrai clientes fiéis pela promoção de mudanças de hábitos e que 

essa realidade levou a criar parceiros valiosos como grandes redes de 

supermercados; outro fator é ser uma empresa inspiradora para os funcionários por 

causa do seu direcionamento. Os benefícios individuais são ressaltados 

principalmente pelo sentimento de gratidão e autorrealização por poder compartilhar 

com as pessoas os benefícios de uma alimentação mais saudável e também poder 

construir uma empresa que envolve toda a família.  

Para a empresária, o aumento nas vendas ao longo dos anos e, em especial, 

em 2020, ressalta que os clientes entendem os valores oferecidos pela empresa: a 

organização atendia a um nicho de mercado num primeiro momento, fornecendo 

para pequenos revendedores que eram frequentados por praticantes de ioga, 

público vegano e pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. No entanto, 

hoje, estar nas grandes redes favorece que mais pessoas possam, por meio do 
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primeiro contato, interessar-se por produtos mais saudáveis, ampliando as 

oportunidades da empresa.  

A Figura 25 demonstra a atuação da empresa Econaturais – ECO5  ao longo 

do tempo desde sua criação e os principais eventos estratégicos até os dias atuais. 

Figura 25: Principais Eventos Estratégicos da Empresa Econaturais - ECO5 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseado na tese de Moraes (2014). 

 

A Figura 25 aponta os principais eventos estratégicos da empresa  

Econaturais - ECO5, que começou a atuar formalmente a partir de 2013, tendo como 

produto de oferta primária a manteiga do tipo ghee, , produto que é indicado por 

nutricionistas e que é de interesse de empórios que oferecem produtos naturais.  

Em 2015, quando a empresa já tinha parcerias com lojas da região para a 

revenda de seus produtos, foi autuada e teve que transferir sua produção de 

manteiga para Minas Gerais, terceirizando-a. A partir de 2016, a empresa começou 

a desenvolver, por meio da fábrica em Pindamonhangaba, diversos itens dentro da 

linha de produtos indianos com a marca ampliando, assim, seu rol de produtos e, a 

partir de 2018, firmou duas parcerias com grandes redes de supermercados, o que 

fez com que seus produtos chegassem a todo o Brasil.  

Em 2019, a empresa inaugurou uma cozinha certificadora que possibilitou a 

prestação de serviços para outras marcas. Hoje, ela atende a uma marca de São 

Paulo que exporta produtos naturais. Em 2020, a empresa, diante da crise da Covid-

19, teve um aumento de 50% em seus pedidos e também a oferta de um investidor 

que vai possibilitar a exportação de seus produtos.  

2013 -Abertura  com  
produção de manteiga 

ghee

2015 - Multa e 
tranferência da produção 
da manteiga para Minas  

Gerais 

2016 - Investimentos no 
desenvolvimento de 
outros produtos  e 

parceria com 
revendedores da região

2018- Parceria com 
grandes redes de 
supermercados e 

distribuição dos produtos 
por todo Brasil

2019 - Prestação de 
serviços para outras 

marcas , como cozinha 
certificadora

2020 - Crescimento de 
vendas em torno de 50% 

durante o período da 
Covid-19  e entrada de 

investidor 
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4.6.1 Descrição do Processo Estratégico da empresa Econaturais - 

ECO5 considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo 

Estratégico 

  

 

Com o objetivo de aprofundar o estudo sobre o processo do 

empreendedorismo estratégico na empresa Econaturais - ECO5, possibilitando a 

resposta da questão problema da pesquisa, elaborou-se Figura  26, que foi baseada 

no modelo de análise avançado de empreendedorismo estratégico desenvolvido por 

Hitt et al. em 2011, apresentado na seção 2 e explicado por meio da Figura 4. 

A Figura 26, assim como nos casos analisados até aqui, identifica como 

ocorrem as entradas, quais os recursos utilizados para identificar oportunidades, 

como esses recursos são administrados pela liderança e as saídas, apontando como 

ocorre o processo de geração de valor e vantagem competitiva para a empresa. A 

análise do modelo avançado do EE ainda se propõe a evidenciar os benefícios 

resultantes da ação empreendedora de acordo com a visão da empresária. 

No campo 1 da Figura 26, foram apontados os principais recursos utilizados 

para identificar oportunidades na empresa, sendo destacados fatores individuais 

quanto à criatividade para desenvolver novos produtos e ao ambiente, visto que as 

origens culturais da família e os contatos desde sempre com o meio agrícola são 

fatores apontados na fala e também no histórico da empresa para identificação de 

oportunidades.  

 

Tudo começou com uma necessidade do meu sogro, de origem indiana, que 

trabalhava com terapias naturais e precisava dos produtos e nós não encontrávamos 

por aqui. Resolvemos começar a fazer para ele usar e encontramos aí uma 

oportunidade de negócio. 

 

No campo 2, apontou-se como os recursos são trabalhados, criando 

estratégias para a empresa buscar vantagens competitivas no mercado, sendo 

elencados os fatores de estrutura da empresa, devido à cultura familiar que 

influencia fortemente na criação dos produtos da marca e a junção de capital 

humano e parcerias estratégicas que possibilitam a produção de matéria-prima 

certificada e, principalmente, ampliação das vendas que hoje ocorrem em quase 
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todo o território nacional. Essas informações são consideradas mediante às falas da 

empresária durante a entrevista.  

 

Foi por meio da família que identificamos a oportunidade de empreender e ela tem 

sido fundamental para o crescimento da empresa. Hoje, as redes estabelecidas em 

parcerias para revenda são pontos primordiais para o desenvolvimento da empresa e 

também as parcerias com os produtores rurais. Essa tem sido uma ação que meu pai 

está direcionando para a certificação desses produtores, para que as matérias-primas 

possibilitem o crescimento da atuação da nossa empresa e uma geração de uma 

renda maior para os pequenos agricultores. 

 

Figura 26: Modelo de Análise de EE Avançado da Empresa Econaturais -  ECO5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 
 

 No campo 3, foram apontados os valores atribuídos como resultado do 

processamento dos recursos da empresa, estabelecendo suas vantagens 

•F.A: Origem cultural, rede
de contatos, paixão em
compartilhar um modo de
vida mais natural.

•F.O: Cultura organizacional e
empreendedora baseada em
recursos próprios.

•F.I: Conhecimento
familiares, conhecimento
tácitos , criatividade e
curiosidade.

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: Os produtos são
criados com recursos da cultura
familiar dando credibilidade e
identidade para a empresa.

•Alavancagem: Os parceiros com
certificações e redes de contatos.

•Pacote: Conhecimentos familiares,
junção dos parceiros para produzir
e revender os produtos são
recursos principais da empresa.

2- Processamento / 
orquestração 

•Qualidade de vida ;

•Produtos saúdaveis
certificados;

•Valorização social da
agricultura familiar;

•Preservação ambiental no
processo de produção.

3- Saída / outputs 

Os valores propostos pela empresa 

estabelecem vantagens 

competitivas. E estão alinhados a 

busca de uma vida mais saudável 

favorecendo melhor qualidade de 

vida. O apoio a agricultura familiar 

em uma produção com menor 

impacto ambiental certificada, 

também é apontado como fator que 

Sociais: Conscientização sobre alimentação 

saudável, fomento a agricultura familiar, 

fortalecimento da economia local e consciência 

Organizacionais: O posicionamento da empresa 

no mercado desperta interesse nos clientes e 

trouxe parceiros valiosos, incluindo investidores 

que possibilitam o crescimento e a  viabilidade 

financeira do negócio. 

Individuais: Autorrealização em compartilhar com 

as pessoas hábitos de vida mais saudáveis 

atuando num processo de transformação e de 

conscientização ambiental necessária para 
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competitivas. O principal valor está relacionado ao cuidado com a saúde, pois muitos 

dos produtos costumam ser indicados em dietas e passam a fazer parte dos hábitos 

de consumo diários de pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de 

vida por meio de uma alimentação mais saudável.  

Outro fator apontado pela empresária é como a empresa mostra sua relação 

de valorização da agricultura familiar, mostrando desde a produção até o produto 

pronto para os clientes em suas redes sociais e também para as empresas que são 

suas revendedoras. Esse é um fator que atribui valor ao negócio, segundo a 

empresária, não somente pela diferenciação em seu produto, mas também pelo seu 

posicionamento frente aos fornecedores. Essas informações ficam evidentes na fala 

da empresária: 

 

Os valores são atrelados ao produto ser natural e saudável de verdade, à valorização 

do agricultor, de quem planta, pagando preço justo na plantação deles, nas entregas 

eficientes e clareza nos contratos e oportunidade de um produto diferenciado para 

clientes mais exigentes. 

 

 Mediante os valores apontados pela empresa, a ação empreendedora 

promovida pela Econaturais - ECO5 gera benefícios para a sociedade como o 

cuidado com a saúde por meio de hábitos de alimentação mais saudáveis, a 

valorização e a renda para agriculturas familiares, o fomento da economia local por 

meio da geração de renda dos funcionários e o respeito e a conscientização da 

harmonia com o meio ambiente.  

Também são apontados benefícios para a própria organização: seu 

posicionamento atrai parceiros valiosos como as redes de supermercados e também 

investidores interessados na empresa. Quanto aos benefícios individuais, construir 

um negócio permanecendo em um ambiente familiar e compartilhar a cultura e 

hábitos de vida mais saudável são motivos de autorrealização para a empresária. 

  Após a descrição do processo estratégico da empresa considerando o 

Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo elaborou a Figura 27 

como resposta à questão-problema do estudo, identificando como a empresa busca 

e aproveita oportunidades para criar vantagem competitiva. 
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Figura 27: Resultado da Análise do Modelo de EE Avançado da Empresa Econaturais - ECO5 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003).  
 

Mediante os resultados apontados por meio da análise do modelo avançado 

de EE da empresa ECO5, é possível responder à questão problema. A empresa  

busca oportunidades - empreendedorismo - e direciona a gestão - vantagem 

competitiva - por meio da cultura familiar e da demanda por consumo de produtos 

mais saudáveis, dispondo de um ambiente de cultura, mentalidade e liderança 

empreendedora que aproveita e explora a oportunidade empreendedora por meio do 

desenvolvimento de novos produtos para ampliar o mix da empresa e também 

prestando serviços para empresas que têm interesse em ter sua própria marca de 

produtos saudáveis certificados.  

Valores relacionados à saúde e à qualidade de vida são apontados como 

prioridade por alguns grupos de pessoas e é por meio desses crescentes 

consumidores que a empresa estabelece vantagem competitiva no mercado, 

gerando riqueza para seus sócios e também obtendo benefícios sociais, 

organizacionais e individuais resultantes da ação empreendedora da organização.  

 

 

4.7 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Ecoreutil - ECO6  

 

 

A empresa Ecoreutil - ECO6 (nome fictício) atua no ramo de fraldas e 

absorventes ecológicos, ou seja, reutilizáveis, desde junho de 2019. Apesar de 

Mentalidade 
empreendedo-

ra, cultura e 
ambiente 
familiar 

Necessidade do 
mercado por 

produtos mais 
saudáveis 

Busca de 
oportunidades  

e gestão 
estratégica

O aproveitamento das oportunidades 
ocorre por meio do desenvolvimento de 
novos produtos para atender às demandas 
do mercado e atuação como prestadora de 
serviços para outras marcas, ampliando a 
ação da empresa.  
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recente nessa atividade, a empresária, que é formada em moda e design pela 

Universidade de Belas Artes na USP, é empreendedora há mais de 10 anos. 

Anteriormente, atuava no ramo de festas e eventos.  

A empresária retornou à sua cidade natal, Taubaté, onde está localizada a 

empresa, há três anos e foi quando decidiu ser mãe que tudo mudou. A empresária 

aponta que trabalhar com eventos aos finais de semana e, principalmente, no 

período de festas de final de ano não se apresentava como uma boa condição para 

uma rotina com filhos pequenos.  

Hoje, a empreendedora, apesar de ter pouco tempo de atuação no novo 

ramo, criou uma rotina em que tem uma melhor qualidade de vida e viu o negócio, 

diante da crise da Covid-19, pular de uma empresa representante da marca que ela 

criou para 26 em 5 meses. Para a empresária, essa realidade aponta que sua 

empresa está no caminho correto. 

Ela ressalta que ter atuado no ramo de eventos e, principalmente, em 

decoração de festas infantis e festas temáticas requer criatividade, algo que sua 

formação em design favorece. Isso contribuiu muito com a criação de estampas 

exclusivas para seu produto principal - as fraldas reutilizáveis.  

Para ela, a oportunidade do novo empreendimento veio da busca por atuar 

em outro negócio, mas enxergar a oportunidade em fraldas ecológicas só ocorreu 

quando recebeu, de presente de alguns amigos, fraldas importadas da China, cuja 

qualidade incomodou a empresária. Foi aí que surgiu o start para fazer as fraldas 

para seu bebê e criar uma empresa com design e estampas desenvolvidos por ela 

mesma. 

A empresária identifica que ter uma empresa é uma das únicas formas de 

exercer sua profissão em design de moda, pois são poucos os cargos na região para 

sua formação, e empreender é uma solução para quem busca atuar em áreas 

correlacionadas. O esposo, que é professor, sempre foi seu incentivador e 

trabalhava com ela nas horas vagas na empresa de eventos. Foi em decisão 

conjunta com o marido que decidiu vender a empresa de eventos no final de 2018 e 

investir todo o dinheiro no novo negócio. 

A decisão de empreender nesse ramo foi pautada no ambiente com o qual se 

relaciona: a rede de contatos da empresária sempre soube de sua preocupação com 

a relação ser humano e natureza. E foi quando ela decidiu fazer o parto natural 
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humanizado que encontrou um grupo de pessoas que também possuíam os 

mesmos interesses, favorecendo um primeiro grupo de possíveis clientes.  

