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RESUMO
A proposta deste estudo é analisar, a partir de startups residentes em um hub que
apoia o empreendedorismo relacionado à tecnologia, a relação entre práticas que
refletem os princípios de governança estabelecidos pelo IBGC, adotados por
essas startups, com o desempenho desses empreendimentos. O estudo se justifica
pela escassez de pesquisas sobre o assunto no enfoque proposto, principalmente no
contexto brasileiro. Em geral, os estudos sobre governança são concentrados em
organizações de grande porte, capital aberto e/ou familiares que possuem estruturas
complexas e verticalizadas, diferente da composição das startups que em sua maioria
possuem uma estrutura diminuta, dinâmica e ágil, características estas que lhes
conferem maior dinamismo e agilidade. Outro motivo, é a relevância que esses
empreendimentos estão assumindo no contexto da inovação e na economia, por meio
da geração de empregos e também quanto ao volume de captação de aportes
financeiros obtidos por essas organizações nos últimos anos. Para a realização do
projeto foi empregado o método qualitativo e descritivo, com a aplicação de um estudo
de caso, realizado por meio dos dados coletados, com aplicação da análise de
conteúdo de Bardin (2011). Concluiu-se que as startups pesquisadas utilizam práticas
aderentes aos princípios de governança estabelecidos pelo IBGC (2014); as startups
pesquisadas tiveram melhora nos seus indicadores de desempenho dentro do período
pesquisado e sobre os parâmetros analisados; os gestores das startups pesquisadas
são favoráveis à adoção de práticas que refletem os princípios de governança; e por
fim, que a influência entre as práticas e o desempenho não foi possível de ser
efetivamente mensuradas.
Palavras-chave: Startups, Práticas de Governança, Desempenho.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze, through startups in a work center that supports
technology-related entrepreneurship, the relation between practices that reflect the
principles of governance established by the IBGC, which are adopted by these
startups, with these enterprises performance. Our research is justified by the lack of
research on the subject concerning our approach, mainly inside the Brazilian context.
Usually, studies on governance are focused in large organizations, open capital and/or
family related that have complex and vertical frameworks, and this is different from the
composition of startups that generally have small, dynamic and agile frameworks,
features that provide them with more dynamism and agility. Another reason for this
research to be carried out is how relevance these enterprises are becoming in the
context of innovation and economy, by creating jobs and by the volume of funding
raised in the recent years. Our research methodology approach was qualitativedescriptive. We carried out a case study through the data collected and we used the
content analysis of Bardin (2011). We were brought to a few conclusions: the
researched startups work under practices that are related to the principles of
governance which are issued by the IBGC (2014); they had an improvement in their
performance indicators within the studied time and concerning the analyzed
parameters; the managers of the researched startups are in favor of adopting practices
that reflect the principles of governance; and, finally, it was not possible to measure
the influence between the practices themselves and the performance indicators.
Keywords: Startups, Governance practices, Performance.
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INTRODUÇÃO
Muito já se debateu sobre a importância da adoção de boas práticas de
governança nas empresas, independente do porte, estágio de maturidade ou área de
atuação (IBGC, 2014), tanto em empresas de capital aberto como em empresas de
capital fechado (CANDELORO; BENEVIDES, 2014).
O tema governança voltou a ser fortemente debatido em decorrência dos
escândalos envolvendo grandes corporações ocorridos nas últimas décadas, fatos
estes que apontaram deficiências nos mecanismos de controle e gestão das
organizações. Desde então, diversos novos estudos sobre governança e suas práticas
foram desenvolvidos objetivando discutir e aprimorar esses mecanismos, visando não
somente atenuar as deficiências nas relações entre agente e principal (ARAGÃO;
PONTE; OLIVEIRA, 2010), mas, também, buscar maior eficiência nas organizações.
Estudos de Sine, Mitsuhashi e Kirsch (2006) apontam que empresas iniciantes
que possuem uma estrutura organizacional com clara definição de papéis e
responsabilidades de seus integrantes, reduzem as ambiguidades e incertezas,
propiciando maior foco e agilidade nas tomadas de decisões, condição esta que
possibilitaria um melhor desempenho em relação às demais organizações que não
possuem estrutura similar. Estudos realizados por Silveira (2002) e Lameira et al.
(2011), abordam as práticas de governança corporativa apontando uma correlação
positiva entre maior eficiência, valor e desempenho nas organizações que optam por
adotá-las.
Nessa pesquisa, confluente aos estudos citados, objetiva-se analisar a
influência das práticas que refletem os princípios de governança sobre o desempenho.
Porém, isso é feito no contexto que envolve as startups, que, para fins dessa pesquisa,
são entendidas como organizações voltadas para inovação, atuando em um cenário
de incertezas, em busca de um modelo de negócio promissor, repetível e escalável
(BLANK, 2010; GITAHY, 2011; LONGHI, 2011; RIES, 2011).
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As três startups envolvidas nesse estudo atuam em setores distintos, sendo
que uma delas atua na área ambiental, outra na área de Recursos Humanos é uma
uma fintech1 que atua na especificamente com cobrança.
O conceito de desempenho adotado nessa pesquisa é voltado ao contexto
organizacional, visando maior eficiência e execução dos objetivos da empresa
(PORTER, 1991; SINK; TUTLE, 1993; SEBRAE, 2007).
O desempenho organizacional é aferido mediante a análise dos indicadores
produzidos pela empresa, podendo ser estes indicadores de natureza financeira e não
financeira (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).
Podemos citar como exemplos de indicadores de desempenho a mensuração da
variação do faturamento, receita, base de colaboradores e clientes de uma
organização. Pois, são indicadores concernentes a realidade da maioria dos
empreendimentos entre eles as startups (SEBRAE, 2007; MIRANDA; SANTOS
JÚNIOR; DIAS, 2016).
No contexto das startups, empreendimentos que possuem uma estrutura
bastante distinta em relação às organizações convencionais, por ter em geral uma
estrutura organizacional mais horizontalizada, identifica-se também problemas que
apontam deficiência na gestão e controle. Estudos de Arruda et al. (2014), apontam
que vinte e cinco por cento das startups encerram suas atividades já no primeiro ano
por problemas relacionados à gestão e à captação de recursos.
Estudos similares realizados pela Anprotec (2012), e autores como Miozzo
(2015), Longhi (2011), Gitahy (2011), apontam diagnóstico semelhante ao indicarem
problemas de gestão, conflitos entre os sócios e a dificuldade de captação de recursos
financeiros como um dos maiores entraves para o sucesso das startups, ou seja,
problemas semelhantes aos de empreendimentos convencionais, que segundo
estudos podem ser mitigados por meio da adoção de práticas de governança
(SILVEIRA, 2002; SINE; MITSUHASHI; KIRSH, 2006; LAMEIRA et al., 2011).
Os autores Candeloro; Benevides e o IBGC (2014) defendem que a adoção de
práticas de governança é recomendada para todas as organizações independente do
porte ou ramo de atividade.

1

Startups que atuam na área financeira (FINTECHLAB, 2016).

15

Em função disso, o enfoque desse estudo é trazer um olhar sobre as práticas
de governança inseridas no ambiente de inovação e empreendedorismo voltados para
tecnologia, contextos onde estão inseridas as startups.
Cabe esclarecer que o hub no qual foi realizado a pesquisa, é, por definição
jurídica, classificado como uma associação. Mas, por não atender plenamente às
conceituações de associação, assim como também, não atende plenamente às
conceituações de incubadora, aceleradora ou coworking spaces, defendida nos
artigos acadêmicos e também por ser amplamente conhecido pelos seus integrantes
e demais agentes com os quais se relaciona como hub, será para fins dessa pesquisa
também denominado de tal forma.
Essa pesquisa é um estudo de caso de abordagem qualitativa e descritiva que
objetiva identificar por meio de entrevistas com os gestores, análise de documentos e
da observação não participante no hub e nas startups pesquisadas, a relação entre
práticas que refletem os princípios de governança com o desempenho das startups
pesquisadas.
1.1

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
Diante desse contexto, o estudo visa responder como práticas que refletem

os princípios de governança, adotadas por startups residentes em um hub,
influenciam o desempenho dessas startups?
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
Os objetivos gerais e específicos desse estudo são a seguir apresentados.
i.

Objetivo Geral

O Objetivo geral desse estudo é analisar como práticas que refletem os
princípios de governança, adotadas por startups residentes em um hub,
influenciam o desempenho dessas startups.
ii.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desse trabalho são:
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a) Identificar as práticas que refletem os princípios de governança adotados pelo
hub estudado;
b) Identificar as práticas que refletem os princípios de governança adotadas pelas
startups estudadas;
c) Identificar os resultados de desempenho alcançados pelas startups estudadas;
d) Analisar a influência das práticas sobre o desempenho das startups estudadas;
1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA.
Este estudo vem propor uma contribuição para os estudos de governança em
ambientes de inovação, a partir de um hub que apoia o desenvolvimento de startups,
fenômeno recente e ainda pouco explorado nesta temática; objetiva também,
identificar práticas de governança adotadas pelas startups pesquisadas que possam
ser aplicadas em outros empreendimentos sem grandes adaptações em sua estrutura;
ainda,

objetiva que essa pesquisa inspire futuros estudos sobre governança no

contexto das startups, uma vez que o número de startups no Brasil vem crescendo de
forma exponencial a cada ano e também a sua relevância no contexto econômico e
social
Embora existam estudos que correlacionem desempenho às práticas de
governança (SINE; MITSUHASHI; KIRSH; 2006; SILVEIRA, 2002; LAMEIRA et al.,
2011), tais estudos não abrangem o contexto em que estão inseridas as startups. De
outra forma, estudos realizados que contemplem a perspectiva de desempenho no
contexto das startups (MIRANDA; SANTOS JÚNIOR; DIAS, 2016), por sua vez não o
correlacionam com práticas de governança.
Outro ponto importante desse estudo é a sua realização no contexto brasileiro,
onde a maior parte dos estudos sobre governança são concentrados em organizações
de grande porte, capital aberto e/ou familiares, ou seja, organizações que possuem
estruturas complexas e verticalizadas, diferente da composição das startups que em
geral possuem um estrutura horizontalizada, diminuta, dinâmica e ágil.
Desse modo, a relevância desse estudo se dá pelo enfoque na análise da
relação entre as práticas que refletem o princípio de governança com desempenho de
startups residentes em um hub. Pois, existe uma preocupação da academia e da
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comunidade empresarial em entender os fatores que influenciam o desempenho
desses empreendimentos.
Estudos da Anprotec (2016), apontam que em 2016 o Brasil contava com mais
de cinco mil startups, gerando mais de cinquenta e três mil postos de trabalho e mais
de quinze bilhões de reais de faturamento, sendo que ainda permanece como um
aspecto preocupante nesse tipo de empreendimento o alto índice de mortalidade que
gira em torno de vinte e cinco por cento somente no primeiro ano (ARRUDA et al.,
2014), tendo como principais razões problemas de relacionamento entre sócios,
acesso a capital e gestão deficitária (MIOZZO, 2015).
1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Este projeto encontra-se estruturado em cinco capítulos e seus respectivos

subcapítulos.
O primeiro corresponde à Introdução, que apresenta um panorama do tema
pesquisado, objetivos e a respectiva justificativa que motivou a realização desse
estudo.
O segundo consiste na apresentação dos conceitos e fundamentos teóricos
que alicerçam essa pesquisa com apresentação dos conceitos e discussões sobre
governança, governança corporativa e práticas de governança. Busca-se, também,
contextualizar o universo escolhido para esse estudo apresentando o conceito de
ecossistema de inovação e as definições dos agentes que compreendem esse
ecossistema, tais como: startups, incubadoras, aceleradoras, coworking e as
principais fontes de recursos financeiros existentes nesses ecossistemas de inovação.
Por fim, finaliza-se o segundo capítulo com apresentação dos fundamentos teóricos
sobre o tema Desempenho.
O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização desse
estudo.
No quarto capítulo é realizada a apresentação e análise dos resultados da
pesquisa.
Por fim, no quinto capítulo, são relatadas as considerações finais e as
proposições de estudos futuros dentro do tema pesquisado.
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA

Este capítulo estabelece as bases teóricas sobre as quais se desenvolverá o
estudo. Está dividido em seis partes e nelas seus respectivos desdobramentos. Cada
subcapítulo traz a fundamentação teórica dos assuntos que são objeto deste estudo.
Inicia-se com um relato sobre a evolução do tema governança, governança
corporativa e suas respectivas conceituações por diversos autores. Em seguida
apresentam-se as práticas de governança, comentando também os princípios
segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
a adaptação desses princípios pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), os quais serão adotados como base desse estudo. No quarto subcapítulo
apresenta-se o significado do termo ecossistema de inovação e as definições de seus
componentes como startups, incubadoras, aceleradoras e espaço de coworking. Na
sequência serão apresentadas as fontes de recursos financeiros existentes nos
ecossistemas de inovação e, por fim, o conceito para desempenho adotado no
presente estudo.
2.1 GOVERNANÇA
O termo Governança atualmente é utilizado de forma bastante generalizada e
pelas mais diversas áreas, sendo seu correto entendimento condicionado à dimensão
a que ela se refere (CARNAÚBA, 2012).
Embora o termo remeta, de acordo com o senso comum, ao ato de governar,
Rosenau (2000) defende que governança é um fenômeno mais amplo que o
relacionado ao contexto de governo; é abrangente às instituições e implica no
estabelecimento dos meios pelos os quais pessoas e organizações atingem seus fins.
Este posicionamento é semelhante ao de Gonçalves (2006), que defende que a
governança diz respeito aos meios e processos utilizados para produzir resultados
eficazes.
Para Candeloro e Benevides (2014), o tema Governança deve ser de interesse
de todas as empresas que buscam crescer de forma sustentável e não somente pauta
das organizações maduras e estruturadas.
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Os autores Queiróz et al. (2012) identificam em seus estudos que empresas,
quando adotam uma estrutura de governança, possuem desempenho superior às que
não adotam. Corrobora para essa afirmativa o estudo de Silveira (2002) que identifica
uma correlação positiva entre a adoção de uma estrutura de governança nas
organizações e a percepção de valor para os investidores, assim como o estudo de
Ferreira et al. (2013), que aponta a existência de impactos positivos às empresas que
adotam mecanismos de governança, sendo essas mais atrativas aos investidores e
consequentemente, estas organizações, obtêm menores custos para captação de
recursos financeiros, condição que reflete de forma positiva no seu desempenho.
A resistência de parte dos gestores das organizações à adoção de uma
estrutura de governança, em grande parte decorre da correlação equivocada dessa
adoção às disfunções da burocracia que remetem ao engessamento e à perda de
eficiência na tomada de decisões (GODOI; SILVA, 2014). O que de fato é constatado
pelos estudos realizados é exatamente o caminho inverso. A adoção de uma estrutura
de governança não precisa ser complexa, pesada e burocrática. E, sim, ter clara
definição de papéis e responsabilidade de seus integrantes, independentemente do
número. De maneira que possa viabilizar a implantação de modelos de controle e
gestão eficazes que compreendam boas práticas de governança que estimulem a
eficiência, credibilidade e, consequentemente, um melhor desempenho frente às
organizações que não fazem tal adoção (QUEIRÓS et al., 2012; SILVEIRA, 2002;
FERREIRA et al., 2013).
2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA
O termo Governança Corporativa é relativamente novo, os primeiros estudos
sobre o tema foram iniciados com Berle e Means (1932), com a obra “A moderna
corporação e propriedade privada”, no qual os autores abordam a segregação da
gestão e propriedade, assim como apontam os potenciais problemas decorrentes
desse distanciamento, como as divergências entre os interesses dos executivos e dos
sócios das organizações.
Na sequência, Ronald Coase (1937) defende em sua obra “A Natureza da
Firma” que as firmas são organizações que produzem e comercializam bens e
serviços, agregando valor à matéria prima por meio do uso da tecnologia e, durante
essas transações, são incluídos os custos decorrentes desse processo.
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Esse estudo teve continuidade na década de 70 com Williamson (1975), na
obra “Mercados e Hierarquias” concentrando-se nos custos de transação e na
estrutura das organizações, procurando identificar como se dá a transação em si e
buscar a maior eficiência de tais custos, visando o equilíbrio econômico (SEIBERT,
2015). Williamson (1975) atribui ao sentido de governança como, sendo o instrumento
principal quando a ordem é alcançada por agentes distintos a partir de uma “relação
contratual incompleta, impossibilitando possíveis problemas e permitindo a obtenção
de ganhos comuns” (CARNAÚBA, 2012, p. 38).
Porém, foi com a obra “Teoria da Firma: Comportamento gerencial, custos de
agência e estrutura de propriedade” de Jensen e Meckling (1976), que o tema
governança corporativa ganhou efetiva repercussão. As principais contribuições dos
autores, nesse estudo, foram a criação de uma teoria de estrutura de propriedade das
empresas baseadas nos potenciais conflitos de interesse; definição de um novo
conceito de custo de agência apresentando sua relação com a dissociação de gestão
e propriedade e, também, a elaboração de uma nova definição do conceito de firma
como um mero artifício legal para estabelecer os relacionamentos contratuais entre
indivíduos (SAITO; SILVEIRA, 2008).
Em meados dos anos 80, o protagonismo de Robert Monks, advogado formado
em Harvard, executivo bem sucedido e acionista que desenvolveu seus
conhecimentos jurídicos a partir do cotidiano das empresas, impulsionou diversos
novos estudos sobre o tema Governança Corporativa e gerou demandas aos
legisladores por atualizações nas regulamentações direcionadas às relações entre
controladores e acionistas nas organizações, por meio do apontamento de lacunas
que deveriam ser corrigidas (ROSENBERG, 2000; ROSSETTI; ANDRADE, 2012).
Em 1992, o relatório Cadbury, lançado na Inglaterra, é o primeiro código de
boas práticas de Governança Corporativa. Nesse mesmo ano, a General Motors (GM)
foi a primeira empresa a divulgar código de governança elaborado por uma empresa,
movimento seguido pela maior parte das grandes corporações Norte Americanas,
segundo dados divulgados pelo fundo de pensão California Public Employees
Retirement System (IBGC, 2016).
No Brasil, em 1995, surge o Instituto Brasileiro de Conselheiros de
Administração (IBCA), que em 1999 passa a ser denominado como Instituto Brasileiro
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de Governança Corporativa (IBGC) (IBGC, 2010; PHILERENO et al., 2014). Neste
mesmo ano o IBGC lançou o primeiro Código de Melhores Práticas de Governança
Corporativa,

aderentes

ao

lançado

pela

Organização

de

Cooperação

e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), no ano anterior. O código criado pela OCDE
teve a participação de diversas entidades do setor empresarial, como sindicatos,
Banco Mundial e outras organizações (ROSSETTI; ANDRADE, 2012).
Escândalos financeiros ocorridos no final da década de 90 e início dos anos
2000, culminaram com a falência de organizações até então consolidadas em seu
mercado e com décadas de existência, gerando enormes prejuízos aos seus
acionistas. Tais fatos incentivaram a criação da lei Sarbanes-Oxley em 30 de Julho
de 2002 pelo senador do partido democrata Paul Sarbanes e pelo deputado do partido
republicano Michael Oxley. Essa lei representou a maior reforma no mercado de
capitais americanos desde sua regulamentação, iniciada após a crise financeira de
1929 e se aplica a todas as empresas nacionais ou estrangeiras que operam na bolsa
de valores dos EUA. A lei consiste basicamente, em tornar obrigatórias uma série de
medidas que são consideradas boas práticas de Governança Corporativa (ARAGÃO;
PONTE; OLIVEIRA, 2010; KOHLER, 2016).
Nota-se que o tema Governança Corporativa vem recebendo, ao longo dos
anos, novas perspectivas e definições. Seguem abaixo, algumas destas definições
por autores brasileiros, IBGC e pela OCDE:
Para os autores Rodrigues e Malo (2006, p. 35), interessados nas ações dos
agentes, a Governança pode ser entendida como:
Um sistema de ações no nível organizacional que garanta a direção, controle
e transparência das ações dos administradores, em face dos interesses dos
acionistas ou proprietários.

