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PREFÁCIO 

Este documento inclui os artigos dos autores oradores participantes no Seminário de 
Empreendedorismo e Inovação, no dia 9 de maio de 2014, na Biblioteca Municipal de Oeiras, 
organizado pela União de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, Incubcenter Lda., Empreend 
– Associação Portuguesa para o Empreendedorismo e AISTI – Associação Ibérica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação.  

A iniciativa, recebeu o selo do Programa Estratégico +e +i, atribuído pelo Ministério da Economia, 
pela importância da sua contribuição para o estímulo da cultura e das práticas de empreendedorismo 
e inovação em Portugal. 

Esta iniciativa decorre no âmbito do dia da Europa em Portugal e do aniversário da Vila de Oeiras e 
São Julião da Barra, e está integrada nas I Jornadas Internacionais online de Educação, Tecnologia e 
Inovação e visa estimular o empreendedorismo empresarial e social, estabelecer alianças estratégicas 
entre os universos científico e empresarial com o desígnio de partilhar conhecimento, capacidades e 
experiências contribuindo para constituir comunidades de organizações em rede com vista à partilha 
de negócios, ao benchmarking, à complementaridade, à inovação e à otimização dos recursos 
económicos. 

O Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação, designado por +e +i, aprovado em 
Conselho de Ministros no dia 7 de Dezembro de 2011, tem como objetivo promover uma sociedade 
mais empreendedora, alargar a base de empresas inovadoras com uma forte componente exportadora 
e promover a inserção de Portugal nas redes internacionais de conhecimento, de inovação e de 
empreendedorismo. O Programa +e +i pretende estimular a inovação dos produtos, processos e 
tecnologia, para melhorar a competitividade das empresas portuguesas. [link a www.ei.gov.pt ] 

Por fim os nossos agradecimentos para todos os que colaboraram no Seminário de Empreendedorismo 
e Inovação, autores, oradores, comissões (coordenadora, organizadora e científica), patrocinadores, 
etc., que de diversas formas ajudaram e contribuíram para o êxito do evento. 

 

Maria do Rosário Almeida 

Carolina Rodrigues 
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Resumo—Este artigo pretende enquadrar do ponto de vista 
conceptual as noções de empreendedorismo, empreendedorismo 
social e responsabilidade social corporativa. Atualmente estes 
conceitos são utilizados com frequência em diversos contextos, 
contudo nem sempre os mesmos são aplicados de forma adequada 
gerando-se incoerências e equívocos na sua interpretação. Neste 
sentido importa refletir sobre o que entendemos por 
empreendedorismo, como é que este conceito poderá ser entendido 
numa perspetiva social e ainda em que medida estes conceitos se 
associam e diferenciam do de responsabilidade social corporativa. 
Este trabalho dará assim um contributo para a discussão sobre o 
tema e para o seu entendimento pelos diversos intervenientes no 
processo empreendedor, sejam eles os académicos, as empresa ou 
as organizações sem fins lucrativos. 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Empreendedorismo 

Social; Responsabilidade Social Corporativa 

• INTRODUÇÃO 

Num mundo dominado pela globalização da 
economia e da informação, e no contexto em 
constante mudança a que estão sujeitos os vários 
agentes da economia vigente capitalista, a crise 
económica e financeira que o mundo atravessa não 
parece dar tréguas aos que realizam esforços para 
acompanhar essas mudanças, ultrapassar a crise 
instalada e em simultâneo ir mais longe fazendo mais 
e melhor.  

A forte dependência económica e financeira num 
ambiente extremamente exigente e competitivo, e 
uma generalizada crise de valores, tem incentivado 
nas últimas décadas a procura de soluções sustentadas 
e viáveis para a superação de todas estas dificuldades. 
Investigadores, cientistas, politólogos, universidades 
e empresas, procuram um sentido para a reposição da 
ordem no estado das coisas que os ajude a prosperar 
e a ultrapassar as dificuldades que a economia 
globalizada e em crise lhes tem imposto, e que só tem 
ajudado a agudizar as disparidades económicas e 

sociais existentes, hipotecando o progresso geral da 
sociedade.  

Com base neste pressuposto, considera-se que na 
prática, o que os vários agentes procuram em 
investigação é o que genericamente esta tese tenta 
encontrar, isto é, uma solução concreta para 
conseguir obter desenvolvimento económico 
realizado com base em indivíduos autónomos e 
construtivos (dessa mesma economia), que não sendo 
alienados dos contextos sociais em que estão 
inseridos se façam responsáveis pelo 
desenvolvimento, não apenas dos seus interesses 
individuais ou corporativos mas também sociais, 
ajudando desta forma ao progresso económico e 
social da sociedade. 

 Este artigo inclui uma abordagem conceptual 
sobre os temas do empreendedorismo, 
empreendedorismo social e responsabilidade social 
corporativa.  

• DO EMPREENDEDORISMO AO 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Encontrar uma divisão entre estes dois conceitos 
não é tarefa fácil, e ainda menos é, saber onde 
começa um e termina o outro. Aceitando a definição 
de empreendedorismo como no senso comum muitas 
vezes se define, como sendo a iniciativa de criar uma 
empresa, não se poderá esquecer que a criação de 
uma empresa antes de mais, é um processo social 
mais do que um processo individual [1], ou seja, os 
impactos mais alargados que o empreendedorismo 
pode ter na sociedade, surgem na forma de 
empreendedorismo social [2]. 
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   Tal como no empreendedorismo, também no 
empreendedorismo social existe como ponto central: 
o empreendedor social. E estes são indivíduos que 
têm soluções de inovação para problemas sociais. 
São ambiciosos e persistentes, enfrentam os maiores 
problemas sociais e oferecem alterações em larga 
escala [2]. 
   A criação de empresas é um feito muito importante 
na sociedade, quer para o cidadão que financia esta 
criação, quer para o estado desesperado com o 
desemprego, quer pela precariedade para todos os 
agentes que são afectados por esta criação, pelo que, 
facilmente se confunde empreendedorismo com o 
empreendedorismo social [1]. O empreendedorismo 
deve ser antes de mais entendido para se 
compreender o verdadeiro sentido do 
empreendedorismo social, pois segundo estes 
autores, para alguns estudiosos do tema, o 
empreendedorismo social é uma evolução do 
primeiro.  
   O dilema verificado na dicotomia destes termos é 
resolvido com a criação do conceito Riqueza total. 
[3].  Para estes, este termo ilustra como as entidades 
empreendedoras conseguem ter várias gradações e 
combinações de geração quer de riqueza económica 
quer social. Num extremo, uma entidade 
empreendedora foca-se exclusivamente na criação de 
riqueza económica sem dar atenção à criação de 
valor social, no outro extremo por seu lado 
encontram-se os empreendedores sociais que podem 
dedicar os seus recursos exclusivamente à criação de 
riqueza social ignorando a geração de lucro. Assim 
sendo e como existem definições que oscilam entre 
uma e outra vertente, para estes autores a definição 
de Riqueza total demarca-se de uma ou de outra 
definição. Acima de tudo, o empreendedorismo 
social requer apreciar as motivações individuais e de 
grupo de quem assume o risco de conceber e 
construir novas organizações ou modelos de 
negócios [3]. O que significa que, determinados 
indivíduos com certos valores, capacidades e 
qualificações se sintam atraídos para o 
empreendedorismo social, procurando 
oportunidades e respostas inovadores que respondam 
à criação de riqueza social. O empreendedorismo 
social pode ser definido [3] como as actividades e 
processos desenvolvidos para descobrir, definir e 
explorar oportunidades para obter riqueza social 

através, utilizando novas actividades ou gerindo as 
organizações existentes de uma forma inovadora. 
Mas as preocupações éticas também se encontram 
quando coexiste o pensamento económico com o 
desejo de gerar riqueza social [3]. Os desafios que se 
propõe a resolver variam conforme os interesses e 
motivações dos empreendedores e estão 
profundamente enraizados nos seus valores. De 
ressalvar que o meio é um factor que influencia o 
empreendedorismo e o empreendedorismo social, 
pois ambos tipos de empreendedorismo são 
influenciados pelo contexto em que se inserem. Este 
factor é imprescindível para perceber como e porquê 
se processam as actividades de ambos os tipos de 
empreendedorismo [4]. 
   O empreendedorismo social como prática que 
integra a criação de valor económico e social tem 
uma grande herança e encontra-se espalhada por 
muitos sítios do mundo  [4]. Mas para estes autores, 
enquanto o empreendedorismo com objectivos 
económicos tem tido desde há muito uma enorme 
atenção por parte da academia, apenas mais 
recentemente alguns pesquisadores têm analisado o 
empreendedorismo do ponto de vista do motor social 
que é. Muitos são os exemplos contemporâneos que 
o demonstram. Veja-se o caso do do Banco Grameen 
[4] fundado pelo Professor Muhammad Yunnus em 
1976 para erradicar a fome, e que ganhou o prémio 
Nobel da Paz em 2006. Merece aqui nota de destaque 
tendo em conta a cedência de micro-crédito a 
inúmeros pequenos empreendedores, que pelo 
mundo fora tiveram a possibilitado de sair da miséria 
em que viviam. 
De salientar as três perspectivas [4]  identificadas na 
literatura que definem o empreendedorismo social de 
forma distinta: 

•  Iniciativas sem fim lucrativo e 
esquemas administrativos criados para 
gerar valor social [5], [6]. 

• Outro grupo de autores que vê o 
empreendedorismo social como um 
meio para minorar os problemas sociais 
e para catalisar transformações sociais 
[7].  

• E um terceiro grupo que considera o 
empreendedorimos social a prática da 
responsabilidade social de uma empresa 
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comprometida com parcerias que ficam 
para além do seu negócio [8, 9].  

   A definição de empreendedorismo social [4] pode 
ainda considerar em primeiro lugar que este conceito 
é um processo de criação de valor através da 
combinação de recursos de diferentes formas. Depois 
esta combinação de recursos realiza-se para explorar 
oportunidades que criem valor social, através do 
conhecimento das necessidades existentes, 
propiciando assim a criação de mudanças sociais. Por 
último, os autores consideram que, sendo um 
processo, o empreendedorismo social pode dizer 
respeito não apenas à criação de uma nova iniciativa 
como também às várias iniciativas geradas dentro de 
uma organização a que se denomina de 
intraempreendedorismo social. 
   Mas não é o facto de ser não-lucrativa que torna 
uma actividade de âmbito social em 
empreendedorismo social, já que também em 
actividades lucrativas pode ser gerado 
empreendedorismo social. Este é aliás, muitas vezes 
o melhor modo de encontrar capitais para poder 
utilizar [4]. O caso do Banco Grameen atrás citado, 
com os lucros gerados na sua principal actividade, 
aplica-os na criação de novos negócios. 
   Em conclusão, pode dizer-se que a maior diferença 
entre empreendedorismo e empreendedorismo social 
se baseia na prioridade relativa dada a criação de 
riqueza social versus criação de riqueza económica 
[4]. Alguns autores [10] defendem que a riqueza 
social é um sub-produto do valor económico criado, 
e que, para o empreendedorismo social a criação de 
valor social é o principal foco. No entanto, tal pode 
implicar na mesma, a criação de rendimento por 
parte destes empreendedores. Ou seja, embora não 
seja o objectivo principal, entende-se que é 
necessário encontrar formas de se auto financiar, 
pelo que a obtenção de lucro é possível em 
actividades desta natureza. Ou indo mais além, como 
os autores que encontram na prática de 
responsabilidade social uma forma de 
empreendedorismo social, cuja missão das empresas 
que a praticam vai além da intenção de gerar lucro, 
criando valor social. 

• EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

   A redução da despesa do Estado com os serviços 
sociais verificada em muitos países torna 

fundamental a necessidade de obter fundos através 
de outras entidades para resolver problemas sociais. 
O recurso ao sector privado e as organizações não 
lucrativas é recorrente por consequência. É nesta 
lacuna que o empreendedorismo social surge e se 
desenvolve e que do ponto de vista teórico gera tanta 
curiosidade. Mas a sua prática é abordada por vários 
autores como sendo resultado da forma de como é 
posto em prática [3].  Com base nesta lógica para 
estes autores existem três tipos de empreendedor:  

• Empreendedor Construtor que é o que 
explora oportunidades falhas de 
mercado, preenchendo falhas de clientes 
carentes para introduzir reformas e 
inovações para o sistema social mais 
amplo.  

• Artesão Social que se foca em procurar 
e resolver necessidades sociais locais em 
pequena-escala.  

• e, finalmente, o Engenheiro Social que é 
aquele que identifica problemas no 
sistema social existente introduzindo 
mudanças revolucionárias para os tentar 
resolver. Para estes autores este tipo de 
empreendedor varia consoante descobre 
as oportunidades sociais, sendo estas 
que determinam o seu impacto no 
sistema social e juntam assim os 
recursos necessários para ir atrás dessas 
oportunidades. 

   A importância do empreendedorismo social na 
sociedade é grande. Aquela que é considerada a 
economia social é constituída por um vasto conjunto 
de organizações que desempenham um importante 
papel social, ao mesmo tempo que vão adquirindo 
relevância económica pelos serviços que prestam, 
pelo rendimento que geram e distribuem, e pelo 
significado que têm no desenvolvimento e 
sustentabilidade de muitas comunidades locais, 
principalmente num contexto de globalização em 
que as actividades económicas se desenvolvem 
segundo lógicas que ultrapassam fronteiras nacionais 
[11]. 
   Retendo neste conceito, a economia social 
constitui um terceiro sector que provém da sociedade 
civil posicionada entre o Estado e o Mercado. Este 
sector complementa os restantes e entrecruza-se com 
eles no desenvolvimento das suas actividades. 
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Publico, Privado e Social, encontram-se cada vez 
mais na prossecução dos seus objectivos e por terem 
entre eles fronteiras muito ténues, os governos 
recorrem ao sector privado para fazer outsourcing 
dos serviços que lhe cabe prestar; por outro lado, o 
sector social colmata as falhas de mercado e da acção 
pública e recorre ao sector público e privado para 
obtenção de fundos. Por sua vez as empresas são 
cada vez mais incentivadas a juntar às actividades 
lucrativas, preocupações sociais na exploração de 
recursos [11]. 
   Nesta mesma linha, António Guterres (Alto-
Comissário das Nações Unidas para os refugiados) 
refere que a única forma que existe de criar riqueza é 
criando bem-estar junto da sociedade e sobretudo em 
cidadãos especialmente desfavorecidos [12].  
Prossegue referindo também que não se trata de 
donativos mas de criar condições para que uma 
comunidade se desenvolva. Atribui este papel a uma 
economia social que requalifique as pessoas 
integrando-as. Também aqui e mais uma vez se 
atribui à empresa a função vital de criar 
sustentabilidade na sua gestão para que os 
stakeholders usufruam de mais-valias ao nível 
económico, social e ambiental, com o objectivo geral 
de construir uma sociedade com menos 
desequilíbrios. 
   Nesse seguimento, é certo que políticas de 
responsabilidade social corporativa levam a que 
muitas empresas se relacionem com organizações da 
economia social, aspecto que é objecto de análise no 
estudo de caso à frente realizado. À partida, essas 
organizações estão mais vocacionadas para o 
desenvolvimento de projectos desta natureza. E 
como o sector privado é uma fonte importante de 
financiamento, os programas de responsabilidade 
social corporativa podem influenciar bastante a 
forma de como estas organizações são geridas [12]. 
Mais do que uma unidade técnico-económica 
descrita na teoria neoclássica, tendo como único fim, 
o de gerar lucro para os accionistas, hoje sobrepõe-
se a ideia da empresa ser uma unidade económica e 
social, que, como referido atrás, é responsável 
perante os seus stakeholders e portanto pela 
sociedade em que está inserida [11]. Este é o conceito 
que será desenvolvido no próximo ponto ao 
aprofundar a responsabilidade social corporativa. 
 

• RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

o Contexto atual 

   A procura de um modelo mais sustentável de 
evolução da sociedade tem constituído preocupação 
dominante nas últimas décadas face ao conjunto de 
oportunidades e ameaças, que afectam o conjunto do 
tecido social, a estrutura das actividades económicas 
e o equilíbrio ambiental [12]. Para as instituições 
europeias e nacionais, um desenvolvimento 
sustentável pressupõe a preocupação com o presente 
e com o futuro das gerações vindouras, pelo que 
existe como preocupação central, proteger os 
recursos vitais que promovam coesão social e uma 
maior protecção do ambiente. Na base das políticas 
internacionais e comunitárias de desenvolvimento 
sustentável tem-se procurado promover a harmonia 
entre a natureza, economia e a sociedade. Neste 
sentido a União Europeia adoptou, no Conselho 
Europeu de Gotemburgo, em 2001, uma Estratégia 
de Desenvolvimento Sustentável. 
   A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS) reflecte estas preocupações e 
encontra-se inserida numa iniciativa global iniciada 
na Conferencia das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUAD), também designada 
Cimeira da Terra, em 1992, onde, os países foram 
incentivados a criar estratégias nacionais de 
desenvolvimento sustentável.  
   Retomar uma trajectória de crescimento sustentado 
que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos 
países mais competitivos e atractivos da União 
Europeia, num quadro de elevado nível de 
desenvolvimento económico, social e ambiental e de 
responsabilidade social [13]. 
   Na actualidade, normas e códigos voluntários 
orientam-se para a necessidade de generalizar a 
adesão das empresas aos valores que as mesmas 
divulgam, e a estandardizar a informação referente 
ao respeito dos compromissos assumidos em matéria 
de responsabilidade social [14].  
   No entanto, neste quadro a moral é um factor que 
não é alheio a uma lógica de sustentabilidade nas 
organizações, pois esta ganha maior importância, na 
medida em que o comportamento moral numa 
organização é potenciado com o estabelecimento de 
sistemas de controlo adequados às novas exigências 
sociais, que permitem emitir informação credível 
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acerca da gestão sustentável da empresa [14].  
Apenas dentro de um comportamento moral, faz 
realmente sentido falar de gestão de responsabilidade 
social, de compromissos adquiridos pela organização 
e da demonstração da sua responsabilidade [14]. É na 
perspectiva das organizações que analisaremos a 
responsabilidade social no ponto que se segue. 

  

o Responsabilidade Social 

Corporativa – Evolução conceptual  

Um ponto de referência para a definição de RSC 
vem do Comité para o Desenvolvimento Económico 
(CDE) na sua publicação de 1971 Responsabilidade 
Social dos Negócios Empresariais. O CDE acerca 
deste assunto refere que “a função dos negócios com 
o consentimento público e no seu principio base 
existe para servir construtivamente a sociedade – para 
a satisfação da sociedade”. Refere ainda que, o 
contrato estabelecido entre os negócios e a sociedade 
tem vindo a mudar de um modo significativo. Esta 
instituição considera que os negócios empresariais 
têm vindo a ser chamados a assumir mais 
responsabilidades na sociedade e a servir um maior 
leque de valores humanos. Pretende-se que, estes 
agentes da sociedade contribuam com algo mais do 
que suprir bens e serviços em quantidade. 

Mas o conceito de responsabilidade social 
corporativa tem uma longa história. De facto, existem 
evidências da sua prática recuando alguns séculos 
[15]. Uma análise criteriosa da evolução do conceito 
ao longo das décadas permite perceber qual a sua 
evolução [15]. No entanto, a sua análise é feita a partir 
da literatura da segunda metade do século XX, altura 
em que, segundo este, os estudos formais escritos, 
começam a surgir.  

Embora existam evidências da responsabilidade 
social corporativa em todo o mundo, [15] a literatura 
sobre este assunto é mais abundante nos Estados 
Unidos, e  nesse país as acções de RSC eram também 
mais evidentes. Inicialmente a literatura abordada 
mais a responsabilidade social do que a 
responsabilidade social corporativa [15]. Isto deveu-
se provavelmente a que nesta época ainda não 
existisse o domínio e a proeminência da empresa 
moderna. O ponto de partida para Carrol surge com 
Social Responsability of the Businessman sendo esta 
a obra que marca, o inicio do período moderno da 
literatura sobre o tema da responsabilidade social 

corporativa. Para os negócios das maiores empresas 
influenciavam a vida dos cidadãos em muitos 
aspectos, pelo que, este autor define de certa forma a 
responsabilidade social corporativa como sendo “a 
obrigação que o homem de negócios tem em 
perseguir aquelas políticas, para tomar aquelas 
decisões, ou seguindo aquelas linhas de acção que são 
desejáveis em termos de objectivos e valor da nossa 
sociedade”. Dada a antecedência com que este 
trabalho surgiu, Carrol considera na sua obra que 
deveria ser chamado de “pai da responsabilidade 
social corporativa” [15]. A responsabilidade social é 
uma ideia vaga que deve ser vista num contexto de 
gestão [15]. Além disso, algumas decisões de negócio 
responsáveis podem ser justificadas por um longo 
processo de racionalização, com o objectivo de ter um 
bom retorno de lucro para a empresa. Esta abordagem 
[15]  ficou conhecida por estabelecer uma forte 
relação entre responsabilidade social e o poder dos 
negócios, considerando que “…as responsabilidades 
sociais dos homens de negócios devem ser 
proporcionais ao seu poder social…”. 

Alguns anos mais tarde Davis vai mais longe e 
aborda o lado ético desta área, no sentido em que a 
responsabilidade social nasce na preocupação das 
consequências éticas dos actos de cada um, e na 
medida em que estes podem interferir nos interesses 
dos outros [15]. 

Outro bom contributo para a evolução da definição 
de Responsabilidade Social é segundo Carrol, a de 
Josefh W. McGuire. No seu livro Business and 
Society (1963) ele refere: “A ideia de 
responsabilidade social supõe que a empresa tem, não 
apenas deveres legais e económicos mas também 
determinadas responsabilidades para com a sociedade 
que vão para além dessas obrigações”. 

Outro autor de importância significativa foi 
George Steiner (1970). Na primeira edição do seu 
livro Business and Society (1971): “Os negócios são 
fundamentais na economia…têm a responsabilidade 
de ajudar a sociedade a conseguir os seus objectivos 
básicos e têm algumas responsabilidades. Quanto 
maior se torna uma empresa mais são estas 
responsabilidades, mas todas as empresas podem 
assumir partilha-las sem custos e ainda como um 
caminho para atingir lucro. A percepção de 
responsabilidade social é mais uma forma de gerir o 
modo de como se tomam decisões, do que uma 
grande mudança na tomada de decisão económica”. 
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Para o autor, esta é também uma forma de zelar pelos 
interesses sociais em oposição à velha perspectiva, de 
conseguir a curto prazo atingir apenas os seus 
próprios interesses. 

Mais tarde outra definição curiosa e digna de 
reparo para Carrol é a de H. Gordon Fitch de 1976, 
em que definiu a responsabilidade social corporativa 
como a perspectiva de resolver problemas sociais, 
muitos deles causados pelas próprias empresas. 

Carrol apresenta também uma definição da sua 
própria autoria de 1979, num modelo conceptual 
baseado na literatura que até então existia. Para 
Carrol a responsabilidade social das empresas 
ultrapassa o aspecto económico, legal, ético e as 
expectativas que uma sociedade tem das 
organizações num determinado período de tempo. 
Mas de facto para o autor, antes de mais, uma 
empresa é uma unidade elementar da economia na 
nossa sociedade, sendo que tem a responsabilidade de 
produzir bens e serviços que a sociedade quer e os 
quais deve vender para obtenção de lucro. A 
viabilidade económica é algo que os negócios fazem 
pela sociedade. Inclusivamente Carrol apoia-se em 
Drucker [16] ao defender que os negócios devem 
converter os problemas sociais em oportunidades de 
negócio. 

Mas deixando a obra de Carrol e olhando para 
estudos mais recentes, percebe-se que o conceito de 
responsabilidade social, nem sempre é designado 
como tal. Veja-se por exemplo um estudo mais 
recente em que a responsabilidade social corporativa 
é designada de filantropia corporativa [17]. Para os 
autores esta é uma ideia em declínio, porque os 
executivos estão cada vez mais pressionados pela 
necessidade crescente de lucros a curto prazo, pelo 
que esta requer um enquadramento estratégico 
pormenorizado para produzir os efeitos desejados e 
actualmente as acções desenvolvidas com esta 
natureza nem sempre têm essa atenção. 

Dentro da mesma lógica Santos [18] estabelece 
comparações entre a responsabilidade social e a 
filantropia. Mas para estes a primeira não é 
necessariamente sinónimo da segunda, mas 
representa a sua evolução ao longo do tempo. 
Enquanto a filantropia trata das acções beneméritas 
da empresa por meio da sua participações em 
campanhas isoladas ou doações aleatórias que faz a 
instituições sociais, o conceito de responsabilidade 

social possui uma amplitude muito maior. Ao exercer 
a responsabilidade social corporativa, a empresa 
coloca todos os seus produtos, serviços e os seus 
recursos financeiros ao serviço da comunidade, 
tornando-se co-responsável, para além desta última 
ter um enquadramento estratégico na visão e 
princípios da empresa, aspecto fundamental a ter em 
conta como se verificará no ponto seguinte. 

È ainda referenciada [19] a confusão existente à 
volta do conceito a qual não se encontra tanto na sua 
definição mas sim na forma em como a 
responsabilidade corporativa é construída num 
contexto específico, podendo ser visto como uma 
construção social. 

• CONCLUSÕES 

A análise conceptual estabelece uma relação entre 
os dois conceitos de empreendedorismo e indicia a 
origem do segundo radicada no empreendedorismo 
económico. A esta dicotomia acresce o facto da 
resolução da maior parte dos problemas do mundo 
passarem por mobilizar o sector empresarial de modo 
a beneficiar ambas sociedade e empresas, dai a 
importância crescente da responsabilidade social das 
empresas. Esta relação conceptual e a prática da 
responsabilidade social corporativa vista como sendo 
uma forma de empreendedorismo social. 

 O conceito de empreendedorismo é encarado 
como elemento catalisador de desenvolvimento 
económico através da inovação, da criação de 
empresas e do aumento da produtividade. No entanto, 
no centro desta temática encontra-se o empreendedor, 
que embora seja fulcral para o desenvolvimento 
económico, não pode actuar sozinho, e que além 
disso, está inserido num contexto que influencia as 
suas atitudes e comportamentos e a sua capacidade de 
concretizar as oportunidades. O empreendedorismo 
logo à partida, não é portanto, um fenómeno apenas 
individual, é também social, na medida em que as 
percepções individuais são condicionadas 
simultaneamente pela base de conhecimento 
individual e por um clima socioeconómico e cultural, 
mais ou menos propício à inovação e à formulação de 
novas soluções, ou seja, os impactos mais alargados 
que o empreendedorismo pode ter na sociedade, 
surgem na forma de empreendedorismo social. 
Porém, convém salientar que o empreendedorismo 
enquanto conceito de apoio social exclusivo, surge da 
lacuna que existe na falta de apoio que as instituições 
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publicas nomeadamente os estados dão às carências 
sociais que são cada vez maiores. Por sua vez as 
empresas são cada vez mais incentivadas a juntar às 
actividades lucrativas, preocupações sociais na 
exploração de recursos  que é a designada 
Responsabilidade Social Corporativa. 
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1  Perfil do empreendedor social em Portugal 
Figure 1.  O caso da Bolsa de Valores Sociais 
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Resumo—Com esta investigação pretende-se compreender o perfil 
do empreendedor social em Portugal, tomando como referência o 
caso da Bolsa de Valores Sociais. Para estudar as características 
psicográficas e demográficas que os mentores destes projetos 
apresentam, a investigação adota um método quantitativo, através 
de um inquérito por questionário on-line. Para o tratamento e a 
análise dos dados foram aplicadas técnicas de análise descritiva e 
de redução de dados (análise fatorial por componentes principais). 
A investigação sugere que a par de uma componente inata, os 
fatores demográficos, contingenciais ao indivíduo, influenciam a 
criação de projetos sociais. 
Os dados revelam que os empreendedores sociais partilham de 
traços de personalidade comuns, apresentando um perfil marcado 
por um elevado nível de extroversão, de abertura à experiência e 
de conscenciosidade. A análise de dados revela uma forte presença 
de empreendedores do género feminino e com idades 
compreendidas entre os 18 e 55 anos. Verifica-se que os 
empreendedores sociais possuem um elevado nível de formação e 
em diferentes quadrantes científicos. São indivíduos que antes de 
se envolverem no lançamento do projeto social na maioria dos 
casos se encontravam empregados (em particular no setor sem fins 
lucrativos e no setor empresarial) e satisfeitos com a sua situação 
ocupacional. A maioria dos indivíduos não possui uma experiência 
empreendedora anterior (não tendo nem o indivíduo, nem os seus 
pais, criado previamente qualquer tipo de organização), embora 
maioritariamente possuam experiência na gestão de organizações. 
O desenvolvimento do projeto não é precedido por grandes 
mudanças na vida pessoal do empreendedor, surgindo o contacto 
com a questão social frequentemente anos antes da decisão de 
criação da iniciativa e sendo comum que o indivíduo tenha tido um 
envolvimento anterior em outros projetos sociais. 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empreendedor 

social; Bolsa de Valores Sociais; 

I.  INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo social, enquanto prática que aplica um 
comportamento empreendedor à área social, representa uma 
nova área das ciências sociais. Esta visa conciliar, numa mesma 
estratégia, duas esferas até então qualificadas como distintas (a 
criação de valor social e a criação de valor económico), com o 
intuito de maximizar a capacidade de criação de valor social e 
gerar um impacto social sustentado. O empreendedorismo social 
apresenta um elevado potencial de resolução de problemas 
sociais complexos e persistentes, e que as abordagens 
tradicionais não têm sido capazes de solucionar.  

Estes projetos surgem, frequentemente, da iniciativa de uma 
pessoa ou grupo de pessoas, com uma visão própria dos 
problemas a que procuram responder e com uma missão 
específica a cumprir. No centro do empreendedorismo social 

encontra-se a figura do indivíduo que despoleta e conduz uma 
iniciativa social e que se designa por empreendedor social.  

Em Portugal, o interesse sobre o tema surge apenas no virar 
do século, com a intensificação do lançamento de iniciativas de 
empreendedorismo social e com o aparecimento dos primeiros 
trabalhos de investigação. Paralelamente, aparecem novas 
instituições que visam promover o desenvolvimento do 
empreendedorismo social em Portugal. Exemplo disso é a 
criação, em 2009, da Bolsa de Valores Sociais (BVS). Trata-se 
de um projeto pioneiro na Europa, e o segundo a nível mundial, 
que procura criar um espaço de encontro entre as organizações 
da sociedade civil com trabalhos relevantes na área da educação 
e do empreendedorismo social que necessitam de 
financiamento, e públicos interessados em apoiar uma causa 
social. 