Logo que iniciou a empresa, ela pensou que seus principais clientes eram 

clientes diretos, que compravam por redes sociais, em feiras e eventos de que a 

empresária participava na RMVPLN. Porém, hoje, seus principais clientes são 

revendedores de produtos ecológicos e lojas de roupas infantis que compram para 

revender. Os revendedores representam 90% do faturamento da empresa e os 

outros 10% são de pessoas que compram pelo Instagram e Facebook. Até o 

momento, a empresária não investiu em loja virtual própria. 

O contexto de vida da empresária ao ter se tornado mãe, sua relação de 

respeito para com a natureza e suas redes de contato são os pontos que levaram à 

busca de novas oportunidades, e as tomadas de decisões têm sido pautadas na 

diferenciação e na melhor qualidade de suas fraldas, sendo elas produzidas com 

matéria-prima 100% nacional e com estampas e modelagem exclusivas desenhadas 

por ela própria.  

Para a empresária, as estratégias da empresa estão relacionadas, nesse 

momento, a olhar as demandas do mercado, principalmente ao aumento das 

compras por seus revendedores que têm lojas virtuais - sendo esses seus maiores 

clientes - e que possibilitaram à empresa estar, em pouco tempo, atuando em várias 

regiões do país. Ela ressalta que focar em um produto 100% nacional também 

estabelece uma estratégia, pois com a alta do dólar, essa importação ficou mais cara 

para os empresários que revendem esse tipo de produtos, e isso deu chance de eles 

valorizarem os produtos nacionais, favorecendo sua empresa.  

Um produto nacional produzido localmente e com o objetivo de gerar menor 

impacto na natureza, para a empresária, tem sido a busca principal das mães mais 

jovens que estão repensando o consumo e buscando novos hábitos. E este é o foco 

de sua empresa: estabelecer mudança dando opções de consumo consciente.  

 O evento estratégico para sua vida como empreendedora foi mudar de ramo, 

após 10 anos, para atender a uma necessidade pessoal de sua família. Assim que a 

pandemia começou, viu-se impossibilitada, pelo cancelamento dos eventos, de 

participar para vender seus produtos. Foi quando buscou, via internet, empresas que 

vendiam outras marcas de fraldas e começou a oferecer sua marca para revenda. E 

foi assim que, em 5 meses, ampliou de 1 para 26 revendedores cadastrados e 

muitos pedidos, fazendo sua produção quadruplicar.  
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As parcerias estratégicas com revendedores foi o que possibilitou o 

desenvolvimento da empresa e sua viabilidade. Para a empresária, olhar para esses 

parceiros como um mercado foi o que trouxe um resultado positivo tão rápido. Para 

atender às novas demandas, ter contrato com uma confecção local também foi 

primordial para possibilitar o crescimento da empresa. 

Hoje, a busca de novos parceiros é sempre voltada a ampliar as vendas, 

fazendo com que o produto chegue até os clientes. A empresária ressalta que há 

mais revendedores buscando a empresa do que o inverso. 

Quanto ao processo de inovação, assim como o de criação, inicia-se com a 

própria empresária e está focado na melhoria da qualidade de seu produto, no 

conforto, na duração e nas estampas diferentes. Os clientes são os que colaboram 

diretamente para o desenvolvimento das inovações: após o ciclo de melhorias, a 

empresária distribui o produto para alguns deles testarem antes de colocar a peça 

definitiva para produção.  

As principais fontes que alimentam o processo de desenvolvimento de 

inovação são sua formação em moda e design e sua atenção às mudanças do 

mercado e ao comportamento das pessoas. Para a empresária, a questão da 

sustentabilidade é um caminho sem volta; ela acredita que na medida em que as 

pessoas vão se conscientizando, inovações pensadas para amenizar os impactos na 

natureza serão, a cada dia, mais solicitadas. 

Em sua opinião, a amenização dos impactos das fraldas descartáveis na 

natureza é o principal motivo que leva os clientes a comprarem seus produtos. O 

fato de ser um produto feito localmente e 100% nacional e exclusivo de sua marca é 

um valor primordial para ela.  

Esses são os fatores que estabelecem vantagem competitiva para essa 

empresa e, como resultado, são gerados benefícios para sociedade como: 

conscientização ambiental e não geração de lixo para o planeta, valorização da 

economia local, valorização do produto nacional e movimentação de dinheiro dentro 

do Brasil. Os clientes se sentem mais leves por não produzirem lixo e participantes 

de um processo de transformação necessário para a preservação do planeta. 

Quanto aos benefícios organizacionais: a empresa é vista com credibilidade 

por estar em um mercado com foco na sustentabilidade. As pessoas buscam esse 

discurso e se identificam com os valores da empresa, atraindo outras organizações 

interessadas em parcerias. 
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Também são apontados benefícios individuais como: realização pessoal em 

poder utilizar os conhecimentos e ideias para criar um produto alinhado ao que a 

empresária acredita, geração de oportunidade para outras pessoas também terem 

renda. Para a empresária, é motivo de orgulho saber que o pequeno movimento 

iniciado por ela não querer usar fraldas descartáveis no filho refletiu em um 

movimento grande em que outras pessoas, por meio dos seus produtos, também 

podem transformar seu consumo e gerar menos lixo para o planeta.  

A empresária entende que esse é um mercado em expansão e que o 

crescimento num curto espaço de tempo mostra uma tendência de investimento de 

empreendedores nesses segmentos, visto que a maioria de seus revendedores são 

empresas dedicadas a produtos ecológicos.  

Para evidenciar os principais fatores estratégicos ao longo da história da 

empresa, foi criada a Figura 28. 

Figura 28: Eventos Estratégicos da Empresa Ecoreutil - ECO6  

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora baseado na tese de Moraes (2014). 
 

 A figura apresenta a histórica recente como empreendedora no âmbito do 

ramo atual da empresa, que é identificada como negócio sustentável por sua 

atuação na produção de um item que substitui um produto descartável. A empresa é 

uma das poucas atuando nesse ramo no Brasil e a única localizada na RMVPLN, 

motivo pelo qual foi escolhida para compor a amostra deste estudo. 

 No final de 2018, a empresária vendeu sua microempresa de eventos e, em 

2019, por meio de um contrato com uma empresa de confecção de Taubaté, deu 

início à nova empresa, que atuaria nas vendas por meio de feiras e de eventos da 

RMVPLN. Em 2020, durante a pandemia, a empresa identificou a oportunidade de 

atuar por meio de revendedores, sendo essa a melhor estratégia que possibilitou o 

crescimento da empresa.    

  

 

2018 - Venda da 
empresa de eventos 

2019 - Abertura da 
empresa de fraldas 

ecológicas 

2020 - Estratégia da 
empresa de ver 

revendedores como 
mercado
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4.7.1 Descrição do Processo Estratégico da Empresa Ecoreuti l - ECO6 

considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico  

 

  

A fim de aprofundar o estudo sobre o processo do empreendedorismo 

estratégico na empresa Ecoreutil - ECO6, elaborou-se a Figura 29, também dividida 

em 3 campos que também identificam como ocorrem as entradas, quais os recursos 

utilizados para identificar oportunidades, como esses recursos são administrados 

pela liderança e as saídas, apontando como ocorre o processo de geração de valor 

e vantagem competitiva para a empresa. A análise do modelo avançado do EE 

ainda se propõe a evidenciar os benefícios resultantes da ação empreendedora de 

acordo com a visão da empresária. 

Por meio da Figura 29, nota-se que os principais fatores apontados como 

recursos que possibilitam oportunidade empreendedora estão direcionados aos 

fatores individuais, pelo conhecimento técnico da empresária devido à sua formação.   

Os fatores ambientais também são destacados pela participação da 

empresária em grupos que estão alinhados a questões de mudanças de 

comportamento e respeito ao ambiente natural, sendo este fortalecido, sobretudo, 

pela rede que se formou quando ela optou pelo parto natural e humanizado 

promovido por uma clínica particular.  

Quantos aos fatores organizacionais, a parceria com uma confecção local 

possibilitou a ampliação da produção para atender a demanda de forma rápida e as 

parcerias com revendedores foram fatores que possibilitaram à empresária ter 

resultados que ela não esperava conquistar em pouco tão tempo – apenas um ano. 

Essas informações foram constatadas na fala da empresária durante a 

entrevista: “Eu já tinha feito um parto humanizado e tinha uma rede de contatos que 

me apoiaram e também se tornaram minhas clientes. Hoje, possuo 25 revendedores 

e uma equipe de parceiras costureiras trabalhando para minha empresa.”  

 Em relação à administração de recursos, podem-se destacar fatores 

estruturantes como a rede de contatos da empresária, favorecendo clientes. Em 

relação ao pacote, a determinação, desde o início, de que a produção seria feita por 

terceiros e, quanto à alavancagem, destaca-se que a empresária visualizou os 

produtos sustentáveis produzidos por sua empresa como uma tendência em meio ao 

ambiente que estava frequentando. Isso possibilitou a troca e o investimento na 
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nova empresa, sincronizando os processos criando valor em seu ambiente local - 

pois já era uma demanda existente - e depois ampliando, devido à sua capacidade 

produtiva que foi pensada desde o início. 

Esses fatores foram apontados pela empresária durante sua fala ao longo da 

entrevista.  

Figura 29: Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico da Empresa Ecoreutil - ECO6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 
 

  

Eu quis começar o negócio já grande, então contratei uma confecção para fazer as 

peças para mim com um investimento de 500 fraldas para os primeiros 6 meses e, 

agora, estamos produzindo cerca de 250 fraldas por semana e os pedidos 

•F.A: Redes de contato,
ambiente dinâmico e
demanda de clientes.

•F.O: Recursos próprios,
mentalidade e liderança
empreendedora.

•F.I: Formação acadêmica em
design de moda e significado
pessoal.

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: A relação da
empresária com parto humanizado
e o meio ambiente.

•Alavancagem: A visão sobre o
mercado sustentável como
tendência direciona as decisões a
buscar esses clientes.

•Pacote: Parcerias  que agrupam os 
recursos produtivos e as revendas .

2- Processamento / 
orquestração 

•Consciência ambiental;

•Valorização de um 100 %
nacional;

•Estampas exclusivas;

•Economia financeira em
relação ao uso de fraldas
descartáveis.

3- Saída / outputs 

Atender a demanda de clientes que 

estão preocupados com a geração 

de resíduos, oferecendo um 

produto que possibilita a coautoria 

das pessoas em reduzir o impacto 

no meio ambiente ocasionado pelo 

uso de descartáveis. Esse é o fato 

apontado pela empresária como 

gerador de vantagem competitiva 

para o negócio. Ser um produto 

nacional 100% desenvolvido no 

Brasil com estampas exclusivas 

também favorece a relação de 

vantagem para a empresa.   

Sociais: Impacto ambiental, produto nacional, 

fomento da economia local e geração de renda 

para outras empresas nacionais.   

Organizacionais: O posicionamento da empresa 

possibilita parcerias com outras empresas e é fator 

de atração dos clientes e viabilidade econômica do 

negócio.  

Individuais: Realização pessoal em possibilitar a 

mudança de hábitos em outras mães através de 

uma escolha pessoal e apostar nessa mudança 

como oportunidade de negócio. Realização por  

oportunizar a geração de renda para outras 

empresas locais e de várias regiões do Brasil.  
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aumentando. Isso foi o que me possibilitou aumentar a produção rapidamente com a 

demanda crescente. 

 

No campo, 3 foi demonstrado como os resultados do processamento dos 

recursos da empresa geram valor e estabelecem vantagem competitiva ao negócio. 

Para a empresária, a busca por produtos sustentáveis está atrelada à maior 

consciência ambiental, principalmente por parte das mães mais jovens, e isso 

estabeleceu uma demanda de mercado. Isso inclui a valorização de um produto 

nacional, fator apontado como de valor para seus clientes também, que só 

trabalhavam com produtos importados e que agora veem, em sua marca, a 

possibilidade de atender clientes mais exigentes.  

A economia financeira também pode ser relacionada a um dos valores, pois 

calculando-se a quantidade de fraldas usadas por um bebê, a troca por reutilizáveis 

representa economia de até 40%. Porém, para a empresária, esse não é o foco de 

suas clientes, que possuem um poder aquisitivo mais diferenciado e buscam o 

produto pela qualidade e conscientização.  

 

Hoje, vejo que as pessoas estão mais conscientes. Meus clientes compram para criar 

menor impacto ambiental e não por economia. Minhas fraldas são um pouco mais 

elitizadas e aqueles que querem economia buscam as chinesas, mas acho que isso 

também está mudando. Sinto que a sociedade cobra que demos o destino correto às 

coisas e ela quer participar disso com opções que possibilitem o menor impacto 

ambiental. 

 
 

Entregar a possibilidade de o cliente atender a uma necessidade - que são as 

fraldas - e participar da transformação em busca de uma sociedade com menor 

impacto ambiental é o que estabelece vantagem competitiva para a empresária. 

Como resultado dessa ação empreendedora, são apontados benefícios para a 

sociedade como: redução de impacto ambiental por meio da coparticipação com o 

uso das fraldas ecológicas, valorização de um produto 100% nacional, fomento da 

economia local e nacional, geração de renda para fornecedores por meio da 

prestação de serviços para a marca e também para os revendedores, que produzem 

ganhos por vender seus produtos. 
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Também são apontados benefícios organizacionais, como o posicionamento 

da empresa, que oportuniza a mudança de hábitos, o que atrai clientes que são 

identificados como tendência de evolução para consumidores mais conscientes.  

Os benefícios individuais também são ressaltados pela ação empreendedora 

da empresa ECO6: realização pessoal em ver que outras mães também estão 

mudando e não usando fraldas descartáveis nos filhos, o que é possível por meio de 

um produto criado pela empresária. Poder proporcionar renda para outras pessoas 

também é um fator de orgulho para ela.  

Após a descrição do processo estratégico da empresa considerando o Modelo 

Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo elaborou a Figura 30, 

identificando como a empresa busca e aproveita oportunidades para criar vantagem 

competitiva, atendendo à pergunta da pesquisa. 