Outro ponto de vista da Governança Corporativa, agora pelo controle, Rabelo
e Silveira (1999, p. 5), definem a governança corporativa como um conjunto de
questões relativas às práticas de controle utilizadas nas grandes corporações.
Governança Corporativa é o sistema por meio do qual se exerce e se
monitora o controle nas corporações. Está claro, desde logo, que este
sistema está intimamente vinculado à estrutura de propriedade, às
características do sistema financeiro, à densidade e profundidade dos
mercados de capitais e ao arcabouço legal de cada economia.
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Ferreira et al. (2013, p. 136), explicam que o conjunto das Práticas de
Governança pode ser entendido como:
Uma estrutura de governança corporativa é associada à garantia dos direitos
de propriedade e à promoção de um ambiente benéfico ao investimento
privado. As empresas e os investidores precisam de um ambiente que os
incentive a alocar recursos de maneira mais eficiente.

A OCDE (2015, p. 9), reforça esse olhar sobre a estrutura, explicando que:
A governança corporativa fornece a estrutura por meio da qual os objetivos
da empresa são definidos e os meios para alcançar esses objetivos. Além de
como o monitoramento do desempenho são determinados.

Para essa pesquisa o conceito de Governança Corporativa utilizado será o
defendido pelo IBGC (2009b, o.19), que consoante às perspectivas apresentadas
entende Governança Corporativa sob a perspectiva de controle das ações dos
gestores da organização:
Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de
Administração, Diretoria e órgãos de controle.

Percebe-se que a governança, nessa perspectiva histórica apresentada, como
reforça os diversos autores citados que a conceituam, e vem ao longo do tempo
evoluindo enquanto sistema composto por um conjunto de práticas voltadas ao
exercício do melhor controle e gestão das organizações, afim de estabilizar as
relações entre os diversos participantes com os quais a organização interage, em
especial os gestores e proprietários.
No contexto das startups, situações semelhantes também ocorrem. Estudos de
Arruda et al. (2014) e Miozzo (2015), apontam que um quarto das startups encerra
suas atividades por problemas de relacionamento entre sócios, dificuldades de acesso
a capital e gestão deficitária. O IBGC (2014) defende que o desenvolvimento de uma
estrutura organizacional orientada por boas práticas de governança, qualquer que seja
o estágio, grau de maturidade e características da empresa, contribui para uma maior
eficiência administrativa, condições aderentes também à realidade das startups.
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2.3

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
Não há como abordar as práticas de governança sem antes mencionar os

princípios básicos que as alicerçam. O IBGC (2014) estabeleceu quatro princípios
básicos de governança corporativa os quais defende que, em maior ou menor grau,
permeiam todas as práticas de governança. Esses mesmos princípios serão utilizados
como parâmetros na identificação das práticas adotadas pelas startups pesquisadas,
são eles:
Transparência. Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas
as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por
disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à
otimização do valor da organização.
Equidade. Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios
e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
Prestação de Contas (accountability). Os agentes de governança devem
prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e
tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e
omissões e atuar com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.
Responsabilidade Corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela
viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades
negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando
em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro,
manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto,
médio e longo prazos. (IBGC, 2014, p. 20-21).

Segundo o IBGC (2014, p. 13), “as boas práticas de governança corporativa
convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a
finalidade de preservar e otimizar o valor da organização”.
Em consonância com o posicionamento do IBGC, Ferreira et al. (2013, p. 136)
pontuam que as “Práticas de governança são um conjunto de ações que tem por
objetivo alinhar interesses dos stakeholders e shareholders da organização”, e
ressaltam, ainda, os impactos positivos às empresas que adotam tais práticas:
As empresas, ao adotarem práticas de governança, passam a ser mais
atrativas, facilitando a captação de recursos e diminuindo o seu custo. O
menor custo de capital afeta de forma positiva o desempenho, contribuindo
para aumentar o valor e a rentabilidade da empresa. (FERREIRA et al, 2013,
p.136)
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Os autores Queiros et al. (2016), ressaltam a relevância das práticas de
governança nas organizações ao defender que elas garantem a eficiência desta por
meio da racionalidade nos processos e na gestão, independente do porte ou ramo de
atuação. Na mesma linha, Candeloro e Benevides (2014) argumentam que as práticas
de governança vêm ao longo do tempo transcendendo sua atuação, outrora, restrita
a apenas às organizações maduras e estruturadas.
Ferreira et al. (2013), aderente aos posicionamentos dos autores Candeloro e
Benevides (2014), IBGC (2014) e Queiros et al. (2016), complementa que a adoção
de práticas de governança varia de empresa para empresa de acordo com a
necessidade do negócio, ambiente regulatório e social nos quais essas organizações
estão inseridas e essas práticas refletem os princípios de governança, tendo como
objetivo principal prover maior sustentabilidade e longevidade à organização.
O estabelecimento de um conselho de administração e/ou consultivo onde
todos possam se posicionar e contribuir; a existência de um conselho fiscal; a
realização de auditoria externa e independente; a realização de assembleias para
tratar de assuntos relevantes da organização com participação de todos ou com os
representantes de todos os interessados; a divulgação de demonstrativos contábeis e
gerenciais;

de normativos estabelecendo direitos e deveres dos integrantes da

organização; o estabelecimento e divulgação de código de conduta; a clara definição
de metas e métricas de avaliação individual são exemplos de boas práticas de
governança (WEGNER, 2012; IBGC, 2014).
Em decorrência das startups possuírem uma estrutura diferenciada em relação
às organizações convencionais, algumas das práticas analisadas nessa pesquisa
podem não ser idênticas às usualmente adotadas, mas representar a adaptação de
algumas práticas visando a melhor adequação à realidade das organizações
estudadas, sem, no entanto, perder a sua essência balizadas nos princípios de
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa
promovidos pelo IBGC (2014).
As práticas relacionadas nessa pesquisa independente foram levantadas por
meio de entrevistas preliminares com os gestores das organizações pesquisadas e
são apresentadas na sequência.
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- Conselho de Administração e/ou Consultivo: “É parte fundamental da
estrutura de governança. Tendo como principais objetivos encaminhar os rumos do
negócio conforme o melhor interesse da empresa” (IBGC, 2014, p. 46).

- Atas de Reunião: o adequado registro e divulgação das atas são de suma
importância. Afim de apresentar as discussões e decisões tomadas nas reuniões ou
assembleias realizadas (IBGC, 2014).

- Relatórios Financeiros e Gerenciais: a função dos relatórios que contêm
informações financeiras e gerenciais é demonstrar real situação financeira e
econômica da organização, de forma a subsidiar o processo decisório (IBGC, 2014).

- Auditoria Externa: a contratação de uma auditoria externa e independente
contribui com a melhoria do controle e melhor gestão dos riscos da organização
(IBGC, 2014).

- Existência de mulheres no conselho e em cargos de gestão: a discussão
sobre a diversidade é alvo constante nos debates promovidos pelo

IBGC, que

incentiva a participação das mulheres em cargos de liderança nas organizações e nos
conselhos de administração. “A experiência demonstra que o conselho é mais efetivo
quando é composto com diversidade de formação, de experiências e de gênero”
(IBGC, 2014, p. 47).
Estudo realizado pela Korn Ferry Hay Group (2014) aponta uma correlação
positiva entre empresas que incentivam a diversidade e uma maior motivação dos
empregados para trabalhar e para inovar.

- Política de cargos e salários: o IBGC (2014) defende que as organizações
devem ter um procedimento formal e transparente de aprovação de suas políticas de
remuneração. A política de cargos e salários visa estabelecer de acordo com a
qualificação do profissional, suas responsabilidades perante a organização e seu
desempenho com a adequada contrapartida, atrelada à situação do mercado e ao
equilíbrio orçamentário da organização de forma a reter talentos e aumentar a
competitividade da empresa (ROCHA, 2015).
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- Código de conduta e conflito de interesses ou similares: “É o conjunto de
normas internas, suplementares às leis, regulamentos, contratos e estatutos sociais
com a finalidade de melhorar o relacionamento interno e externo da organização”
(IBGC, 2014, p. 64).
- Realização de Reuniões Periódicas: a realização de Reuniões periódicas,
sendo ordinárias ou extraordinárias, com delimitação clara de pauta e devido registro
em ata de todas as atividades nela ocorridas é um eficiente instrumento para que
todos os envolvidos possam discutir o direcionamento e acompanhar as atividades da
organização (IBGC, 2014).

- Equidade no peso das decisões dos fundadores versus demais
participantes em reuniões: o IBGC (2014) recomenda que para questões
deliberativas o peso da decisão de um conselheiro deve ser igual a de qualquer outro
conselheiro.
- Definição de Metas e Responsabilidade Individuais: a definição de metas
e responsabilidades individuais relaciona-se diretamente ao alcance dos objetivos
organizacionais (IBGC, 2014).
2.4

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO E SEUS COMPONENTES.
O Conceito de Ecossistema de Inovação remete à ideia de aglomeração de

empresas lançadas no início do século XX pelo economista inglês Alfred Marshall que
apontou vantagens decorrentes de empresas do mesmo setor estarem próximas
umas das outras (ANDERSEN, 2011).
Em meados dos anos 80, os economistas Bengt Ake Lundvall e Christopher
Freeman lançaram o conceito de “Sistema nacional de Inovação” que propunha
estruturar e regulamentar esse setor, tendo como referência países asiáticos que
foram bem sucedidos ao adotarem a ideia de aglomeração de empresas. Porém o
conceito ganhou força quando Michael Porter, em seu livro “A vantagem competitiva
das nações” apresentou o conceito de cluster que traz os mesmos elementos dos
autores anteriores, ressaltando as vantagens da colaboração entre empresas com
características semelhantes e que estão localizadas próximas umas das outras,
tornando-as mais eficientes (ANDERSEN, 2011). Existem diversos clusters, entre eles
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destacam-se os clusters da indústria automobilística, áudio visual, agricultura e
tecnologia da informação.
As grandes cidades, em decorrência de sua infraestrutura são os locais que
reúnem as melhores condições para se estabelecer o ecossistema de inovação
(Compass Global Startup Ecosystem, 2015), que são os ambientes que compreendem
os diversos agentes que promovem o empreendedorismo relacionado à tecnologia,
tais como: incubadoras, aceleradoras, associações, consultores, investidores, espaço
de trabalho cooperativo (coworking), prestadores de serviços e as startups. Ou seja,
o ecossistema de inovação possui preceitos semelhantes ao conceito de cluster
apontado por Michael Porter (ANDERSERN, 2011). A função desses ecossistemas é
promover a criação de uma rede de relacionamentos e colaboração entre todos esses
agentes, condição que se traduz na potencialização de competências e maior
desempenho desses players (BLANK, 2015).
Segundo o relatório Compass Global Startup Ecosystem (2015), a Cidade de
São Paulo figura entre as doze melhores cidades do mundo para se abrir uma startup.
Dados do mesmo relatório relatam que São Paulo concentra atualmente cerca de
trinta por cento das empresas de alto crescimento no Brasil, enquanto o Rio de Janeiro
corresponde a oito por cento do total. O Sul e o Sudeste, tal como ocorreu no processo
de industrialização no início do século passado, concentram o maior número dessas
empresas (FURTADO, 2005).
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Na figura a seguir, apresentamos o ranking das melhores cidades para abrir
uma startup, conforme consta no relatório Compass Global Startup Ecosystem (2015).
Figura 1 – Ranking global do ecossistema de startups.

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado no Relatório Compass Ecosystem Ranking 2015.

Fazendo um levantamento sobre a atuação das startups no Brasil, evidenciase o estudo desenvolvido pela Anprotec em parceria com o Sebrae, o qual aponta que
em 2016 o Brasil contava com aproximadamente trezentos e sessenta e nove
incubadoras em operação que apoiam 2310 startups incubadas e 2815 startups
graduadas2 que juntas geravam mais de cinquenta e três mil postos de trabalho e com
faturamento anual superior a quinze bilhões de reais (ANPROTEC, 2016). Estes
dados apontam que o ecossistema de inovação e tecnologia que compreende o
universo das startups é bastante dinâmico no Brasil.
2.4.1

STARTUPS
A revolução tecnológica dos últimos anos possibilitou o surgimento de uma

infinidade de empreendimentos baseados em tecnologia e, por meio dessa, a geração
de novos produtos e serviços. Esses nascentes empreendimentos, cujo foco é, por
2

Empresas que já passaram por todas as etapas de incubação e já estão atuando no mercado (ANPROTEC,
2016).
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meio da inovação, encontrar um modelo de negócio repetível e escalável (BLANK,
2010; GITAHY, 2011), são denominados de startups e estão impulsionando a
economia em diversos países e concorrendo fortemente com empresas até então
consolidadas em seu mercado. Ainda com relação à conceituação das startups,
Longhi (2011) e Gitahy (2011) concordam que as startups são nascentes empresas,
de pequeno porte em sua maioria, compostas pelos nomeados empreendedores e
com foco num desenvolvimento voltado para a inovação. Geralmente essas
organizações passam por enfrentamentos e situações adversas para que possam se
estabilizar fortemente no mercado competitivo. Os autores pontuam que estas
adversidades se traduzem, principalmente, em falta de investidores, parceiros, espaço
e funcionários qualificados e esses fatores implicam diretamente no sucesso do
empreendimento.
Ries (2011) descreve as startups como organizações de composição humana
que possuem como atribuição principal a entrega de um produto ou serviço inovador
em meio a condições de incerteza, de competitividade e de crise econômica, algo que
possa reproduzir ganhos lucrativos para a organização.
Para fins dessa pesquisa, startups são entendidas como organizações voltadas
para inovação, atuando em um cenário de incertezas, em busca de um modelo de
negócio promissor, repetível e escalável (BLANK, 2010; GITAHY, 2011; LONGHI,
2011; RIES, 2011). Inovador no sentido de se entregar um produto ou serviço sem
similar ou totalmente diferente dos ofertados pelos concorrentes. Ser atuante num
cenário de incertezas diz respeito ao fato de não haver garantias concretas do sucesso
do empreendimento, face aos diversos fatores internos e externos envolvidos, tais
como: existência de demanda para o produto ou serviço ofertado, gestão do
empreendimento e ação dos concorrentes. A busca de um Modelo de negócio
promissor, diz respeito ao potencial da forma de geração de receita perseguida para
o empreendimento. A forma como o negócio irá gerar receita é o principal aspecto que
definirá a sustentabilidade do empreendimento. Quanto a ser Repetível refere-se à
capacidade de entregar um mesmo produto ou serviço a diversos clientes com mínima
ou nenhuma adaptação. Por fim, quanto à Escalabilidade, corresponde à capacidade
de crescimento da organização sem impacto no modelo de negócio, de forma que as
receitas cresçam exponencialmente superiores à geração dos custos envolvidos para
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sustentar esse crescimento (BLANK, 2010; GITAHY, 2011; LONGHI, 2011; RIES,
2011).
Em todas as definições apresentadas nesse estudo para as startups, um
componente recorrente é o aspecto inovador do produto ou serviço a ser desenvolvido
por ela. É justamente esse aspecto inovador que possibilita que as startups venham
a concorrer fortemente com grandes organizações até então consolidadas e nos mais
diversos segmentos de mercado, tais como as indústrias da música e cinema, assim
como os setores de transportes e telecomunicações, entre outros. Podemos citar
como exemplos o impacto do Uber fazendo concorrência para os táxis, a Netflix
concorrendo com canais de TV por assinatura, o Whatsapp e outros aplicativos de
comunicação concorrendo com o setor de telefonia móvel (DRSKA; MANZONI
JUNIOR, 2015).
Essas transformações também chegaram ao setor financeiro que não ficou livre
da concorrência das startups. As denominadas Fintechs, startups voltadas para a
criação de soluções na área financeira (FINTECHLAB, 2016), estão trazendo grande
preocupação ao setor financeiro. Um exemplo da relevância das Fintechs foi a carta
endereçada aos acionistas enviada em 2014 por Jamie Dimon, então presidente do
JP Morgan, que escreveu: “O vale do Silício está chegando e trazendo um monte de
startups com cérebro e dinheiro para mudar nosso tradicional sistema bancário” (JP
MORGAN CHASE & CO, 2014, p. 28). Jamie fazia referência às chamadas Fintechs
e ao fato delas conseguirem captar em 2015, mais de 15 bilhões de dólares em
investimentos (FINTECHLAB, 2016).
No Brasil, diferentemente do que se acompanha nos EUA, esse fenômeno é
menos expressivo por conta da alta concentração do mercado bancário, onde poucos
bancos múltiplos atuam (GELEILATE; FORTE, 2012). Essa condição gera, na
realidade, uma oportunidade para os bancos, no Brasil, que se aproximam de muitas
dessas startups buscando construir parcerias comerciais e até o momento coexistindo
sem muito impacto na participação de mercado dessas grandes instituições: “No Brasil
o faturamento das Fintechs ainda não se aproxima das gigantes internacionais, mas
já equivale ao faturamento do décimo sexto maior banco Brasileiro que foi de 173
milhões de reais” (FINTECHLAB, 2016, p. 10). Quanto à captação de recursos, juntas
as Fintechs brasileiras já captaram mais de 1bilhão de reais e o crescimento médio
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de novos empreendimentos nesse segmento foi de 87% somente no último ano
(FINTECHLAB, 2017).
Atualmente no Brasil há 247 Fintechs, distribuídas nas categorias conforme
quadro a seguir:
QUADRO 1 – CATEGORIA DAS FINTECHS ATUANTES NO BRASIL.
CATEGORIA

PERCENTUAL DO TOTAL

PAGAMENTOS

32

GESTÃO FINANCEIRA

18

EMPRÉSTIMOS

13

INVESTIMENTOS

8

FUNDING

7

SEGUROS

6

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

5

CRYPTOCURRENCIES E DLTS

5

CAMBIO

4

MULTISERVIÇOS

2

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em FINTECHLAB (2017).

Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Startups
(ABSTARTUPS, 2016), de 2011 até 2016, indiferente à crise, o número de novas
startups não parou de aumentar no Brasil. O levantamento realizado estima que
atualmente existe algo em torno de 10.000 startups em atividade no Brasil, sendo que
há mais de 3.000 startups cadastradas na base de dados da AB Startups, a taxa de
crescimento desses novos empreendimentos foi superior a 18% somente nos seis
primeiros meses de 2015.
Na sequência, discorremos sobre as incubadoras e aceleradoras, agentes que
contribuem imensamente para o fomento desse setor.
2.4.2 INCUBADORAS E ACELERADORAS
Os empreendedores que pretendem criar uma startup normalmente buscam o
apoio de aceleradoras ou incubadoras para materializarem os seus objetivos.
Aceleradoras e incubadoras são organizações que tem o objetivo de apoiar o
empreendimento na sua fase inicial de atividade, fornecendo consultoria especializada
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e apoio nas várias fases do negócio, possibilitando maiores chances de sobrevivência
desses empreendimentos (COHEN; HOCHBERG, 2014).
As incubadoras no Brasil surgiram na década de 80 por incentivo do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que em 1984
implantou, por meio de programas de incentivo à incubação, o primeiro programa de
parques tecnológicos no Brasil em instituições localizadas nos estados de São Paulo,
Santa Catarina, Paraíba, Amazonas e Rio Grande do Sul (TORRES et al., 2016).
O Brasil, na américa latina, se destaca em relação aos demais países na
implantação e maturidade de incubadoras e parques tecnológicos. Nosso processo
de implantação iniciou-se na década de 80, em países como Colômbia e Argentina
esse processo começou somente a partir dos anos 90. O modelo Brasileiro de
incubação também se diferencia, sendo mais sensível à inovação e à tecnologia em
relação aos vizinhos latinos que voltam suas atividades para a prestação de serviços
não necessariamente relacionados à tecnologia (TORRES et al., 2016).
A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC) conceitua Incubadoras e parques tecnológicos da seguinte
forma:
Incubadoras de empresas e parques tecnológicos são entidades promotoras
de empreendimentos inovadores. A incubadora de empresas tem por objetivo
oferecer suporte a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias
inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso (ANPROTEC,
2012, p. 5).

A definição adotada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI),
contida no Manual para Implantação de Incubadoras (BRASIL, 2000, p. 6), é a
seguinte:
Incubadora é um mecanismo que estimula a criação de micro e pequenas
empresas industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de
manufaturas leves por meio da formação complementar do empreendedor
em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o
processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas.

Os autores Cohen e Hochberg (2014) argumentam que a literatura ainda não é
clara quanto à diferenciação entre incubadora e aceleradoras. Entretanto, todas têm
o objetivo principal de possibilitar maiores chances de sobrevivência da incubada para
além do período de residência. Já os autores (COHEN; HOCHBERG, 2014, p.9,
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tradução do autor) estabelecem uma distinção entre incubadoras e aceleradoras
quanto aos propósitos:
As incubadoras são projetadas para fomentar empreendimentos nascentes
amortecendo-os dos impactos do ambiente externo, proporcionando-lhes
espaço para crescer protegidas das forças de mercado. Em contraste as
aceleradoras são projetadas para acelerar as interações com o mercado. A
fim de ajudar ao empreendimento a aprender e se adaptar rapidamente.

Para o SEBRAE (2015), as diferenças entre incubadoras e aceleradoras
evidenciam-se quanto ao estágio dos empreendimentos apoiados e a contrapartida
financeira. Nas incubadoras que geralmente contam com o apoio de universidades e
aporte de verbas públicas, os empreendimentos podem partir de apenas uma ideia
promissora até o desenvolvimento do produto ou serviço e o processo de incubação
gira em torno de um ano. Em geral, como contrapartida, as incubadoras cobram
aluguéis, em sua grande maioria com preços subsidiados, e, em alguns casos cobram,
também, um percentual do faturamento do empreendimento pelo período de
incubação.
As aceleradoras, que contam com investimentos privados, buscam startups que
já possuam um produto ou serviço definido. Também prestam serviços de apoio
técnico, gerencial e formação complementar para alavancar o desenvolvimento do
produto ou serviço, tal como uma incubadora, mas também aporta capital no
empreendimento e, em contrapartida, cobra uma participação no empreendimento
que gira em torno de cinco a vinte por cento (ANPROTEC, 2012; COHEN;
HOCHBERG, 2014; SEBRAE, 2015).
Um estudo desenvolvido pela Anprotec (2012), com apoio do MCTI, aponta que
em 2011 o Brasil contava com aproximadamente trezentos e oitenta e quatro
incubadoras no país, apoiando aproximadamente cinco mil empreendimentos.
Estudos de Arruda et al. (2014) e do SEBRAE (2016b) reforçam a importância das
incubadoras e aceleradoras quando apontam que uma startup, ao possuir o apoio de
uma incubadora ou aceleradora, tem quatro vezes mais chances de sobreviver após
o primeiro ano de existência em comparação a uma startup que surge fora desses
ambientes.
Porém,

mesmo

dentro

desses

ambientes

a

mortalidade

desses

empreendimentos ainda é expressiva e parte desse problema decorre do
desnivelamento da qualidade dos serviços prestados entre as diversas incubadoras
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existentes. Diante desse problema e para tentar melhorar o desempenho, a gestão
dessas incubadoras e reduzir a mortalidade das startups incubadas, a Anprotec, em
conjunto com o Sebrae, desenvolveu uma plataforma que visa promover a melhoria
nos resultados das incubadoras de diferentes setores de atuação. Essa plataforma,
denominada de Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos
(CERNE), possui quatro distintos estágios de maturidade que são uma espécie de
certificação de qualidade para as incubadoras que adotam determinadas práticas ao
seu modelo de gestão (ANPROTEC, 2016).
Essa certificação possuiu inspiração nos similares internacionais Small
Business Development Centers (SBDS) que atuam junto às micro e pequenas
empresas norte-americanas e na similar europeia denominada Business Innovation
Centers (BICS) que atua em toda a Europa (PALADINI; ROSS; OLIVEIRA, 2010).
Atualmente, cerca de 123 incubadoras em todo o país possuem algum nível de
certificação CERNE (ANPROTEC, 2016). Essa iniciativa da ANPROTEC, em conjunto
com o SEBRAE, defende que a adoção de boas práticas ao modelo de gestão das
incubadoras impactam no sucesso das startups e na sua capacidade de geração de
empreendimentos inovadores (ANPROTEC, 2016).
Nessa pesquisa não se descarta a influência do hub na adoção de práticas de
governança pelas startups residentes.

No entanto essa influência, se ocorre,

acontece de forma espontânea, eventual, voluntária e não intencional como propõe o
modelo do CERNE junto às incubadoras.
Esta preocupação quanto ao papel das incubadoras na efetiva contribuição ao
desenvolvimento das startups, também é evidenciada no estudo de Carvalho e
Carvalho Junior (2003) ao avaliarem a qualidade dos serviços e instalações das
incubadoras. O estudo dos autores traça, também, o perfil do empreendedor que
busca o apoio das incubadoras. Os grupos que se destacam são os de
empreendedores que já tiveram experiências anteriores, seguido dos grupos de
profissionais liberais e estudantes universitários. Esse levantamento se opõe à
percepção generalizada de que esses empreendimentos são, em sua maioria,
idealizados e conduzidos por amadores instalados em suas garagens.
A atenção às características do empreendedor que busca o apoio das
incubadoras, também é foco do estudo de Fragoso (2016), ao evidenciar a
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necessidade de características, além do conhecimento técnico, como a capacidade
de trabalhar em equipe, a resiliência, perseverança e capacidade de enfrentar
frustrações. Tais fatores impactam no nível de aprendizagem, na construção de
relacionamentos e consequentemente no desempenho das startups.
Quanto ao desempenho das startups, estudo realizado por Miranda, Santos
Júnior e Dias (2016), analisa as influências de variáveis ambientais com o
desempenho das startups. Os autores recomendam aos gestores e colaboradores das
startups a formalização da estrutura e dos processos direcionados para a tomada de
decisão estratégica de forma a reduzir os riscos do empreendimento.
2.4.3 COWORKING
Neste capítulo, a pesquisa aborda o conceito de coworking, embora já tenha
sido justificado na introdução que o hub não se enquadra no conceito de coworking
propriamente dito. Essa palavra está contida na razão social do hub, motivo pelo qual
se faz necessário o aprofundamento no tema. Além do fato de que esses ambientes
também compõe o ecossistema de empreendedorismo e inovação.
Há duas dimensões distintas relacionadas ao termo coworking dentro do
ecossistema de inovação que com frequência geram dúbias interpretações. Essas
dimensões são relacionadas ao conceito associado a espaço e ao conceito associado
ao trabalho colaborativo.
O termo coworking spaces relaciona-se aos espaços compartilhados que,
possuem uma estrutura física e de prestação de serviços semelhantes às incubadoras
e aceleradoras e que, até certo ponto, também geram conveniência, comodidade,
networking, trocas de experiências, ofertando também espaços adequados para a
realização de eventos e de programas de capacitação. Eles são, na prática,
empreendimentos imobiliários que buscam auferir lucro da locação do espaço e da
prestação dos serviços oferecidos. Não possuem maior vínculo com as startups e nem
possuem interesses nos produtos ou serviços desenvolvidos (LEFORESTIER, 2009),
diferentemente da condição das incubadoras e aceleradoras que têm interesse direto
no produto ou serviço que está sendo desenvolvido (SEBRAE, 2015).
Outro fator que potencializa o sucesso de um espaço de coworking é destacado
por Leforestier (2009) como sendo a perspectiva de que tais locais de trabalho sejam
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uma necessidade real das startups, porém, a efetivação de um destes espaços é uma
escolha que dependerá exclusivamente da modalidade ou perfil de trabalho adotado
por cada empreendedor. Diante desse contexto e face às inegáveis contribuições
desses espaços para o fomento ao empreendedorismo, os coworking spaces também
compõem o ecossistema de inovação (LEFORESTIER, 2009).
Uma outra dimensão para o termo coworking é destacada por Munhoz et al.,
(2013) que evidencia o aspecto do coworking relacionado ao trabalho colaborativo.
Ressaltam os autores a necessidade da colaboração de todos os envolvidos para que
a inovação realmente ocorra em meio a um sistema de coworking, pois nos espaços
em que se desenvolve este tipo de trabalho compartilhado a participação e o bemestar devem ser vastamente valorizados, afinal, para a elevação da criatividade e
resultados de caráter inovador se faz impreterível que exista um ambiente de trabalho
harmonioso e colaborativo. Os autores salientam ainda a necessidade de se levar em
consideração as características individuais de cada pessoa, para que se encontre
realmente envolvida neste clima colaborativo necessário à atividade de coworking.
Importante que nesses ambientes se respeite as características individuais de cada
agente e também que tais espaços possam prover momentos de privacidade e
silêncio, que categoricamente são tão valorizadas quanto aspectos coletivos.
Isto ocorre por que a intencionalidade do coworking é possibilitar que todos
estejam focados nos objetivos de compartilhar e se relacionar. Porém, a depender das
características do profissional, o inside inovativo pode somente surgir em momentos
de individualidade.
2.5 FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS EXISTENTES NOS ECOSSISTEMAS
DE INOVAÇÃO.

Tal como sinalizado no relatório da Anprotec (2012), pelos autores Miozzo
(2015), Longhi (2011) e Gitahy (2011), um dos maiores entraves para as startups no
Brasil é o acesso ainda restrito a linhas de crédito que possibilitem a alavancagem
dos seus projetos.
No geral, a hipótese de se obter crédito via financiamento bancário é
geralmente descartada, seja pelas dificuldades das startups em atender aos
parâmetros das políticas de crédito dessas instituições financeiras, ou pelas elevadas
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taxas de juros cobradas que inviabilizam os projetos. Devido a essa dificuldade uma
das fontes de recursos mais comuns de crédito para as startups numa fase inicial de
desenvolvimento do produto ou serviço são os recursos próprios, que são
provenientes dos criadores do empreendimento e, em alguns casos, envolvem até os
círculos familiares e de amigos (MIOZZO, 2015) sendo essa a forma de investimento
mais comum no universo das startups (SPINA, 2015).
Além do capital próprio, que na grande maioria das vezes não é suficiente para
dar continuidade ao projeto, existe, inserido nesse ecossistema de inovação onde
estão as startups, a possibilidade da obtenção de capital de terceiros por meio da
chamada indústria do capital de risco (ABVCAP, 2015). Santos (2005) conceitua o
termo capital de risco como uma atividade que envolve investidores que apostam num
empreendimento promissor, porém incerto, e que foi elaborado por empreendedores
que são isentos da responsabilidade de reembolso em caso de insucesso do
empreendimento.
Para Lima e Perroti (2007), Capital de risco é uma modalidade de investimento
na qual investidores aplicam recursos em empresas com expectativa de rápido
crescimento e elevada rentabilidade em troca de participação societária nesses
empreendimentos.
As principais modalidades de capital de risco no que concerne a esse
ecossistema são: investidores anjos, capital semente, Venture Capital e Private
Equity.
Investidores Anjos são profissionais experientes que, de forma individual ou
coletiva, aportam capital em empreendimentos ainda numa fase anterior ao
desenvolvimento do produto ou serviço (CARVALHO; RIBEIRO; FURTADO, 2006)
com objetivos de auferir retornos financeiros após o lançamento do negócio (GITAY,
2011). Para mitigar os riscos, atuam ativamente na tomada de decisão do
empreendimento tornando-se sócio da organização (WONG, 2002; GITAY, 2011).
Nos Estados Unidos, onde esse modelo é mais difundido, os investidores anjos tem
papel fundamental em suprir os gargalos em relação à necessidade de financiamento
na faixa compreendida entre 100 mil dólares e 2 milhões de dólares com aportes
individuais ou coletivos por meio de associações de anjos (ROSENBERG; SOHL,
2003). No Brasil, ainda são baixos os números de investidores anjos e de associações
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de anjos. Os valores de investimento para cada empreendimento no país giram em
torno de 50 mil reais a 500 mil reais (GITHAY, 2011).
O capital semente é uma modalidade de investimento uma camada acima dos
investidores anjos. Em geral os financiamentos giram em patamares mais elevados
em torno de 500 mil reais a 2 milhões de reais (GITHAY, 2011), são aportados em
empreendimentos que já iniciaram suas atividades operacionais e sua finalidade é
fornecer recursos financeiros para possibilitar a estruturação e ampliação do
empreendimento (ABVCAP, 2015).
O Venture Capital e o Private Equity se diferenciam quanto à finalidade. No
Venture Capital os aportes são feitos para empreendimentos mais estruturados e
numa fase de desenvolvimento mais madura. Nessa fase a empresa está em
processo de consolidação no mercado, os aportes giram em torno de 2 milhões de
reais a 10 milhões de reais. Durante essa etapa a atuação dos investidores é mais
ativa no acompanhamento e na gestão do empreendimento, buscando preparar a
empresa para uma futura venda, fusão ou abertura de capital no futuro (RIBEIRO,
2005; GITHAY, 2011; ABVCAP, 2015).
Private Equity são fundos de investimentos destinados a apoiar as
organizações nos processos de fusões, venda e abertura de capital. Em geral, os
valores envolvidos giram acima dos 10 milhões de reais (RIBEIRO, 2005; GITHAY,
2011; ABVCAP, 2015).
Os recursos dos investidores anjos, capital semente, Venture Capital e Private
Equity são formados normalmente por meio de fundos de participação que são
compostos por investimento proveniente de fundos de pensão, investidores
internacionais e investidores qualificados que investem em diversas empresas e assim
diversificam o risco. Esses investidores formam a nova estrutura societária do
empreendimento, os quais, por meio de seus representantes, atuam direta ou
indiretamente na gestão do empreendimento que recebeu o aporte de capital. Essa
atuação colabora para a organização crescer mais rapidamente e com maiores
chances de sucesso. Em situações de aporte de capital como as citadas é comum
observar startups com pouco tempo de vida tornarem-se sociedades anônimas (S.A)
e demandarem, por força de lei ou por exigência dos investidores, a implantação de
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práticas de governança para que o investimento e o seu respectivo retorno sejam
viabilizados (WONG, 2002; GITAY, 2011; ABVCAP, 2015).
Identifica-se nas diversas modalidades de investimentos apresentadas que a
complexidade e as demandas por salvaguardas também aumentam em função dos
valores aportados. Em alguns casos, ocorre até mesmo a alteração da estrutura
societária como consequência da origem do capital (ABVCAP, 2015).
Em comum, todas essas modalidades de investimentos apresentam premissas
tais como: clara definição do plano de negócios constando o potencial e risco do
empreendimento, nível de conhecimento e capacidade técnica dos empreendedores.
Nesse sentido, a adoção de boas práticas de governança favorece a execução de um
adequado modelo de gestão, o que influencia positivamente na decisão de
investimento e consequentemente no desempenho dessas organizações (SILVEIRA,
2002; FERREIRA et al., 2013; SCHWACH E ASSIS, 2015; QUEIRÓS et al., 2016),
fato que vem ao encontro da proposta desse estudo.
2.6