Apesar do potencial que o empreendedorismo social 
representa, é uma área ainda pouco conhecida, onde são 
necessários novos contributos empíricos. Com esta investigação 
pretende-se aumentar o conhecimento deste campo de atividade, 
procurando-se conhecer o perfil do empreendedor social em 
Portugal, tomando como referência o caso da Bolsa de Valores 
Sociais. Para atingir esse objetivo, numa primeira parte é 
construído o enquadramento teórico do tema, explorando-se o 
conceito de empreendedorismo social, empreendedor social e a 
influência do perfil do indivíduo sobre a criação de iniciativas 
de empreendedorismo social. Avança-se depois para a 
apresentação da Bolsa de Valores Sociais e a definição da 
metodologia de investigação. De seguida descrevem-se as 
características gerais dos projetos cotados na Bolsa de Valores 
Sociais, o perfil dos responsáveis pela sua criação, e discutem-
se os principais resultados obtidos. A investigação encerra com 
as conclusões. 

II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A. O conceito de empreendedorismo social 

O empreendedorismo social traduz uma nova realidade, que 
conjuga, de um modo único, duas dimensões centrais: uma 
orientação empreendedora e uma vertente social. Nenhum dos 
conceitos de ‘empreendedorismo’ e ‘social’ são novos. O que 
torna o empreendedorismo social único é o facto de combinar, 
numa mesma realidade, duas esferas até aqui consideradas 
distintas. O conceito de empreendedorismo social vem eliminar 
esta dicotomia, conjugando a criação de valor social com a 
criação de valor económico dentro de um nova tipologia 
institucional. O empreendedorismo social demonstra que a 
criação de valor social e económico não tem que ser vista como 
inconsistente e incompatível, mas sim como algo sinergético 
[1], onde a criação de valor em cada uma das dimensões se 
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reforça mutuamente, com vista à otimização do valor total 
criado [2]. 
O empreendedorismo social deve, assim, ser encarado como 
uma construção multidimensional, que envolve a expressão de 
um comportamento empreendedor para o alcance de uma 
missão social, caracterizando-se pela aplicação de princípios e 
práticas empreendedoras no fornecimento de bens sociais [3]. 
A orientação empreendedora traduz uma atenção para com as 
forças de mercado e tudo o que rodeia a iniciativa (o contexto), 
bem como uma forte preocupação em termos de eficácia, 
eficiência e autossuficiência económica [4]. A inclusão de uma 
vertente económica é considerada instrumental, pois é utilizada 
como suporte para a construção de uma resposta social 
duradoura, que potencie a continuidade do exercício da missão 
social da organização [1]. O objetivo é a resolução persistente 
e sustentável, de um problema social que, uma atuação 
convencional, não viabilizaria. O espetro de atividades levadas 
a cabo pelas organizações socialmente empreendedoras é muito 
vasto. Estas poderão incidir sobre o fornecimento de bens e/ou 
serviços, o desenvolvimento de competências, a criação de 
emprego ou a promoção da integração de pessoas socialmente 
excluídas [5]. Historicamente, as principais áreas sobre as quais 
os empreendedores sociais têm atuado são: (i) redução de 
pobreza; (ii) cuidados de saúde; (iii) educação e formação; (iv) 
preservação do ambiente e desenvolvimento sustentável; (v) 
regeneração de comunidades; (vi) projetos de bem-estar; e (vii) 
sensibilização e lobbying [5]; 
A criação de valor poderá ocorrer de uma forma direta, através 
da disponibilização de um produto ou serviço que satisfaça uma 
necessidade social, ou de um modo indireto, através da 
sensibilização e consciencialização da sociedade para uma 
determinada questão social [6] [7]. 

B. O conceito de empreendedor social 

No conceito de empreendedor social encontra-se a 
personificação do espírito do empreendedorismo social e o 
motor para que todo o processo se inicie. De uma forma geral, 
os empreendedores sociais são entendidos como os atores que 
desenvolvem as atividades de empreendedorismo social. É o 
empreendedor social, movido por uma causa social, que vai 
desenvolver um modelo de negócio socialmente empreendedor, 
que envolve a criação da iniciativa onde serão desenvolvidos 
todos os comportamentos organizacionais subsequentes, como a 
estratégia empreendedora ou a gestão dos recursos disponíveis. 

Os empreendedores sociais são indivíduos com uma visão 
social arrojada e um poderoso desejo de mudança social [8], 
sendo agentes de mudança e de inovação na procura da 
concretização da sua visão [9], que colocam o seu talento 
empreendedor ao serviço da resolução de problemas sociais 
[10]. 

O conceito de ‘empreendedor social’ diz, por isso, respeito 
ao ator, individual ou coletivo, que inspirado por um desejo de 
mudança social, orienta os seus esforços para a conceção e 
concretização de uma iniciativa empreendedora que viabiliza a 
resolução de um problema social. 

C. O perfil do empreendedor social 

A literatura especializada tem explorado a possibilidade de 
os empreendedores sociais apresentarem características pessoais 
distintas, procurando certos traços, comportamentos, tendências 
cognitivas ou competências pessoais que permitam distinguir o 
empreendedor social dos seus pares não empreendedores, bem 
como dos empreendedores económicos.  

Alguns investigadores têm estudado os fatores que 
impulsionam o empreendedorismo social, procurando 
compreender quais os traços de personalidade que são preditores 
e catalisadores do comportamento socialmente empreendedor 
[11] [12]. 

Baseadas no modelo dos cinco fatores de personalidade, 
algumas investigações confirmam a influência de alguns traços 
de personalidade sobre a formação das intenções no 
empreendedorismo social - agradabilidade, abertura à 
experiência e conscenciosidade [11]; De um modo semelhante 
outros estudos reconhecem que os empreendedores sociais 
apresentam um elevado nível de extroversão, abertura à 
experiência, agradabilidade, conscenciosidade e estabilidade 
emocional, à semelhança do que se verifica nos empreendedores 
económicos [13]. 

Apesar da importância reconhecida ao papel da 
personalidade, a literatura sugere que estudar o comportamento 
empreendedor apenas com base nas características e traços 
pessoais poderá ser limitativo [14]. Os defensores desta 
perspetiva argumentam que as atitudes ou comportamentos são 
frequentemente dependentes de elementos contextuais que 
interagem com a personalidade. Deste modo, o empreendedor 
social é visto como o resultado do contexto pessoal em que se 
encontra inserido, para onde concorrem um vasto número de 
fatores capazes de interferir na predisposição para o 
empreendedorismo social [7] [15] [16]. 

Os investigadores têm procurado avaliar em que medida os 
fatores demográficos são capazes de influenciar a adoção de um 
comportamento socialmente empreendedor e a criação de 
iniciativas de empreendedorismo social. Os resultados obtidos 
em diferentes investigações não são totalmente consensuais. 
Alguns desses resultados, ainda que contraditórios, têm 
permitido alargar o conhecimento dos fatores que estimulam no 
indivíduo a propensão para empreender. As investigações 
realizadas têm apontado como principais indutores do 
empreendedorismo social a idade [17] [18] [19] [20], o género 
[17] [19] [20] [21] [22] [23], a formação [6] [17] [20] [21] [22] 
[24], o estatuto familiar [7] [15], ou as experiências profissionais 
e pessoais passadas [7] [15] [16] [25] [26]. 

 

III. METODOLOGIA 

A. A Bolsa de Valores Sociais 

Criada pela primeira vez em Portugal, em 2009, a Bolsa de 
Valores Sociais (BVS) visa reproduzir, com algumas 
adaptações, o ambiente de uma bolsa de valores convencional 
com o intuito de mobilizar recursos para projetos socialmente 
empreendedores. Apesar das semelhanças com uma bolsa de 
valores tradicional, a BVS é um pouco distinta pois o conceito 
de investidor social, usado para os indivíduos ou entidades que 
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disponibilizam fundos para os projetos cotados, corresponde na 
realidade à figura do doador. Do mesmo modo, as ações sociais 
traduzem a unidade de doação estabelecida pela BVS, na mesma 
lógica do mercado de capitais, na qual as empresas cotadas 
emitem ações para serem adquiridas pelos potenciais 
investidores. 

Neste momento, as empresas listadas na bolsa de valores 
sociais não apresentam ainda uma ‘cotação’ como as suas 
congéneres nas bolsas de valores convencionais. No entanto, 
este mercado organizado potencia o confronto entre doadores 
(os investidores sociais) e as organizações da sociedade civil 
com trabalhos relevantes na área da educação e do 
empreendedorismo, promovendo a visibilidade e potenciando a 
obtenção de recursos por parte dos projetos que forem 
admitidos. As pessoas (ou entidades) interessadas em investir 
nesta bolsa têm contacto com os projetos que necessitam de 
financiamento, dos seus objetivos e do modo como estes serão 
desenvolvidos. O facto de existir um intermediário, a BVS, 
aumenta o nível de transparência e escrutínio em torno de todo 
o processo. Os projetos listados são criteriosamente 
selecionados por uma equipa técnica especializada, e são 
obrigados a um forte compromisso em termos de governança e 
transparência. Os seus resultados podem ser acompanhados 
pelos investidores sociais, através da consulta da prestação de 
contas e dos relatórios de impacto social do projeto. 

Em Portugal, poderão candidatar-se à BVS os projetos 
sociais levados a cabo por organizações da sociedade civil 
portuguesa sem fins lucrativos. Os projetos serão avaliados por 
uma equipa técnica (da BVS), sendo utilizados como critérios de 
avaliação, entre outros, os objetivos do projeto, o seu caráter 
inovador, a sua escalabilidade e replicabilidade, o impacto social 
esperado e a sua viabilidade técnica e financeira. 

B. Metodologia 

O objetivo desta investigação é o de conhecer o perfil do 
empreendedor social em Portugal, tomando como referência o 
caso da Bolsa de Valores Sociais. A escolha efetuada justifica-
se pelo caráter inovador do projeto da BVS e pelo facto de 
agregar numa única plataforma iniciativas que foram 
classificadas dentro do âmbito do empreendedorismo social. 

O método de investigação usado foi o inquérito por 
questionário, que foi administrado aos empreendedores 
responsáveis pela criação dos projetos cotados na BVS. No 
tratamento e análise dos dados foram aplicadas técnicas de 
análise descritiva, para caracterização e descrição dos dados 
observados, e técnicas de redução de dados (análise fatorial). 

Em meados de setembro de 2012, encontravam-se cotados 
29 projetos, a quem foi enviado o questionário por e-mail após 
a realização de uma chamada telefónica para apresentação do 
propósito da investigação. O processo de recolha de dados 
terminou a 3 de dezembro do mesmo ano. 

IV. RESULTADOS 

A. Caracterização geral das respostas obtidas 

O processo de recolha de dados conduziu à obtenção de 24 
respostas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 82,8%. 

A maioria dos projetos (62.5%) tem uma antiguidade 
superior a 10 anos e apenas 2 tem uma idade inferior a 3 anos, o 
que pode ser justificado pelo tempo necessário para que as 
iniciativas efetuem as diligências necessárias para aderirem à 
BVS. Verifica-se uma concentração de projetos na zona da 
Grande Lisboa (58.3%), seguindo-se a zona do Alentejo 
(12.5%), zona Norte (8.3%), Centro (8.3%) e Ilhas (4.2%). Dois 
projetos (8.3%) referem estar presentes, em simultâneo, em 
várias áreas geográficas. O âmbito de atuação mais citado é o 
nacional (41.7%) e local (29.2%), sendo menos comuns os 
projetos que atuam a nível internacional (12.5%) ou regional 
(16.7%). 

As iniciativas abarcam uma grande variedade de áreas 
sociais. As mais frequentes entre os projetos cotados na BVS é 
a de pessoas socialmente excluídas e/ou vulneráveis (37.5%), 
pessoas com deficiência física e/ou necessidades especiais 
(29.2%), pessoas idosas (20.8%) ou pessoas com carências 
financeiras (20.8%). Várias iniciativas destacaram o trabalho 
realizado junto de outros públicos, como crianças (6), jovens (2), 
toda a população (2), potenciais empreendedores (1) e 
afetados/infetados com VIH/SIDA (1). De referir que os 
projetos tendem a concentrar a sua atividade num número 
reduzido de questões sociais, atuando em média em duas das 
categorias inquiridas e menos de metade a operar em apenas uma 
delas (45.8%). 

Cerca de metade das respostas (54.2%) foi concedida por 
indivíduos que estiveram envolvidos na constituição do projeto, 
avaliando-se apenas o perfil destes respondentes. 

B. O perfil dos promotores dos projetos 

A maioria dos promotores (83.3%) afirma ser membro da 
gestão da organização/projeto. As funções mais frequentes são 
as de diretor (30.8%) e de presidente (23.1%), surgindo, depois, 
as funções de membro da direção, técnico ou outro, ex aequo 
(15.4%). A maioria dos respondentes (76.9%) atua na 
organização como colaborador, verificando-se a condição de 
voluntário em menos de um quarto dos respondentes (23.1%). 
De referir que a situação ocupacional dos inquiridos difere em 
função da idade do indivíduo. Em indivíduos até aos 54 anos é 
prevalecente a atuação como colaborador, a maioria dos quais 
exercendo a função de técnico (71.4%). Indivíduos com mais de 
65 anos, pelo contrário, tendem a atuar como voluntários e na 
qualidade de presidente da organização (66.7%). 

A análise de dados revela que a maioria dos promotores dos 
projetos sociais é do género feminino (84.6%). Examinando o 
perfil etário, verifica-se uma distribuição em forma de u 
invertido, com uma concentração de responsáveis nas faixas 
intermédias, onde 30.8% dos indivíduos tem idade entre os 18 e 
os 34 anos e 46.2% entre os 35 e os 54 anos. Apenas se 
rececionaram respostas de indivíduos com mais de 18 anos e a 
expressão de indivíduos com mais de 55 anos é relativamente 
reduzida (23.1%). 

No que respeita ao nível de escolaridade, a grande maioria 
dos respondentes (92.3%) tem formação superior, enquanto os 
restantes possui formação ao nível do ensino secundário. 
Verifica-se, entre os respondentes, uma pluralidade de áreas de 
formação, sendo as mais frequentes as áreas de humanidades 
(23.1%), artes (23.1%), ciências sociais (15.4%) e ciências da 
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saúde (15.4%). Com menor expressão (7.7%) surgem a área das 
ciências económicas, engenharia e ensino. 

Analisando as experiências profissionais anteriores à criação 
do projeto, verifica-se que a maioria dos respondentes (84.6%) 
estava empregado aquando do seu envolvimento na iniciativa e 
apenas uma pequena percentagem referiu não estar ativo 
(15.4%). Nenhum dos respondentes mencionou estar reformado. 
Dos indivíduos que se encontravam empregados, a maioria 
provém do setor sem fins lucrativos (38.5%) ou setor 
empresarial (30.8%), sendo pouco frequente a criação de 
projetos por parte de indivíduos que se encontravam no setor 
público (15.4%). Relativamente à situação ocupacional, não 
deixa de ser curioso verificar que são os indivíduos que se 
encontram empregados os mais propensos ao 
empreendedorismo social. 

A análise de dados indica, ainda, que a maioria dos 
indivíduos (84.6%) se encontrava satisfeito com a sua situação 
profissional antes do lançamento do projeto, particularmente 
notório nos indivíduos que se encontravam empregados (90.4%) 
e nos que atuam como voluntários (100%). 

Ainda no que diz respeito às experiências anteriores, 
verifica-se que a maioria dos indivíduos nunca criou 
previamente uma outra organização (69.2%) nem os seus pais o 
haviam feito (84.6%). A presença de familiares ou amigos que 
tiveram experiências empreendedoras é maior (69.2%), 
constatando-se ainda que a maioria dos indivíduos antes de se 
envolver no projeto já tinha experiência na gestão de 
organizações (61.5%). É mais comum entre os respondentes do 
género masculino a criação prévia de outras organizações 
(50.0%) e a experiência em gestão (100%) do que entre os 
respondentes femininos (27,3% e 54,5%, respetivamente). 