Figura 30: Resultado da Análise do Modelo Avançado de EE na Empresa Ecoreutil - ECO6 

 

  
 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland, 
Hitt e Sirmon, 2003).  
 

A Figura 30 representa o resultado da análise do modelo avançado de 

empreendedorismo estratégico. Pode-se constatar que, na empresa, a busca por 

oportunidades e a gestão estratégica estão baseadas na mentalidade e na liderança 

empreendedora da microempresária. Isso ocorreu pela necessidade pessoal de, 

num primeiro momento, mudar de ramo de atividade. Sua capacidade técnica com 

formação em moda e design viu a possibilidade de criar fraldas ecológicas para 

atender a uma demanda por produtos de menor impacto ambiental que se 

estabelecia no ambiente em que a empresária se encontrava.  

Mentalidade e 
liderança 

empreendedora 

Demanda de 
mercado e rede 

de contatos 

Busca de 
oportunidade e 

gestão 
estratégica

As oportunidades e a gestão estratégicas da empresa são 
aproveitadas pela criação de produtos que atendam à demanda 
de consumo em satisfazer uma necessidade de fraldas e 
absorventes sem geração dos resíduos e produzidos no Brasil, 
sendo esses os valores que estabelecem vantagem competitiva 
do negócio ECO6.  
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O aproveitamento se deu por meio das parcerias com uma confecção para 

produzir suas criações, desde as estampas desenhadas pela empresária até a 

modelagem exclusiva. Esses são os fatores que geram valores para a sociedade e 

estabelecem a vantagem competitiva da empresa, possibilitando a geração de 

riqueza para a empresária. 

 

 

4.8 ANÁLISE INTRACASO DA EMPRESA Ecolã -  ECO7 

 

 

A empresa denominada Ecolã - ECO7 (nome fictício) foi criada em 2016, 

iniciando como MEI e passando, em 2019, a ser microempresa devido a seu 

faturamento. Está localizada em Campos do Jordão, na RMVPLN. A empresária é 

formada em administração pela Universidade Mackenzie e pós-graduada em gestão 

de 3° Setor pela FIA.  

A empresa teve início por meio de um hobby da empresária, que adquiria lã 

natural do Sul para criar peças para ela e para família. A partir de um evento que 

aconteceu na cidade, surgiu a oportunidade de negócio devido à matéria-prima 

disponível na região. Hoje, a empresa possui uma loja física e uma loja virtual em 

que são comercializados a matéria-prima, os acessórios e os produtos de decoração 

em lã natural que é doada por criadores de ovelhas que a destinavam, nos últimos 

anos, para o lixo. 

A empresária atuava, quando chegou a Campos de Jordão, como consultora 

de sustentabilidade. Sua carreira anterior foi construída no ramo de contratos em 

multinacionais de telecomunicações.  

Ela ressalta que cuidava da sustentabilidade comercial da empresa. Porém, 

foi quando decidiu fazer a pós-graduação que encontrou um propósito que queria 

seguir em sua carreira, mudando para o setor que estava sendo construído na 

empresa - a fundação de uma das empresas -, dando a ela a possibilidade de atuar 

e de desenvolver conhecimentos essenciais para a criação de sua empresa agora. 

A oportunidade de criar a Ecolã - ECO7 aconteceu de forma natural: quando 

mudou em virtude de o esposo ter vindo trabalhar em Campos do Jordão, a 

empresária se desligou da empresa em que trabalhava como funcionária e passou 

atuar como consultora.  
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Ela passou a dedicar tempo ao hobby e foi convidada para participar de um 

Festival de Lã em Campos do Jordão para mostrar uma técnica que usava. Foi após 

a apresentação que artesãs e criadores de ovelhas da região a procuraram com 

interesse em aprender a técnica. Um criador ofereceu a matéria-prima para ser útil 

na criação das peças, em vez de descartar no lixo como vinha acontecendo nos 

últimos anos devido à falta de interesse por essa matéria-prima nessa região.  

O ambiente propício foi o fator que contribuiu para que a administradora 

iniciasse a empresa, recebendo o apoio do esposo e encontrando também uma 

artesã que se tornou sua parceira direta, apesar de não atuarem em sociedade. 

Sara (nome fictício) é a responsável pela gestão da empresa e a parte técnica é 

dividida com Inês (nome fictício).  

A empresária diz que todos esses fatores influenciaram em sua decisão de 

iniciar o negócio, principalmente por sua mudança e interesse pelo 3° setor desde 

quando atuava em São Paulo. No entanto, o fator decisivo foi saber que a lã - que é 

um recurso nobre - estava sendo jogada no lixo, o que fez com que ela identificasse 

uma urgência de que deveria fazer algo. 

Um dos principais incentivadores foi o esposo, que já tinha conhecimento por 

ter atuado no 3° setor e por ter identificado na esposa o seu propósito. Em 2016, 

eles escreveram um projeto no PROAC - Programa de Ação e Cultura - e a empresa 

foi selecionada para receber verba de incentivo de uma empresa de ônibus da 

região. Isso foi o que possibilitou comprar equipamentos e investir em marketing 

para a criação da marca da empresa, que abriu sua primeira loja física em 2017 com 

6 artesãs parceiras.  

Hoje, a empresa continua capacitando artesãs locais que queiram produzir 

peças para a marca, as quais são remuneradas quando entregam as peças prontas 

e também recebem uma comissão quando as peças são vendidas. Os principais 

clientes são de vendas diretas nas lojas física e virtual. A empresa mudou de prédio 

em 2019 e, além da loja no espaço, agora está em construção o Museu da Lã, que 

vai contar a história dessa matéria-prima e apontar seus valores ao longo do tempo.  

A empresária identifica que a busca inicial de oportunidade em sua empresa 

foi a questão ambiental: a oportunidade nasceu ao dar uma solução para a lã que 

estava sendo descartada no lixo. Atualmente, a busca é pautada em suas 

experiências sobre gestão e na capacidade técnica e de ensinar de sua parceira 

Inês.  A rede estabelecida por essa relação é o que torna a empresa diferente e 
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única no mercado. Essa realidade colocou a ECO7 como referência de um produto 

local atrelado ao resgate cultural.  

A exploração de novas oportunidades na empresa está relacionada a 

aumentar a diversidade de produtos para ofertar aos clientes, a agregar valor ao 

processo e a promover novas experiências aos clientes.  A criação do Museu da Lã 

busca resgatar a origem do tecido como recurso nobre e incentivar a educação 

ambiental motivada pelo tripé sustentável, social e econômico. Além do aspecto 

cultural, essa ação busca incentivar a transformação da sociedade para valorizar 

produtos produzidos com matérias-primas que estavam sendo descartadas no lixo.  

Como estratégia para atuar em qualquer época do ano, a empresa não 

trabalha com produtos convencionais, mas busca produzir produtos diferentes para 

ofertar aos clientes. Assim, diferencia-se não somente pela matéria-prima natural, 

mas principalmente pela exclusividade e diferenciação dos modelos de suas peças 

que trazem a identidade local - fauna e flora – e que transmite cuidado e carinho.  

A empresa não produz malhas, as quais são comuns na região. Seus 

produtos principais são objetos de decoração, de recordação e de uso pessoal, além 

da matéria-prima, que ampliou suas vendas principalmente on-line em virtude do 

período de pandemia - visto que muitas pessoas passaram a realizar atividades 

manuais em casa e a lã pode ser utilizada para a criação de diversas peças. 

Os fatores estratégicos ao longo do tempo estão relacionados à promoção de 

experiência para os clientes, dando cursos que ensinam a criar suas próprias peças, 

e ao contato com todo o processo por meio da tosa e da preparação da lã para o 

uso. Atualmente, a construção do Museu da Lã tem sido o maior foco da empresária, 

pois essa ação vai proporcionar uma interação ainda maior com os clientes. Esse 

investimento atraiu o apoio e o interesse da comunidade local, que tem participado 

doando acervos da família que contam a história da lã na região. A empresária 

acredita que, cada vez mais, as pessoas têm estado sensíveis às questões 

ambientais e sociais e à necessidade do resgate da cultura, e que as empresas que 

investem nessa relação são valorizadas pelos clientes.  

O desafio durante o período de pandemia foi transmitir e promover essa 

experiência para as redes sociais e, depois, cadastrar todos os produtos na loja 

virtual para que os clientes pudessem ter acesso a eles por todo o Brasil. 

  A empresa foi criada e se desenvolve a partir de parcerias. Os parceiros 

criadores de ovelhas fornecem a matéria-prima e é por meio de parcerias com 
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artesãs locais que são produzidas as peças e ministrados os cursos. A criação de 

novos projetos só é possível devido aos parceiros que a empresa criou ao longo do 

tempo.  

Hoje, a empresária tem buscado parceiros para o projeto do Museu. A ECO7 

também busca parcerias que possam, por meio da matéria-prima, desenvolver 

produtos inovadores com mais tecnologia, como novos tecidos que possibilitem 

design para a criação de produtos diferentes, e também que possam desenvolver a 

plataforma dos cursos para que eles estejam disponíveis on-line e, assim, chegar a 

todos os interessados em qualquer região do Brasil e, posteriormente, do mundo.  

O processo de inovação é aberto às artesãs parceiras da empresa, mas tudo 

mantém como foco manter a história. Como são poucas as referências nacionais, a 

empresária diz que busca sites europeus de empresas que ainda trabalham com lã 

natural. As inovações são pensadas de modo a diferenciar suas peças daquelas que 

são produzidas com lã sintética em escala industrial. Então, buscam inovar por meio 

do tingimento natural e do trabalho com couro.  

Para a empresária, as peças devem contar as histórias do processo e atender 

às pessoas em todas as épocas, não relacionando o produto ao clima da cidade 

diretamente, mas à natureza e ao aconchego. Por isso, optou por criar objetos de 

uso pessoal, de decoração que remetam ao carinho e ao cuidado. Assim, podem 

atender e chamar a atenção em qualquer época do ano. 

A inovação é constante e está baseada, principalmente, na produção de 

novas peças e também na promoção de experiências para os clientes. A empresa 

conta com a cooperação de todos para inovar - desde os parceiros - e também 

observa o que acontece com o mercado. Com a crise da Covid-19 e os 4 meses em 

que a loja física ficou fechada, a empresa passou a disponibilizar as lãs e os 

acessórios para que os clientes pudessem fazer suas próprias peças na quarentena. 

Essa foi uma demanda que cresceu e que fez a empresária refletir sobre a criação 

de cursos on-line também e, assim, chegar ao grande público. 

Para ela, os valores praticados pela empresa são pontos contados por cada 

trabalho, pela valorização de uma matéria-prima natural que estava sendo 

descartada no lixo e, principalmente, pelo trabalho carinhoso que cada peça traz, 

identificando sua autoria por cada uma das artesãs parceiras. E são esses valores 

que devem ser transmitidos em cada peça para que o cliente decida comprar e 



132 

 

  

entenda todo o valor que está adquirindo. Ela afirma que essa é a fórmula da 

vantagem competitiva de sua empresa. 

 Da ação empreendedora da empresa, são apontados benefícios para a 

sociedade principalmente ligados à inclusão social, à geração de renda e ao 

empoderamento feminino. Também há benefícios relacionados ao impacto 

ambiental, uma vez que a lã que era destinada ao lixo está de volta à cadeia de 

processos. Apontam-se, ainda, a educação ambiental por meio de escolas e de 

atividades locais, o fomento e a valorização da economia local. Como benefícios 

para a organização, tanto a postura da empresa perante as questões sociais e 

também o já mencionado impacto ambiental atraem pessoas que querem participar 

desse movimento e colaborar com o desenvolvimento da empresa.  

Como benefício individual, há o que a empresária chama de propósito de 

vida. Ela diz que não se vê realizando outra coisa que não o trabalho com a ECO7, 

que sua inspiração partiu da preocupação ambiental de um resíduo nobre que 

estava sendo direcionado ao lixo, mas que viu o poder de transformação social da 

empresa. E esse é o motivo de sua realização como empresária e motivação para 

buscar mais. A empresária diz que, hoje, de forma mais direta, são 100 pessoas 

impactadas pela empresa e que os valores por ela praticados acabam 

transbordando para os parceiros e que os clientes são tocados por isso. 

Para evidenciar os principais fatores estratégicos ao longo da história da 

empresa, foi criada a Figura 31, denominada “Principais Eventos Estratégicos da 

Empresa Ecolã - ECO7”. Conforme apresentado na figura, a criação da empresa foi 

possibilitada pelo recebimento de uma verba em decorrência da participação no 

Programa de Ação e Cultura.  

Os primeiros recursos foram destinados à compra de equipamentos e 

também ao investimento em marketing para divulgar o projeto. Em 2017, foi aberta a 

loja física em um ponto central da cidade. A partir de 2018, a loja passou a oferecer 

cursos para artesãs locais e aquelas que tinham interesse poderiam ficar prestando 

serviços para a empresa e também para escolas.  

Em 2019, devido ao crescimento e à criação de oficinas destinadas aos 

clientes, a empresa mudou para um local maior. Em 2020, aproveitando o novo 

espaço da loja física, a empresa começou a criação, em parceria com a comunidade 

local, o Museu da Lã.  
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Figura 31: Principais Fatores Estratégicos da Empresa Ecolã - ECO7 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseado na tese de Moraes (2014).  
 

Durante a pandemia, a estratégia da empresa foi um investimento maior na 

loja virtual - que já existia desde que a organização havia sido criada, mas só com 

alguns produtos. Assim, foram disponibilizadas para venda matéria-prima - novelos 

de lã - e peças - como agulhas - para que as pessoas pudessem ocupar o tempo da 

quarentena produzindo suas próprias peças. Também foi ampliada a variedade de 

produtos e está em estudo o desenvolvimento de cursos on-line.  