DESEMPENHO
O termo desempenho é genérico e possui diversas abordagens teóricas, a

maioria delas é relacionadas à teoria das organizações e gestão (MURPHY;
TRAILER; HILL, 1996).
Nesse estudo, o termo desempenho é aplicado ao contexto organizacional,
voltado para o resultado do negócio, este é são aferido mediante a análise dos
indicadores produzidos pela empresa (SEBRAE, 2007).
Os autores Venkatraman e Ramanujam (1987), consideram o desempenho
organizacional como uma medida da eficácia organizacional no seu contexto mais
amplo. Em seus estudos, os autores defendem que os indicadores de desempenho
voltados para o contexto organizacional atendem às dimensões de natureza financeira
e não financeira, sendo que os indicadores de natureza financeira dominam a maior
parte das pesquisas. Os autores, também, defendem a existência de convergência
dessas duas dimensões sem apontar que haja consenso sobre qual a melhor forma
de medir o desempenho organizacional. Os autores apontam que cada uma das
dimensões possui vantagens e limitações, sendo que a adoção de uma ou ambas
dependerá do objetivo e abordagem da pesquisa.
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Para Porter (1991), o desempenho organizacional é aferido por meio da análise
de indicadores que visam melhorar o planejamento e a execução dos objetivos e
politicas organizacionais, sendo esses indicadores alinhados à estratégia do negócio.
Aderentes ao raciocínio de Porter, Venkatraman e Ramanujam, os autores Sink
e Tuttle (1993) entendem o desempenho organizacional como o produto da
mensuração dos objetivos das empresas e em geral é analisado em função da
eficiência, eficácia e efetividade da organização.
Autores nacionais como Siqueira, Rosa e Oliveira (2003) e Coelho (2004)
acrescentam que esses indicadores, por meio de medições previamente estipuladas,
demonstram a realidade organizacional, possibilitando concluir ou questionar como
está o desempenho da organização. Essa aferição é de suma importância para um
gerenciamento mais realista de seus recursos e para garantir a sustentabilidade da
organização.
Coelho (2004), alinhado ao posicionamento dos autores Venkatraman e
Ramanujam, acrescenta que os indicadores de desempenho podem ser obtidos de
diversas fontes da organização por meio de parâmetros quantificáveis, a exemplo de
informações de natureza financeira, como a comparação entre períodos distintos do
faturamento da organização, suas receitas líquidas e demais dados contábeis e
também por parâmetros qualificáveis, a

exemplo informações de natureza não

financeira, como indicadores de satisfação de clientes, abrangendo a percepção
sobre a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela empresa e a sua imagem.
Em um levantamento realizado sobre a natureza das pesquisas sobre o tema
Desempenho, os autores Carneiro et al. (2005) argumentam que a maioria dos
estudos foca sua atenção em aspectos específicos, ou voltados exclusivamente para
aspectos de natureza financeira, na maior parte dos estudos levantados, ou voltados
exclusivamente para aspectos de natureza não financeira. Isso ocorre, segundo os
autores, devido a limitações de tempo, recursos, disponibilidade de dados e também
aos objetivos específicos das pesquisas realizadas. É importante ressaltar, que
embora as pesquisas sobre Desempenho contemplem em sua maioria aspectos de
natureza financeira, nenhum dos autores citados nessa pesquisa exclui a relevância
dos indicadores de natureza não financeira ou se posicionam sobre qual o melhor
modelo para aferir o desempenho nas organizações.
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A mensuração de desempenho de uma startup, segundo Miranda, Júnior e Dias
(2016), deve considerar indicadores consistentes e concernentes aos objetivos do
empreendimento, até mesmo para minimizar as incertezas provenientes do ambiente
e da aceitabilidade dos produtos e serviços relativos a essas organizações.
Nesse estudo, o termo desempenho é entendido como indicadores produzidos
pela empresa de natureza financeira e não financeira que buscam expressar o
resultado do negócio (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE,
2007).
No quadro seguinte serão apresentados os indicadores de desempenho que
serão verificados nas startups pesquisadas:
QUADRO 2 – FATORES DE DESEMPENHO ANALISADO NAS STARTUPS
Número de
colaboradores

Fator de natureza não financeira - Verificar se houve
variação no número de colaboradores. Uma variação
positiva indica um potencial crescimento da organização
que se traduz em melhor desempenho (MURPHY;
TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE,
2007).

Número de Clientes

Fator de natureza não financeira - Verificar se houve
variação no número de clientes. Uma variação positiva
indica um potencial crescimento da organização que se
traduz em melhor desempenho (MURPHY, TRAILER;
HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).

Faturamento

Fator de natureza Financeira - Verificar se houve
variação no faturamento da organização. Uma variação
positiva indica um potencial crescimento da organização
que se traduz em melhor desempenho (MURPHY;
TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE,
2007).

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado nos autores Murphy, Trailer e Hill, 1996; Coelho, 2004; SEBRAE,
2007.
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QUADRO 2 – FATORES DE DESEMPENHO ANALISADOS NAS STARTUPS
(Continuação...)

Fator de natureza Financeira - Verificar se houve
variação na receita líquida da organização. Uma
Receita Líquida

variação positiva indica um potencial crescimento da
organização que se traduz em melhor desempenho
(MURPHY et al., 1996; COELHO, 2004; SEBRAE,
2007).

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado nos autores Murphy, Trailer e Hill, 1996; Coelho, 2004; SEBRAE,
2007.

O desempenho das startups pesquisadas é aferido mediante a análise da
variação entre os indicadores definidos. Serão obtidas também, as percepções dos
gestores das startups quanto aos dados apurados, de forma a contribuir com
informações adicionais, uma vez que a simples identificação de variação desses
indicadores por si só pode limitar as conclusões sobre o desempenho dessas startups.
Nesse capítulo foram apresentadas algumas das mais relevantes definições
para o termo desempenho, a perspectiva sobre o tema que será utilizada nessa
pesquisa, as limitações e os parâmetros sob os quais será analisado o desempenho
das startups pesquisadas.
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3 METODOLOGIA

Para a realização desse estudo, que busca analisar a influência de práticas de
governança no desempenho das startups pesquisadas, foi utilizado o estudo de caso
como método, pois o mesmo é indicado quando o contexto é relevante e específico,
não se busca a generalização e sim a melhor compreensão de um fenômeno e o
enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real (YIN,
2010).
Na sequência apresentam-se os principais aspectos da metodologia proposta
e do caso analisado nesta pesquisa.

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Yin (2010) argumenta que o estudo de caso é adequado para responder
questões propostas de “como” e “por que”. Esse estudo buscou averiguar como as
práticas que refletem os princípios de governança, adotadas por startups
residentes em hub, influenciam o desempenho dessas startups.
Para tanto, busca-se responder às seguintes questões a seguir.
3.1.1 PERGUNTAS DE PESQUISA
Diante do problema especificado, as perguntas que essa pesquisa propõe
responder são:

A) Quais as práticas que refletem os princípios de governança adotadas pelo hub
estudado?
B) Quais as práticas que refletem os princípios de governança adotadas pelas
startups estudadas?
C) Quais os resultados de desempenho alcançados pelas startups estudadas?
D) Como é a influência das práticas sobre o desempenho das startups estudadas?
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3.1.2 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE
Neste item são apresentadas as categorias analíticas que compõem o estudo.
Para cada uma delas foi elaborada sua definição constitutiva e operacional.

A

definição constitutiva busca apresentar a categoria conceitualmente, enquanto que a
definição operacional apresenta como se observa e se mensura tal categoria
(KERLINGER, 1980).
Cada categoria e seus elementos foi analisada a partir das entrevistas
semiestruturadas com gestores do hub, gestores das startups residentes participante
do estudo, análise de documentos do hub e startups residentes participantes do
estudo e das observações não participantes realizadas.

A) Práticas de Governança:
QUADRO 3 – CATEGORIA DE ANÁLISE – PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
CATEGORIA DE ANÁLISE

Práticas de Governança
PRINCÍPO DE
TRANSPARÊNCIA,
IBGC (2014).

OBJETO DE ANÁLISE

UNIDADES DE ANÁLISE

- Conselho de
Administração e/ou
Consultivo;

- Gestores do hub;

- Atas de Reunião;

- Documentos do hub e
das startups.

- Gestores das startups;

- Relatórios Financeiros e
Gerenciais;
- Auditoria Externa;
- Código de Conduta e
Conflito de interesse ou
similares;
- Definição de Metas e
Responsabilidades
individuais.

Práticas de Governança
PRINCÍPO DE EQUIDADE
IBGC (2014).

- Existência de Mulheres no
conselho e em cargos de
gestão;

- Gestores do hub;

- Política de cargos e
salários

- Documentos do hub e
das startups.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

- Gestores das startups;
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QUADRO 3 – CATEGORIA DE ANÁLISE – PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
(Continuação...)
CATEGORIA DE ANÁLISE

Práticas de Governança
PRINCÍPO DE EQUIDADE
IBGC (2014).

OBJETO DE ANÁLISE

UNIDADES DE ANÁLISE

- Existência de código de
conduta e conflito de
interesses ou similares;

- Gestores do hub;

- Realização de Reuniões
periódicas;

- Documentos do hub e
das startups.

- Gestores das startups;

- Equidade do peso das
decisões dos fundadores
versus demais participantes
em reuniões.

Práticas de Governança
PRINCÍPO DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS, IBGC (2014).

- Relatórios Financeiros e
Gerenciais;
- Auditoria Externa;
- Realização de Reuniões
periódicas;

- Gestores do hub;
- Gestores das startups;
- Documentos do hub e
das startups.

- Definição de metas e
responsabilidades
individuais.

Práticas de Governança
RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA, IBGC
(2014).

- Conselho de
Administração e/ou
Consultivo;
- Atas de Reunião;
- Código de Conduta e
Conflito de interesses ou
similares;
- Definição de Metas e
responsabilidades
individuais.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

- Gestores do hub;
- Gestores das startups;
- Documentos do hub e
das startups.
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DC – Práticas de Governança: São as ações objetivas, convertidas dos
princípios de governança e são os meios pelo o qual a governança
efetivamente se manifesta (IBGC, 2014).



DO – Operacionalmente as práticas que refletem os princípios de governança
como: Transparência, Equidade, Prestação de contas e Responsabilidade
Corporativa (IBGC, 2014), serão identificadas no hub e nas startups residentes
por meio das entrevistas com os gestores do hub e das startups residentes,
além da análise de documentos e também da observação não participante do
cotidiano das organizações.

B) DESEMPENHO
QUADRO 3 – CATEGORIA DE ANÁLISE - DESEMPENHO
CATEGORIA DE ANÁLISE
Desempenho
(MURPHY; TRAILER; HILL,1996;
COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).
.

ELEMENTO DE
ANÁLISE

UNIDADES DE
ANÁLISE

Dados das startups
quanto a alterações no:
- Número de
colaboradores
- Base de Clientes
- Faturamento
- Receita líquida.

- Gestores das
startups;
- Documentos das
startups.

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado Murphy, Trailer e Hill, 1996; Coelho, 2004; SEBRAE, 2007.



DC - Desempenho para esse estudo é entendido como indicadores
produzidos pela empresa de natureza financeira e não financeira que
expressam o resultado do negócio (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996;
COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).



DO - Operacionalmente a avaliação do desempenho se dará por duas
formas. A primeira será de forma objetiva, por meio da análise do
faturamento e evolução do número de funcionários das startups
residentes participantes do estudo, variação da base de clientes,
faturamento e receita líquida. A segunda será subjetiva por meio da
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coleta da percepção dos gestores quanto à alteração das condições de
captação de recursos financeiros.
3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa é um estudo de caso de abordagem qualitativa e descritiva.
Diante do objetivo apresentado, acredita-se que a pesquisa qualitativa possa contribuir para
responder às perguntas de pesquisa propostas.
Para Yin (2010), o estudo de caso é um exemplo de estudo qualitativo eficiente, sendo
uma ferramenta que proporciona valiosas análises que contribuem para o desenvolvimento da
teoria, sendo indicado para a análise de fenômenos contemporâneos, tal como as startups, objeto
desse estudo.
Como já informado, a pesquisa classifica-se, também, como descritiva ao
tempo que visa observar, identificar e descrever o fenômeno estudado (BARROS;
LEHFELD, 2007), e segue pressupostos da categoria positivista, visando entender o fenômeno
estudado pelas teorias aqui apresentadas e por meio do levantamento dos dados obtidos na análise
de conteúdo (JOSEMIN, 2011).
Quanto à temporalidade da pesquisa, o levantamento é longitudinal com corte
transversal. Os dados analisados compreendem Janeiro de 2016 à Março 2017.
O nível de análise do estudo é o organizacional e as unidades de análise são
as práticas de governança do hub e das startups pesquisadas.
3.2.1 CRITÉRIO DE ESCOLHA DO HUB E DAS STARTUPS
O hub e as startups pesquisadas estão situadas na cidade de São Paulo. A
escolha pela realização da pesquisa na cidade de São Paulo pautou-se pela
relevância da cidade no contexto mundial no que diz respeito ao desenvolvimento do
ecossistema de inovação e empreendedorismo, além da variedade de startups
instaladas na cidade (Compass Global Startup Ecosystem, 2015).
A partir de uma visita às instalações do hub pesquisado e por meio de
conversas com parte da equipe desse hub e das startups lá residentes, foi possível
constatar que algumas das startups estão em avançado estágio de consolidação de
seus produtos ou serviços e já contam com uma carteira consistente de clientes.
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Identificou-se, também, a adoção de algumas práticas que refletem os princípios de
governança estabelecidos pelo IBGC (2014), tanto pelo hub como, também, por
algumas de suas startups residentes fato que promoveu o interesse no
desenvolvimento dessa pesquisa.
Cabe justificar a definição de hub utilizado nesse estudo pesquisa, visto que,
não se encontrou conceituação nos artigos científicos para tal termo. Juridicamente
esse hub está registrado como uma associação sem fins lucrativos. Porém, ele não
atende plenamente aos conceitos e formatos de uma associação convencional,
principalmente quanto aos princípios de adesão, gestão, participação econômica e
autonomia que existem em uma associação (SEBRAE, 2011), uma vez que as
startups que integram esse hub não são sócias e sim residentes.
O papel desempenhado pelo hub no apoio a essas startups é definido por
questões como acesso à investidores, acesso à potenciais clientes, mentoring e
suporte técnico. Eles são mais condizentes ao papel de uma incubadora, que
diferentemente de uma aceleradora não cobra participação societária no
empreendimento. Assim como esse hub também não cobra (ANPROTEC, 2012;
COHEN; HOCHBERG, 2014; SEBRAE, 2015). Entretanto, o hub não atende a todos
os requisitos que o enquadrariam como uma incubadora, pois é um empreendimento
de iniciativa privada que apoia o desenvolvimento de startups em avançado estágio
de consolidação de seu produto e/ou serviço, diferentemente da proposta de uma
incubadora (SEBRAE, 2015).
O hub, além dos fatores acima, não pode ser classificado somente como um
simples espaço de

coworking, porque ao contrário da finalidade desses

empreendimentos, o custo de locação cobrado pelo hub é subsidiado. As receitas
geradas pelo hub não cobrem seus custos operacionais, diferentemente da proposta
dos espaços de coworking convencionais (LEFORESTIER, 2009).
A origem do termo hub, pelo qual a associação é conhecida, originou-se do
papel que desempenha no fomento do ecossistema de inovação e empreendedorismo
voltado para a tecnologia, por meio do estabelecimento de conexões entre os diversos
agentes que compõem esse ecossistema. Esse papel é figurativamente semelhante
ao equipamento de informática de mesmo nome, que tem por função conectar um ou
mais computadores a uma rede.
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O hub pesquisado, surgiu da parceria entre uma grande instituição financeira
brasileira com uma empresa de Venture Capital de atuação internacional que possui
grande experiência no apoio de startups, principalmente no mercado americano.
Segundo relato de um dos gestores do hub, esse projeto nasceu principalmente
pela iniciativa da instituição financeira brasileira que, provocada pelo seu conselho de
administração e por intermédio de sua diretoria de tecnologia, decidiu criar esse
projeto com o propósito de apreender e também fomentar o setor de
empreendedorismo voltado para a inovação, aproximando a instituição de startups
voltadas para tecnologia, em especial de tecnologias de sua área de interesse, como
o desenvolvimento de soluções B2B (Business to Business), que tratam do
desenvolvimento de produtos e soluções para empresas, e B2C (Busines to
Commerce), que tratam do desenvolvimento de produtos e soluções para o
consumidor final (FINTECHLAB, 2016).
A partir desse propósito, representantes da Instituição financeira que tinham a
missão de implantar o projeto, conversaram com diversos agentes desse ecossistema
para entender a melhor forma de contribuir. Conversaram com empreendedores,
investidores, aceleradoras e incubadoras, até entrar em contato com representantes
de uma Venture Capital Americana.
Ao explicar as intenções da Instituição, os representantes da Venture Capital
não só aprovaram o projeto, como também, fizeram uma proposta de montar parceria
nessa iniciativa, vislumbrando com isso a oportunidade de inserção no mercado
Brasileiro.
A inspiração para a criação do hub vem de projetos semelhantes, implantados
no Vale do Silício, Londres e Singapura, segundo relata um dos coordenadores do
hub.
A instituição financeira aporta a maior parte dos recursos financeiros que
cobrem as despesas de operação do hub. A empresa de Venture Capital contribui
com a expertise para conduzir o projeto.