Em termos de experiências pessoais passadas, a maioria dos 
indivíduos já tinha estado envolvido em outros projetos sociais 
(69.2%) e cerca de metade (46.2%) havia participado em 
movimentos associativos na sua juventude. 

No que se refere à situação pessoal do indivíduo, observa-se 
que a proporção de indivíduos que menciona terem ocorrido 
alterações significativas na sua vida pessoal (56.2%) é muito 
semelhante à que respondeu negativamente. Os resultados 
diferem, todavia, quando se entra em consideração com a idade 
dos respondentes, sendo mais frequente entre indivíduos com 35 
ou mais anos a ocorrência dessas mudanças (66.7%). 

Analisando a proximidade prévia com o problema social, 
verifica-se que o conhecimento de alguém próximo que tivesse 
um problema relacionado com a missão da organização ocorre 
apenas em cerca de metade dos respondentes (46.2%). No 
entanto, esta situação é mais frequente em indivíduos que não se 
encontravam ativos no momento da criação do projeto (100%), 
que atuam como voluntários (66.7%) ou que estão no auge da 
idade ativa (83.3% em indivíduos com idades entre 35 e 54 
anos). De acrescentar que apenas nas iniciativas que se dedicam 
a públicos com dependências se verifica um forte conhecimento 
de alguém com o problema social a que a organização se dedica. 
Nas restantes organizações, muitas delas que abordam 

problemas transversais à sociedade, como pessoas com 
vulnerabilidades sociais ou carências financeiras, é mais comum 
a situação de não conhecimento. De uma forma não 
surpreendente, verifica-se ainda que a afinidade com a questão 
social é mais frequente nas iniciativas de âmbito local (50%) 
e/ou regional (100%), mais sentidas pelas pessoas que estão 
próximas do promotor da iniciativa, do que em projetos de 
âmbito nacional (40.0%) ou internacional (0%). 

Relativamente ao momento em que o indivíduo tomou 
contacto com a questão social, verifica-se que na grande maioria 
dos casos (69.2%) o contacto com a questão social não é recente, 
tendo ocorrido alguns anos antes do ingresso do indivíduo na 
organização (46.2%) ou até mesmo durante a sua juventude 
(53.8%). 

No que respeita ao perfil psicográfico do indivíduo, para 
auxiliar a análise de dados, recorreu-se à análise fatorial por 
componentes principais, através de uma rotação ortogonal 
(método varimax). A utilização desta técnica de redução de 
dados conduziu à retenção de 3 dimensões de personalidade 
estatisticamente significativas [27] e com valores próprios 
superiores à unidade: abertura à experiência, conscenciosidade e 
extroversão. A análise dos dados revela uma presença 
expressiva destes três traços pessoais nos respondentes. 

O traço mais saliente é a conscenciosidade (média de 4,6), 
embora seguido de perto pelas outras duas dimensões [abertura 
à experiência (média de 4.4) e extroversão (média de 3.8)]. 

Este perfil encontra-se nos inquiridos dos dois géneros e nos 
vários perfis etários. De referir apenas que a dimensão 
conscenciosidade é mais marcada nos indivíduos que, antes da 
criação da iniciativa, se encontravam no setor público (média de 
5.0) ou social (média de 4.8), e menos expressivo nos que 
provinham do setor empresarial (média de 4.1). São também os 
indivíduos com origem no setor sem fins lucrativos os que 
apresentam um maior nível de abertura à experiência (média de 
4.5). 

C. Discussão de resultados 

Os resultados obtidos indicam a existência de um padrão em 
termos de traços de personalidade entre os empreendedores 
sociais. Verifica-se que os promotores de projetos cotados na 
BVS apresentam uma personalidade caracterizada por um 
elevado nível de extroversão, de abertura a novas experiências e 
conscenciosidade. Pessoas com maior grau de extroversão 
revelam maior predisposição para a procura de estímulos 
externos (interação com os outros) e maiores capacidades 
comunicacionais, o que conduz à criação de uma maior 
consciência sobre as necessidades sociais existentes. Esta 
situação, aliada ao elevado nível de abertura à experiência, que 
se traduz num forte nível de criatividade e no desejo de encontrar 
novas iniciativas que rompam com as ideias vigentes, faz com 
que estes indivíduos recorram ao empreendedorismo social 
como veículo para a resolução dos problemas sociais pelos quais 
se encontram sensibilizados, procurando um novo suporte 
organizacional onde possam prosseguir os seus propósitos e 
conceber uma solução que transcenda as respostas definidas 
pelos setores tradicionais. A interiorização dos objetivos sociais 
pelos indivíduos (conscenciosidade) favorece a sua atuação 
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enquanto empreendedores sociais, embora cientes dos enormes 
desafios que lhe são impostos. 

Por isso, os traços pessoais do indivíduo parecem explicar as 
diferenças ao nível do comportamento empreendedor, o que 
revela que o empreendedorismo social é, ainda que em parte, 
algo de inato. Estas ilações vão de encontro à evidência 
existente, quer do ponto de vista da formulação teórica, onde são 
enfatizadas as características pessoais dos empreendedores 
sociais [16], quer do ponto de vista empírico [11] [13]. 

A análise da estrutura dos dados indicou que uma completa 
compreensão das motivações para o empreendedorismo social 
requer, em paralelo com a análise dos traços pessoais, a análise 
de outras dimensões do indivíduo. 

Verifica-se, no caso português, uma tendência ligeiramente 
superior de empreendedores do género feminino. Os resultados 
obtidos vão de encontro à tendência encontrada pelos 
investigadores que indicam serem as mulheres as que 
apresentam uma maior probabilidade de se tornarem 
empreendedores sociais [20]. No entanto, este resultado 
contraria outras investigações que sugerem serem os homens 
aqueles que mais ativamente se envolvem na criação de 
iniciativas socialmente empreendedoras, apesar de uma forma 
não tão pronunciada como no empreendedorismo económico 
[17] [18] [19] [21] [22] [23]. Uma interpretação para este 
resultado poderá ser efetuada pela facilidade em encontrar nas 
mulheres os valores e postura prossocial veiculada nos objetivos 
prosseguidos pelo empreendedorismo social [28]. 

O perfil etário mais comum entre os empreendedores sociais 
é o de nível intermédio, verificando-se uma distribuição em 
forma de u invertido, consentâneo com outras investigações [22] 
[23] [29]. A evidência empírica contraria as conclusões do 
relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2009) 
que aponta para uma maior predisposição para o 
empreendedorismo social por parte de indivíduos mais jovens 
em economias orientadas para a inovação (como seria o caso 
português) [21], discordando igualmente dos estudos nacionais, 
que revelam uma maior apetência por parte dos jovens [17] [18] 
[20]. A baixa expressão de empreendedores sociais nas classes 
etárias superiores está em linha com a tendência apontada pelo 
relatório do GEM (2009) para que indivíduos mais próximos da 
idade da reforma estejam menos recetivos à criação de projetos 
sociais [21]. 

Verifica-se entre os promotores de projetos sociais um 
elevado nível de formação, consentâneo com o padrão 
encontrado em outras investigações [6] [17] [20] [24]. A 
relevância do nível de formação sobre o empreendedorismo 
social pode ser interpretada pelo aumento de sensibilidade para 
as questões sociais e por uma maior consciencialização sobre a 
necessidade de atuação. 

A análise dos dados encontra nos promotores de projetos 
algumas semelhanças em termos do percurso profissional 
passado. Verifica-se que, em termos globais, uma maior 
satisfação profissional é favorável à adoção de um 
comportamento socialmente empreendedor. Relativamente à 
situação ocupacional, verifica-se que a maioria dos indivíduos 
estava empregada, muitos deles no setor social ou setor 
empresarial. Uma interpretação para este resultado poderá advir 

da maior sensibilização para a necessidade de intervenção social 
e de criação de uma resposta eficaz para os problemas sociais 
(para os indivíduos oriundos do setor sem fins lucrativos) e pela 
familiaridade na utilização de uma linguagem empresarial (para 
indivíduos provenientes do setor empresarial). 

Os resultados obtidos contrariam a tese de que o 
empreendedorismo social (ou económico) pode ser encarado 
como uma forma de se compensar o descontentamento 
profissional [7]. Poder-se-á conjeturar, então, que a satisfação 
pessoal e profissional cria uma atitude prossocial e consciência 
social no indivíduo, criando a inquietação/necessidade de 
intervenção social. 

Os resultados obtidos apontam para a importância que a 
interação e cooperação social, desenvolvidas no âmbito da 
sociedade civil, têm sobre a construção do espírito do 
empreendedor social. Observa-se que, na maioria dos 
indivíduos, o contacto com a questão social não é recente e que 
a consciencialização sobre a questão social começa a ser 
formada anos antes do envolvimento na iniciativa. Esta 
realidade é similar à identificada num estudo realizado em 2005, 
em Portugal, que refere que os empreendedores sociais tendem 
a envolver-se em projetos com os quais já tenham tido algum 
tipo de ligação, surgindo a iniciativa social na sequência de um 
percurso que começou a ser desenvolvido muito tempo antes 
[30]. 

A investigação indica uma baixa experiência empreendedora 
entre os promotores dos projetos sociais, muito embora estes 
tendam a ter alguma experiência na gestão de organizações. Os 
resultados obtidos podem ser interpretados pelo baixo nível de 
atividade empreendedora do país e pela relação ainda não 
totalmente esclarecida na literatura entre o nível de 
empreendedorismo económico e o nível de empreendedorismo 
social [21] [29]. 

Para terminar a análise ao perfil do indivíduo, merece ainda 
referência o facto de o momentum pessoal experienciado não 
parecer ser um preditor credível do comportamento socialmente 
empreendedor, não se afigurando ser uma resposta à necessidade 
de mudança na vida do indivíduo, contrariamente ao defendido 
por alguns investigadores [7] [15] [26]. 

V. CONCLUSÕES 

O empreendedorismo social é uma área relativamente 
recente, em franca expansão e de enorme interesse científico e 
prático. O objetivo desta investigação foi o de conhecer o perfil 
do empreendedor social em Portugal, estudando o caso da Bolsa 
de Valores Sociais. Este objetivo foi conseguido, produzindo-se 
um esboço das características psicográficas e demográficas que 
os promotores de projetos cotados na BVS apresentam. 

O estudo realizado permitiu confirmar que o 
empreendedorismo social é, ainda que em parte, algo de inato. 
Da análise efetuada resultou uma personalidade marcada por um 
elevado nível de extroversão, abertura à experiência e 
conscenciosidade, o que sugere que os traços de personalidade 
do indivíduo influenciam a propensão para o empreendedorismo 
social e para a criação de projetos sociais. Confirmou-se ainda a 
importância que os fatores demográficos assumem no 
empreendedorismo social, verificando-se que os 
empreendedores sociais apresentam um elevado nível de 
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formação em diversas áreas científicas, mantendo em comum 
alguns aspetos do seu percurso profissional e pessoal. A situação 
ocupacional mais frequente antes do envolvimento na iniciativa 
é a de empregado (em particular no setor sem fins lucrativos e 
setor empresarial), e satisfeito com a sua situação profissional. 
Apresentam, com frequência, experiência na gestão de 
organizações, embora geralmente não possuam experiências 
empreendedoras anteriores. A nível pessoal, tendem a ter 
participado em outros projetos sociais, a tomar contacto com a 
questão social alguns anos antes de desenvolverem o projeto, 
não vivenciando, nesse momento, grandes mudanças pessoais. 
Encontra-se ainda um predomínio de empreendedores sociais do 
género feminino e nas faixas etárias intermédias. 
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Resumo—A MyFarm nasce dentro do Instituto Politécnico de Beja 
(IPBeja) com o objetivo de permitir aos seus clientes terem uma 
horta real que podem gerir pela internet, recebendo para tal 
aconselhamento técnico. Este objetivo conjuga-se com uma 
componente social de apoio à pequena agricultura, pois é com 
parcerias com agricultores locais que a MyFarm oferece os seus 
serviços, disponibilizando cerca de 70% das suas receitas a estes 
parceiros. Atualmente a MyFarm tem duas parcerias, em Beja e 
em Sintra e já tem o seu modelo de negócio delineado para uma 
expansão mais efectiva. 

Keywords-Hortas; Empresa Social; Agricultura; Inovação; 

Empreendedorismo; Internet. 

VI.  INTRODUÇÃO 

Foi em Março de 2012 que se iniciou o projeto 
piloto da MyFarm. Tal foi o culminar de uma 
iniciativa de empreendedorismo promovida no 
IPBeja na qual se desafiaram os alunos da Escola 
Superior Agrária a, em encontros informais com um 
docente, discutir eventuais ideias de negócios que 
tivessem. 

De um universo de cerca de 350 alunos 
responderam a este desafio seis desses alunos. Com 
eles se iniciou um processo de discussão e seleção de 
ideias que culminou, numa primeira fase no projeto 

Hort@ n@ Net o qual, quando da criação da empresa, 
mudou de nome para MyFarm. 

Dado o carácter inovador da ideia (tornar real a 
possibilidade de qualquer pessoa ter a sua horta e 
poder controlá-la através de uma aplicação na 
Internet) e não existindo nenhum serviço semelhante 
conhecido pelos autores deste projeto, foi necessário 
construir tudo de raíz. 

Logo na sua conceção foi acordado entre todos os 
intervenientes que a MyFarm seria uma empresa 
social, tendo em conta os pressupostos definidos por 
Muhammad Yunus [1]. Esta situação levou (e leva) a 
desafios na área da gestão e da fiscalidade pois não 
existe ainda legislação em Portugal que reconheça e 
defina o trabalho de empresas sociais (empresas cujo 
objetivo não é a maximização do lucro, mas sim a 
resolução de problemas sociais). 

Fomos então confrontados com dois grandes 
desafios: 

• Permitir que qualquer pessoa pudesse ter 
uma horta real, podendo controlar a 
mesma através de uma aplicação na 
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internet, sem que tivesse necessidade de 
ter terrenos onde a implementar, 
conhecimentos e/ou a total disponibilidade 
de tempo que uma horta exige; 

• Encontrar formas de enquadrar a MyFarm 
como empresa social no quadro legislativo 
nacional. 

 

VII. O PROJETO PILOTO 

O primeiro passo a ser dado foi a definição do 
plano de negócios. Neste definiram-se as estratégias 
de ação para tornar a ideia da MyFarm exequível: 

• Cada horta teria 49 metros quadrados (7x7 
metros); 

• As hortas seriam criadas em terrenos 
agrícolas que iriamos alugar e teriam que 
se situar próximo dos clientes para que 
estes as pudessem visitar; 

• Cada horta teria obrigatoriamente que ter 
um gestor de horta, ou seja, uma pessoa (da 
MyFarm) responsável por todo o 
aconselhamento técnico, de modo a 
garantir aos clientes uma boa produção; 

• Tendo em conta a logística do transporte, 
as entregas aos clientes seriam feitas uma 
vez por semana, num raio máximo de 20 
km dos terrenos onde as hortas se 
encontram; 

• Cada horta teria uma câmara web que 
permitisse aos clientes visualizar as 
mesmas através da aplicação informática; 

• Para além das câmaras web os clientes 
receberiam com regularidade fotografias e 
vídeos sobre ações que ocorreriam nas 
suas hortas; 

• A aplicação faria a ponte entre o cliente e 
o seu gestor e entre o cliente e a sua horta; 

• As hortas podem ser geridas por mais do 
que um agregado familiar; 

• Cada horta terá, para além dos custos 
variáveis (os quais dependem das decisões 
dos clientes) um custo fixo de 25€ 
mensais, o qual paga apenas o 

aconselhamento técnico dado pelo gestor 
da horta; 

• Cada ação realizada na horta virtual pelo 
cliente (por exemplo, plantar Alfaces) 
seria paga através de um sistema de 
pontos, onde cada ponto valeria 10 
cêntimos, tendo depois a MyFarm um 
prazo de 3 dias úteis para implantar essas 
ações na horta real do cliente (desde que as 
condições climatéricas e do solo as 
permitissem); 

• Os clientes poderiam escolher as formas de 
produção das suas culturas, mas dentro de 
opções que o seu gestor de horta lhe 
oferecesse; 

• Existiam ações nas quais os clientes não 
podiam tomar qualquer decisão (por 
exemplo, quando e que quantidades regar); 

• A plantação/sementeira, seria feita por 
áreas mínimas com um metro quadrado; 

• Os clientes eram incentivados a virem 
conhecer as suas hortas e a realizar 
pequenas tarefas nas mesmas, ganhando 
com isso pontos nas suas contas. 