 

 

4.8.1 Descrição do Processo Estratégico da empresa Ecolã - ECO7 

considerando o Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico  

 

 

Como aprofundamento do estudo sobre o processo do empreendedorismo 

estratégico na empresa Ecolã - ECO7, elaborou-se a Figura 32, que foi baseada no 

modelo de análise avançado de empreendedorismo estratégico desenvolvido por 

Hitt et al. em 2011 e que, dividida em 3 campos, identifica como ocorrem as 

entradas, quais os recursos utilizados para identificar oportunidades, como esses 

recursos são orquestrados pela liderança e as saídas, apontando como ocorre o 

processo de geração de valor e vantagem competitiva para empresa. A análise do 

modelo avançado do EE ainda se propõe a evidenciar os benefícios resultantes da 

ação empreendedora de acordo com a visão da empresária. 

2016 - Inscrição do 
projeto PROAC 

2017 - Abertura da 
Loja física 

2018 - Espaço e 
cursos para artesãs 
locais e recepção de 

escolas 

2019 - Mudança da 
loja fisica e promoção 

de cursos para 
visitantes

2020 - Investimento 
na criação do Museu 

da Lã e vendas de 
matérias-primas 
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Os principais recursos de entrada estão divididos em fatores individuais, 

ambientais e organizacionais no campo 1. Os fatores individuais, como a experiência 

da empresária em gestão e a capacitação técnica de sua parceira Inês, são pontos 

essenciais para que a empresa venha apresentando bons resultados ao longo dos 

anos.  

Figura 32: Modelo de Empreendedorismo Estratégico Avançado da Empresa Ecolã - ECO7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora baseada no Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico de 
Hitt et al (2011, p.60). 
 

 

Os fatores ambientais contemplam o local turístico em que a empresa está e 

o interesse por artesanato, que são pontos que possibilitaram o surgimento da 

organização. No entanto, foi a matéria-prima disponível, a qual era descartada no 

lixo, que foi a motivação principal para a criação da empresa. 

Os fatores organizacionais e a postura da empresa perante o mercado 

apontam para uma liderança empreendedora da empresária e sua capacidade de 

•F.A: Ambiente dinâmico
influenciado por parcerias
para a produção das peças e
matéria - prima.

•F.O: Mentalidade e liderança
empreendedora que
fomenta parcerias e possui
recursos próprios.

•F.I: Habilidades técnicas,
formação em gestão e
motivação pessoal.

1- Entrada / inputs 

•Estruturante: Capital humano e
parcerias que agregam credibilidade
a empresa.

•Alavancagem: A gestão dos
recursos internos e externos
possibilita o resultado da empresa.

•Pacote:  A capacidade de liderança 
e os conhecimentos da empresária 
e dos parceiros. 

2- Processamento / 
orquestração 

•Produtos exclusivos;

•Matéria-prima natural;

•Resgate cultural;

•Impacto social por gerar
renda para artesãs locais.

3- Saída / outputs 

Os valores desenvolvidos pela 

atuação da empresa são 

reconhecidos por seus clientes. 

Segundo a empresária os clientes 

são mais conscientes por se tratar 

de pessoas com poder aquisitivo 

mais elevado e que isso possibilita 

a geração de riqueza financeira e 

outros benefícios oriundos da 

atuação da empresa. 

Sociais: Renda para artesãs fortalecimento da 

comunidade local, inclusão social, impoderamento 

feminino, resgate cultural e impacto ambiental.  

Organizacionais: Posicionamento da empresa 

desperta o interesse de clientes e parceiros 

favorecendo a viabilidade financeira da empresa. 

Individuais: Realização pessoal “não me vejo 

fazendo outra coisa! Meu trabalho vai muito além 

de receber algum valor no final do mês, é meu 

propósito de vida”. 
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desenvolver parcerias possibilitando a busca de novas oportunidades para a 

empresa. Esses pontos estão presentes em várias falas da empresária durante a 

entrevista, como a destacada a seguir:  

 

Todos os fatores colaboraram para a abertura da minha empresa: o conhecimento em 

administração foi fundamental, a experiência em gestão e, principalmente, a vivência 

na criação de uma das fundações e as redes de contato que ser formaram. 

  

Em outro trecho, ela prossegue: “Todos os fatores influenciaram na abertura, mas 

acredito que saber o impacto da lã, que é um recurso nobre e estava sendo jogado 

no lixo, me fez ter a atitude de empreender.” 

No campo 2 da Figura 32, apontou-se como os recursos são processados 

e/ou orquestrados para gerar as estratégias da empresa em busca de obtenção de 

vantagens competitivas e de geração de riqueza. Quanto à orquestração 

estruturante da empresa, tem-se a disponibilidade de capital humano - que promove 

a identidade da empresa - e a vivência da empresária ligada à sustentabilidade e 

também a parceria artesã, que sempre atuou na cidade nesse ramo.  

O processamento de recursos por meio de pacote observa a capacidade de 

agrupar parceiros de forma intencional, criando novas oportunidades para a 

organização e inovação.  

O processo de alavancagem é visível por meio da interação da gestão com os 

parceiros que participam ativamente da criação da empresa, promovendo a 

sincronização entre os recursos e a obtenção de informações que dinamizam o 

desenvolvimento da organização. Esses resultados podem ser observados nas falas 

da empresária:   

 

Eu sinto que as minhas experiências em gestão, assim como de minha parceira com 

seus conhecimentos técnicos e de ensinar, são como uma colcha de retalhos que faz 

com que a  empresa aconteça. Fico tranquila em transmitir todos os meus 

conhecimentos, pois sei o quanto é difícil ter uma rede como a nossa e esse é o fator 

que nos faz diferentes no mercado. 

   

 No campo 3 da Figura 32, foram identificados os valores resultantes das 

estratégias praticadas pela empresa. Para a empresária, a entrega de produtos 

feitos exclusivamente com matéria-prima natural, o resgate cultural e a valorização 



136 

 

  

da mão de obra local são vistos como valores para seu público. Os clientes são 

pessoas com poder aquisitivo maior e apontados como consumidores mais 

conscientes. Pode-se observar essa constatação na entrevista com a empresária:  

  

Hoje, eu vejo o mercado mais sensível para as questões de preservação ambiental e 

cultural e seus impactos na sociedade, principalmente a classe de maior poder 

aquisitivo, que é meu público aqui. Então, percebo que ter produtos que contêm sua 

história é algo positivo e vejo um caminho e tendência de prosperidade em apostar 

nesta relação.    

 

Ela complementa: “O valor ambiental e benefícios sociais estão em cada 

peça. A valorização dos fios naturais e a proposta de conectar a pessoa ao produto, 

mostrando como foi criado e quem fez, amplia sua identidade e valor para meus 

clientes.” 

Como resultado das ações empreendedoras da empresa, também são 

apontados benefícios para a sociedade, bem como organizacionais e individuais. Os 

benefícios sociais estão associados à conscientização acerca do impacto ambiental 

da matéria-prima, que estava sendo descartada no lixo, à renda para artesãs locais 

e ao resgate cultural.  

Os benefícios organizacionais estão relacionados ao posicionamento da 

empresa e à atração de novos parceiros, possibilitando que ela desenvolva novos 

projetos e cresça.  

Os benefícios individuais têm como principal fator a autorrealização, à medida 

em que a empresa se tornou um propósito de vida para a empresária. Esses 

achados podem ser observados neste outro trecho da entrevista: 

 

Aqui, tenho realização pessoal: eu amo o que eu faço! Antes, existia algo que me 

incomodava nas organizações onde eu trabalhei, que hoje foi solucionado com a 

criação da Ecolã - ECO7. É uma coisa de propósito mesmo. Eu posso fazer qualquer 

coisa, limpar a sujeira das ovelhas ou fazer novas parcerias importantes, pois o que 

estamos fazendo é importante para o todo. Eu não me vejo fazendo outra coisa e não 

é pelo valor recebido no final do mês. São poucas as pessoas na vida que passam 

por ela e conseguem fazer o que amam. Essa é a realização da minha vida.  

 

 Após a descrição do processo estratégico da empresa considerando o Modelo 

Avançado de Empreendedorismo Estratégico, o estudo elaborou a Figura 33 como 
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resposta à questão-problema, identificando como a empresa busca e aproveita 

oportunidades para criar vantagem competitiva. 

 

 

Figura 33: Resultado da Análise do Modelo Avançado de Empreendedorismo Estratégico na 
empresa Ecolã - ECO7 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas Dimensões do Empreendedorismo Estratégico (Ireland,  
Hitt e Sirmon, 2003). 
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O aproveitamento das oportunidades gera 
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sociedade e no ambiente. Esses são os 
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competitiva da empresa.  
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5. ANÁLISE GERAL DOS DADOS   

 

 

Esta seção apresenta a análise intercasos das 7 empresas que fazem parte 

do estudo. As empresas serão apresentadas pela simplificação de seus nomes 

fictícios sendo tratadas como ECO1, ECO2, ECO3, ECO4, ECO5, ECO6, ECO7. O 

desenvolvimento é realizado por meio dos resultados das análises intracasos 

baseadas no modelo avançado de empreendedorismo estratégico apresentado na 

seção anterior. São apresentadas as principais semelhanças e divergências, 

destacando-se os dados de maior relevância para a resposta da questão-problema 

de pesquisa.  

 

 

5.1 ANÁLISE INTERCASOS DOS DADOS  

 

 

Para se comparar e compreender o processo de empreendedorismo 

estratégico nas empresas que fazem parte do estudo, utilizou-se de uma meta matriz 

ordenada, apresentada no Quadro 11, conforme recomendação de Miles e 

Huberman (1994). A meta matriz ajuda a esclarecer as relações entre os dados 

obtidos nas entrevistas e visa tornar inteligível um conjunto de narrativas, segundo 

os autores. 

No referido quadro, são apresentados os principais dados relacionados ao 

resultado das análises intracasos do modelo avançado de empreendedorismo nas 7 

micro e pequenas empresas sustentáveis participantes da amostra. Para tanto, a 

análise intercasos enfatizou as dimensões obtidas considerando a análise do 

modelo avançado do empreendedorismo estratégico apresentando os campos: 

busca de oportunidades, aproveitamento, vantagem competitiva, benefícios e 

geração de riqueza. 

Nas análises intracasos, pode-se observar que a busca de oportunidades 

acontece principalmente pela habilidade técnica, ou seja, pelo conhecimento 

profissional e pela formação dos empresários baseada em suas experiências e em 

uma mentalidade e liderança empreendedoras.  
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Os empresários dos negócios sustentáveis ECO2, 3, 4, 6 e 7 apontaram este 

como o principal recurso utilizado para a busca de oportunidades: motivação para 

empreender, apontando como fator a possibilidade de colocar em prática sua 

formação acadêmica. Outro fator é atender à demanda dos clientes, o qual é 

destacado pelas empresas ECO1, 5, 6. Para as empresas ECO1, 4 e 7, a 

localização e o ambiente dinâmico são fatores favoráveis para a busca de 

oportunidades.  

Quadro 11: Quadro de Dimensões do EE Analisadas no Estudo 
Dimensões 
analisadas 

na pesquisa 

Turismo 
Eco 1 

Ecoreciclo 
Eco 2 

Ecomposto 
Eco 3 

Ecosmético 
Eco 4 

Econaturai
s 

Eco 5 

Ecoreutil 
Eco 6 

Ecolã 
Eco 7 

Busca de 
oportuni-
dades 

Demanda 
dos 
clientes, 
localização 
e ambiente 
dinâmico e 
habilidade 
técnicas 

Habilidade 
técnicas, 
parcerias 
estratégicas 

Habilidade 
técnicas 

Habilidade 
técnica, 
ambiente 
dinâmico 

Conhecimen
to tácito, 
conhecimen
to familiar, 
demanda 
dos clientes 

Habilidade 
técnicas, 
demanda 
dos clientes 

Habilidade 
técnicas, 
localização 
e ambiente 
dinâmico  

        

Aproveitam
ento  

Inovação 
em serviços 
e produtos  

Inovação 
em serviços 
e processos 
mais 
eficientes  

Prestação 
de serviço 

Inovação 
em produtos 
para 
substituir o 
convenciona
l 

Inovação 
em produtos 
e serviços 
substituindo 
os 
convenciona
is e criando 
novidades  

Inovação 
em produtos 
para 
substituir o 
descartável 

Inovação 
em 
produtos e 
promoção 
de 
experiência 
para os 
clientes  

        

Vantagem 
competitiva 

Localização 
e parcerias 
estratégica
s 

Gestão de 
recursos 
estratégicos 
e capital 
humano 

Coparticipaç
ão dos 
clientes na 
mitigação 
dos 
impactos 
ambientais  

Gestão de 
recursos e 
parcerias 
estratégicas  

Gestão de 
recursos, 
parcerias 
estratégicas
, certificação 
de produtos  

Gestão de 
recursos e 
parcerias 
estratégicas  

Gestão de 
recursos, 
capital 
humano, 
localização 

        

Benefícios  Qualidade 
de vida 
para os 
clientes, 
realização 
pessoal por 
manter a 
família no 
campo, 
posicionam
ento da 
empresa, 
viabilidade 
financeira 

Inclusão 
social, 
conscientiz
ação do 
impacto 
ambiental , 
realização 
pessoal, 
posicionam
ento da 
empresa, 
viabilidade 
financeira 

Conscientiz
ação do 
impacto 
ambiental, 
realização 
pessoal 
“paixão”, 
posicioname
nto da 
empresa, 
viabilidade 
financeira 

Conscientiz
ação dos 
cuidados 
com a 
saúde, 
realização 
pessoal, 
posicioname
nto da 
empresa, 
viabilidade 
financeira 

Conscientiz
ação da 
alimentação 
saudável, 
valorização 
do pequeno 
agricultor, 
realização 
pessoal, 
posicioname
nto da 
empresa,  
viabilidade 
financeira 

Conscientiz
ação do 
impacto 
ambiental, 
realização 
pessoal, 
promover 
mudança de 
comportame
nto 
posicioname
nto, 
viabilidade 
financeira  

Inclusão 
social, 
impacto 
ambiental, 
realização 
pessoal, 
posicionam
ento e 
viabilidade 
financeira  

        

Geração de 
riqueza  

Sim  Sim  Desafio Sim  Sim  Sim  Sim  

Fonte: Elaborado pela autora baseado nas dimensões no Modelo Avançado de Empreendedorismo 
Estratégico de Hitt et al. (2011). 