Além do apoio dos cofundadores, da

Instituição financeira e da empresa de Venture Capital, o hub conta com outros
parceiros que em menor grau estão apoiando essa iniciativa. Um dos coordenadores
do hub relata que a participação de outras empresas patrocinando esse projeto é vista
de forma positiva, porque reforça a ideia de plataforma aberta do hub e de fomento ao
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empreendedorismo, desvinculando a associação do hub diretamente com a Instituição
Financeira, o que poderia ser visto de forma tendenciosa pelo mercado.
Um ponto importante, já relatado, é que esse projeto não seria viável sem a
participação dos patrocinadores que financiam o hub, em especial a instituição
financeira, pois os recursos oriundos da receita de aluguel das startups residentes e
dos demais eventos que ocorrem nas instalações do hub não cobrem a totalidade das
despesas de operação desse projeto, sendo esse o principal ponto de atenção quanto
à perenidade e sustentabilidade dessa iniciativa. Contudo, essa questão não parece
preocupar, no momento, os patrocinadores do hub que identificam ganhos intangíveis
relacionados à exposição positiva da imagem das empresas ao patrocinar tal projeto,
assim como os impactos positivos na cultura organizacional de suas respectivas
organizações decorrentes dos aprendizados obtidos pelas interações com os
residentes do hub e também a possibilidade de surgimento de novos negócios a partir
dessas interações.
A Instituição financeira, por exemplo, está reformulando diversos processos
internos em decorrência do aprendizado obtido com a interação com essas startups,
além de ter efetivado diversas parcerias no gerenciamento de projetos em conjunto
com algumas startups residentes.
O hub, segundo relato de um dos seus coordenadores, tem um rigoroso
processo de seleção. Em média, de quatorze startups que se propõem a integrar o
hub, apenas uma vira residente. O filtro inicial é realizado pelo Diretor do hub que
analisa a proposta da empresa, se a startup vai contribuir com a proposta do hub, o
grau de experiência e rede de contatos dos empreendedores que se propõem a
integrar o hub. Segundo reforça um dos coordenadores, “gente boa atrai gente boa”.
Após esse primeiro filtro com o Diretor do hub, o boarding representado por
integrantes dos cofundadores analisam se a startup oferta um produto ou serviço que
tem demanda, escalabilidade e base tecnológica. Verifica-se também o know-how e a
reputação dos fundadores, ou seja, analisa-se não somente questões associadas ao
produto, mas também as questões associadas a potenciais riscos de imagem.
Somente após esses filtros e analises, a startup passa a ser uma nova residente.
Boa parte dos empreendedores que entram no hub tiveram experiência em
cargo de gestão de grandes corporações. O nível de expertise, maturidade dos
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empreendedores e as conexões que ocorrem são alguns dos principais fatores de
sucesso do hub, segundo relata um dos coordenadores:
Não sabemos o resultado que esse projeto vai trazer efetivamente para a
nossa organização. Mas, sabemos que se não trouxermos os melhores
empreendedores não traremos nada. E para atrair os melhores precisamos
criar uma proposta, um modelo que atraia os melhores (ENTREVISTADA 2). 3

Em razão dessa proposta diferenciada de atrair os melhores empreendedores,
o hub não solicita a participação nos negócios das startups ou acordos de
exclusividade justamente por acreditar que essas condições, comuns em
aceleradoras e incubadoras, afastariam os melhores empreendedores.
Em média, o período de residência de uma startup é de um a dois anos. Após
esse período, em geral as startups montam um escritório próprio, pois ficam grandes
demais e ter grandes corporações dentro do hub não é a proposta: “Nossa proposta
é apoiar startups que são grandes empresas que ainda não cresceram”, relata um dos
coordenadores.
Na escolha das startups, ocorreu a contribuição dos gestores do hub que
indicaram as startups residentes após o alinhamento dos objetivos desta pesquisa. A
facilidade de acesso aos gestores do hub e aos gestores das startups residentes que
gentilmente se disponibilizaram para participar dessa a pesquisa foi outro aspecto
levado em consideração. As startups pesquisadas atuam em áreas distintas, sendo
que uma atua na área de obtenção de certificações e demais licenças ambientais,
outra na área de soluções computacionais para o setor de recursos humanos e uma
fintech voltada para a área de cobrança. Maiores informações sobre as startups
pesquisadas serão apresentadas no capitulo quatro dessa pesquisa.
3.2.2 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A coleta de dados ocorreu por meio de materiais empíricos que descrevem
momentos e significados, cujo objetivo é uma melhor compreensão do assunto que
está ao seu alcance (DENZIN; LINCON, 2010).
Segundo Yin (2010), entrevistas, análise de documentos, arquivos eletrônicos
e observação direta não participante são meios eficazes de coleta de dados. Em vista
3

Identificação dos Entrevistados nessa pesquisa a parir da página 53.
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da metodologia proposta para a realização desse estudo, a coleta de dados privilegiou
duas fontes de dados, a primária e a secundária, apreendidas em momentos distintos
da pesquisa, conforme quadro abaixo:
QUADRO 5 – FONTE DE DADOS E EVIDÊNCIA
FONTE DE DADOS

Observação direta não
participante

Entrevista semiestruturadas

Análise de documentos

EVIDÊNCIA
Fonte primária: Acompanhamento do cotidiano e
reuniões das empresas em nove ocasiões distintas.
- 15/06/2016
- 22/08/2016
- 14/10/2016
- 14/11/2016
- 15/11/2016
- 16/01/2017
- 13/02/2017
- 08/03/2017
- 09/03/2017

Fonte primária: Entrevistas com gestores do hub e das
startups residentes participantes do estudo. Entrevistas
realizadas nas instalações das startups em horários
previamente agendados.
- 08/03/2017
- 09/03/2017

Fonte secundária: documentos da empresa, tais como:
atas, dados de RH, DREs, materiais de comunicação e
marketing, acesso a dados eletrônicos e demais
informações digitais disponíveis sobre as startups
participantes do estudo em websites, mídias sociais e
anúncios.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no Yin (2010).

O procedimento de coleta de dados ocorreu por meio:
Observação não participante - realizada nas dependências do hub e nas
startups residentes que fizeram parte da pesquisa. Gunther (2006) aponta como
principal vantagem dessa modalidade de coleta de dados o realismo que ela propicia
da situação estudada. Nessa etapa, foram observados a forma como ocorrem as
relações entre as startups residentes e o hub. As observações, comentários e
transcrições de falas foram registrados em notas de campo com posterior análise
(SOUZA, 2007).
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Entrevistas semiestruturadas – realizada com gestores das startups
selecionadas e com os gestores do hub. As entrevistas foram previamente agendadas
e os roteiros de entrevista utilizados não contemplaram questões diretivas e sim
questões exploratórias. A dinâmica das entrevistas foi personalizada e de acordo com
o discurso dos entrevistados. Não se perdeu de vista as questões cruciais compostas
no roteiro com tópicos elaborados especificamente para cada grupo entrevistado, de
acordo com os objetivos de pesquisa e as categorias analíticas selecionadas que
estão ancoradas na fundamentação teórica apresentada. A duração média das
entrevistas girou em torno de 60 a 90 minutos, as entrevistas ocorreram no mês de
Março de 2017, foram gravadas e posteriormente transcritas com o objetivo de
identificar nuances do discurso, não identificadas no momento da entrevista. Abaixo
segue a identificação dos entrevistados.
No hub foram realizadas entrevistas com os dois gestores. O primeiro coordena
as atividades, eventos e o relacionamento com o mercado (startups residentes,
investidores e demais players) e o segundo gestor atua nas questões administrativas.
Eles prestam contas mensalmente a um board formado por representantes da
Instituição financeira e da Empresa de Venture Capital.
Os nomes dos gestores e das respectivas startups foram substituídos pelos
seguintes codinomes apresentados no quadro 5 a seguir:
QUADRO 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

ENTREVISTADO 1

GESTOR DO HUB.

ENTREVISTADA 2

GESTOR DO HUB.

ENTREVISTADO 3

GESTOR DA STARTUP RESIDENTE 1.

ENTREVISTADA 4

GESTOR DA STARTUP RESIDENTE 2.

ENTREVISTADO 5

GESTOR DA STARTUP RESIDENTE 3.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Entrevistado 1 é o gestor que coordena todas as atividades do hub fazendo
conexões com as startups residentes e apresentando investidores. Como ele mesmo
se conceitua, ele é o “front office” do hub. É um profissional experiente e muito bem
conceituado no ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Segundo define a
Entrevistada 2, o papel desempenhado por ela no hub possibilita uma maior
otimização das atividades do Entrevistado 1 no que ele gera maior valor, que é
promover o hub e apoiar as startups residentes.
A Entrevistada 2 é a gestora que atua nos aspectos administrativos do hub, tais
como cuidar da gestão financeira, gestão de pessoal e o relacionamento com os
prestadores de serviços e fornecedores que atuam com o hub. Na entrevista realizada
com a gestora, foi identificado que a Entrevistada 2 é executiva da Instituição
Financeira cofundadora do hub e também uma das responsáveis pela sua idealização
e implementação.
O Entrevistado 3 é gestor da Startup Residente 1 e, juntamente com outros dois
sócios, é fundador do empreendimento. Formado em economia, possui mais de 30
anos de experiência profissional em cargos de gestão em grandes corporações
multinacionais. Embora economista, no decorrer de sua carreira especializou-se na
área da gestão ambiental.
O Entrevistado 4 também é fundador do empreendimento. Está na faixa dos
40 anos, possui experiência profissional internacional e atua em grandes corporações
multinacionais na área de recursos humanos em países como Estados Unidos e
México.
O Entrevistado 5 é cofundador do empreendimento juntamente com outros dois
sócios. É um profissional com aproximadamente 45 anos de idade, com experiência
profissional na área financeira, setor onde atuou como executivo sênior em três
grandes Instituições Financeiras ao longo de 20 anos. Antes do empreendimento
atual, já teve outras duas experiências anteriores com startups ligadas à área
financeira.
Análises de documentos - foram empreendidos esforços na análise de dados
secundários do hub e das startups residentes como documentos que demostram
indicadores de desempenho (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004;
SEBRAE, 2007), tais como informações sobre alterações no número de funcionários
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da startup, informações sobre variações no faturamento, receita líquida e na base de
clientes, além de outros dados como materiais de comunicação e marketing e
publicações em meios digitais.
Os dados e entrevistas coletados foram categorizados e confrontados com as
categorias de análise pré-definidas, o que caracteriza uma análise de conteúdo, que
é o conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011).
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Neste capítulo é apresentado o caso, a descrição das atividades das startups
pesquisadas e as análises dos resultados apurados a partir dos objetivos específicos
e das fontes de evidências apresentadas no capítulo destinado à metodologia.
Partindo de startups residentes em um hub que apoia o empreendedorismo
relacionado à tecnologia, a pesquisa buscou estabelecer a relação entre práticas que
refletem os princípios de governança com o desempenho desses empreendimentos.
Analisou-se, também, as práticas de governança adotadas pelo hub que acolhe
essas startups no intuito de investigar a possibilidade desse fato exercer influência na
adoção de práticas semelhantes por parte das startups residentes, fato que justifica o
primeiro objetivo específico dessa pesquisa.
Segue na sequência à descrição das atividades exercidas pelas startups
pesquisadas nesse estudo:
A Startup Residente 1 possui clientes em mais de 20 países, atendendo
diversas organizações nos mais variados segmentos. O foco de atuação dela é prover
aderência de compliance às mais variadas normativas ambientais. Possibilita com
isso, a manutenção ou obtenção de certificações e licenças. Isso ocorre por meio de
uma plataforma digital adaptável à área de atividade do cliente, automatizando a
geração de indicadores e reduzindo os riscos de erros e retrabalhos na captura dessas
informações.
A Startup Residente 2 surgiu no início de 2014 e oferta a seus clientes soluções
computacionais na área de recursos humanos, processando dados e gerando
informações estratégicas que possibilita a melhor eficiência na gestão de pessoas.
Estas soluções trabalham antecipando necessidades e identificando potenciais
problemas, gerando, entre outros benefícios, maior retenção de talentos e a redução
do turnover.4 nas empresas.
A Startup Residente 3 é uma fintech que surgiu por meio da associação do
Entrevistado 5 e de outros dois sócios que idealizaram uma inovadora plataforma de
4

Termo em inglês, que significa a rotatividade de pessoas em uma organização (HAMMES, 2015).
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cobrança

digital,

tornando-se

um

diferenciado

canal

onde

consumidores

inadimplentes podem realizar a negociação de suas dívidas com privacidade e sem
os embaraços e constrangimentos dos canais convencionais.
Identifica-se como uma condição frequente nas startups estudadas o fato dos
fundadores ou parte deles também realizarem o papel de gestores dos
empreendimentos. Essa condição, não afasta totalmente os potenciais conflitos entre
agente e principal (JENSEN; MECKLING, 1976), pois os conflitos entre os sócios
podem, inclusive, ser potencializados por conta dessa constante interação (MIOZZO,
2015). Outro ponto sensível é quando somente um dos sócios exerce papel de agente,
como é o caso da Startup Residente 1. Dessa forma a adoção de boas práticas de
governança que refletem princípios como transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2014) pode vir a contribuir na redução
desses conflitos, aumentar a atratividade da organização aos investidores e em
paralelo contribuir no maior desempenho das organizações (SILVEIRA, 2002;
FERREIRA et al., 2013; SCHWACH E ASSIS, 2015; QUEIRÓS et al., 2016).
4.1

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DO HUB
Um dos objetivos dessa pesquisa foi identificar as práticas adotadas pelo hub

estudado que refletem os princípios de governança estabelecidos pelo IBGC (2014).
Por meio da observação não participante realizada em nove ocasiões distintas, das
análises de documentos e das entrevistas com os gestores do hub, foi possível
verificar a efetiva implantação das práticas abaixo descritas que foram levantadas
previamente nas entrevistas preliminares com os gestores do hub e das startups
pesquisadas.

- Conselho de Administração e/ou Consultivo: Foi identificado, por meio das
análises de documentos e em entrevista com o Entrevistado 1, que mensalmente
ocorre uma reunião do conselho de administração do hub ou board, como prefere
denominar o Entrevistado 1.
Esse board é composto por três diretores da Instituição Financeira e um
representante da Empresa de Venture Capital. Os gestores do hub prestam contas
sobre todas as atividades relevantes ocorridas. Além disso, o board tem a função de
discutir os temas estratégicos que envolvem o hub, como projetos futuros a serem
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implantados, aprovar a prestação de contas, dar parecer final sobre admissão das
startups residentes, parecer sobre novas parcerias com patrocinadores, entre outros
temas.
Destaca-se como uma das atribuições do board, o papel de dar parecer final
sobre a admissão das Startups Residentes e sobre novas parcerias. A Entrevistada 2
justificou que isso se deve ao fato do board ter uma grande preocupação com a
preservação da reputação e imagem do hub.
Por ser um dos pilares da Governança Corporativa, o Conselho de
Administração permeia direta ou indiretamente todos os princípios de governança
(IBGC, 2014). Entretanto, foi identificado na pesquisa, em especial nas análises de
documentos e nas entrevistas com o Entrevistado 1 e a Entrevistada 2, que a atuação
do board do hub tem um enfoque maior nas questões que abrangem os princípios de
Transparência e Responsabilidade Corporativa, ao buscar enfatizar as questões que
correspondem à melhoria de processos, estratégia e sustentabilidade do hub.

- Atas de Reunião: Foi identificado, por meio das análises de documentos, que
as reuniões do board do hub são registradas em atas e seu teor disponibilizados em
rede com acesso disponível aos gestores do hub e aos cofundadores. Demais
Informações de interesse das startups residentes e demais parceiros são divulgados
via email e também divulgadas na página do hub da internet, quando de interesse
público.
O adequado registro e divulgação das Atas das reuniões do hub remete
diretamente ao princípio de Transparência e também de Responsabilidade
Corporativa. Uma vez que é um instrumento pelo qual se registra os atos de gestão.