Em Dezembro de 2011 criou-se formalmente a 
Sociedade por Quotas MyFarm.com, Lda.. A opção 
por criar uma sociedade por quotas foi considerada a 
mais adequada na altura por ser aquela que permitia 
uma maior flexibilidade de gestão na empresa. 

Nesta sociedade faziam parte 6 sócios, cinco 
alunos e um docente do IPBeja, tendo a sociedade um 
capital social de 6€ (1€/sócio). 

Foi definido que o projeto piloto teria o seu início 
em Março de 2012 e que ocorreria com o apoio 
logístico do IPBeja, tendo para isso o IPBeja 
disponibilizado um terreno no qual se idealizaram 20 
hortas. 

Para fazer face aos custos/investimentos no 
projeto piloto foram contactadas diversas empresas 
/entidades quer a nível nacional, quer a nível regional, 
e desses contactos resultaram patrocínios que 
permitiram levar avante o projeto piloto. Sendo de 
destacar, nesta fase, os patrocínios da EDIA, 
AgroBeja, BES e Delta. 

• Patrocinadores: IPBeja; EDIA; AgroBeja; Agro.Ges; Agriloja; 
BES; Delta 
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Através destes patrocínios foram adquiridos os 
equipamentos necessários para o projeto piloto, 
nomeadamente o material de rega, as câmaras web e 
os respetivos cabos e todos os fatores de produção 
necessários. Foi também através destes patrocínios 
que se fez um primeiro investimento na aplicação 
informática e na página web. 

Tendo em conta algum mediatismo que a MyFarm 
teve logo desde o seu início, considerámos que 
facilmente iriamos conseguir ter 20 clientes para as 
nossas 20 hortas que disponibilizámos. Mais 
convencidos disso ficámos quando criámos uma lista 
de pré-inscrições e na mesma tínhamos cerca de 42 
pré-inscritos. No entanto, quando foi necessário 
formalizar a aquisição das hortas, ficámos com 19 
hortas ocupadas e 18 clientes (um deles, AgroBeja, 
possuía duas hortas). 

Finalmente, no dia 25 de Abril de 2012, 
convidámos todos os nossos clientes pioneiros a 
estarem presentes no que seria a abertura oficial, no 
terreno, da MyFarm.com. Nesse evento estiveram 
presentes grande parte dos nossos clientes, os quais 
participaram, com algum do seu esforço, nas 
primeiras plantações/sementeiras nas suas hortas. 

O projeto piloto foi planeado para ter uma duração 
de um ano, e com o claro objetivo de testar, na prática, 
o modelo de negócio, e aprender o máximo quer a 
nível de uma agricultura (horticultura) extremamente 
personalizada, quer das interações com os clientes. 
Com todo esse novo conhecimento estaríamos aptos 
a adaptar o modelo de negócio e prontos para avançar 
com a expansão sustentada da MyFarm por todo o 
território nacional. 

Foi um ano bastante trabalhoso e que, da parte dos 
alunos, teve que ser conjugado com exames e 
trabalhos finais das suas licenciaturas, e da parte do 
docente, com o seu trabalho no IPBeja. Foi também 
durante o projeto piloto que houve as primeiras 
alterações na sociedade com a saída de dois alunos e 
a entrada de uma ex-docente do IPBeja e de um 
programador de Lisboa. 

VIII. O MODELO DE NEGÓCIO APÓS O PROJETO PILOTO 

Com o final do projeto piloto houve um conjunto 
de situações que foram identificadas e que 
necessitaram de ser melhoradas/alteradas, sem nunca 
deturpar o conceito inicial da MyFarm, 
nomeadamente: 

• Os preços que estávamos a praticar eram 
abaixo dos preços de custo; 

• Os clientes ficavam desagradados com o 
aspeto de alguns dos seus legumes, mas 
agradados com o seu sabor; 

• Os clientes que iam com uma maior 
frequência às suas hortas e falavam 
diretamente com o seu gestor de horta 
eram os mais satisfeitos; 

• Uma grande parte dos clientes não 
utilizavam a câmaras web, para visualizar 
as suas hortas; 

• Os clientes gostavam dos vídeos com a 
descrição de tarefas feitas nas hortas e com 
a evolução das mesmas;  

• A logística das entregas não era a mais 
adequada, pois muitos dos clientes, 
embora recebessem atempadamente um 
mail solicitando uma hora para a entrega, 
tinham que ser contactados 
telefonicamente no dia da entrega para se 
proceder à entrega dos seus vegetais. Esta 
situação implicava uma grande capacidade 
de adaptação da nossa parte para conseguir 
responder a todas as solicitações; 

• Muitos dos clientes viam a MyFarm como 
uma empresa produtora de legumes e não 
como uma empresa de prestação de 
serviços; 

• A aplicação informática necessitava de 
vários ajustes para permitir que o gestor de 
horta gerisse com alguma facilidade todo o 
seu trabalho, mas ao mesmo tempo de 
alguma simplificação para o lado do 
cliente; 

• Relativamente a certas operações torna-se 
necessário uma resposta urgente do e-
agricultor sobre que opções tomar, 
correndo-se o risco de, ao aguardar por 
essa resposta, perder-se a janela de tempo 
necessária para implementar a operação e 
com isso diminuir a qualidade e 
quantidade dos legumes produzidos na 
horta; 

• Em termos fiscais os nossos serviços 
tinham um IVA de 23% o que fazia com 
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que os produtos dos nossos clientes 
tivessem um preço final acima do que 
desejaríamos; 

• Não seria possível fazer a nossa expansão 
sem trabalharmos em parceria com quem 
tem conhecimentos práticos de 
horticultura o que também iria fortalecer a 
nossa componente de empresa social. 

Face a estas situações o modelo foi alterado, 
ajustando os preços, tendo em conta os dados 
retirados durante o projeto piloto, nomeadamente os 
tempos médios de execução das várias tarefas e tendo 
em conta preços de mão-de-obra acima do salário 
mínimo. 

Houve uma pequena ajuda com que não contámos, 
pois com a entrada em vigor do orçamento de estado 
de 2013, os serviços que prestamos passaram a ter um 
IVA de 6%, o que nos permitiu gerir melhor os nossos 
preços ao cliente. 

No fundamental, com o projeto piloto, 
aprendemos que não somos uma empresa de 
produção de legumes, mas sim uma empresa de 
prestação de serviços na área da agricultura e que 
nesse processo criamos agricultores virtuais (e-
agricultores). Os nossos clientes não podem ser 
meros espetadores no processo de produtivo das suas 
hortas, limitando-se a visitar a aplicação virtual e 
esperar depois pela entrega, no seu lar, de toda a 
produção da(s) horta(s) dos quais são clientes. Têm 
que estar envolvidos no processo e para isso temos 
que dar uma formação informal que os habilite a 
perceber, cada vez melhor, os processos básicos de 
ter e gerir uma horta. Só através desta formação os 
clientes percebem todo o processo que envolve a 
produção de legumes e entendem desta forma os 
aconselhamentos que lhes são dados, assim como os 
resultados dos mesmos. 

De modo a facilitar a nossa expansão e a fortalecer 
a nossa componente social decidimos que, ao 
contrário do que tínhamos previsto inicialmente 
(alugar terra e contratar mão-de-obra) as hortas 
MyFarm deveriam se situar em terrenos de pequenos 
agricultores/horticultores e serem por eles cuidadas. 
Esta situação e tendo em conta que a mão-de-obra é 
o fator que apresenta os maiores custos neste modelo, 
implica que cerca de 70% das receitas da MyFarm 
sejam canalizadas para esses parceiros. Estes 

recebem ainda aconselhamento sobre a metodologia 
de trabalho MyFarm. 

Fez-se um esforço para aproximar a aplicação 
informática às necessidades dos gestores de horta, 
mas também de tornar esta ainda mais amigável para 
os e-agricultores. 

Foi criada a possibilidade dos e-agricultores 
colocarem as hortas em piloto automático, ou seja, 
estes podem, para um conjunto de operações, pré-
definir as suas escolhas, evitando assim que a 
MyFarm tenha que aguardar uma resposta sobre as 
suas opções de produção. Foi também alterada a 
forma como os e-agricultores respondem a algumas 
das opções que a MyFarm lhes dá sobre operações a 
desenvolver nas suas hortas. Atualmente os e-
agricultores são informados (tal como já o eram) que 
existem operações que carecem da sua atenção, mas, 
ao contrário do que era exigido anteriormente, há 
logo à partida para algumas operações, uma opção 
pré-escolhida, pelo que, se o e-agricultor não alterar 
essa opção, será essa a escolha a ser implementada. 

Aumentaram-se os preços das entregas ao 
domicílio, continuando-se a não cobrar qualquer 
entrega quando a mesma fosse feita diretamente na 
horta. Desta forma tentou-se minimizar as questões 
de logística das entregas e ao mesmo tempo estimular 
mais a visita das pessoas às suas hortas. 

Chegou-se à conclusão que a existência de uma 
câmara web por horta implicava um grande 
investimento da MyFarm cujo retorno seria 
demasiado espaçado no tempo, pelo que apenas 
iremos investir em câmaras web nos agri-parques, 
quando estes tiverem um mínimo de 25 hortas 
instaladas e o seu número será inferior aos das hortas 
instaladas, dando assim uma visão mais geral do agri-
parque e não uma visão individual de cada horta. 

Com estas modificações no modelo de negócio (e 
outras mais específicas) a MyFarm avançou para fora 
do IPBeja, criando as primeiras parcerias com 
produtores locais (criação de agri-parques MyFarm). 
Em Beja, avançámos com uma parceria com a 
CerCiBeja (Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas) a qual possui 
terrenos e dá formação na área agrícola a jovens com 
necessidades especiais. Avançou-se também para a 
abertura de um Agri-Parque em Sintra (Galamares) 
através de uma parceria com um pequeno produtor 
local. 
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Mais uma vez abrimos novas inscrições para 
potenciais e-agricultores quer para Beja, quer para 
Sintra, e mais uma vez nos deparámos com uma lista 
de pré-inscritos superior às hortas que 
disponibilizámos (25 em Beja e 40 em Sintra). 
Também mais uma vez quando se tratou de 
formalizar a adesão às hortas os e-agricultores 
efetivos ficaram abaixo do esperado (16 em Beja e 17 
em Sintra). 

Em Setembro de 2013 iniciou-se a época Outono-
Inverno na CerCiBeja e em Dezembro de 2013 em 
Sintra. Novos desafios surgiram e novas adaptações 
foram necessárias. 

IX. O ACTUAL MODELO DE NEGÓCIO MYFARM 

Embora haja um grande interesse na ideia de ter e 
controlar uma horta, conhecendo desta forma os 
processos produtivos pelos quais passaram os 
legumes que são colocados na mesa familiar, acabam 
por ser poucos os que efetivamente se tornam nossos 
clientes. 

Um dos desafios que atualmente a MyFarm 
enfrenta é o da comunicação. Necessita de passar a 
mensagem sobre o que é e qual a sua forma de 
funcionamento. Algo que nos apercebemos (e que é 
um dos fatores que condiciona uma maior adesão às 
hortas) é o desconhecimento, normal, dos nossos 
potenciais clientes (pessoas de meios fortemente 
urbanizados) face ao que é o ciclo produtivo de uma 
horta e do investimento que é necessário aplicar para 
ter garantias de uma boa produção. 

Há um medo natural de que o investimento que 
vão realizar na MyFarm pode ser perdido pois algo 
que as pessoas têm presentes é que a agricultura não 
é uma ciência exata, existindo várias variáveis que 
não se conseguem controlar e que podem condicionar 
a produção agrícola. No entanto, na MyFarm 
trabalhamos com agricultores com conhecimento 
prático e com gestores de hortas com qualificações na 
área da agricultura. Para além disso, e ao contrário do 
que acontece na agricultura tradicional, na MyFarm o 
risco é partilhado entre todos os intervenientes, 
agricultor, e-agricultor e MyFarm. 

De modo a tentar atenuar estes receios, a MyFarm 
oferece agora a possibilidade dos seus e-agricultores 
poderem usufruir da gestão de hortas mais pequenas, 
mini hortas, com 21 metros quadrados (7x3 m). Esta 
nova configuração permite que os clientes possam, 
com um investimento mais baixo, testar a Myfarm e 

em qualquer momento optarem por aumentar a sua 
mini horta para a horta normal. 

Das parcerias que criamos com o agricultor de 
Sintra e com a CerCiBeja, apercebemos que teríamos 
também que mudar a forma como os pagamentos aos 
mesmos eram feitos, pois no início foi definido que o 
pagamento seria feito de três em três meses e que 
seria de acordo com as receitas/gastos dos clientes nas 
hortas. No entanto os parceiros não podem estar 
“subjugados” aos clientes. São tão importantes 
quanto eles e necessitam de ter um rendimento 
estável que lhes permita uma gestão correta dos seus 
recursos, pelo que a forma de pagamento dos clientes 
também foi alterada existindo agora a obrigação de 
pagarem um valor mínimo mensalmente. Esse valor 
varia consoante a tipologia de horta escolhida (mini 
horta, ou horta) e o grau de atividade que o e-
agricultor está disposto a ter na sua horta real, tendo 
estes valores sido estimados de acordo com as 
despesas variáveis dos nossos clientes mais antigos. 

Temos então dois tipos de e-agricultor: 

• E-agricultor de galochas- cliente activo 
que vai com regularidade à sua horta e trata 
de forma relativamente independente das 
suas colheitas levando depois o resultado 
das mesmas para a sua casa, com pouca 
intervenção do agricultor e/ou gestor da 
horta nesse processo. 

• E-agricultor de secretária- cliente mais 
passivo que via com menos regularidade à 
sua horta, pelo que as colheitas são feitas 
pelo agricultor e as entregas são feitas num 
ponto de entrega ou no domicílio. 

Por cada horta, o e-agricultor de galochas, pagará 
uma mensalidade no valor mínimo de 30€ ou de 80€ 
no caso, respectivamente de uma mini-horta (21 m2), 
ou de uma horta (49 m2). A estes valores é retirado o 
valor de 15€ (mini-horta) ou de 30€ (horta) para pagar 
a assistência técnica prestada. O restante valor vai 
para a conta do cliente para que seja usado na gestão 
da sua conta. 

No caso do e-agricultor de secretária, e por horta, 
os valores das mensalidades mínimas aumentam para 
50€ (mini-horta) e 100€ (horta) 

No ato de reserva de uma horta, há 
obrigatoriamente o pagamento de 50€, devendo 
depois, no caso das hortas de 49 m2, o e-agricultor 
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pagar mais 50€ (que pode ser pago faseadamente) 
servindo estes valores para pagar a estrumação e 
preparação do terreno, e a aquisição do sistema de 
rega. 