 



140 

 

  

Na empresa ECO2, as parcerias estratégicas aparecem como um recurso que 

mobiliza a busca de oportunidades. Na empresa ECO5, o conhecimento tácito, as 

habilidades e a origem familiar, baseados na cultura organizacional, foram pontos 

decisivos para identificar a oportunidade empreendedora.  

Para a dimensão aproveitamento, o quadro aponta que, em quase todas as 

empresas, o aproveitamento ocorre por meio de inovação na criação de novos 

produtos e serviços, tendo como foco a ampliação da a atuação da empresa no 

mercado.  

Somente a empresa ECO3 menciona como aproveitamento a mesma 

prestação de serviço que deu origem ao negócio, estando a passar por um processo 

de reestruturação iniciado em 2019. 

Vale ainda destacar que, para as empresas ECO4, ECO5 e ECO6, o 

aproveitamento também acontece pela criação de produtos que possam substituir os 

convencionais que estão no mercado: na primeira; substituindo os produtos que 

utilizam químicas pesadas por naturais, na empresa ECO5, substituindo produções 

convencionais por produtos naturais e orgânicos; na empresa ECO6, substituindo os 

produtos descartáveis por produtos reutilizáveis.  

Já na dimensão vantagem competitiva - criação de valor-, pode-se observar, 

por meio das informações coletadas, que a gestão de recursos estratégicos é o fator  

apontado como mais relevante para vantagem competitiva na maioria das 

organizações, com destaque nas empresas ECO2, 4, 5, 6 e 7.  

Seguidos pela parceria estratégica, que é apontado como fator de vantagem 

competitiva pelas empresas ECO1, 4, 5 e 6, o capital humano é apontado pelas 

empresas ECO2 e ECO7. A localização também é identificada como fator de 

vantagem competitiva na empresa ECO1. Na empresa ECO3, apontam-se a 

coparticipação dos clientes e os impactos ambientais. Na empresa ECO5, também 

foram apresentados como fatores de vantagem competitiva a produção de produtos 

certificados orgânicos e o selo verde.  

Analisando-se a dimensão que é apontada como resultante das ações 

empreendedoras das empresas, o Quadro 9 traz os principais benefícios - social, 

organizacional e individual - atribuídos às organizações participantes.  

O benefício individual é apontado por 100% dos empresários por meio da 

realização pessoal por estar à frente de um negócio sustentável em que o 

empresário pode colocar em prática os conhecimentos adquiridos na formação 
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acadêmica, da manutenção dos conhecimentos e valores de sua origem familiar e, 

principalmente, da contribuição com as transformações da sociedade relacionadas à 

conscientização acerca dos impactos ambientais e sociais. Os empresários das 

organizações ECO3 e ECO7, em especial, disseram que fazem seu trabalho por 

paixão.  

Na ECO3, o empresário ressalta que existem ganhos superiores ao financeiro 

atrelados ao desenvolvimento de sua empresa. Na ECO7, a empresária ressalta que 

não se vê fazendo outra coisa na vida, mesmo que o trabalho seja muito maior do 

que os ganhos financeiros. Ela enfatiza que sempre ocupou cargos de status em 

empresas multinacionais, mas que o propósito de sua empresa e a realização que 

ela sente nunca surgiram em outro ponto de sua vida profissional. 

Os benefícios sociais também são apontados pelos empresários. Podem-se 

destacar o fomento, a conscientização acerca dos impactos ambientais promovidos 

pelas empresas ECO2, 3, 6 e 7, a conscientização sobre a alimentação e hábitos 

mais saudáveis pelas empresas ECO1, 4 e 5. A inclusão social, a valorização e o 

fomento da economia local e nacional também são fatores apontados como 

benefícios gerados pelas empresas ECO2, 4, 5, 6 e 7.  

Nos benefícios organizacionais, os pontos de destaque apresentados em 

100% das empresas participantes estão no posicionamento das empresas no 

mercado como negócios sustentáveis e na viabilidade financeira. Segundo os 

empreendedores, o posicionamento atrai o interesse de clientes e parceiros.  

Para eles, fatores atrelados à minimização de impactos negativos no meio 

ambiente e à promoção de desenvolvimento social são atrativos para os clientes e 

parceiros, pois são valores compartilhados pela sociedade. 

Por último, o Quadro 9 aponta a dimensão geração de riqueza como fator que 

é resultado da ação empreendedora e que mantém o desenvolvimento da 

organização ao longo do tempo. Do total das 7 empresas analisadas na amostra, a 

empresa ECO3 é a única que ressaltou que vem enfrentando desafios para se 

manter financeiramente e que tem buscado novos campos de atuação para 

permanecer no mercado, sendo esse fator relacionado ao período anterior ao 

momento de pandemia concomitante ao desenvolvimento da pesquisa.   

A empresa ECO1 também ressalta que a nova atuação no mercado de 

turismo sustentável é uma estratégia de geração de riqueza para manter a 

organização, que foi fundada em 2002, no mercado.  
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Nas demais empresas, pode-se destacar o negócio sustentável ECO6 que, 

apesar de ser a empresa mais recente, já superou o capital investido em sua criação 

e teve crescimento nos últimos 5 meses, passando de 1 cliente revendedor para 25 

empresas revendedoras.  

A empresa ECO5 também se destaca pelas parcerias que tem desenvolvido 

nos últimos anos com grandes redes de supermercados e pelo interesse de 

investidores externos que têm buscado a empresa para fazer negócios. Outra 

empresa que tem participado de convênios com órgãos de fomento a micro e 

pequenas empresas é a ECO2.   

 

 

5.2 PROCESSO DE EMPREENDEDORISMO ESTRATÉGICO NOS MICRO E 

PEQUENOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

 

 Para Miles e Huberman (1994), para análises intercasos é recomendado que 

em caso de relações casuais seja elaborada uma meta matriz. No entanto, nesta 

dissertação, optou-se por uma representação por meio de figura baseada no 

resultado obtido da análise do modelo avançado de empreendedorismo estratégico 

desenvolvido por Hitt et al. em 2011. 

Desse modo, a Figura 34 apresenta e reforça os dados principais 

apresentados anteriormente no Quadro 9, apontando a relação causal evidenciada 

entre os elementos mais utilizados pelas empresas analisadas no processo de 

empreendedorismo estratégico nos micro e pequenos negócios sustentáveis e suas 

informações colaboram diretamente para a resposta da pesquisa da presente 

dissertação. 

A análise da Figura 34 mostra que os principais recursos utilizados para a 

busca de novas oportunidades empreendedoras em negócios sustentáveis são as 

habilidades técnicas e os conhecimentos tácitos, que estão relacionados à formação 

acadêmica e à experiência profissional dos empresários e de seus sócios, focados 

em atender às demandas dos clientes. Desse modo, as empresas buscam novas 

ideias para a criação de produtos e de serviços para satisfazer o mercado em que 

atuam.  
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Figura 34: Processo de EE nos Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis na RMVPLN 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora inspirada na tese de Moraes (2014).   

 

Para atender e desenvolver as demandas apontadas pelo mercado 

respondendo a um ambiente dinâmico no qual estão inseridos, o aproveitamento das 

oportunidades ocorre por meio de inovações em produtos e serviços, com foco na 

criação de itens que possam substituir os produtos convencionais. Esses são os 

meios apontados pelos micro e pequenos negócios sustentáveis participantes do 

estudo. Como resultado, essas inovações podem representar sua atuação em novos 

mercados e também a criação de novos processos, mais eficazes e eficientes.   

Para chegar aos resultados e criar as inovações necessárias para o bom 

desempenho das empresas, a vantagem competitiva dos micro e pequenos 

negócios sustentáveis analisados se relacionam com a gestão de recursos 

estratégicos e parcerias estratégicas. Para os empreendedores, a gestão estratégica 

de recursos é o que garante a vantagem competitiva das organizações, baseada, 

principalmente, nos recursos humanos - conhecimento dos sócios, funcionários e 

parceiros que oferecem oportunidades de desenvolver inovações e de identificar 

oportunidades no mercado. Esses fatores em conjunto compõem os moldes da 

vantagem competitiva das organizações.  

Em toda a amostra analisada, esses são apontados como fatores essenciais 

para a manutenção e o crescimento das organizações, sendo as parcerias 

Vantagem competitiva 

Gestão de recursos estratégicos Parcerias estratégicas 

Aproveitamento

Inovação em produtos e serviços Substituição dos produtos convencionais

Busca de oportunidades 

Habilidade técnicas e conhecimento tácito Demanda dos clientes e ambiente dinâmico

Criação de riqueza  
Benefícios sociais  Benefícios individuais 

Benefícios organizacionais 
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estratégicas reconhecidas, por alguns dos empresários, como o único caminho para 

a empresa se manter no mercado e passar para a próxima fase de crescimento. 

 Vale destacar que a atuação das empresas nas oportunidades exploradas e 

no modo como aproveitam essas oportunidades tem se demostrado capaz de gerar 

riqueza para os sócios e proporcionar benefícios resultantes das atividades 

empreendedoras. Podem-se destacar como benefícios sociais: inclusão social, 

valorização da economia local, conscientização sobre saúde e impacto ambiental.  

Para os empresários, os benefícios individuais são representados, 

principalmente, pela autorrealização: poder atuar no ramo de sua formação e 

desenvolver suas habilidades utilizando as experiências adquiridas ao longo de sua 

atuação no mercado de trabalho. Outro fator é: a partir de uma mudança de hábito 

ou uma necessidade pessoal, fomentar uma mudança em outras pessoas e em suas 

decisões de consumo, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

consciente sobre as questões sociais e ambientais.   

Também foram observados benefícios organizacionais, estando esses 

relacionados, principalmente, ao posicionamento da empresa no mercado em que 

atua, esse sendo reconhecido pelos clientes e um fator de atração de parceiros que 

buscam desenvolver objetivos semelhantes. A questão de viabilidade econômica e a 

criação de inovações em serviços e produtos relacionados à minimização de 

impactos ambientais e à ampliação de valores sociais são vistos como uma 

tendência de mercado por alguns empresários, que destacam ser esse o caminho 

para manter as empresas em funcionamento. 

Para aprofundar a análise intercasos, o estudo usou o software IRAMUTEQ 

como ferramenta para auxiliar na organização das palavras e apoiar as análises 

léxicas realizadas pela pesquisadora, baseando-se nas narrativas apresentadas na 

Figura 34 e no Quadro 11, a partir da interpretação da pesquisadora das palavras 

mais fortes e mencionadas com maior frequência no contexto de um corpus.  

O corpus é composto por 7 entrevistas que resultaram em 285 segmentos de 

textos, 10.633 palavras, 2087 formas distintas, ou seja, palavras diferentes, e 1124 

hápax, ou seja, palavras que aparecem só uma vez.  

Por meio da ferramenta, foi possível realizar quatro tipos de testes: nuvem de 

palavras, análise de similitude, análise fatorial e gráfico de correspondência. As 

narrativas propostas pelos testes apoiam as análises da pesquisadora e ampliam a 

análise intercasos apresentada e discutida anteriormente.  
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No teste do tipo nuvem de palavras, são elencadas as palavras que foram 

mais expressivas na amostra analisada, em que as palavras apresentadas em 

matrizes maiores e mais centrais se apresentam em maior número dentro do 

contexto analisado.  

A Figura 35, denominada “Nuvem de Palavras no Empreendedorismo 

Estratégico em Negócios Sustentáveis”, contempla as principais palavras relatadas 

nas entrevistas que formam a amostra do estudo: “empresa”, “produto”, “pessoa”, 

“cliente”, “parceiros”, “valor”, “mercado”, “buscar”, “novo”, “ambiental”, “natural”, 

“social” e “rede”. Esses achados compostos pelas palavras mais fortes embasam as 

análises intra e intercasos realizadas anteriormente no estudo.  

Figura 35: Nuvem de Palavras EE em Negócios Sustentáveis  

 
Fonte: Elaborada baseada em dados das entrevistas utilizando a ferramenta IRAMUTEQ. 

 

Essa análise possibilita o entendimento de que as palavras mais expressivas 

–  “produto”, “pessoa”, “cliente”, “parceiros” e “valor” - são apontadas como base 

para a busca de oportunidades, sendo conhecimentos técnicos e tácitos 

relacionados a pessoas e parceiros que, por meio da orquestração desses recursos 

de capital humano e social, desenvolvem produtos e serviços que possam atender 

demandas e criar valor para os clientes.   

Também podem-se ressaltar as palavras “novo”, “mercado”, “buscar”, a que é 

atribuído o desenvolvimento de inovações de serviços e produtos buscando atender 

a um mercado gerando valores com benefícios ambientais e sociais.  
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Outra análise possibilitada pela Figura 35 é relativa ao aproveitamento das 

oportunidades. Os parceiros e as redes de contato são apresentados como fatores 

determinantes para que as empresas desenvolvam novos produtos e serviços que 

busquem atender ao mercado e gerar vantagem competitiva por meio da geração de 

valor que tem, como um dos benefícios apontados, o impacto social proporcionado 

pelas empresas.  

O teste de similitude permite demonstrar o agrupamento formado pelas 

palavras que aparecem com maior frequência nas entrevistas e compreender as 

narrativas formadas pelo contexto geral da amostra analisada pelo estudo. 

A Figura 36, denominada “Figura de Similitude de Negócios Sustentáveis”, 

mostra que a palavra “empresa” se ramifica de forma mais forte com as palavras 

“pessoa”, “produto” e “cliente”, fator utilizado para buscar oportunidades 

empreendedoras nos micro e pequenos negócios sustentáveis.   

Figura 36: Análise de Similitude EE em Negócios Sustentáveis  

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada nas entrevistas utilizando a ferramenta IRAMUTEQ. 
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Em seguida, pode-se analisar a ramificação “produto”, “novo” e 

“oportunidade”, que apontam como as empresas estão aproveitando as 

oportunidades por meio da criação de novos produtos e serviços para atender 

clientes. 