- Relatórios Financeiros e Gerenciais: Identificado na pesquisa por meio da
análise de documentos e entrevistas, que hub possui relatórios financeiros e
gerenciais, os quais são produzidos com periodicidade. A Entrevistada 2, é
responsável pelas questões administrativas do hub, também é a responsável pela
elaboração dessas informações.
Assim como no Banco, a gente procura mensurar todas as informações
possíveis que a gente entenda ser relevantes (ENTREVISTADA 2).
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A Existência dos relatórios Financeiros e Gerenciais, com adequada
elaboração e periodicidade remetem diretamente ao princípio de Transparência e de
Prestação de Contas.

- Auditoria Externa: Identificado nas entrevistas e nas análises de documentos
que em seus registros contábeis, pelo menos uma vez ao ano, o hub passa por
auditoria externa independente. Essa prática em especial, é de demasiada
importância para maior transparência quanto à destinação dos recursos financeiros
aportados pelos cofundadores e demais patrocinadores do hub.
Um dos nossos valores é a transparência, a adoção de uma auditoria
independente é uma das formas de demonstrarmos o nosso compromisso
com esse princípio. (ENTREVISTADA 2).

A Existência de Auditoria Externa remete diretamente ao princípio de
Transparência e também de Prestação de Contas, uma vez que revisa e apresenta os
resultados da organização.

-

Existência de mulheres no conselho e em cargos de gestão:

Na

observação não participante realizada no hub, nas datas 15/06/2016, 22/08/2016,
08/03/2017 e entrevistas foi identificada a existência de diversidade na equipe de
colaboradores, com mulheres atuando em diversos cargos, inclusive em cargos de
gestão.
A Entrevistada 2 informou que o hub conta com o apoio de quinze
colaboradores, sendo nove mulheres. A própria entrevistada é uma delas e ocupa
cargo de gestão. Segundo ela, os critérios de contratação seguem os mesmos
critérios da Instituição Financeira, não havendo qualquer tipo de discriminação por
sexo, credo ou orientação ideológica.
[..] Não temos nenhuma restrição quanto a diversidade. Acredito que ter uma
equipe heterogênea contribui mais com diferentes perspectivas e pontos de
vistas (ENTREVISTADA 2).

A existência de mulheres no conselho e em cargos de gestão, remete
diretamente ao princípio de Equidade, uma vez que, promove a igualdade entre
gêneros e diversidade na organização.
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- Política de cargos e salários: Não foi identificado informações que
demostrassem individualmente os salários dos colaboradores, somente a composição
acumulada da área. A Entrevistada 2 informou que os salários refletem o cargo do
colaborador não existindo discriminação em decorrência de credo, cor ou gênero.
Declarou, também, que o hub ainda não implementou completamente um plano de
carreira para os seus colaboradores. As promoções são decididas em consenso com
os dois gestores que utilizam como critério as entregas e formação de cada
colaborador de forma a evidenciar a imparcialidade e a inexistência de favoritismo.
A existência de uma política de cargos e salários, sem distinção de credo, cor
ou gênero remete ao princípio de Equidade, porque promove a igualdade e
meritocracia.

- Código de conduta e conflito de interesses ou similares: Não foi
identificado na pesquisa a existência de um código de conduta ou similar adotado pelo
hub. Questionada sobre a existência de um código de conduta ou similar a
Entrevistada 2 informou que ainda não existe nada explícito, mas devido ao
crescimento do hub, ela acredita que isso brevemente será debatido junto ao board.
A existência de um código de conduta ou similar remete ao princípio de
Transparência e Responsabilidade Corporativa, já que apresenta de forma clara as
normas de conduta das empresas inclusive suas responsabilidades sociais e
ambientais (IBGC, 2014).

- Realização de Reuniões Periódicas: A realização de Reuniões periódicas,
ordinárias ou extraordinárias, com delimitação clara de pauta e devido registro em ata
de todas as atividades nela ocorridas é um eficiente instrumento para que todos os
envolvidos possam discutir o direcionamento e acompanhar as atividades da
organização (IBGC, 2014).
Na observação não participante realizada em 08/03/2017, nas análises de
documentos e nas entrevistas realizadas foi possível identificar que além da reunião
com o board, existe semanalmente uma reunião com a equipe de colaboradores do
hub. Nesses encontros são discutidas ideias de ações de projetos a serem
implementados. O objetivo é transmitir informações relevantes ao trabalho, negócio e
objetivos organizacionais a todos os envolvidos.
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Os colaboradores também participam dando sugestões. Os gestores defendem
que essas reuniões são importantes para que as decisões sejam tomadas de forma
consensual. Porém, pelas observações realizadas, nota-se que as decisões já vêm
em sua maioria previamente estabelecidas, prevalecendo o posicionamento dos
gestores do hub com eventuais pequenas alterações.
A Entrevistada 2 também informou que se realizam reuniões com os
representantes das startups residentes. Esta reunião é semelhante aos moldes de
uma assembleia de condomínio e nela são discutidas propostas e projetos de eventos
a serem implementados pelo hub; assim como discutidas, também, situações
cotidianas que envolvem à todos, como regras para reservas de salas e melhorias nas
áreas comuns.
No hub foi identificado que a existência da prática de realizar reuniões de forma
periódica remete mais fortemente aos princípios de Equidade e Prestação de Contas,
uma vez que esses encontros são utilizados para debater ideias e projetos onde todos
são provocados a contribuir e também prestar contas sobre o andamento de ações
em desenvolvimento.
- Equidade do peso das decisões dos fundadores versus demais
participantes em reuniões: O IBGC (2014) recomenda que, para questões
deliberativas, o peso da decisão de um conselheiro deve ser igual ao de qualquer
outro conselheiro. Segundo a Entrevistada 2, não existe diferenciação de peso no
voto do board formado pelos cofundadores ou até mesmo nas reuniões com a equipe
do hub. Mas cabe ressaltar dois fatos. O primeiro é que foi identificado nas análises
de documentos e entrevistas que a empresa de Venture Capital conta com apenas
um representante no conselho de administração contra dois da Instituição financeira,
o segundo é que em uma das observações não participantes realizadas, identificouse uma prevalência das opiniões dos gestores do hub em detrimento das opiniões
dos demais participantes nas reuniões. Estes fatos destoam do posicionamento sobre
inexistência de diferenciação da Entrevistada 2.
A Equidade no peso das decisões não foi observada no hub, por meio da
analise dos dados coletados.
- Definição de Metas e Responsabilidade Individuais: A definição de metas
e responsabilidades individuais relaciona-se diretamente ao alcance dos objetivos
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organizacionais (IBGC, 2014). Questionados sobre a existência de avaliação
individual dos colaboradores, os gestores entrevistados explicaram que existe
processo de avaliação com critérios claros e objetivos tangíveis, identificados por meio
das atividades exercidas por cada colaborador. Existe, também, uma avaliação em
cima de questões comportamentais como: postura, colaboração e relacionamento
com pares e parceiros. Essa avaliação ocorre por meio de feedbacks, semelhante a
uma avaliação 360º. Isto é, o colaborador se avalia, é avaliado pelos colegas e pela
sua chefia.
A Definição de Metas e Responsabilidades Individuais identificadas no hub
remete aos princípios de Transparência, Prestação de Contas e Responsabilidade
Corporativa ao definir métricas e estabelecer responsabilidade individuais a todos os
seus integrantes.
Foi apresentado até aqui as práticas de governança no hub. Abaixo seguem as
principais considerações sobre o hub obtidas nas entrevistas, de acordo com o
instrumento de pesquisa utilizado e as conclusões sobre as práticas de governança
do hub.
Questionado sobre se o hub, de alguma forma, possui influência ou interfere na
gestão das startus residentes, tanto o Entrevistado 1 quanto a Entrevistada 2, foram
categóricos em negar essa possibilidade. De fato, a interferência dos gestores do hub
nas startups residentes não foi verificada nas oportunidades observadas.
Também não foi identificado o estabelecimento de regras de condutas
explícitos no que tange às relações entre as startups residentes por imposição do hub.
As regras de convivência aqui estabelecidas são regras de convivência universais,
similares a qualquer outro local, defende o Entrevistado1.
Foi identificado nas observações realizadas que o hub busca, através do papel
desempenhado pelo Entrevistado 1, sem imposições, incentivar a interação entre as
startups residentes, aproximando os integrantes, promovendo fóruns e buscando
debater sobre ideias de cada startup residente.
Essa iniciativa cria conexões entre os residentes e possibilita o surgimento de
novas parcerias, projetos e negócios. O hub não interfere nas relações comerciais
estabelecidas em decorrência dessa interação. O Entrevistado 1 argumenta que as

63

relações ocorrem de forma natural, sem regras pré-estabelecidas e esta é uma das
razões da atratividade do hub, defende o Entrevistado 1.
Outro ponto de atratividade do hub é o fato de ter pessoas altamente
capacitadas, experientes e renomadas na condução das Startups Residentes,
complementa o Entrevistado 1.
Questionado se já ocorreu exclusão de alguma startup residente, o
Entrevistado 2 informou que não ocorreu nenhuma exclusão e que o processo de
saída geralmente ocorre quando a startup fica com uma estrutura grande demais para
ser comportada pelo hub. Abaixo segue depoimento de um dos gestores entrevistados
sobre a percepção do hub.
A grande aceleração que tivemos foi aqui dentro e com as empresas daqui
de dentro. Aqui [se referindo ao hub] tem coisas que são ímpares em qualquer
lugar, como essa estrutura colaborativa. Por exemplo, nós em conjunto com
outra startup daqui, entramos com um cliente onde foi necessário
implementar uma ferramenta de machine learn5, que seu fosse montar uma
equipe para desenvolver eu levaria um ano e meio e a um custo enorme
(ENTREVISTADO 3).

Embora limitado ao âmbito de uma associação, tal como é sua definição
jurídica, foi identificado que o hub adota práticas de governança corporativa que
permeiam os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa (IBGC, 2014).
A adoção dessas práticas demonstra nosso compromisso e também atrai
gente séria e competente, nos permitiu concretizar sólidas parcerias.
(ENTREVISTADA 2).

Com base nas observações e entrevistas coletadas, foi verificado a existência
de proximidade e interação entre as Startups Residentes e a equipe do Hub.
Entretanto, não foi possível identificar por meio das entrevistas, observações e
análises de documentos uma correlação direta entre as práticas adotadas pelo Hub
com as práticas implementadas pelas startups pesquisadas.
Segue abaixo quadro com as práticas identificadas no Hub, correlacionando-as
com o respectivo princípio e a fonte de dados coletada.

5

Campo da ciência da computação que por meio do reconhecimento de padrões estabelece o
aprendizado computacional também conhecido como inteligência artificial (DAVENPORT, 2015),
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QUADRO 7 – PRÁTICAS IDENTIFICADAS NO HUB.
PRÁTICA IDENTIFICADA

PRINCÍPIO RELACIONADO

FONTE DE DADOS
UTILIZADA

Conselho de
Administração e/ou
Consultivo

- Transparência;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Atas de Reunião

- Transparência;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Analise de documentos.

Relatórios Financeiros e
Gerenciais

- Transparência;

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

- Prestação de contas.

Auditoria Externa

- Transparência;
- Prestação de Contas.

Existência de mulheres no
conselho e em cargos de
gestão

- Entrevistas;
- Analises de documentos.

- Equidade.

- Observação não
participante;
- Entrevistas.

Política de cargos e
salários

- Equidade.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Código de conduta e
conflito de interesses ou
similares

- Transparência;
- Equidade;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas.
(Não foi identificado)

Realização de Reuniões
periódicas

- Equidade;
- Prestação de contas.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

- Observação não
participante;
- Entrevistas;
- Analise de documentos.
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QUADRO 7 – PRÁTICAS IDENTIICADAS NO HUB.
(Continua...)
Equidade no peso das
decisões dos fundadores
versus demais
participantes em reuniões

- Equidade.

- Observação não
participante;
- Entrevistas;
- Analise de documentos.
(Não foi identificado)

Definição de metas e
responsabilidades
individuais

-Transparência;
- Prestação de contas;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

4.2

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DAS STARTUPS
Um outro objetivo específico dessa pesquisa foi identificar as práticas que

refletem os princípios de governança adotadas pelas startups estudadas. Vale
ressaltar que as startups entrevistadas já escalaram, ou seja, já atingiram um nível
mínimo de negócios e clientes (SEBRAE, 2015).
Por meio da observação não participante realizada, das análises de
documentos e pelas entrevistas com os gestores das startups foi identificada a
existência das práticas que refletem princípios de governança, conforme segue:

- Conselho Administração e/ou Consultivo: Foi identificado, por meio das
análises de documentos e nas entrevistas com o gestores das startups, a existência
de Conselhos Consultivos nas startups pesquisadas e também que esses conselhos
consultivos assemelham-se ao papel de um conselho de administração existente nas
organizações convencionais que adotam boas práticas de governança corporativa.
A função desse conselho é discutir questões relevantes de interesse das
startups. O conselho é composto pelos sócios e por um membro externo, em geral
um profissional com experiência no mercado que busca trazer ao debate uma
perspectiva diferenciada, compartilhando experiência e contribuindo para a melhor
gestão do empreendimento.
A Startup Residente 2 e a Startup Residente 3 convidaram experientes
empreendedores, segundo defende o Entrevistado 4 e o Entrevistado 5, para compor
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os conselhos consultivos das suas startups. Segundo os entrevistados, esses
profissionais convidados também atuam em outras startups, porém em outros
segmentos de mercado, mas conhecem profundamente, segundo os entrevistados, a
dinâmica do ecossistema de inovação e empreendedorismo nos quais estão inseridos.
Os Entrevistados 4 e 5, informaram que esses conselheiros são devidamente
remunerados por esse serviço.
O conselheiro externo da Startup Residente 1 é um profissional experiente no
mercado. Atua em cargo de gestão na área financeira de uma multinacional e também
ocupa a posição de conselheiro em outra organização, segundo informa o
Entrevistado 3, que também informou que esse conselheiro não é remunerado e
integra a rede de relacionamento dos fundadores. Questionado se esse fato não
enviesaria o papel de conselheiro, o Entrevistado 3 argumentou que o fato dele não
ser remunerado lhe dá liberdade de expressar-se com liberdade.
Temos um “tercio” um profissional experiente, foi sócio da [citou nome de
empresa] e também integrante do conselho fiscal da [citou empresa]. Ele está
conhecendo todo o projeto da nossa empresa e participa das nossas
reuniões, opinando livremente sobre os assuntos debatidos e nos fazendo
provocações até então fora do radar (ENTREVISTADO 3).

A periodicidade das reuniões dos conselhos varia de acordo com cada startup
pesquisada, com um intervalo variando em torno de 45 dias.

- Atas de reunião: As atas de reunião devem ser redigidas com clareza e
registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, responsabilidades e prazos
fixados, sendo este um poderoso instrumento na transparência na divulgação das
informações e na mitigação de eventuais conflitos (IBGC, 2014).
Foi identificado, por meio das análises de documentos e nas entrevistas com
o gestores das startups, que todas as startups pesquisadas realizam o registro em ata
das decisões tomadas nas reuniões.
Pode parecer burocrático. Mas, ter a disciplina de realizar o registro em ata
das deliberações de um comitê ressalta muita coisa, dá peso as decisões
(ENTREVISTADO 5).
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- Relatórios Financeiros e Gerenciais: Foi identificado, por meio das análises
de documentos e entrevistas que as três startups pesquisadas possuem de forma
estruturada e periódica a confecção de relatórios Financeiros e Gerenciais.
A disciplina na prestação de contas é fundamental para as organizações em
especial na gestão de empreendimentos como as startups que possuem recursos
limitados (MIOZZO, 2015). Cabe aos gestores da organização assegurar que os
relatórios contribuam para uma melhor avaliação da qualidade gerencial da
organização e dos riscos que ela está disposta a se submeter (IBGC, 2015).
Foi identificado que as três startups pesquisadas confeccionam relatórios
Financeiros e Gerenciais de forma estruturada e periódica.
Questões relacionadas ao desenvolvimento de projetos e vendas têm especial
atenção. O controle da produção da Equipe de desenvolvimento de TI é o que
demanda maior esforço, em razão desse time ser avesso ao estabelecimento de
controles e prazos, segundo defende o Entrevistado3.
Acho que o maior desafio das startups, está no processo interno, precisamos
ter relatórios que mensurem nossos projetos. Principalmente na turma de TI
que tem muita resistência. Para você definir quais etapas esse cara vai te
entregar e quando é um parto (ENTREVISTADO 3).
Com relação ao controle temos gestão de “pipe line”, controle das metas e da
produtividade de cada um. Aqui cada um tem métrica [se referindo às demais
startups], Por que é a única forma que a gente tem de apresentar para o
investidor. Quem não controla financeiro e desenvolvimento quebra
(ENTREVISTADO 4).

Os relatórios confeccionados apoiam a tomada de decisão e são utilizados
pelos gestores e sócios das startups. Foi levantado em entrevistas com os gestores
das startups que o hub não tem acesso a esses relatórios, assim como foi ressaltado
que o mesmo não interfere nas decisões administrativas das startups pesquisadas.
Abaixo o depoimento do Entrevistado 5, justificando a periodicidade da
elaboração dos relatórios.
Nós temos processo de prestação de contas quinzenal e os balancetes são
gerados todo dia 20 de cada mês (ENTREVISTADO 3).