Estes valores permitem aos nossos parceiros terem 
um valor fixo mensal que podem gerir e aos clientes 
dá-lhes igualmente um valor padrão que lhes garante 
uma horta praticamente cheia e uma gestão adequada 
da mesma. 

Estas mensalidades serão revistas de época para 
época para que se aproximem o mais possível dos 
gastos médios de cada um dos e-agricultores. 

Estamos também a preparar uma outra versão da 
MyFarm, que permita captar um outro tipo de cliente, 
alguém que queira ter também um “cheiro” de campo 
e de horta, mas com valores mais baixos que os de 
uma horta personalizada. Para esses clientes teremos 
parceiros agricultores que produzem em linhas 
culturas num modo de produção já pré-definido, 
podendo depois estes clientes escolherem pacotes de 
7 metros quadrados dessas culturas, pagando depois 
por cada um desses pacotes 14€ por mês e vindo 
depois colher os produtos dos mesmos. 

X. MYFARM.SOCIAL 

Tendo a MyFarm objetivos sociais, houve 
também, ao longo da sua curta vida, modificações no 
modelo de negócio relativamente a esta componente. 
No início a componente de empresa social limitava-
se a uma política de preços justos e ao investimento 
de todos os lucros na empresa. Havia também a 
preocupação em tentar encaminhar os excedentes dos 
clientes para Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS). 

Findo o projeto piloto esta componente social foi 
ampliada ganhando novas dimensões. Sem esquecer 
o princípio de manter sempre uma política de preços 
justos, fomos mais além e concluímos que faria todo 
o sentido juntar-nos a pequenos agricultores e/ou a 
Instituições de apoio social com terreno e mão-de-
obra disponível, promovendo assim o que poderia ser 
um crescimento mais rápido do conceito MyFarm ao 
mesmo tempo que, com a partilha das receitas, os 
nossos parceiros agricultores poderiam receber uma 
importante fonte de rendimento, sem terem que se 
preocupar com o escoamento dos produtos uma vez 
que este escoamento está garantido. 

O facto de também promovermos as visitas dos 
nossos e-agricultores às suas hortas cria interações 
interessantes com os agricultores, nomeadamente, 
mas não só, na potencial venda de produtos 
complementares às hortas MyFarm, que o agricultor 
pode ter disponível na sua exploração e vender aos 
e-agricultores sem que a MyFarm tenha qualquer 
comissão, ou intervenção nesse processo (por 
exemplo, ovos, fruta, mel, etc.) 

Atualmente a MyFarm é essencialmente um 
negócio voltado para clientes urbanos, e tendo em 
conta o nosso modelo de negócio, as hortas dos 
nossos clientes têm que obrigatoriamente situarem-se 
próximas dos mesmos, de modo a permitir a visita 
destes. Esta situação condiciona a expansão da 
MyFarm nas regiões do interior do país, as zonas mais 
rurais e nas quais a agricultura familiar tem um peso 
maior na economia local. De que forma pode a 
MyFarm apoiar os pequenos agricultores desses 
meios rurais com o seu modelo de negócio? Uma das 
formas é através da componente de responsabilidade 
social das empresas. 

Esta componente de responsabilidade social das 
empresas é uma forma que estas têm de partilhar com 
a comunidade parte dos seus lucros, mas esta 
componente tem pouca ou nenhuma visibilidade 
expressiva na agricultura, pelo que a MyFarm 
pretende mudar isto. 

O nosso objetivo é permitir que qualquer empresa 
(nacional ou internacional) possa, através da sua 
componente de responsabilidade social, apadrinhar 
pelo menos uma horta (hortas que chamamos de 
sorriso verde). Estas hortas são depois geridas por 
IPSS da região onde a MyFarm está implantada. 
Desta forma a empresa está a contribuir para fornecer 
produtos de qualidade à IPSS, ao mesmo tempo que 
apoio a pequena agricultura. 

Neste momento temos em Beja uma horta sorriso 
verde, apadrinhada/patrocinada pela empresa de 
Cascais Agro.Ges, sendo gerida pela Fundação 
Manuel Gerardo de Sousa e Castro (Fundação de 
Beja que acolhe crianças e jovens do sexo feminino 
oriundas de famílias em situações de risco). As 
crianças e jovens desta fundação interagem com a 
nossa aplicação informática, definindo (com o apoio 
das responsáveis da Fundação) o que semear/plantar 
e que quantidades e gerindo depois a horta 
virtualmente, no entanto existe o compromisso de 
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também irem com regularidade às hortas reais 
executar algumas ações, nomeadamente as colheitas, 
o que para além de ter uma importante componente 
pedagógica tem também o objetivo de diminuir os 
custos à empresa que os está a patrocinar. 

Estamos em negociações com outras empresas e 
temos já em carteira várias IPSS que pretendem 
usufruir de uma horta sorriso verde MyFarm. 

Embora estas hortas sorriso verde possam ser uma 
forma de incentivar a MyFarm no interior do país não 
são exclusivas para este, pois o nosso objectivo é que 
existam hortas sorriso verde em todos os agri-parques 
MyFarm. 

Estamos também cientes que só as hortas sorriso 
verde dificilmente serão suficientes para manter um 
agri-parque no interior do país, pelo que estamos a 
pensar noutras possíveis soluções para que a MyFarm 
possa, de uma forma sustentável, fixar-se nas regiões 
rurais do país (estando também abertos a sugestões 
vindas do exterior da MyFarm). 

XI. CONCLUSÕES 

Com dois anos de vida a MyFarm continua a ser 
uma empresa jovem, fiel aos princípios com que foi 
criada, e que pretende fazer a sua expansão 
sedimentada em parcerias quer com pequenos 
agricultores, quer com empresas e instituições que se 
revejam nos nossos princípios e que possam também 
trazer algo de novo ao nosso conceito. 

Mas mesmo com a sua curta vida, a MyFarm tem 
já um “know-how” e uma experiência que nos 
permite encarar o futuro com otimismo: 

• Temos uma aplicação informática (em 
permanente atualização) que, de uma forma 
amigável, permite aos nossos e-agricultores 
gerirem virtualmente as suas hortas; 

• Temos mais de 70 culturas disponíveis 
durante o ano agrícola, para os nossos e-
agricultores produzirem nas suas hortas; 

• Trabalhamos de uma forma transparente e em 
conjunto com os nossos parceiros agricultores 
e com os nossos e-agricultores; 

• Temos empresas/instituições parceiras que 
nos estão a apoiar em áreas nas quais temos 
menos qualificações; 

• Gostamos de enfrentar desafios. 

No entanto estamos conscientes que ainda existe 
muito por fazer e que o nosso modelo de negócios 
necessitará de ir sendo ajustado de acordo com as 
necessidades dos e-agricultores, dos parceiros e da 
MyFarm. 

Temos de trazer mais os e-agricultores às suas 
hortas incentivando-os a fazerem as suas colheitas e, 
porque não, dar algum do seu tempo disponível para 
ajudar o agricultor. Para tal queremos criar um banco 
de minutos, no qual o tempo que um e-agricultor 
gaste a ajudar o agricultor em tarefas que não são na 
sua horta, será contabilizado na sua conta e irá 
diminuir os seus custos com a sua horta. 

Temos também que apostar mais na área da 
comunicação e marketing, pois ainda há muitos 
potenciais e-agricultores que nunca ouviram falar da 
MyFarm, ou têm uma imagem errada do que somos e 
dos nossos objetivos. 

Para terminar, é para nós fundamental que o 
Estado Português crie o mais rapidamente possível, 
legislação que enquadre as empresas sociais no 
quadro empresarial Português, pois neste momento a 
MyFarm (e outras empresas sociais existentes) tem 
um estatuto fiscal igual aos de uma empresa não 
social, mas, ao contrário destas, tem o objetivo de 
colmatar falhas sociais e por isso deveria ver, de 
alguma forma, este seu trabalho reconhecido. 

Em Maio de 2013 saiu a Lei de Bases da Economia 
Social [2], mas daí até hoje, que seja do nosso 
conhecimento, o quadro legislativo que iria suportar 
esta Lei ainda não saiu. 
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.Lei nº 30/2013, D. R. 1ª Série n. 88 (2013/05/08) p. 2727-2728. 

 

 
 

  



  

29 
 

Medidas de apoio ao empreendedorismo e à inovação 
empresarial em Portugal 

Uma análise dos resultados do Passaporte para o Empreendedorismo  

e da Rede Nacional de Mentores 

Joana Silva, João Fernandes e João Ferreira 

Agência de Inovação, S.A. 
Lisboa, Portugal 

 
 

Abstract — Em Portugal, a população jovem é hoje 
caracterizada por um elevado nível de 
escolaridade face às gerações anteriores, mas 
também por elevadas taxas de desemprego e por 
dificuldades de integração no mercado de 
trabalho. As políticas públicas de resposta ao 
agravamento desta situação têm vindo a atuar, 
entre outros, na promoção do empreendedorismo 
e na criação de um contexto favorável ao 
surgimento de projetos de jovens 
empreendedores e ao seu sucesso. Nesse âmbito, 
surgem o Programa +E+I e medidas como o 
Passaporte para o Empreendedorismo e a Rede 
Nacional de Mentores, cujos resultados 
preliminares se pretende analisar, procurando 
simultaneamente dar resposta às seguintes 
questões: 
A que resultados podem estas, ou medidas 

equivalentes, ambicionar na criação de condições 

que favoreçam o aparecimento de projetos de 

empreendedorismo de inovação? Podem esses 

projetos conduzir à criação de mais empresas 

inovadoras? 

Keywords: Capacitação, empreendedorismo, emprego, políticas 

públicas. 

• EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

EMPRESARIAL  

As últimas décadas têm conduzido Portugal a 
profundas alterações na estrutura educacional da sua 
população. Segundo os dados dos Recenseamentos 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ – GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS 2014 

Gerais da População a percentagem de população 
residente com ensino superior completo 
relativamente à população total passou de valores 
inferiores a 1% nas décadas de 60 e 70 do século XX, 
para 14,8% nos Censos de 2011. Adicionalmente, 
comparando os dados de 2001 e 2011, verifica-se que 
a população com ensino superior quase duplicou 
neste período, para cerca de 1,2 milhões de 
diplomados. No entanto, e apesar desta evolução 
positiva, o nível médio de escolarização da população 
portuguesa permanece abaixo do conjunto dos países 
mais desenvolvidos. 

Por seu turno, o mercado de trabalho atual não 
parece estar a absorver esta oferta de qualificações 
superiores, mostrando tendências semelhantes a 
outras economias desenvolvidas no que respeita a 
taxas de desemprego crescentes, particularmente 
desde 2008 como consequência do agravamento da 
situação económica, financeira e social do País1. A 
taxa de desemprego para o total da população ativa 
cresceu de 4,0% para 16,3% no período 2001-2013 e, 
entre os diplomados, passou de 3,4% em 2001 para 
12,9% em 2013. Se analisada por grupos etários, 
verifica-se que a taxa de desemprego nos jovens com 
menos de 25 anos passou de 9,4% em 2001 para 
37,7% em 2013, sendo este o grupo etário mais 
afetado pelo desemprego e este número revelador das 
dificuldades de integração no mercado de trabalho 
pela população mais jovem (Tabela 1). 

POPULAÇÃO COM ENSINO SUPERIOR E TAXAS DE DESEMPREGO 
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Fonte: PORDATA 

Fontes de Dados: 

(1) INE - X a XV Recenseamentos Gerais da População   

(2) INE - Inquérito ao Emprego 

 

Nos últimos anos, o emprego criado por novos 
negócios e por micro, pequenas e médias empresas 
(PME’s) tem vindo a crescer ano após ano na Europa 
2.  

Na informação mais recente3 sobre a criação de 
emprego, em Portugal, é referido que 61% do 
emprego é criado em pequenas empresas (empresas 
que têm até 50 empregados) e que as novas empresas 
(empresas com menos de 5 anos), que constituem 
35% do tecido económico, são responsáveis por 46% 
do emprego criado anualmente. Apesar de se 
constituírem como motores na criação de emprego, 
compreende-se, todavia, que as PME’s que servem 
mercados locais com ideias de negócio tradicionais e 
com vantagens competitivas limitadas, tenham uma 
inferior capacidade de criação de valor e de inovar, 
quando comparadas com startups que procuram 
oportunidades globais, tendo em vista trazer aos 
clientes inovações, essencialmente tecnológicas00, 
que possuem uma vantagem competitiva clara e um 
potencial de crescimento muito elevado.  

Os estudos de empreendedorismo em Portugal 
indicam que a atividade empreendedora não sofreu 
alterações significativas por efeito da atual crise 
económica e que, em 2011 e em 2012, entre 7 a 8 em 
cada 100 indivíduos estavam envolvidos em startups 
ou na gestão de novos negócios. Os jovens entre os 
25 e os 34 anos registam valores superiores e são a 
faixa etária com maior incidência de atividade 
empreendedora: 10 a 11 empreendedores em cada 
100 indivíduos. Os especialistas nacionais na área do 
empreendedorismo identificam as infraestruturas 
físicas de apoio aos novos negócios como as 
condições estruturais que mais favorecem o 
empreendedorismo mas, por outro lado, elegem a 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis  

3 www.informadb.pt – 2ª Conferência Crescimento Empresarial – 8 de Maio 

de 2013 

cultura nacional pouco orientada para o 
empreendedorismo e as políticas governamentais 
(excesso de burocracia e carga fiscal) como os 
principais obstáculos ao fomento da atividade 
empreendedora 4.  

Transformar uma boa ideia de negócio numa 
empresa com potencial de sucesso depende também 
da capacidade empresarial revelada pelos seus 
promotores, mas é na etapa de enunciar a ideia e 
identificar a oportunidade de negócio que surgem 
algumas das maiores dificuldades, principalmente 
para empreendedores com pouca experiência de 
gestão ou conhecimento dos mercados00. O apoio de 
empreendedores e profissionais experientes, com 
capacidades empresariais reconhecidas, designados 
de mentores, que atuam, de forma voluntária e 
economicamente desinteressada, como um guia e 
conselheiro que inspira, viabiliza e partilha 
conhecimento e competências, pode ajudar a diminuir 
essas dificuldades iniciais dos empreendedores0. 

Assim, a criação de medidas de estímulo do 
empreendedorismo e de criação de um contexto 
favorável ao surgimento de projetos empreendedores, 
e ao seu sucesso, e que possam também contribuir 
para que não se verifique o agravamento da situação 
do desemprego jovem em Portugal, justifica-se pela 
seguinte conjugação de fatores: 

a. A existência de uma elevada camada de 
população jovem com formação superior; 

b. A dificuldade de integração no mercado de 
trabalho desta população jovem; 

c. A maior incidência de atividade 
empreendedora entre a população mais 
jovem; 

d. A existência de boas condições nas 
infraestruturas físicas de apoio aos novos 
negócios; 

e. A necessidade de atuar sobre a “cultura de 
empreendedorismo”; 

f. A necessidade de implementar políticas 
governamentais de empreendedorismo 
mais adequadas ao contexto económico-
social. 

g. A existência de diversas iniciativas 
(embora pontuais e dispersas em termos 

4 GEM Portugal 2012 

Anos

População 

Total (1)

População 

com Ensino 

Superior  (1)

% População 

com Ensino 

Superior  (1)

Tx. 

Desemprego 

(2)

Tx. 

Desemprego 

Ensino 

Superior (2)

Tx. 