As ramificações “empresa”, “rede” e “contato”; “empresa”, “processo” e 

“inovação” e também “empresa”, “trabalhar”, “social” e “ambiental” são fatores que 

determinam a criação de valor e a geração de vantagem competitiva para empresas.  

Outra forma de apresentação dos dados possibilitada pela interpretação da 

Figura 36 é a de que a empresa é formada por pessoas que geram valor com itens 

que atendem aos clientes por meio de produtos naturais e novos, apoiadas nas 

oportunidades de mercado. Essas empresas criam redes de contatos e processos 

inovadores que trabalham gerando benefício social e ambiental. 

 A análise fatorial de correspondência (AFC) possibilita que, por meio das 

palavras mais fortes que aparecem nas entrevistas, seja possível identificar o 

agrupamento das empresas segundo fatores em comum. Essa análise é 

demonstrada na Figura 37, denominada “Análise Fatorial de Correspondência do 

Empreendedorismo Estratégico em Negócios Sustentáveis”.  

Na Figura 37, é possível observar, pela proximidade dos campos e de 

espaços ocupados e grupo de palavras, que as empresas ECO5 e 4 apresentam 

maiores semelhanças em relação às demais. Ambas são empresas com foco em 

produção de produtos naturais e que trabalham com mão de obra local em busca de 

atender às demandas dos clientes. As empresas também possuem loja virtual 

própria e têm, como maior força de vendas, aquelas feitas por meio de 

revendedores.  

A Figura 37 também possibilita observar a semelhança da empresa ECO7 

com as duas empresas anteriores. Há semelhanças no fato de possuírem loja on-

line e de trabalharem com mão de obra local e com matéria-prima natural. Porém, 

elas se diferenciam das anteriores por não trabalharem com revendas, por terem loja 

física própria e por oferecerem experiências como cursos e contato direto com todo 

o processo de fabricação.  

Já a empresa ECO6 se aproxima das demais pela valorização da mão de 

obra local e pelo foco no desenvolvimento de um produto 100% nacional. Também 

pode-se destacar a semelhança em relação às empresas ECO5 e 4 por sua atuação 

por meio de revendedores e sua busca em atender à demanda dos clientes. Quanto 
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à sua semelhança com a empresa ECO7, a palavra “lixo”, que para esta representa 

matéria-prima, para a empresa ECO6 representa o motivo principal da escolha por 

seu produto - a expectativa de gerar menor resíduos produzidos pelo uso de fraldas 

descartáveis. 

 

 Figura 37: Análise Fatorial de Correspondência EE em Negócios Sustentáveis  

 
Fonte: Elaborada baseada em dados das entrevistas utilizando a ferramenta IRAMUTEQ. 

 

 Por meio da Figura 37, também é possível observar as semelhanças entre as 

empresas ECO2 e 7. Elas também têm pontos semelhantes quanto à utilização de 

matéria-prima que era destinada ao lixo e quanto ao impacto social que as ações 

das empresas promovem na comunidade local. A empresa ECO3 também se 

assemelha às duas por utilizar matéria-prima que era descartada no lixo, dando 

destino aos resíduos impactando na preservação. 

Outro fator está relacionado aos cursos de capacitação que promovem 

buscando desenvolver parcerias diretas primordiais para a operacionalização da 

empresa.   
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A empresa ECO1 se apresenta em um quadrante diferente das demais por 

atuar no ramo de turismo rural, mas possui semelhanças com a maioria das 

empresas que buscam atender às demandas dos clientes. Assemelha-se à empresa 

ECO5 pela origem e atuação como empresa familiar e tendo como base principal o 

ambiente rural. Sua proximidade com as empresas ECO2 e ECO3 se dá pela 

atuação como prestadora de serviços e não pela criação de produtos, como as 

demais empresas que compõem a amostra.    

A palavra “empresa” é abordada diante do posicionamento adotado pelos 

empresários, que é o fator que atrai parceiros e clientes diante de sua postura no 

mercado atuando com foco em impactos sociais e ambientais para os negócios. É 

apontada de forma de maior e de maior importância por todas as empresas. 

A palavra “produto” como fator de diferenciação no mercado e, 

principalmente, como foco na substituição de produtos convencionais é considerada 

para as empresas ECO5, 4, 7, 6, 1, 2, respectivamente. A empresa 3 não 

apresentou tal posicionamento por comercializar apenas um serviço desde sua 

constituição. 

A palavra “cliente” relacionada ao fator de se atender às demandas e de se 

ouvir os feedbacks dos clientes é considerada para as empresas ECO5, 1, 3, 6, 4, 2 

e 7, respectivamente.  

A palavra “pessoa”, como fator que aponta a importância das pessoas como 

recurso de capital humano principal dentro do contexto nos negócios sustentáveis 

participantes da amostra, destaca-se nas empresas ECO2, 5, 7, 4, 3, 6 e 1, 

respectivamente. 

Quanto à expressão “valor sustentável”, considerando os impactos sociais e 

ambientais como apropriação de captura e de entrega de valor e diante da amostra 

e visão dos empresários entrevistados, destacam-se as empresas ECO2, 3, 4, 7, 5, 

6 e 1, respectivamente.  

A palavra “mercado”, analisada sob o aspecto de atuação de cada empresa 

dentro de seu segmento, é considerada pelas empresas ECO2, 5, 6, 3, 7, 4 e 1, 

respectivamente. 

Por fim, a palavra “parceiro”, que indica os parceiros diretos que fazem a 

produção acontecer, a distribuição e até mesmo as oportunidades de atuação no 

mercado, é fator importante principalmente para as empresas ECO7, 5, 2, 6, 3, 1 e 
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4, respectivamente. Aqui vale ressaltar que a palavra “revendedor”, que não aparece 

no gráfico, é fortemente considerada pelas empresas ECO4 e 6.   

Outras informações e abordagens podem ser consideradas diante da Figura 

38, confirmando e completando aquelas apresentadas na Figura 37 – “Análise 

Fatorial de Correspondência EE em Negócios Sustentáveis”. 

Figura 38: Gráfico de Correspondência entre os Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis  

  

Fonte: Elaborada baseada em dados das entrevistas utilizando a ferramenta IRAMUTEQ. 

 

O posicionamento de observar as demandas dos clientes aproxima as 

empresas ECO1 e ECO5 e o foco na diferenciação pelo produto abordado 

contempla as empresas ECO5, 4, 7 e 6, respectivamente. As pessoas se 

apresentam como fator relevante para todas as organizações e os parceiros, 

destacando-se nas empresas ECO7, 5 e 2, respectivamente. A seguir, são 

apresentadas as discussões baseadas nos referenciais teóricos que embasam a 

construção desta dissertação. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

 

Após a apresentação das análises intra e intercasos, embasadas pelo uso do 

sistema meta matriz de Miles e Hubermam (1994) e os testes rodados no software 

IRAMUTEQ desenvolvido pelo francês Pierre Ratinoud em 2009, esta seção 

apresenta a discussão dos resultados da pesquisa considerando os trabalhos dos 

autores que compõem a base teórica desta dissertação. 

O campo de estudo sobre empreendedorismo estratégico, apesar de recente, 

sucede e tem como base os estudos sobre empreendedorismo e gestão estratégica. 

A discussão sobre empreendedorismo estratégico teve início na academia baseada 

em estudos empíricos, mas o conceito se apresenta como um campo de estudo 

ainda em formação, representado por diversos pesquisadores e que tem como 

autores principais Ireland e Hitt (KURATKO, 2009; AGARWAL, 2010; STOKVIK, 

2016; SINISA, 2017; AGTHA 2019; GANCARCZYK, 2020). 

Apesar dessa complexidade e indefinição dentro do campo acadêmico, o 

empreendedorismo estratégico é utilizado por diversos pesquisadores para 

compreender e explicar o processo de empreendedorismo em organizações de 

variados ramos de atividade pelo mundo. A análise das dimensões e os modelos de 

empreendedorismo estratégico possibilitam informações que são apontadas como 

importantes para a academia e, principalmente, para os gestores das organizações 

(KURATKO, 2009). 

A análise das 7 empresas que formam este estudo possibilitou entender a 

complexidade que envolve essa discussão dentro dos limites apresentados na 

amostra e na visão do campo de estudo do empreendedorismo estratégico como um 

campo ainda em formação, o qual apresenta diversos autores, sendo os principais 

Hitt e Ireland (GANCARCZYK, 2020; AGTHA 2019; AGARWAL, 2010; KURATKO, 

2009). 

Baseado nas referências apresentadas nesta dissertação relacionadas a 

estudos brasileiros e internacionais, o empreendedorismo estratégico possibilitou 

compreender os micro e pequenos negócios sustentáveis da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O uso do modelo avançado de 

empreendedorismo estratégico possibilitou compreender fatores como geração de 

valor e benefícios sociais, ambientais e organizacionais na visão dos 
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empreendedores. A escolha pelo modelo avançado foi direcionada a compreender 

negócios que têm como base de sua existência o triple bottom line, que ressalta o 

interesse de essas organizações em coexistirem dentro dos pilares de impactos 

sociais, ambientais e viabilidade econômica.    

Primeiro, é possível compreender, por meio das análises dos dados utilizando 

o modelo avançado de EE e os testes rodados com o auxílio do software 

IRAMUTEQ, a noção de simultaneidade entre a busca de oportunidades e a gestão 

estratégica, que são considerados, desde o início da empresa até o 

desenvolvimento das inovações atuais, como fatores que apontam para o 

desenvolvimento e o crescimento da empresa no longo prazo, conforme o que foi 

relatado no estudo de Kyrgidou e Hughes em 2010. 

As considerações quanto ao processo de empreendedorismo estratégico em 

micro e pequenos negócios considerando as dimensões e o modelo avançado de 

EE apresentam que a mentalidade e a liderança empreendedora são fatores-chave 

dentro da amostra analisada, de acordo com as dimensões do EE apresentadas nos 

estudos de Ireland, Hitt e Sirmon em 2003.  

Contempla-se, ainda, o posicionamento da empresa no mercado apoiado nos 

recursos estratégicos - sendo o capital humano apontado como fator principal desse 

recurso, composto por empresários, sócios e parceiros - e também a capacidade das 

empresas familiares de desenvolver networking e de gerar ideias inovadoras com 

olhar apontado para o mercado em busca de atender às demandas dos clientes 

criando produtos inovadores que substituem os convencionais direcionam a busca 

de oportunidades e gestão estratégica (SINISA, 2017; CARVALHO, 2019). 

Em todas as 7 empresas, a mentalidade empreendedora - que é baseada na 

capacidade de os empreendedores tomarem suas decisões em um ambiente de 

incertezas, de forma rápida e orientada para o crescimento utilizando suas 

habilidades cognitivas e conhecimentos para dar sentido às situações - está 

presente desde o início da empresa até as decisões como as que se fizeram 

necessárias na crise da Covid-19, a qual as empresas estão enfrentando diante do 

momento pandêmico da atualidade (IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). 

A liderança empreendedora se destaca nas empresas analisadas, pois está 

relacionada à capacidade do líder de influenciar pessoas e de gerenciar recursos 

estrategicamente em busca de oportunidades e ao comportamento de busca de 
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vantagem competitiva, sendo este o responsável por comunicar o valor e identificar 

oportunidades e explorá-las (IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). 

Por meio das análises realizadas, pode-se considerar que o desenvolvimento 

e o crescimento de todas as empresas são embasados em uma liderança 

empreendedora e que os desafios que têm sido apresentados pela empresa ECO3 

podem se relacionar à necessidade do desenvolvimento dessa habilidade pelo 

microempresário e também a uma barreira presente em seu negócio, visto que o 

serviço oferecido de coleta de material orgânico é ofertado gratuitamente pelas 

prefeituras, como foi apontado no estudo por Carvalho em 2019 (IRELAND; HITT; 

SIRMON, 2003). 

A dimensão de gestão de recursos estratégicos dentro da amostra também é 

considerada como fator determinante para o desenvolvimento das empresas e, na 

amostra analisada, os recursos estratégicos mais importantes são aqueles baseados 

no capital humano, ou seja, nas pessoas que desenvolvem os produtos. As Figuras 

34 e 35 evidenciam essa afirmativa.   

As pessoas são as responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos, das 

parcerias estratégicas, do fomento de novas ideias, da criatividade e da identificação 

das oportunidades. Elas possuem as habilidades técnicas oriundas da formação ou 

de conhecimento tácito individual somadas, muitas vezes, aos saberes da cultura 

familiar. O capital humano é apresentado como fator de influência na busca de 

oportunidades e na gestão estratégica para desenvolver a vantagem competitiva de 

cada uma das empresas (IRELAND; HITT; SIRMON, 2003). 

Dentro da dimensão de gestão de recursos, destaca-se o capital humano na 

junção dos sócios na empresa ECO2, ressaltando a formação acadêmica e as 

experiências de cada um dos membros – em administração, em engenharia 

ambiental e em análise de sistemas.  

Podem ser mencionados também os conhecimentos tácitos, familiares e a 

rede de contatos formados pelo sogro, esposo e pai da empresária na empresa 

ECO5: a origem familiar indiana e os conhecimentos agrícolas embasam a empresa 

desde a identificação da oportunidade empreendedora ao crescimento e a formação 

das novas parcerias baseadas em estratégias de fornecimento de matéria-prima e 

na expansão na variedade de produtos e pontos de vendas. A empresa, além de 

produzir para sua própria marca, também está implantando uma cozinha 

certificadora que presta serviços para outras marcas. 
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Na empresa ECO7, também fica bem destacada a importância dos capitais 

humano e social diante da parceria estratégica que deu origem ao negócio,  

impulsionada pela vivência e pela formação em gestão da empresária e por sua 

parceira artesã com conhecimentos tácitos essenciais para transformação da 

matéria-prima – o desenvolvimento do processo produtivo da empresa conta com a 

parceria de 48 artesãs que formam o capital social direto da empresa, contribuindo 

com os processos de criação e de inovação. 