- Auditoria Externa: Foi identificado, por meio das entrevistas e análises de
documentos, que as startups pesquisadas já passaram por processos de Auditoria
Externa, procedimento que os entrevistados preferem chamar de due diligence,
processo que consiste na apresentação de informações contábeis, fiscais,
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trabalhistas, composição jurídica, societária e propriedade intelectual, afim de
estabelecer o potencial e risco do empreendimento (ABDI, 2011).
As due diligence realizadas nas startups pesquisadas foram demandadas por
seus investidores e sócios. Não constada na pesquisa uma periodicidade regular
dessas due diligences. Contudo, foi identificado que, para integrar o hub, essas
startups passaram por um processo semelhante.
O ambiente brasileiro não é totalmente favorável ao empreendedor. Nesse
negócio, para sobreviver não pode ser aventureiro ou amador, tem que ser
organizado. Por exemplo, quando envolvem questões fiscais e trabalhistas
precisamos seguir “by the book” [seguir as regras da legislação vigente],
senão você começa a ter esqueletos no armário [referindo-se a potenciais
passivos fiscais e trabalhistas] e você terá dificuldades para captar recursos.
Pois isso afasta os investidores” (ENTREVISTADO 5).
Utilizamos os serviços da [informou o nome da empresa de responsável pela
realização da auditoria] para aferir a conformidade do nosso negócio. Isso
legitima nossa seriedade e transparência (ENTREVISTADO 3).

- Existência de mulheres no conselho e em cargos de gestão: Garantir a
diversidade nos cargos da organização, inclusive em posições de liderança, alinhado
ao tratamento igualitário estendido a todos os integrantes reflete o princípio da
Equidade (IBGC, 2014).
A diversidade da equipe também contribui com percepções diferenciadas do
mundo e isso é positivo para a geração de ideias inovadoras (BESSANT; TIDD 2009).
Nas entrevistas e observações realizadas nas startups pesquisadas nas datas
14/10/2016, 18/11/2016, 16/01/2017 e 13/02/2017 não foi identificado a predileção por
colaboradores em decorrência de gênero, cor, credo ou orientação ideológica dos
profissionais.
O peso das decisões de contratação centraliza-se em aspectos técnicos
relacionados a qualificação profissional, segundo defendem os entrevistados.
Não foi observada a existência de mulheres em cargo de gestão durante o
período da realização da pesquisa.
No quadro a seguir segue a composição por sexo identificada nas startups
pesquisadas.
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QUADRO 8 – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES POR SEXO DAS STARTUPS.

% MULHERS

STARTUPS.

56%

STARTUP RESIDENTE 1.

33%

STARTUP RESIDENTE 2.

60%

STARTUP RESIDENTE 3.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos analisados

- Política de cargos e salários: A política de cargos e salários identificada nas
startups pesquisadas, por meio das entrevistas e análises de documentos em especial
os relatórios de folha de pagamento, segue o mesmo princípio de isonomia da prática
anterior. Os salários entre as startups pesquisadas são aproximados e estão
relacionados com a função desempenhada pelo profissional. Não foram identificadas
evidências e correlações de remunerações diferenciadas em face do gênero, cor,
credo ou orientação ideológica dos profissionais.
Nas análises de documentos foi possível identificar que o turnover

é

relativamente baixo, ao menos nas startups pesquisadas. Não foi identificado uma
grande frequência de movimentações nas equipes, assim como não é comum,
segundo relato do Entrevistado 3, a movimentação de colaboradores entre as startups
residentes no hub.

- Código de conduta e conflito de interesses ou similares: O código de
conduta tem por finalidade promover princípios éticos, a identidade e a cultura
organizacional (IBGC, 2014).
As startups pesquisadas não possuem código de conduta. A startup 1 é que,
pelas entrevistas empreendidas, está mais avançada nessa questão, pois está em
fase final de elaboração de seu código de conduta, segundo relata o Entrevistado 3.
Em geral, os direcionamentos e alinhamento aos colaboradores, ocorrem
pontualmente por meio das conversas individuais, complementa o Entrevistado 5.
O Entrevistado 5 segue justificando a ausência do código de conduta em sua
organização em razão do grau de maturidade da sua equipe e do ambiente
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colaborativo, interativo e até certo ponto informal propiciado pela organização. Esse
ambiente promove o tratamento informal entre os integrantes, porém, respeitando-se
regras de convivência que são implícitas a qualquer ambiente corporativo.
Aqui se aplicam as regras de boa convivência e respeito comuns a qualquer
ambiente corporativo. Questões pontuais e especificas são tratadas
diretamente com o colaborador (ENTREVISTADO 5).

Com relação a regras implícitas de convivência levantadas pelo Entrevistado5,
foi identificado nas observações realizadas nas datas 14/10/2016, 18/11/2016,
16/01/2017 e 13/02/2017 que as pessoas procuram controlar o tom de voz nas
conversas, sejam presenciais ou por telefone, e que buscam manter seu local de
trabalho limpo e organizado. Algumas pessoas personalizam seu ambiente de
trabalho com algum objeto pessoal, mas sem excessos.
As pessoas entendem que isso aqui, por mais aconchegante que seja (risos),
é um ambiente de trabalho e se comportam como tal (ENTREVISTADO 3).

- Realização de Reuniões Periódicas:

O IBGC (2014) defende que a

organização realize com frequência reuniões de sócios para que todos possam
acompanhar as atividades da empresa com regularidade.
Foi identificado na pesquisa, por meio das entrevistas e das análise das atas
que as startups residente 1 e 3 realizam reuniões com sócios com periodicidade
quinzenal e a startup residente 2 com periodicidade semanal.

- Equidade no peso das decisões dos fundadores versus demais
participantes em reuniões: Por meio das análises de documentos e das entrevistas
com os gestores não foram identificadas situações onde a opinião dos fundadores
sobressaísse em relação ao posicionamento dos conselheiros ou demais integrantes
da reunião.
As situações relatadas em atas e o posicionamento dos entrevistados é que
nas discussões que ocorrem nas reuniões o embasamento das opiniões é dado em
relação aos aspectos realmente relevantes e a serem efetivamente considerados.
- Definição de Metas e Responsabilidades Individuais: Foi identificado, por
meio das observações nas datas 14/10/2016, 18/11/2016, 16/01/2017 e 13/02/2017,
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entrevistas e análises de documentos, que os gestores das startups pesquisadas
possuem bons controles sobre a produção individual dos seus colaboradores. O
reduzido número de colaboradores também facilita o controle e a delegação de
responsabilidades específicas a cada integrante. Foi observado que são bem
definidas nas três startups pesquisadas as responsabilidades individuais, a definição
sobre a quem se reportar e a devolutiva sobre o andamento dos objetivos
estabelecidos durantes a realização das reuniões periódicas.
Identificou-se no estudo que as startups pesquisadas adotaram algumas das
boas práticas de governança corporativa em sua gestão. As práticas adotadas
refletem os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa estabelecidos pelo IBGC (2014). As práticas foram
adaptadas à realidade e particularidade dessas organizações.
Segue, na sequência, quadro com as práticas identificadas nas startups
pesquisadas, correlacionando-as com o respectivo princípio e a fonte de dados
coletada.

QUADRO 9 – PRÁTICAS IDENTIFICADAS NAS STARTUPS.
PRÁTICA IDENTIFICADA

PRINCÍPIO RELACIONADO

FONTE DE DADOS
UTILIZADA

Conselho de
Administração e/ou
Consultivo

- Transparência;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Atas de Reunião

- Transparência;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Relatórios Financeiros e
Gerenciais
Auditoria Externa

- Transparência;
- Prestação de Contas.
- Transparência;
- Prestação de Contas.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

- Entrevistas;
- Analises de documentos.
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QUADRO 9 – PRÁTICAS IDENTIFICADAS NAS STARTUPS.
(Continuação...)

Existência de mulheres no
conselho e em cargos de
gestão

- Equidade.

- Observação não
participante;
- Entrevistas.
(Não foi identificado)

Política de cargos e
salários

- Equidade.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Código de conduta e
conflito de interesses ou
similares

- Transparência;
- Equidade;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
(Não foi identificado)

Realização de Reuniões
periódicas

- Equidade;

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

- Prestação de contas.

Equidade no peso das
decisões dos fundadores
versus demais
participantes em reuniões
Definição de metas e
responsabilidades
individuais

- Equidade.

- Transparência;
- Prestação de Contas;
- Responsabilidade
Corporativa.

- Entrevistas;
- Analise de documentos.

- Observação não
participante;
- Entrevistas;
- Analise de documentos.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em IBGC (2014).

4.3

DESEMPENHO DAS STARTUPS.
Um outro objetivo específico dessa pesquisa foi identificar os resultados de

desempenho alcançados pelas startups estudadas. Foram analisados dados como
alterações no número de colaboradores, base de clientes, faturamento e receita
líquida das startups. Foi analisado a variação percentual dos dados disponibilizados
pelas startups relativo ao mês de Janeiro de 2016 versus os dados disponibilizados
em Janeiro de 2017.
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Na sequência, segue quadro que apresenta a variação no número de
colaboradores das startups pesquisadas, confrontando os períodos citados e a
percepção dos gestores quanto ao dados levantados.
QUADRO 10 – VARIAÇÃO NO NÚMERO DE COLABORADORES DAS
STARTUPS.
STARTUPS
STARTUP RESIDENTE 1
STARTUP RESIDENTE 2
STARTUP RESIDENTE 3

VARIAÇÃO % COLABORADORES
Jan. 2016 x Jan. 2017.
-43,75%.
180%.
208%

Fonte: Dados de Campo.

Pelos dados disponibilizados que foram analisados, foi possível identificar que,
na startup 1 houve uma variação negativa de -43,75% no número de colaboradores.
Questionado a respeito do ocorrido, o Entrevistado 3 informou que a empresa realizou
uma restruturação em seu modelo de negócio. Ela passou a utilizar uma plataforma
digital que otimizou o forma de atuação, fato que acarretou em redução dos
colaboradores e na necessidade de maior especialização dos que ficaram.
Na startup 2, houve uma variação positiva de 180% no número de
colaboradores. O Entrevistado 4 informou que a empresa realizou contratações na
área de desenvolvimento de TI e na área comercial para alavancar as vendas.
Na startup 3, houve uma variação positiva de 208% no número de
colaboradores. Questionado a respeito do ocorrido, o Entrevistado 5 informou que a
empresa fechou uma transação com dois grandes clientes, o que acarretou na
necessidade do aumento do quadro de colaboradores.
Pelos dados apresentados, conclui-se que no período analisado, com exceção
da startups 1, as demais apresentaram evolução no seu quadro de colaboradores. A
evolução no quadro de colaboradores é um indício de maior desempenho das
organizações, embora isso não deva ser analisado isoladamente (MURPHY;
TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).
Na sequência, quadro com outro indicador de desempenho que apresenta a
variação no número de colaboradores das startups pesquisadas.
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QUADRO 11 – VARIAÇÃO NA BASE DE CLIENTES DAS STARTUPS.
STARTUPS
STARTUP RESIDENTE 1
STARTUP RESIDENTE 2
STARTUP RESIDENTE 3

VARIAÇÃO % COLABORADORES
Jan. 2016 x Jan. 2017.
150%
167%
133%

Fonte: Dados de Campo.

Pelos dados disponibilizados que foram analisados, foi possível identificar que,
na startup 1 houve uma variação positiva de 150% na base de clientes atendidos. O
Entrevistado 3 informou que dois dos três novos clientes surgiram das interações
estabelecidas no hub. Na startup 2 houve uma variação positiva de 167% na base
de clientes, mesmo argumento utilizado pelo Entrevistado 4 e, na startup 3, houve
uma variação positiva de 133% na base de clientes. O Entrevistado 5 voltou a citar os
dois novos grandes clientes.
Pelos dados analisados, conclui-se que no período pesquisado, todas as
startups estudadas apresentaram aumento na sua base de clientes, inclusive a startup
1, que havia apresentado redução no número de colaboradores, reforçando o
entendimento de que a adequada análise de desempenho deve ser baseada em mais
de um indicador (MURPHY; TRAILER; HILL, 1996; COELHO, 2004; SEBRAE, 2007).
O próximo quadro contém a variação no faturamento das startups pesquisadas,
seguida de outro quadro com a variação da receita líquida.
QUADRO 12 – VARIAÇÃO % NO FATURAMENTO DAS STARTUPS
STARTUPS
STARTUP RESIDENTE 1
STARTUP RESIDENTE 2
STARTUP RESIDENTE 3

VARIAÇÃO % FATURAMENTO
Jan. 2016 x Jan. 2017.
150%
148%
133%

Fonte: Dados de Campo.

QUADRO 13 – VARIAÇÃO % NA RECEITA LÍQUIDA DAS STARTUPS
STARTUPS
STARTUP RESIDENTE 1
STARTUP RESIDENTE 2
STARTUP RESIDENTE 3
Fonte: Dados de Campo.

VARIAÇÃO % RECEITA LÍQUIDA
Jan. 2016 x Jan. 2017.
242%
141%
109%
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Na startup 1 houve uma assimetria positiva no comparativo entre a variação do
faturamento que evoluiu em 150% nos meses analisados, e a receita, que evoluiu
242%. A startup 1 partiu de um fluxo de caixa negativo no qual, após restruturação de
processos, redução do quadro de pessoal e aumento da base de clientes aumentou a
geração de receita revertendo a condição do fluxo de caixa.
Na startup 2 houve uma evolução do faturamento de 148% nos meses
analisados e a receita evoluiu 141%. A assimetria negativa entre as evoluções de
faturamento e receita decorrem do aumento das despesas ordinárias da startup 2,
frente as receitas.
Na startup 3 ocorreu fato semelhante. O faturamento evoluiu 133% nos meses
analisados e a receita evoluiu 109%. A assimetria negativa entre as evoluções de
faturamento e receita, também decorreu do aumento das despesas ordinárias da
startup 3 frente às receitas.
Os gestores das startups 2 e 3 consideram razoáveis a assimetria entre
faturamento e receita, face aos investimentos empregados nos empreendimentos e a
decisão de não aumentar a margem de lucro, sob o argumento de empreender maior
competitividade a startup por meio do preço do produto ou serviço, buscando a
fidelização dos atuais clientes e também o aumento da base desses clientes.
No período analisado, sob os aspectos definidos e observados para verificação
do desempenho das startups pesquisadas, constatou-se evolução em todos os itens
observados. A exceção foi a involução no número de colaboradores da startup
residente 1, indicador este que analisado isoladamente não torna possível aferir
menor desempenho da startup 1. Os indícios de melhoras no desempenho da startup
1, sob os parâmetros analisados, foram observado na identificação da evolução da
base de clientes, faturamento e receita líquida, diante do exposto, e com base nos
dados levantados.
Os gestores das startups pesquisadas também foram questionados sobre a
melhora do desempenho em decorrência das suas startups integrarem o hub.
Segundo relato dos entrevistados, todos concordam quanto à percepção de
melhora no desempenho como consequência de seu empreendimento fazer parte do
hub. Os Entrevistados 3, 4 e 5 apresentam um posicionamento semelhante ao
defenderem que fazer parte do hub, possibilitou maior visibilidade às suas respectivas
organizações.
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O Entrevistado 3 cita o envolvimento da Instituição Financeira, cofundadora do
hub, como elemento responsável pela visibilidade do próprio hub.
Sim, essa estrutura colaborativa que existe aqui [se referindo ao hub], o fato
de ter o [citou a instituição financeira cofundadora do empreendimento]
envolvido nesse projeto. Nos dá muita visibilidade (ENTREVISTADO 3).

O Entrevistado 4 relacionando o fato de integrar o hub como uma credencial,
um diferencial competitivo frente os concorrentes.
Sem dúvida nenhuma, estar aqui já é uma credencial para a gente
(ENTREVISTADO 4).

O Entrevistado 5 ressalta o papel do Entrevistado 1, ao promover, dentre outras
funções, as interações entre as startups, investidores e potenciais clientes.
Sim, o [citou o nome do gestor 1 do hub] está sempre trazendo gente para
cá [se referindo ao hub], e isso acaba convertendo em alguns negócios
(ENTREVISTADO 5).

Os gestores das startups pesquisadas também foram questionados sobre a
melhora do desempenho em função da relação com outras startups integrantes do
hub.
Segundo relato dos entrevistados, todos concordam quanto à percepção de
melhora no desempenho como consequência das interações existentes com as
demais startups integrantes do hub.
O Entrevistado 3 cita um exemplo onde essa interação possibilitou a construção
de uma parceria com outra startup que resultou na redução de tempo e custo no
desenvolvimento de um software:
Sim, tem o exemplo que citei da parceria com uma startup daqui de dentro
[citando o hub] que em conjunto implementamos uma ferramenta de machine
learn6, que seu fosse montar uma equipe para desenvolver eu levaria mais
de um ano e por um custo muitíssimo maior do que negociei
(ENTREVISTADO 3).

Pode-se concluir que as startups pesquisadas melhoraram seu desempenho,
dentro dos parâmetro analisados e no intervalo de tempo pesquisado.

6

Campo da Ciência computacional que por meio do reconhecimento de padrões estabelece o
aprendizado computacional também conhecido como inteligência artificial (DAVENPORT, 2015).
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4.4

INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS SOBRE O DESEMPENHO DAS STARTUPS

Nos tópicos anteriores foram apresentadas as práticas de governança
adotadas pelo hub, pelas startups e também o desempenho das mesmas.
Este tópico buscou identificar a relação dessas práticas com o desempenho
das startups residentes pesquisadas.
No referencial teórico foi citado os estudos realizados por Silveira (2002) e
Lameira et al. (2011) que apontam uma correlação positiva entre as práticas de
governança e uma maior eficiência, valor e desempenho nas organizações que
adotam práticas de governança corporativa.
Nas entrevistas realizadas com os gestores das três startups pesquisadas,
todos apontam melhora no desempenho da organização com a contribuição da
adoção de práticas de governança, conforme citam abaixo:
[..] Sim. Pois, existe um grau de incerteza tanto no mercado, como no produto
e no processo. O sucesso de uma startup está muito relacionada à
capacidade de execução. Muito mais que a capacidade de criação. Não que
a capacidade de criação e inteligência não seja importante. Mas, a startup
precisa de métricas e instrumentos que apontem a melhor execução. É essa
métrica que o investidor que ver (ENTREVISTADO 3).