Desemprego 

< 25 anos (2)

1960 8.889.392 49.065 0,9

1970 8.611.125 49.375 0,9

1981 9.833.014 155.284 2,4

1991 9.867.147 284.075 4,0 9,1

2001 10.356.117 674.094 8,4 4,0 3,4 9,4

2011 10.562.178 1.244.742 14,8 12,7 9,2 30,1

2013 16,3 12,9 37,7
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geográficos) em que a disponibilidade de 
mentores é apresentada como fator 
favorável do sucesso. 5 

h. Os resultados positivos alcançados por 
medidas equivalentes de estímulo do 
empreendedorismo e de criação de um 
contexto favorável ao surgimento de 
projetos empreendedores, de base 
tecnológica 6. 

• POLÍTICAS PÚBLICAS E MEDIDAS DE APOIO AO 

EMPREENDEDORISMO E À INOVAÇÃO 

EMPRESARIAL 

A. Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação 

As políticas públicas de apoio ao 
empreendedorismo e à inovação empresarial são 
condicionadas pela situação económica de cada país 
e pelas políticas económicas subjacentes0. 

Em Portugal a oferta pública de programas, 
medidas e instrumentos de capacitação e apoio ao 
empreendedorismo é já uma realidade, pois os 
sucessivos governos de Portugal têm implementado e 
dinamizado essa oferta, sendo que o XIX Governo 
Constitucional aponta o empreendedorismo e a 
inovação como objetivos prioritários para o 
desenvolvimento e para o aumento da 
competitividade da economia nacional. Refere-se 
ainda, nesse âmbito, a existência em Portugal de um 
volume assinalável de projetos empreendedores, mas 
com um diminuto impacto na economia e a forte 
convicção de que o empreendedorismo e a inovação 
carecem de uma intervenção prioritária e 
especialmente direcionada para as atividades de 
índole empresarial, indo além dos campos da 
investigação e da ciência.  

Foi neste quadro que o atual Governo procurou 
adotar uma visão integrada e transversal do 
empreendedorismo e da inovação em Portugal 7. Tal 
objetivo está exposto no Programa Estratégico para o 
Empreendedorismo e Inovação (Programa +E+I) que 
assenta em quatro pilares fundamentais: 

i) No alargamento das competências da 
população, incluindo a população jovem e 
a socialmente desprotegida, das empresas 
e da Administração Pública; 

                                                           
5  www.empreender.aip.pt \ www.aeportugal.pt \ www.redementor.pt 
6 Iniciativa Neotec - Relatórios de Gestão e Contas da Agência de Inovação de 
2006 a 2011 – www.adi.pt 

ii) Na dinamização da inovação, 
designadamente ao nível de produto, 
processos e tecnologia, por forma a 
promover a competitividade das empresas 
portuguesas; 

iii) No estímulo ao empreendedorismo, 
promovendo um contexto favorável ao 
surgimento de projetos empreendedores e 
ao seu sucesso; 

iv) Na promoção destes objetivos através de 
adequados instrumentos de financiamento, 
com uma repartição justa dos fundos 
disponíveis pelas iniciativas de excelência. 

O Programa +E+I enuncia um quadro base a ser, 
conjuntamente, executado e dinamizado pela 
sociedade civil, como um programa aberto, lançado 
com um conjunto de políticas e medidas iniciais, sem 
prejuízo de se preverem no futuro, em função das 
necessidades e da avaliação dos resultados, novas 
políticas e novas medidas.  

O Passaporte para o Empreendedorismo (PpE) e a 
Rede Nacional de Mentores (RNM) são duas medidas 
criadas ao abrigo do Programa +E+I. 

B. Passaporte para o empreendedorismo 

A medida Passaporte para o Empreendedorismo 8 
(www.passaporteempreendedorsismo.pt) surge em 
2012 integrada num conjunto mais alargado de 
medidas de combate aos elevados níveis de 
desemprego jovem, designado por Impulso Jovem 
(RCM nº 51-A/2012) e conta com o apoio financeiro 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), através dos Programas Operacionais 
Regionais do Norte, Centro e Alentejo, significando 
que está disponível apenas para jovens promotores 
dessas regiões. 

O PpE pretende “promover o desenvolvimento, 
por parte de jovens qualificados, de projetos de 
empreendedorismo inovador e, ou, com potencial de 
elevado crescimento, através de um conjunto de 
medidas específicas de apoio, articuladas entre si”9, 
conjugando apoio financeiro com aconselhamento 
técnico aos jovens que pretendam desenvolver uma 
ideia de negócio com potencial para se transformar 
num projeto empresarial.  

7 Resolução Conselho de Ministros nº 54/2011 
8 Portaria n.º 370/A-2012 
9 Portaria n.º 370/A-2012 
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Os promotores apoiados pelo PpE têm acesso a 
uma bolsa mensal no valor de 691,70 euros, durante 
um período de 4 meses, sujeito a uma avaliação 
intercalar do projeto no final do 4º mês de apoio, que 
decide sobre a continuidade do apoio por mais 8 
meses, e assistência técnica no desenvolvimento do 
projeto empresarial. Para além disso a medida 
consagra ainda aos promotores o acesso à Rede 
Nacional de Mentores, que lhes pode assegurar 
aconselhamento na fase de desenvolvimento da ideia 
de negócio. 

C. Rede Nacional de Mentores 

A organização, em Portugal, de uma rede de 
mentores de âmbito nacional é uma iniciativa inserida 
no Programa +E+I, no pilar de estímulo ao 
empreendedorismo e promoção de um contexto 
favorável ao surgimento de projetos empreendedores 
e ao seu sucesso e adotou a designação de Rede 
Nacional de Mentores 
(www.redenacionaldementores.pt).  

A RNM, online desde março de 2013, integra um 
conjunto de profissionais e empreendedores de 
sucesso, ligados à gestão de negócio, com o objetivo 
de orientar projetos em fase de arranque promovendo 
a transferência de conhecimento e de know-how, a 
partilha de experiências e competências técnicas de 
negócio e de mercado, o aproveitamento de contactos 
e o acesso a redes de conhecimento e de inovação. 

A participação dos mentores é voluntária, pro 
bono, e sujeita a inscrição, previamente validada. Está 
em curso a realização de um piloto associado ao PpE, 
sendo que, a prazo, a RNM ficará aberta a todos os 
empreendedores e acessível pelas entidades do 
ecossistema nacional de empreendedorismo.  

O esforço inicial de angariação de mentores foi 
promovido, a nível nacional, tendo sido abordados: 

a. Um conjunto de empresas de diversos 
setores de atividade, com histórico de 
envolvimento em atividades de inovação, 
numa perspetiva de responsabilidade 
social da organização; 

b. Associações empresariais, beneficiando da 
sua ligação privilegiada com os 
empresários portugueses através das 
entidades associativas setoriais e regionais 
suas associadas; 

c. Escolas de direção e negócios com foco 
específico nos seus alumni; 

d. Business Angels. 

• ANÁLISE DE RESULTADOS 

Entre novembro de 2012 e novembro de 2013, 
foram submetidos ao PpE 1.657 projetos de 
empreendedorismo, promovidos por 2.573 
candidatos (as equipas podem ser constituídas por 1, 
2 ou 3 candidatos), dos quais 469 projetos foram 
selecionados, o que corresponde a uma taxa de 
aprovação de 28%. Destes, 439 projetos tiveram, de 
facto, início, promovidos por 765 jovens. Entre estes 
projetos, dos já sujeitos a avaliação intercalar, 75% 
foram validados para continuar com o PpE pelo 
período complementar de 8 meses (Tabela 2). 

PPE: PRINCIPAIS INDICADORES 

 
 
Esta taxa de aprovação indicia que há um elevado 

número de projetos candidatos que não apresenta 
condições conducentes à sua aprovação, de acordo 
com os critérios de avaliação regulamentados, por se 
encontrarem, na sua grande maioria, num estado 
ainda muito pouco consubstanciado, por 
apresentarem uma equipa desadequada ou por uma 
conjugação dos anteriores.  

Uma elevada percentagem de projetos mereceram 
apreciação positiva em pelo menos um dos critérios 
de avaliação, distinguindo-se os projetos aprovados 
dos projetos não aprovados, pela avaliação positiva 
num conjunto de sete critérios pontuados em mais de 
70% dos projetos (Fig. 1). 

 
Critérios de avaliação 

Projetos recebidos 1.657

Candidatos 2.573

Projetos Aprovados 469

PpE atribuídos 849

Projetos iniciados 439

PpE formalizados 765

Projetos avaliados 334

Projetos Aprovados 252
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Sobressaem a apresentação do mercado alvo, o 
plano de trabalho adequado, o grau de inovação ou de 
diferenciação claramente distintivo, o elevado 
potencial de valorização económica, o potencial de 
escalabilidade, a resposta a uma necessidade de 
mercado e as vantagens competitivas face a soluções 
alternativas.  

Por outro lado, verifica-se que critérios associados 
a tecnologia, como a sua validação e estabilização, o 
potencial de proteção da propriedade intelectual ou a 
dificuldade de apropriação das ideias, são satisfeitos 
apenas por uma reduzida parcela dos projetos 
aprovados, indiciando um reduzido peso dos projetos 
com tecnologia associada, ideia corroborada pela 
análise da distribuição setorial dos projetos (Fig. 2).  

 
Distribuição de projetos por setores de aplicação 

Os projetos apresentam uma distribuição por 
setores de aplicação principais que evidencia um 
maior número de projetos nas Indústrias criativas 
(artes e design, comunicação, multimédia), nos 
Outros Serviços (tipicamente prestação de serviços 
que não se enquadra nos restantes setores ou que são 
transversais), nas TICE e nas Indústrias e Serviços 
culturais, de lazer e de educação. Estes 4 setores 
correspondem a cerca de 60% dos projetos iniciados. 

O setor do Comércio destaca-se pela menor taxa de 
aprovação de projetos (cerca de 11%) e os setores da 
Biotecnologia, Agroalimentar e Mar pelo oposto: 
taxas de aprovação superiores a 50% dos projetos 
submetidos. 

Um dos aspetos que parece ser determinante na 
aprovação dos projetos é a constituição das equipas. 
Individualmente afigura-se mais difícil apresentar e 
prosseguir um projeto estruturado, que enuncie com 
clareza a proposta de criação de valor. Os projetos 
com apenas um candidato têm uma taxa de aprovação 
inferior à média em cerca de 8 p.p.  

À medida que o número de elementos nas equipas 
aumenta, verifica-se que a taxa de aprovação é 
superior. No caso de equipas constituídas por 3 
candidatos a taxa de aprovação é 20 p.p. superior à 
média. (Fig. 3). 

 
Dimensão das equipas 

Relativamente aos atributos de idade, género e 
grau de habilitações dos 849 promotores dos projetos 
aprovados, verifica-se que cerca de metade dos 
promotores estão na faixa etária dos 25 aos 29 anos e 
apenas 11% têm entre 30 e 34 anos. Este menor valor 
explica-se pela exigência de mestrado ou 
doutoramento como condição de acesso para jovens 
com mais de 30 anos. Todos os promotores têm 
formação superior e a licenciatura é o grau académico 
com mais relevância (60%), mas há um número 
considerável de promotores com mestrado (39%), 
embora a percentagem de promotores com 
doutoramento seja residual (1%). O género masculino 
é maioritário (61% dos promotores) e apenas 39% 
dos promotores são mulheres.  

No que respeita ao estabelecimento de ensino onde 
completaram o ensino superior, verifica-se que a 
Universidade do Porto e a Universidade do Minho 
são os estabelecimentos de ensino com maior peso na 
“oferta” de empreendedores ao PpE, com as duas 
entidades a representarem cerca de 30% dos 
promotores. As Universidades de Coimbra, Aveiro e 
Beira Interior são também uma importante “fonte” de 
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empreendedores, com cerca de 22% dos promotores 
do PpE formados nestas escolas. 

A região NUTS II do Norte é a que apresenta a 
maior fatia quer de projetos quer de promotores 
envolvidos, com cerca de 62% de promotores e 60% 
de projetos. Já a região Centro representa cerca de 
31% e 33% de promotores e projetos, respetivamente, 
e a região Alentejo 7% de promotores e projetos (Fig. 
4). As regiões de Lisboa e Algarve, bem como as 
regiões autónomas dos Açores e da Madeira não estão 
representadas por não serem elegíveis para 
financiamento do PpE. 

 
Distribuição de projetos e promotores por região 

Para um conjunto de 89 projetos já concluídos, 54 
(60%) enuncia a intenção de avançar para a criação 
da empresa num futuro próximo, com a distribuição 
setorial que se apresenta na Fig. 5. Acresce que estes 
resultados são preliminares uma vez que a maioria 
dos projetos ainda está em curso. 

 

Projetos com intenção de criar uma empresa com base no trabalho 
desenvolvido 

No que diz respeito à RNM, em 12 meses de 
atividade, recebeu 530 pedidos de inscrição, dos 
quais 468 preencheram os requisitos para aprovação, 
correspondendo a 88% dos perfis inscritos (Tabela 3). 
No final de março de 2014, encontravam-se 
disponíveis para acompanhamento de 
empreendedores 403 mentores (os mentores 
aprovados podem desativar temporariamente a sua 
disponibilidade para acompanhar projetos). 

ADESÃO DOS MENTORES À RNM 

 
Os mentores são, na sua maioria, profissionais 

ligados ao setor privado de diversos setores de 
atividade, verificando-se que existe uma 
predominância de mentores especializados nos 
setores de Serviços às Empresas (61%), Indústria 
(49%) e Comércio (45%), logo seguidos das 
Indústrias Criativas com 38% dos perfis de mentores 
disponíveis. Por outro lado, os setores da 
Biotecnologia e do Mar são os que apresentam uma 
menor incidência de mentores disponíveis, com 
apenas 10% dos mentores com especialização nesses 
setores. Provêm das regiões NUTS II do Norte (40%), 
seguindo-se a região de Lisboa (28%) e a região do 
Centro (23%) do país. Os mentores das regiões do 
Alentejo e do Algarve correspondem, 
respetivamente, a 5% e 4%, dos mentores aprovados 
na RNM. A Região Autónoma da Madeira tem 
apenas 1 mentor registado e aprovado na RNM (Figs. 
6 e 7). 
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Setores de especialização dos mentores 

 
Mentores aprovados por região 

A iniciativa de pesquisar e convidar os mentores é 
dos empreendedores. Dos 439 projetos do PpE 
inscritos na RNM, 266 projetos (61%) estão a ser 
acompanhados por um mentor. Não obstante 
existirem mentores disponíveis, verifica-se que 173 
projetos (39%) optaram por não usufruir deste apoio. 

Os mentores podem ter um papel ativo e 
preponderante no processo de avaliação intercalar 
dos projetos que acompanham no âmbito do PpE. A 
sua participação nesta fase envolve a preparação de 
um parecer sobre o projeto para auxílio do júri e a 
presença nas sessões de avaliação dos projetos. 
Verifica-se que a taxa de aprovação é superior entre 
os projetos que estão a ser acompanhados por mentor 
(80%) face aos restantes (67%) (Fig.8). 