A quarta dimensão a ser considerada de acordo com os estudos de Ireland, 

Hitt e Sirmon (2003) é a aplicação da criatividade e o desenvolvimento de inovações 

de modo a gerar vantagem competitiva. Essa dimensão é direcionada ao 

desenvolvimento de produtos e pode ser observada nas Figuras 35 e 36.  

Produto é a palavra mais relatada pelos empresários, apontando como fator 

de desenvolvimento de inovação que está baseado na gestão estratégica de 

recursos. Essa dimensão permeia todas as empresas analisadas, destacando-se a 

empresa ECO2, que desenvolve tecnologias para solucionar questões relacionadas 

aos resíduos sólidos e, muitas vezes, sem concorrente direto atuando no mercado.  

A empresa ECO4, que atua em um campo que ainda está iniciando na região 

e nacionalmente - o desenvolvimento industrial de produtos cosméticos com bases 

naturais e sem origem animais -, demanda criatividade, além de conhecimentos 

científicos específicos para o seu desenvolvimento.  

A empresa ECO5 também se destaca pela aplicação de criatividade e 

inovação por desenvolver produtos com foco e base em matéria-prima orgânica e 

sem origem animal e em escala industrial, o que possibilita atender grandes redes 

de supermercados e ampliar sua atuação em um mercado ainda pouco explorado 

pelas grandes marcas. A empresa ainda merece destaque pelo processo com o qual 

está construindo sua possibilidade de crescimento: por meio da criação de uma 

cooperativa que habilita uma cadeia de fornecedores de produtos agrícolas 

orgânicos, que são a base de seus produtos. 

A atuação da empresa ECO7 em inovar com produtos produzidos à base de 

lã usando a criatividade como fator-chave para criar produtos diferentes dos 

encontrados no mercado e produzidos em matéria-prima sintética, também atende à 

lógica de instaurar vantagem competitiva pelo produto que, além de trazer a 

valorização de uma matéria-prima natural, diferencia-se pelo produto em si.    



155 

 

  

Essas considerações embasam o referencial teórico, como apontado por 

Meyer et al. (2002), que destaca que o EE é um processo no qual as empresas 

simultaneamente encontram oportunidades a médio e longo prazo e aproveitam, por 

meio do desenvolvimento de produtos e serviços como os apontados na amostra 

analisada, as vantagens competitivas a curto prazo, atendendo a uma demanda do 

mercado ou explorando uma tendência dele com produtos inovadores e criativos. 

Venkataraman (2001), em seu trabalho, destaca que o EE está relacionado 

ao posicionamento estratégico da atividade empreendedora. Esse ponto também 

merece destaque e considerações nos resultados da análise desta dissertação, em 

que os posicionamentos das empresas no mercado são destacados, por todos os 

empresários entrevistados, como um benefício para a organização. Isso pode ser 

observado na análise do Quadro 11.  

Nas Figuras 35, 36 e 37, a palavra “empresa” aparece como uma das 

palavras principais, possibilitando discussão da constatação de Venkataraman 

(2001). O posicionamento da empresa é considerado por todas as organizações da 

amostra como fator de estratégia dentro do mercado em que atuam, atraindo 

clientes e parceiros estratégicos que apoiam o crescimento e o desenvolvimento das 

organizações.   

O posicionamento e a atuação de cada um dos micro e pequenos negócios 

sustentáveis, independentemente do ramo, atraem o interesse dos clientes e são 

fatores determinantes para a atração de parceiros estratégicos que possibilitem às 

empresas descobrir novas oportunidades de explorar e de aproveitar oportunidades 

dentro e fora da organização para gerar valor.  

Para Kuratko (2009), o EE está na aplicação efetiva do empreendedorismo e 

da estratégia para as empresas que podem adaptar seu comportamento e explorar 

as oportunidades que surgem das mudanças do mercado. Essa informação pode ser 

observada nesta dissertação e embasada na Figura 38. Pode-se destacar a 

empresa ECO1 que, ao longo dos anos, vem se adaptando a partir das demandas 

de seus clientes e que, diante destas, identificou a oportunidade de atuar com 

turismo rural sustentável, ampliando seu ramo de atuação para atender a um público 

que tem valorizado o contato com a natureza em atividades ao ar livre.  

O mercado e as demandas dos clientes também são fatores nas empresas 

ECO5 e ECO4, que exploram oportunidades nas mudanças de mercado 

relacionadas a hábitos de consumo de consumidores que buscam alimentos e 
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produtos mais saudáveis. Isso também se observa nas empresas ECO6, ECO3 e 

ECO2, que estão baseadas na mudança de comportamento de consumidores mais 

conscientes sobre os impactos ambientais dos resíduos gerados e sobre o descarte 

correto, agindo como coautores em busca da preservação do meio ambiente 

possibilitada pelos serviços prestados ou por seus produtos.   

Morris e Shindehutte (2009) fazem uma crítica a trabalhos acadêmicos que 

apontam que o sucesso financeiro e o crescimento são os parâmetros mais 

importantes para uma empresa - em muitos casos, não considerando fatores como 

sinergia, diversidade, alinhamento, inovação, micro e macrorregião ambientais, 

interação e dinâmica e componentes que vão além de oportunidades e estratégias 

para se considerar um EE.  

Essa abordagem, apontada por Morris em 2009, é endossada por pesquisas 

mais recentes como a realizada por Bozzo, em 2019, em um estudo brasileiro que 

teve como amostra negócios sustentáveis, e por GANCARCZYK, em 2020, em um 

estudo polonês que considerou empresas do setor esportivo.  

Os resultados apontados nesta dissertação alimentam essa crítica. Por meio 

das entrevistas, é possível compreender que o sucesso financeiro não é o parâmetro 

do sucesso para todas as empresas. Em especial, as empresas ECO3 e ECO7 

destacam que os impactos gerados quanto à valorização social e à minimização dos 

impactos ambientais pela atividade empreendedora são tão importantes quanto os 

resultados financeiros. O Quadro 11 aponta essa realidade na constatação de 

benefícios resultantes da ação empreendedora da empresa, identificando benefícios 

individuais e sociais, além dos organizacionais, que também são discutidos na figura 

34.  

As empresas ECO2 e ECO5 ressaltam os aspectos de fazer o bem e de atuar 

com justiça social valorizando a inclusão social e o pagamento justo para os 

coletores de reciclagem, no caso da primeira, e dos pequenos produtores agrícolas, 

no caso da ECO5. Para a empresária da ECO1, o fator de sucesso está relacionado 

à qualidade de vida que sua família tem ao crescer no campo e ao manter as 

origens.   

Ainda considerando a referência de Morris e Shindehutte (2009), que aponta 

que o EE não é uma simples fusão dos termos empreendedorismo e gestão 

estratégica, sendo ele relacionado à realidade que o afronta, permeado pelas 

tomadas de decisões em contextos contemporâneos, utilizando o potencial criativo 



157 

 

  

de dinâmicas complexas em um sistema que cria, cresce e amplifica o valor em todo 

o conjunto. Outro destaque na fala dos autores é que as empresas que utilizam o EE 

não são vítimas das mudanças do mercado, mas são mobilizadoras e agem como 

força de mudança social. Essa constatação, feita por Morris em 2009, também é 

abordada por pesquisadores como Carvalho, em 2019, por Bozzo, em 2019 e por 

Anderson, em 2017.  

As proposições realizadas pelos autores Morris e Shindehutte (2009) 

encontram respaldo nos dados coletados e analisados por esta dissertação. A 

atuação das empresas participantes da amostra - composta por micro e pequenos 

negócios sustentáveis - está baseada em um contexto contemporâneo que discute a 

sustentabilidade considerando impactos sociais, ambientais e econômicos.  

As atividades das empresas, embora em ramos distintos, afrontam a 

realidade buscando soluções e possibilidades para atender e desenvolver demandas 

de clientes que se apresentam cada dia mais conscientes.  

Dentro dessa relação, algumas empresas buscam atuar como força 

mobilizadora de mudança de comportamento. A empresa ECO6, por meio de seu 

produto, propõe a substituição de fraldas descartáveis por fraldas reutilizáveis, tendo 

como foco a redução de resíduos destinados ao lixo.  

As empresas ECO2 e ECO3 atuam na reciclagem e no destino correto de 

resíduos plásticos e orgânicos, possibilitando a geração de renda e a coautoria dos 

clientes no processo de minimização dos impactos ambientais.  

Já as empresas ECO4 e ECO5 atuam na conscientização sobre a saúde e 

também sobre os impactos ambientais com a fabricação de produtos com bases 

naturais e orgânicas, atuando no processo de conscientização em relação aos 

processos tóxicos que afetam a saúde e que contaminam o solo.  

Nas empresas ECO1 e ECO7, questões como cursos, palestras e o próprio 

ambiente em que estão instaladas propõem a conscientização sobre impactos 

ambientais da matéria-prima e sobre a valorização local.     

Vale destacar, ainda, que as empresas ECO1, ECO2 e ECO3 se mobilizam 

por meio da participação em movimentos sociais, eventos em escolas e em 

organizações que abordam as temáticas da preservação ambiental e da valorização 

local.  

A empresa ECO5 possui certificações e o selo verde EuReciclo, além de ter 

forte engajamento com a valorização da agricultura familiar. Já a empresa ECO7 tem 
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participação ativa na comunidade local, recebendo estudantes da região para 

trabalhar a temática de educação ambiental, além de promovendo capacitação 

profissional gratuita para mulheres locais.   

As referências trazidas nesta seção validam o que foi apontado por Kyrgidou 

e Hughes em 2010: que o campo de EE é amplo e complexo e que pode ocorrer em 

contextos e propor resultados diferentes, indo além da linearidade da busca de 

oportunidades e da gestão estratégica dos recursos disponíveis. Os autores também 

afirmam que, em virtude dessa complexidade, o sucesso das empresas não está 

atrelado somente aos resultados financeiros, mas à proposta de valor desenvolvida 

por elas e pela realização que elas proporcionam, principalmente, ao empreendedor.  

O modelo avançado de EE buscou integrar a complexidade considerando as 

influências ambientais e explicar como os recursos são gerenciados no processo do 

EE para se criar e se apropriar dos valores. Seu uso possibilita descrever vários 

resultados diferentes proporcionando, assim, uma visão mais ampla das 

organizações. Isso possibilita identificar fatores de busca e de aproveitamento de 

oportunidades empreendedoras e fatores de gestão estratégica adotados pelas 

organizações em determinado momento para criar valor e gerar vantagem 

competitiva, conforme Figura 34. (HITT et al., 2011).  

A seguir, é apresentado o resultado da pesquisa considerando-se a amostra 

formada por 7 empresas que atuam em ramos diferentes e que possuem porte de 

micro e pequenas empresas, sendo consideradas negócios sustentáveis pelos 

modelos de negócios e de atuação orientados pelo estudo de modelo de negócios 

sustentáveis de Bruno, em 2019, e pelo Centro SEBRAE de Sustentabilidade. 

 Os dados coletados e as análises inter e intracasos, com o auxílio das 

matrizes e das figuras de análise léxicas formuladas diante dos dados descritos 

possibilitaram, por meio da discussão dos referenciais teóricos e estudos empíricos 

abordados sobre empreendedorismo estratégico e negócios sustentáveis resultantes 

da análise da pesquisadora, responder à questão-problema de pesquisa. 

Como os micro e pequenos negócios buscam e aproveitam as oportunidades 

para gerar valor e criar vantagens competitivas? 

A busca de oportunidades acontece mediante a mentalidade e a liderança 

empreendedora do empresário(a) e sócios considerando, na busca dessa 

oportunidade e nas ações de gestão estratégica, colocar em prática seus 

conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da vida e, principalmente, relacionados 



159 

 

  

à formação acadêmica, cultura familiar, redes de contatos, ambiente dinâmico, 

orientados para atender às demandas dos clientes.  

Essas oportunidades são aproveitadas por meio da gestão de recursos, 

sendo os principais o capital humano e social. São deles que partem o 

desenvolvimento de inovações e a criatividade para desenvolver novos produtos e 

serviços visando criar processos mais eficientes e produtos que se diferenciam dos 

convencionais, seja pela matéria-prima ou pela condição de uso.  

Essas inovações tendem a ser construídas para substituir produtos 

convencionais do dia a dia por produtos mais saudáveis e sustentáveis, que 

contemplam a busca de uma qualidade de vida que considera hábitos mais 

saudáveis embasados na redução dos impactos ao meio ambiente, em uma melhor 

qualidade de vida e na valorização social.  

Atender às necessidades de consumo dos clientes é o principal motivo de 

geração de valor apresentado por todas as empresas. Porém, vale ressaltar que os 

empresários entendem que propiciar a coautoria por meio da aquisição dos produtos 

ou serviços por elas desenvolvidos, com foco em conscientização sobre vida mais 

saudável e sobre impactos ambientais e sociais, é um valor reconhecido por seus 

clientes e uma fonte de atração de parceiros estratégicos, sendo esse valor o fator 

que gera vantagem competitiva impulsionada pelo posicionamento da empresa, que 

é compreendida em todo o seu  contexto.  

Esse contexto proporciona, para as empresas participantes, geração de 

riqueza relativa à manutenção da viabilidade financeira, e não focando no acúmulo 

de capital.  

Isso pode ser observado nas falas de todos os empresários que colocam a 

realização pessoal e os impactos sociais e ambientais além dos econômicos, 

principalmente nas empresas ECO2, ECO3, ECO4 e ECO7. Os empresários 

entrevistados apontaram a viabilidade econômica como fator relevante e que é 

apresentado como benefício para a organização, mas ressaltam que seus negócios 

atuam como condutores de mudança de comportamento do modus operandi da 

sociedade e que esse fato denota benefícios individuais. 