Na observação do Entrevistado 3, defende que o sucesso de um
empreendimento está diretamente associado à capacidade de execução e que para
isso necessita de instrumentos e métricas que apoiem essa execução, assim como a
adoção desses instrumentos e métricas influenciam na percepção do investidor.
Diante do exposto pelo Entrevistado 3, a adoção de práticas como a realização
de reuniões periódicas com a utilização de relatórios financeiros e gerenciais que
baseiem a tomada de decisão contribuem na capacidade de execução dos gestores
e também influenciam na percepção dos investidores quanto à organização e
transparência dos processos da startup.
Acredito que sim, quando você olha na startup que você tem que ter muita
agilidade, a minha percepção é que a governança permite identificação e
correção mais rápida da trajetória. Nas startups, o tempo para corrigir é muito
curto. Pois, você é uma empresa de “caixa baixo”. Qualquer erro seu você
some (ENTREVISTADO 4).
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O cara que tem uma melhor governança em cima da operação, tem mais
informação, avança melhor e também pivota7 mais rápido (ENTREVISTADO
5).

O Entrevistado 5 apresenta um posicionamento semelhante ao do Entrevistado
4, ao defender que a adoção de práticas de governança atua como um conjunto de
instrumentos que auxilia inclusive na identificação de riscos, permitindo uma mudança
de trajetória.
Nas citações acima, o Entrevistado 4 e 5 defendem que a adoção de práticas
de governança atua como um conjunto de instrumentos que auxilia na adequada
gestão da organização, aumentando a assertividade na tomada de decisão e
minimizando potenciais riscos.
Nesse sentido, as reuniões do conselho consultivo e/ou de administração,
estabelecendo os objetivos e direcionamentos estratégicos da organização, assim,
como a realização de reuniões com todo o time torna possível discutir a implantação
de ações com a participação de todos, de forma aberta e transparente, e estabelece
responsabilidades individuais e métricas para acompanhamento desses objetivos.
São práticas que efetivamente auxiliam no adequado controle e gestão da
organização, aumentando a assertividade na tomada de decisão e minimizando os
potenciais riscos.
Embora os gestores das startups pesquisadas identifiquem uma correlação
entre a adoção de práticas de governança com o maior desempenho das suas
organizações, os mesmos também apontam uma melhora no seu desempenho pelo
fato das startups integrarem o hub, em decorrência da visibilidade propiciada pelo fato
de integrarem o hub e das interações que nele ocorrem com as demais startups
residentes e os potenciais investidores e clientes que visitam frequentemente o local.
Diante desse contexto e com os parâmetros utilizados na pesquisa não foi
possível dissociar esses fatores e analisá-los de forma isolada, afim de determinar o
quanto efetivamente esses fatores isoladamente contribuíram para o maior
desempenho das organizações pesquisadas.

7

Variação do termo em inglês “to pivot”, utilizado pela comunidade empreendedora para indicar quando

uma startup tem que fazer ajustes em seu modelo de negócio (SEBRAE, 2016).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa propôs elaborar uma contribuição para os estudos de
governança, trazendo um olhar sobre as práticas de governança inseridas no
ambiente de inovação e empreendedorismo voltados para tecnologia, contextos onde
estão inseridas as startups.
Desta forma, esse estudo buscou dar mais um passo na ampliação do debate
sobre Práticas de Governança e a sua relação com o desempenho nas organizações,
no caso específico dessa pesquisa, as startups. Pois, existe uma preocupação da
academia e da comunidade empresarial em entender os fatores que influenciam no
desempenho desses empreendimentos.
Diante desse contexto, o objetivo geral desse estudo foi pautado em analisar
como práticas que refletem os princípios de governança, adotadas por startups
residentes em um hub, influenciam o desempenho das startups pesquisadas. Para
tanto foi realizado um estudo de caso de abordagem qualitativa e descritiva. Abordouse quatro objetivos específicos que visam identificar as práticas que refletem os
princípios de governança adotadas pelo hub estudado, as práticas que refletem os
princípios de governança adotadas pelas startups estudadas, os resultados de
desempenho alcançados pelas startups estudadas e analisar a influência das práticas
sobre o desempenho das startups estudadas.
No que tange às práticas que refletem os princípios de governança adotados
pelo hub estudado, foi identificado que o hub adota algumas das práticas de
governança corporativa que refletem os princípios de transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa (IBGC, 2014). Nem todas as
práticas levantadas na etapa pré-exploratória dessa pesquisa tiveram sua
implementação confirmadas, isso ocorreu tanto nos levantamentos realizados no hub
quanto nos levantamentos realizados nas startups.
No hub não foi identificado o estabelecimento formal de um Código de conduta
e conflito de interesses e, além disso, no que concerne ao princípio da Equidade, o
Peso das decisões dos fundadores e gestores versus demais participantes não foi
confirmado. Tanto nas reuniões com a equipe, onde em geral as decisões já vêm em
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sua maioria estabelecidas, prevalecendo o posicionamento dos gestores, quanto na
própria composição do board, onde a Instituição Financeira co-fundadora tem dois
representantes contra apenas um da Venture Capital. Além das citadas práticas, não
foi identificado por meio das observações não participantes realizadas, nas análises
de documentos e nas entrevistas, evidências de interferência do hub na gestão das
startups residentes e nem a imposição de regras de condutas explícitas no que tange
às relações entre as startups residentes.
Quanto ao objetivo do estudo em identificar as práticas que refletem os
princípios de governança adotados pelas startups estudadas; e das práticas
levantadas na etapa pré-exploratória que foram investigadas nesse estudo, não foi
confirmada a implementação, nas startups pesquisadas, de um Código de conduta e
conflito de interesses, assim como não foi verificada a existência de mulheres no
conselho ou em cargos de gestão das startups. As demais práticas investigadas foram
confirmadas e refletem os princípios estabelecidos pelo IBGC (2014).
No que tange ao objetivo especifico de identificar os resultados de desempenho
alcançados pelas startups estudadas, foi apurado que as startups pesquisadas
tiveram melhora no seu desempenho sob os aspectos analisados. Com relação à
evolução no quadro de colaboradores comparando, os períodos analisados, as
startups 2 e 3 tiveram evoluções positivas nesse indicador, a exceção foi a startup 1,
apresentou involução. No entanto, os autores Murphy; Trailer; Hill (1996); Coelho
(2004) e SEBRAE (2007) defendem que os indicadores de desempenho não devem
ser considerados isoladamente.
Com relação à variação na base de clientes, todas as startups, sem exceção
tiveram melhora nesse indicador. O mesmo ocorreu, com base nos dados levantados,
com relação à variação do faturamento e da receita líquida das startups pesquisadas.
Diante do exposto, conclui-se que sob os parâmetros e períodos analisados,
com base nos dados apurados e também da própria percepção dos gestores das
startups pesquisadas, todas as startups tiveram melhora em seu desempenho,
No que tange à análise da influência das práticas sobre o desempenho das
startups estudadas, por meio

análises de documentos,

observações não

participantes e entrevistas com os gestores das startups pesquisadas que identificam
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uma correlação entre a adoção de práticas com o maior desempenho das suas
organizações, não foi possível creditar esse maior desempenho exclusivamente à
adoção das práticas, uma vez que foi identificado que a visibilidade dessas startups,
pelo fato de integrarem o hub, e as interações propiciadas pelo hub junto às demais
startups, investidores e potenciais clientes também têm relevante contribuição no
desempenho das organizações pesquisadas.
Apesar da influência das práticas não ser dissociada desses elementos citados,
não se pode negar existência de suas contribuições ao desempenho das startups,
ainda que de forma não tangibilizada, uma vez que, sem a adoção dessas práticas,
as organizações pesquisadas poderiam não ter êxito em seus empreendimentos,
assim como não passar pelo filtros de admissão do próprio hub. Ressaltando que o
hub realiza uma auditoria nas organizações proponentes a residentes.
Uma recomendação para estudos futuros seria uma ampliação da abrangência
da pesquisa, comparando o desempenho das startups situadas em diferentes
cenários, uma vez que a pesquisa foi efetuada em somente em um hub e três de suas
startups residentes, que estão situadas na cidade de São Paulo.
Uma contribuição que esse estudo se propôs atender foi a identificação de
práticas de governança que poderiam ser adotadas em outras startups sem grandes
custos ou adaptações estruturais. Com base nas análises de documentos,
observações e entrevistas, destaca-se as seis práticas listadas na sequência:
- Implementação de um Conselho Consultivo, com a participação de ao menos um
elemento externo à organização;
- Implementação de Reuniões periódicas, incentivando a participação de todos,
independentemente da posição hierárquica dos integrantes;
- Implementação do adequado registro de atas nas reuniões periódicas, afim de
registrar os atos discutidos;
- Adequada confecção e periodicidade dos Relatórios Financeiros e Gerenciais, afim
de mensurar o andamento dos objetivos organizacionais definidos;
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- Estabelecimento de métricas e metas individuais para o correto acompanhamento
dos objetivos organizacionais;
- Clara definição de papéis e responsabilidades individuais, contribuindo para maior
agilidade na decisão e resolução de problemas.
Por fim, ressaltasse, por meio dos resultados apurados, que o estudo das
práticas de governança e sua relação com o desempenho das organizações deve ser
de profundo interesse da comunidade acadêmica e empresarial, a fim de tornar as
organizações mais eficientes e sustentáveis. Que esta pesquisa inspire a continuidade
de futuros outros estudos sobre governança no contexto dessa pesquisa. Pois, o
número de startups no Brasil cresce de forma exponencial a cada ano e também a
sua relevância no contexto econômico e social.
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APÊNDICE A
QUESTIONÁRIO AOS GESTORES DAS ORGANIZAÇÕES
1. (B) Como foi o início desse empreendimento? Como foi idealizado e concretizado?
2. (B) Resumidamente, quais são os principais desafios que enfrenta relativo a
gestão do empreendimento?
3. (B/C) Sua empresa conta com aporte de capital de terceiros? Caso positivo, de
qual tipo e como aconteceu este aporte?
4. (B/C) Caso tenha aporte de capital de terceiro em seu empreendimento, Houve
por parte do investidor o estabelecimento de exigências referentes à inclusão de
práticas/condições relacionadas a gestão e controle do empreendimento?
5. (C) Após o aporte, caso tenha ocorrido, houve melhora no desempenho da sua
organização? Caso positivo cite exemplos.

6. (B/C) Na sua percepção existem práticas relacionadas à gestão e controle do
empreendimento que podem atrair e incentivar investidores a aportarem recursos
financeiros em uma startup? Caso positivo, quais?
7. (C/D) Na sua percepção, há melhora do desempenho do empreendimento como
consequência de adoção de práticas relacionadas a gestão e controle do
empreendimento?
8. (A) Como tomaram conhecimento da existência desse hub? Por qual razão
optaram por vir a ser residentes nessa associação?
9. (A) Como ocorre o relacionamento do hub com as startups residentes?
10. (A) Existem procedimentos voltados a gestão e controle do hub, que tenha
adotado ou adaptado para o seu empreendimento? Caso positivo, cite exemplos.

11. (B) Como funciona a sua relação com as demais startups residentes? Existe
intercâmbio de experiências e práticas voltadas para a gestão do
empreendimento? Caso positivo, cite exemplos.
12. (B) Existe o estabelecimento de regras mesmo que implícitas que “normatizam”
o relacionamento entre as startups residentes? Caso positivo, cite exemplos?
13. (C/D) Na sua percepção, houve melhora de desempenho como consequência de
seu empreendimento fazer parte desse hub? Caso positivo, cite exemplos.
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14. (C) Houve melhora de desempenho em função da relação com outras startups?
Caso positivo, cite exemplos.
15. (B) Você e o seu empreendimento tiveram contato com as práticas, regras ou
controles de governança corporativa? Como aconteceu ou acontece esse
contato?
16. (A/B) Como você percebe que a transparência na comunicação, o tratamento
igualitário, a prestação de contas e a clara definição de papeis e
responsabilidades são praticadas nas relações com a associação e com as
demais startups?
17. (A/B) Você acredita na importância de princípios como transparência, tratamento
igualitário, prestação de contas e a clara definição de papeis e responsabilidades
na condução do seu empreendimento? Caso positivo, o que faz para garantir a
aderência a tais princípios na condução do seu empreendimento?
18. (B) Existe código de conduta ou similar na organização? Caso positivo, desde
quando?
19. (B) A organização possuiu e divulga à todos sua missão, visão e valores? Caso
positivo, desde quando?
20. (B) A organização transmite informações relevantes ao trabalho, negocio e
objetivos organizacionais a todos de forma clara? Caso positivo, desde quando?
21. (B) Existe a elaboração e divulgação de relatórios gerenciais e financeiros de
forma frequente? Caso positivo, desde quando?
22. (B) Existe avaliação de desempenho individual, caso positivo os critérios são
claros e objetivos? Caso positivo, desde quando?
23. (B) Nas reuniões, as pessoas são incentivadas a participar e opinar independente
do cargo ou da área de atuação? Caso positivo, desde quando?
24. (B) As equipes são incentivadas a contribuírem com todos independente da área.
Pois, compreendem que acima de tudo estão no mesmo time? Caso positivo,
desde quando?
25. (B) Existe diferenciação de gênero e ideologias para definição de cargos e
salários? Caso positivo, desde quando?
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26. (B) A organização prática a meritocracia. De forma que os critérios de promoções
são conhecidos e as pessoas reconhecidas atendem a estes critérios? Caso
positivo, desde quando?
27. (B) A organização incentiva a imparcialidade e favoritismo? Caso positivo, desde
quando?
28. (B) Existe a clara definição de papeis e responsabilidades individuais? Caso
positivo, desde quando?
29. (B) Existe a prestação de contas sobre o cumprimento de metas e de resultados
de projetos? Caso positivo, desde quando?
30. (B) Existe atuação de Auditoria externa independente? Caso positivo, desde
quando?
31. (B) Existem conselhos (consultivo, administrativo e fiscal? Caso positivo, desde
quando?
32. (B) É considerado o impacto ambiental no desenvolvimento dos produtos ou
serviços elaborados pela organização? Caso positivo, desde quando?
33. (B) É considerado o impacto social no desenvolvimento dos produtos ou serviços
elaborados pela organização? Caso positivo, desde quando?
34. (B) A organização participa de algum projeto de cunho social? Caso positivo,
desde quando?
35. (D) Dentre as práticas que informou que sua organização prática, quais você
acredita que efetivamente corroboram para melhora no desempenho de sua
organização?
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APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO AOS GESTORES DA ASSOCIAÇÃO
1.

Como partiu a iniciativa iniciar esse Projeto?

2.
(A) Como funciona a parceria com as organizações patrocinadoras do hub?
Existe algum tipo de acompanhamento e prestação de contas?
3.

(A) Qual o critério para seleção das startups residentes?

4.

(A) Como ocorre o relacionamento do hub com as startups residentes?

5.
(A) O hub contribui para a gestão das startups? Caso positivo como isso
ocorre?
6.
(A) O hub apoia a interação entre as startups? Caso positivo como isso
ocorre?
7.

Quais as vantagens que identifica para as startups ao fazerem parte do hub?

8.
(A/B) Existe o estabelecimento de regras ou condutas pelo hub no que
concerne as relações com e entre as startups residentes? Caso positivo, cite
exemplos?
9.
(B) Você percebe a existência de práticas que promovam a transparência,
tratamento igualitário, prestação de contas, clara definição de papeis e
responsabilidade das organizações residentes no hub?
10.
(A) O hub possui contato com práticas de governança corporativa? Caso
positivo, Quais e como acontece?
11.
(A/B) Já houve casos de “desfiliação” de startups em decorrência de não
aderência as “normas da casa”?
12.
(A) O hub de alguma forma intermedia a relação das startups com
fornecedores, potenciais clientes e investidores? Caso positivo, como isso ocorre?
13.
(D) Na sua percepção existem práticas que podem atrair investidores que
aportem capital em uma startup? Caso positivo, cite exemplos
14.

(D) Na sua percepção, houve melhora de desempenho dos empreendimentos

como consequência de integrar o hub? Explique como.
15. (A) Existe código de conduta ou similar no hub?
16. (A) O hub possuiu e divulga à todos sua missão, visão e valores?
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17. (A) O hub transmite informações relevantes ao trabalho, negocio e objetivos
organizacionais a todos os envolvidos de forma clara?
18. (A) Existe a elaboração e divulgação de relatórios gerenciais e financeiros de
forma frequente?
19. (A) Existe avaliação de desempenho individual, caso positivo os critérios são
claros e objetivos?
20. (A) Nas reuniões, as pessoas são incentivadas a participar e opinar independente
do cargo ou da área de atuação?
21. (A) A(s) equipe(s) são incentivadas a contribuírem com todos independente da
área. Pois, compreendem que acima de tudo estão no mesmo time?
22. (A) Inexiste diferenciação de gênero e ideologias religiosas para cargos e salários?
23. (A) A organização prática a meritocracia. De forma que os critérios de promoções
são conhecidos e as pessoas reconhecidas atendem a estes critérios?
24. (A) A associação incentiva a imparcialidade e favoritismo?
25. (A) Existe a clara definição de papeis e responsabilidades individuais?
26. (A) Existe a prestação de contas sobre o cumprimento de metas e de resultados
de projetos.
27. (A) Existe atuação de Auditoria externa independente?
28. (A) Existe conselhos (consultivo, administrativo e fiscal)?
29. (A) O hub considera eventuais impactos ambientais na prestação do serviço que
desenvolve?
30. (A) O hub considera eventuais impactos sociais na prestação do serviço que
desenvolve?
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31. (A) O hub participa de algum projeto de cunho social?