O estudo também possibilitou identificar os objetivos específicos, que são 

apresentados de forma completa nas análises intracasos de cada uma das 

organizações e discutidos na análise intercasos, que aponta os resultados 

demonstrados na Figura 34.  
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O objetivo específico do estudo foi descrever os principais elementos de input, 

de processamento e de output no processo de empreendedorismo estratégico em 

micro e pequenos negócios sustentáveis. Os principais elementos de input 

relacionam-se com o ato de colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo 

da formação - seja acadêmica ou profissional - ou mesmo conhecimentos familiares. 

Os empresários descrevem cada um dos processos e é possível observar o 

mercado e os parceiros estratégicos como fontes de atuação e de inovação no 

mercado em que atuam.  

Também foi possível atingir o objetivo de identificar as principais estratégias 

utilizadas pelos empresários na busca de criar valor e de gerar vantagens 

competitivas. Observa-se que a atenção à demanda do mercado e a inovação em 

produtos e serviços para atender aos clientes, substituindo os produtos 

convencionais por produtos sustentáveis, são vistas como a principal estratégia 

utilizada. Nota-se também que as parcerias estratégicas têm papel importante para 

criar valor e gerar vantagem competitiva, sendo apontadas, por alguns empresários, 

como fonte para as empresas alcançarem seus próximos estágios. 

Por último, o estudo possibilitou, a partir dos dados coletados, atender ao 

objetivo específico de apresentar os benefícios gerados e atribuídos aos micro e 

pequenos negócios sustentáveis no que tange aos aspectos sociais, organizacionais 

e individuais, proposto por meio da análise do modelo avançado do 

empreendedorismo estratégico.  De acordo com a Figura 33, os micro e pequenos 

negócios sustentáveis apresentam benefícios individuais para cada um dos 

empresários participantes, destacando-se a realização de poderem atuar em seu 

campo de formação e de colocar seus conhecimentos em prática como o principal 

benefício individual apontado.  

 No que diz respeito aos benefícios organizacionais, a viabilidade econômica 

é apontada como o principal. Outro é a postura da empresa, que é reconhecida 

como negócio sustentável, o que, segundo os empresários, atrai o interesse de 

parceiros e de clientes. 

Quanto aos benefícios sociais, as empresas participantes destacaram a 

contribuição, por meio de seus produtos, com a transformação da sociedade em 

transição para um consumo mais consciente. Aspectos como inclusão social e 

geração de renda foram apontados pelas empresas ECO2, ECO7, ECO5, ECO4 e 

ECO6, respectivamente. Quanto às questões relacionadas ao impacto ambiental, 
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cada uma das empresas destaca que seu negócio propõe produtos ou 

transformação de hábitos de alimentação e de consumo que visam a harmonia 

homem-natureza e que esse benefício é visto como um atrativo para pessoas que 

estão buscando se transformar em consumidores mais conscientes.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como conclusão deste estudo, podem-se considerar suas contribuições no 

campo acadêmico somando-se a estudos brasileiros e internacionais nos campos de 

empreendedorismo estratégico e de negócios sustentáveis. No campo prático, sua 

relevância está na geração de informações apresentadas de forma direta e que 

podem contribuir com a gestão das empresas participantes. 

Os dados coletados possibilitaram uma discussão embasada pelas 

referências dos principais autores no campo do empreendedorismo estratégico 

possibilitando, sobretudo, identificar as dimensões que foram apontadas por Ireland, 

Hitt e Sirmon em 2003. 

Durante o desenvolvimento do estudo, foi possível compreender a crítica 

realizada pelos autores Kygidou e Hughes (2010) em relação a uma análise limitada, 

em que o empreendedorismo estratégico é visto apenas diante de uma análise linear 

dentro de dimensões pré-estabelecidas embasadas na busca de oportunidades e de 

vantagem competitiva sem considerar fatores externos e internos importantes e 

dinâmicos.  

Os resultados obtidos por meio das análises e embasados no uso do modelo 

avançado do empreendedorismo estratégico demonstraram sua eficiência em 

apontar como as empresas buscam e aproveitam as oportunidades, criam valor e 

geram vantagens competitivas, respondendo à questão-problema de pesquisa, 

diante do que é proposto pelo modelo desenvolvido por Hitt em 2011.   

Os dados empíricos obtidos são capazes de explicar a complexidade que 

paira sobre o conceito de empreendedorismo estratégico apontado por autores 

como Kuratko, Morris e Shindehutte em 2009, e demais pesquisadores que se 

dedicam a esse campo de estudo.  

Os resultados obtidos também demonstraram o empreendedorismo 

estratégico como uma ferramenta importante cujo uso possibilita identificar fatores 

que podem contribuir para uma melhor gestão de empresas novas e já consolidadas, 

em especial as micro e pequenas empresas, como ressaltado nos estudos de Agtha, 

em 2019, e Gancarczyk, em 2020. 
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Vale ainda considerar as contribuições do estudo para os campos de 

empreendedorismo estratégico e de negócios sustentáveis e suas limitações diante 

do cenário de crise global decorrente da pandemia da Covid-19.   

O cenário da pandemia, apesar de limitar a forma como os dados foram 

coletados, utilizando somente ferramentas digitais, proporcionou um recorte de 

tempo que permitiu identificar os impactos sofridos pelas empresas no momento da 

crise e as estratégias adotadas por elas a fim de manter as organizações em 

funcionamento. Aqui, é importante considerar que nenhuma das empresas encerrou 

suas atividades durante o processo e que a maioria delas conseguiu ampliar os 

negócios durante o momento de crise global. 

Como conclusão, a pesquisadora ressalta que o estudo atendeu aos objetivos 

geral e específicos, possibilitou ampliar a discussão dos principais autores do ponto 

de vista de empreendedorismo estratégico e da complexidade de um conceito que 

ainda está em construção. 

A Figura 34, denominada “Processo de Empreendedorismo Estratégico nos 

Micro e Pequenos Negócios Sustentáveis da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte” sintetiza os resultados alcançados por esta pesquisa, 

identificando que os fatores de busca de oportunidades se relacionam com 

habilidades técnicas, conhecimentos tácitos e demandas dos clientes. O 

aproveitamento se dá por meio da inovação na criação de produtos e serviços com o 

foco na substituição de produtos convencionais. A vantagem competitiva é baseada 

na gestão de recursos estratégicos permeada por recursos humanos e parcerias 

estratégicas. A criação de riqueza está relacionada aos benefícios individuais, 

sociais e organizacionais. 

  A pesquisa traz contribuições que podem somar a estudos futuros em torno 

das temáticas de empreendedorismo estratégico e de negócios sustentáveis durante 

o tempo da pandemia de Covid-19. 

A autora considera que a pesquisa pode ser ampliada e replicada em outras 

realidades e contextos, considerando empresas com características diferentes das 

empresas participantes ampliando, assim, o entendimento sobre as contribuições do 

empreendedorismo estratégico como um campo de estudo interessante para a 

gestão que vai além das fronteiras da academia, mas que implica gerar informações 

consistentes que contribuam com a gestão de empresários que buscam entender 

seu  modus operandi em busca de melhores resultados.  
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7.1 LIMITAÇÂO DE PESQUISA E CONTRIBUIÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

 Estudos que discutem a mesma temática considerando empreendedorismo 

estratégico em micro e pequenos negócios sustentáveis no Brasil não foram 

encontrados, caracterizando a originalidade desta dissertação. No entanto, esta 

apresenta limitações. 

Um fator limitante foi a realização da entrevista utilizando recursos digitais, em 

virtude do momento pandêmico enfrentado, não sendo possível a realização in-loco, 

como havia sido previsto no início do trabalho. Isso fez com que as análises 

ficassem restritas ao que foi dito pelos empresários e aos dados que puderam ser 

observados e coletados nos canais digitais das empresas, como sites e redes 

sociais oficiais.  

Outro fator limitante é a localização das empresas, que estão instaladas em 

uma mesma região - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esse 

fator pode ser considerado positivo na medida em que reflete uma visão do contexto 

regional, mas também pode não considerar fatores interessantes para analisar o 

empreendedorismo estratégico em micro e pequenos negócios sustentáveis que não 

são identificados devido à semelhança que permeia uma mesma região.  

 Com o objetivo de contribuir e ampliar pesquisas sobre empreendedorismo 

estratégico, o estudo deixa indagações que podem contribuir com estudos futuros: 

 

• Pesquisar e identificar, junto aos clientes, os principais benefícios 

apontados neste estudo na visão dos empresários para checar a 

identificação dos benefícios propostos pelos negócios sustentáveis e seu 

papel como agentes mobilizadores para as transformações sociais rumo 

ao consumo mais sustentável; 

• Ampliar a abordagem da pesquisa com a inclusão de demais atores:  

funcionários e parceiros estratégicos podem retratar mais fielmente e de 

forma ampla colocações apresentadas pelos empresários quanto aos 

valores e benefícios gerados pelas empresas;  

• Realizar estudos que contemplem outros segmentos e ramos de 

atividades, considerando que regiões diversas podem contribuir para a 

abertura de um discurso maior e considerando empresas de portes 
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maiores e diferentes para analisar o que alguns autores debatem - que 

pequenos negócios encontram mais facilmente oportunidades, mas que 

são as empresas maiores que normalmente se apropriam de valores e 

aproveitam as oportunidades - e como isso pode ser retratado dentro do 

ambiente de negócios sustentáveis;  

• Realizar pesquisas que também utilizem o modelo avançado de 

empreendedorismo estratégico para a análise de outros modelos de 

negócios, buscando evidenciar sua eficiência em apontar informações 

importantes para a gestão, como foi evidenciado nesta dissertação; 

• Propor estudos que possam validar o resultado desta dissertação, que 

identificou que os negócios sustentáveis são empresas que criam produtos 

por meio das pessoas, que geram valor e que atendem à demanda dos 

clientes e do mercado contando com parceiros estratégicos.  
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ANEXO A: ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

A seguir, é apresentado o roteiro de entrevista semiestruturada que foi 

realizada com o(s) proprietário(s)-dirigente(s) dos micro e pequenos negócios 

sustentáveis. É importante evidenciar que o roteiro serviu para manter uma estrutura 

semelhante entre os casos para que pudesse haver a replicação do estudo. Porém, 

algumas questões e alguns temas específicos que surgiram no meio das entrevistas 

podem ter sido acrescidos conforme repostas ou raciocínios dos entrevistados. 

 

1) Etapa: Dados Gerais 

 

1) Nome da Empresa: 

2) Endereço: 

3) Ano de abertura da Empresa: 

4) Número de Empregados: 

5) Nome do(s) Proprietário(s) – Dirigente(s): 

6) Formação Técnica, Profissional e Acadêmico: 

7) Histórico da Empresa (da origem até os tempos atuais): 

 

2) Etapa:  Atividade Empreendedora 

 

8) Qual era a atividade profissional que desempenhava antes de abrir a 

empresa? 

9)  Como essa atividade profissional contribuiu para a abertura da empresa? 

10)  Como você identificou a oportunidade de abrir a empresa? Como ela veio 

à tona? 

11)  O que te motivou a se tornar um empreendedor? Quais os fatores que 

mais contribuíram para você empreender? Conhecimentos e habilidades 

pessoais? Influencia organizacional? Fatores ambientais?  

12)  Qual ajuda externa você teve? Você teve conselheiros? Familiares? 

Ambiente? Como você desenvolveu essas “redes” e quanto tempo isso 

levou?  

13)  Possui outras empresas? Em que setor? O que te levou a abrir essa nova 

empresa? 
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14)  Quais são seus principais clientes e que valores seu negócio se propõe a 

entregar a eles? 

15)  Que percentual da receita está atrelado a esses clientes? 

 

3°) Etapa: Gestão Estratégica sob a Ótica do Empreendedorismo Estratégico: 

 

16) Tendo a liderança como referência, qual a importância de sua história, 

suas ações simbólicas, suas redes de contatos e sua capacidade de 

identificar pontos fortes e fracos na busca de novas oportunidades? 

17)  Diante da tomada de decisões para explorar uma nova oportunidade, 

quais os fatores que mais influenciaram: as demandas dos clientes, os 

conhecimentos tecnológicos, a cultura organizacional, as redes 

estabelecidas, o nível de suporte das partes interessadas, a experiência 

gerencial geral? 

18)  Com base no dinamismo do cenário econômico, as estratégias são: uma 

resposta às mudanças do mercado, exploração de competências, 

aproveitamento das competências ou busca de novas oportunidades? 

19)   Quais os maiores fatores de pressão no desenvolvimento de sua 

empresa? Como as políticas públicas, certificações, movimentos sociais 

despertam o interesse dos clientes? Como essas pressões são 

trabalhadas?   

20)  Quais foram os eventos estratégicos mais importantes para sua empresa 

(decisões críticas para os negócios ao longo do tempo)?  

21)  Como você avalia a questão e a influência das parcerias estratégicas e 

qual a importância das parcerias para a estratégia da empresa? 

22)  Quais são as razões que têm levado a empresa a buscar novos 

parceiros? Como ocorre e quais as principais ações para essa busca?  

23)  Como é o processo de inovação na empresa? 

24)  Quais são as fontes de informação que alimentam o processo de 

inovações em sua empresa? 

25)  Quais são as fontes de cooperação que alimentam o processo de 

desenvolvimento de inovação em sua empresa? 
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26)  Qual a importância da inovação e do processo de desenvolvimento de 

inovação na estratégia da empresa? Durante a crise da Covid-19, que 

estratégias têm sido abordadas pela empresa? 

27)  Como a sua atividade empreendedora, as parcerias que desenvolveu ao 

longo do tempo e o processo de desenvolvimento de inovação estão 

ajudando na gestão estratégica durante a Covid-19? 

28)  Como você identifica os valores criados por seu negócio e como eles 

estabelecem vantagens competitivas?  

29)  Que os benefícios podem ser apontados dos valores entregues 

resultantes da ação empreendedora e como são classificados quanto aos 

benefícios sociais, organizacionais e individuais?  

30)  Diante da relação com os clientes e parceiros (internos e externos), como 

os benefícios resultantes da ação empreendedora da empresa são 

percebidos?  
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ANEXO B: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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