 
Avaliação intercalar dos projetos do PpE 

• REFLEXÃO E PERSPECTIVAS 

Para Richard Cantillon o empreendedorismo podia 
ser considerado auto-emprego com um retorno 
incerto0! Em Portugal, em contexto de elevadas taxas 
de desemprego, a reiterada associação do 
empreendedorismo ao auto-emprego pode levar 
muitos não empreendedores ao engano, ao serem 
motivados a enveredar por um caminho para o qual 
não estão preparados. A existência de medidas de 

                                                           
10 Fonte: Relatórios das reuniões de mentoria 

apoio e instrumentos de financiamento ao 
empreendedorismo não deve, todavia, constituir 
incentivo para o arranque precoce de um projeto 
empresarial, razão pela qual o PpE, que se constitui 
como uma medida de capacitação de promotores e 
projectos, não coloca como condição a constituição 
da empresa. São no entanto de destacar quatro aspetos 
evidenciados até esta fase: 

1. A qualidade dos projetos empresariais, bem 
como o profissionalismo, dinamismo e 
ambição das equipas; 

2. A disciplina de entrega de relatórios 
trimestrais de execução e a existência de uma 
avaliação intercalar que obriga os promotores 
a prepararem a defesa dos seus projetos; 

3. A responsabilidade da avaliação intercalar é 
entregue a um júri constituído por 
representantes de entidades públicas, de 
associações empresariais e entidades 
financiadoras, com larga experiência na área 
do apoio ao empreendedorismo; 

4. A medida recebe avaliações muito positivas da 
generalidade dos beneficiários.  

Na RNM, a iniciativa de pesquisar e convidar os 
mentores mais adequados aos projetos é dos 
empreendedores. São estes que selecionam os que 
melhor se enquadram na satisfação das suas 
necessidades de desenvolvimento10, nomeadamente: 

1. Definição da ideia, conceito, modelo e plano 
de negócio; 

2. Timings, abordagens e contactos a potenciais 
clientes e parceiros; 

3. Propriedade industrial; 
4. Modelo e fontes de financiamento; 
5. Informações sobre os setores de atividade; 
6. Questões globais em termos de 

organização/gestão empresarial. 
Adicionalmente, em particular em matérias de 

política pública, importa refletir sobre outros 
exemplos evitando erros que outros já enfrentaram, 
em programas semelhantes 0: 

1. Tornar a educação uma parte importante do 
processo de estímulo0; 

2. Perceber que os programas precisam de 
criatividade e de flexibilidade;  
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3. Ter presente que a atividade empreendedora 
não existe no vácuo e necessita de um 
ecossistema; 

4. Compreender a importância da interligação 
global; 

5. Deixar o mercado fornecer a direção; 
6. Resistir à tentação de “reinventar a roda”; 
7. Evitar iniciativas que são demasiado grandes 

ou demasiado pequenas; 
8. Institucionalizar efetivas avaliações das 

iniciativas implementadas. 
Uma estratégia e desígnio de competitividade, 

assentes no empreendedorismo e na inovação 
empresarial, deve procurar ser predominantemente 
nacional e menos governamental, mais económica e 
menos política, mais privada e menos pública, mais 
coordenada e menos gerida. 

• CONCLUSÃO 

É possível com estas medidas, enquadradas pela 
conjugação de fatores atrás identificados, contribuir 
para uma cultura nacional mais orientada para o 
empreendedorismo, dinamizar competências da 
população, em particular da população jovem e 
favorecer o aparecimento de projetos de 
empreendedorismo e inovação, como o demonstram 
os resultados apresentados em termos de 
candidaturas. Quanto às condições de sucesso 
procurou-se o seu favorecimento, por via da 
capacitação de promotores e projetos, tendo sido 
possível corroborar a relevância do papel dos 
mentores para essa mesma capacitação. 
Relativamente à criação de empresas inovadoras, nos 
projetos terminados, 60% manifestam a intenção de 
avançar para a criação da empresa num futuro 
próximo. Fica, no entanto, por demonstrar a sua 

efetiva concretização. O empreendedorismo não é, 
nem pode ser, promovido como a solução fácil para o 
desemprego. Afinal, não são os mercados nem os 
governos que criam emprego. Quem cria emprego 
são as empresas (principalmente as pequenas e 
novas), e quem cria essas empresas são os 
empreendedores. O empreendedorismo só cria 
emprego quando a empresa conseguir criar valor 
suficiente para reinvestir nos seus empregados. É por 
essa razão que importa apoiar e promover o 
empreendedorismo e a inovação empresarial em 
Portugal! 
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Abstract - Undoubtedly, entrepreneurship is present in all 
spheres of our lives, mainly in economic and social ones. This 
field is important not only for the development of societies, but 
it is also considered a useful tool in the promotion of the 
innovation and employment creation in different countries. For 
that reason, it is relevant to contribute to its promotion as a 
central component of economic growth. Therefore, the creation 
of new businesses or projects and the promotion of self-
employment have been stimulated by various public and private 
organizations. The aim of this work is to determine what 
triggers individuals to be actively involved in entrepreneurial 
activity in the initial phase, based on the survey of Global 
Entrepreneurship Monitor held in Portugal in 2012. The results 
of this analysis revealed that the early-stage entrepreneurial 
activity is associated with being male, being younger (25-34 
years old), possessing a medium to higher level of household 
income,  owning a graduation, being self-employed, being close 
to an entrepreneur, perceiving processing entrepreneurial 
skills, having a low level of perceived risk and a positive attitude 
toward innovation. 

Keywords: entrepreneurship, ladder, Portugal, determinants, statistical 

analysis. 

JEL Classifications: C12, L26, M13, 

 

I. INTRODUCTION 

The occupational choice theory has functioned 
as an inspiration for the studies about the decision 
to launch new ventures. According to this approach, 
agents seek to maximize the expected utility of their 
returns when they choose one of two types of 
occupational choice, self-employment versus 
working for others. 

However, this static view has been replaced by a 
more dynamic one which sees a business as a 
process comprising several steps [1]. 

Grilo e Thurik [2] introduced the concept of 
engagement levels in the entrepreneurship activity, 
what they called the entrepreneurial ladder. This 
ladder comprises several stages, since “you never 
thought in start a new venture” until “you have a 
new venture for more than 3 years”. Some studies 
showed that the individual determinants of 
entrepreneurship are different in these several 
stages [1] [3] [4]. 
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In this context, there have been several studies 
about nascent entrepreneurs’ activity that is the 
activity of people who are taking the first steps to 
become self-employed but are not yet officially 
established. In this stage, enterprises are in ‘the 
conception stage’ [5]. Data from Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) also inspired the 
interest in this specific stage of the process [6]. 

Based on data from 2012 GEM Portugal survey, 
this study aims to identify the social, demographic 
and perceptual factors of entrepreneurship in a 
double strand: the involvement in early-stage 
entrepreneurial activity and the active involvement 
in startups. Furthermore, it aims to compare 
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variables that allow accomplishing the 
entrepreneurial attitude and the creation of startups. 

 This paper is structured as follows. In the next 
section, it will be presented a synthesis of the 
determinants of entrepreneurship and our 
hypothesis of investigation. Then, we describe 
methodological options in terms of the description 
of the database, the variables and the statistical 
methods used in this analysis. The results and the 
conclusion are the two last sections of the paper.   

 

II. INDIVIDUAL DETERMINANTS OF 

ENTREPRENEURSHIP 

Entrepreneurship is a result of attitudes and 
actions of people and, in order to understand the 
entrepreneurial activity, it is very important to study 
why adult population acts in a certain way and how 
its attitudes are performed [1]. 

The determinants of entrepreneurship have been 
studied under several multidisciplinary approaches 
[8] (e.g., Economics, History, Psychology, 
Sociology). Recently, due to the fragmentation of 
works that studied this type of issues, the literature 
has disclosed some efforts to join the published 
studies about the determinants of entrepreneurship 
[9] [10] [11] [12] [7]. 

The determinants which allow people to create 
their new businesses can be clustered [8] in 
socioeconomic, demographic factors (e.g., age, 
gender, occupation, level of education); perception 
factors (e.g., trust in your own capabilities, risk 
aversion); environmental and macroeconomic 
factors (e.g., technology, economic and cultural 
development, institutions and macroeconomic 
environment, and access to financial resources). 

The present paper doesn’t consider the 
environmental variables, essentially macro oriented 
variables, because these type of variables are more 
relevant in comparative studies with samples from 
different countries. Regarding socioeconomic, 
demographic and perception factors, Arenius and 
Minniti [8] concluded that perception factors are 
more important in explaining the entrepreneurial 
action. 

Then, it analyzed the role of the following 
variables: gender, age, income, occupation, level of 
education, perceived skills, perceived risk, knowing 

other entrepreneurs and personal attitude towards 
innovation. 

The hypotheses we intend to test in this paper are 
presented as follows: 

Gender 
H1: The involvement with entrepreneurship is 

higher in males [4] [7] [11] [14]. 

Age 
H2: The likelihood of entrepreneurial action 

decreases with the age of the entrepreneur [4] [6] 
[14].  

 
Income 
H3: Higher levels of income increase the 

probability of entrepreneurial involvement [8]. 

Occupation 
H4: Self-employed people have a greater 

likelihood of entrepreneurial action [4] [12]. 

Level of education  
H5: Higher levels of formal education are 

associated with higher levels of entrepreneurial 
activity [4] [8] [11] [12] [14] [15]. 

Perceived skills and experience 
H6: The knowledge, competence and perceived 

experience increase the probability of 
entrepreneurial activity [4] [7] [8] [12]. 

Knowing other entrepreneurs 
H7: Knowing other entrepreneurs increases the 

probability of entrepreneurial activity [17] [18].   

Risk aversion 
H8: Higher risk aversion decreases the 

probability of entrepreneurial activity [5] [7] [8].   

Personal attitude towards individual innovation 
H9: Giving more value to the importance of 

individual innovation increases the probability of 
entrepreneurial activity [16]. 

  

III. METHODOLOGY 

A. Sample 

To empirically test the predictions laid out 
above, we employed the Adult Population Survey 
database collected in 2012 under the Global 
Entrepreneurship Monitor research program. The 
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database has information for a sample of 2000 
Portuguese respondents. 

The survey collected information of the 
respondents at the time they are in a specific stage 
of the entrepreneurial ladder. 

 
B.  Dependent variables 

The dependent variables used in this analysis are TEA – 
Total Early Stage Entrepreneurial Activity and start-up. The 
first variable assesses if the individual is involved in an early-
stage entrepreneurial activity. The second variable aims to 
measure the active involvement in a start-up. 

The two variables are qualitative and as dummy variables 
they were coded into value 1 if the individual is involved in 
entrepreneurial activity (TEA or startup); and value 0, 
otherwise. 

 
C.  Independent variables 

The independent variables that are explanatory 
of the entrepreneurial attitude and were used in this 
paper are presented as following: age, gender, level 
of income and occupation (social, demographic 
characteristics); degree of knowledge, skills and 
experience for the entrepreneurial activity, level of 
education (skills and education); degree of risk 
aversion; networking with other entrepreneurs and 
personal attitude towards individual innovation 
(tendency for innovation). 

D. Statistical Methods 

For statistical characterization of the sample 
were used absolute and relative frequency tables, 
crosstabs and descriptive statistics. The 
determinants of entrepreneurship in Portuguese 
population were first defined trough Chi-square 
tests. In a second step, in order to accommodate 
possible interactions between the explanatory 
variables, logit models were also estimated. 

 

IV. RESULTS 

A. Sample Characteristics 

According to the results by GEM, the estimated 
TEA for Portugal in 2012 was 7,8%. However, only 
5,7%  were actively involved in a start-up effort. 
The next table complements these results defining 
the profile of the sample analyzed in this paper.  

As shown in Table I shows that in 2012, the 
percentage of entrepreneurs demonstrated 
equilibrium in terms of gender - 50% of female 
(N=997) were entrepreneurs while 50% of male 
respondents (N=1004) considered a professional of 
entrepreneurship field and that 25% of 

entrepreneurs (N=496) lies in the age group of 25-
34 years old. 

Regarding the level of income, 19% of 
entrepreneurs (N=260) had between 1.251€ and 
1.750€.  

Furthermore, 30% (N=597) had graduated high 
school qualifications while 49% of the respondents 
(N=958) worked in a full or part-time position. 

Considering networking, perceived 
entrepreneurial experience, perceived risk and 
personal attitude towards innovation as variables 
that play a key role not only to characterize the 
respondents of the Portugal survey 2012 from GEM 
but also to study what concerns to entrepreneurship 
and entrepreneurial activity, they are also consider 
here. 74% of the Portuguese respondents (N=1476) 
answered that they didn’t know other entrepreneurs 
while only 26% (N=510) considered to feel close to 
other entrepreneurs. 

Although 53% of the respondents (N=1032) not 
consider to have any entrepreneurial experience, 
the same percentage of individuals (53%, N=1042) 
answered to be aware of the risk underlying 
entrepreneurial activity. 

Being an essential element of entrepreneurship, 
innovation tends to be considered as indispensable 
to the entrepreneurship process and to the 
personality of an entrepreneur. As evidenced by the 
results of Table 1, 38% of the Portuguese 
respondents clarify their personal position towards 
innovation somewhat agreeing with the importance 
of this variable. 
 

 

 
TABLE I. SAMPLE PROFILE 

Variables Categories N % 

Gender 
Female 997 50% 

Male 1004 50% 

Age Group 

18-24 303 15% 
25-34 496 25% 
35-44 483 24% 
45-54 396 20% 
55-64 323 16% 

Income 

500 Euros or less 161 12% 

501 to 750 Euros 195 14% 

751 to 1.000 Euros 220 16% 

1.001 to 1.250 Euros 173 13% 

1.251 to 1.750 Euros 260 19% 

1.751 to 2.500 Euros 208 15% 

2.501 to 3.500 Euros 94 7% 

More than 3.500 Euros 64 5% 

Level of Education 
Graduated University 566 28% 

 Trade School 28 1% 
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Attended University 63 3% 
Graduated High School 597 30% 

Attended High School in the 
first five years 

350 18% 

Attended High School in the 
first two years 

163 8% 

Graduated Elementary School 209 10% 
Attended Elementary School 

or Illeterate 
15 1% 

Occupation 

Full: full or part time 958 49% 

 Part time only 75 4% 

Retired, disabled 150 8% 

Homemaker 86 4% 

Student 132 7% 

Not working, other 319 16% 

Self-employed 251 13% 

Closeness to an 
entrepreneur 

No 1476 74% 
Yes 510 26% 

Perceived Entrepreneurial 
Experience 

No 1032 53% 

Yes 916 47% 

Perceived Risk 
No 912 47% 

Yes 1042 53% 

Personal Attitude Toward 
Innovation 

Strongly Disagree (1) 185 10% 

Somewhat Disagree (2) 259 14% 

Neither Agree Nor Disagree 
(3) 

499 27% 

Somewhat Agree (4) 704 38% 

Strongly Agree (5) 226 12% 

 

B. Hypothesis Testing 

In this section, will present two tables (Table II 
and Table III), one for TEA and another for start-up 
effort, with results that allow us to test the 
hypothesis mentioned above and compare the 
differences between two variables.  

In both Table II and Table III, the results 
revealed that the early-stage entrepreneurial 
activity is higher for males than for females. There 
is an association between the entrepreneurial 
activity and the age of the entrepreneur. Indeed, the 
TEA is higher for individuals between 25 and 34 
years old. Furthermore, the TEA seems to increase 
with the household income. 

Both for TEA and for start-up effort, it is 
possible to state that the higher the level of income 
the greater the likelihood of engagement in 
entrepreneurial activity. 

Owning a graduation also increases the 
entrepreneurial activity and start-up effort. 

As expected, either in TEA or in start-up effort, 
self-employed individuals are more likely to engage 
in an entrepreneurial activity. This result is in 
accordance with previous studies and indicates that 
those that are self-employed acquire skills and 
competencies that promote new business ideas and 
entrepreneurial activity. 

Knowing other entrepreneurs also increases the 
entrepreneurial activity.  Therefore, networking 
with other entrepreneurs positively impacts this 
activity. This happens in both situations. 

The perceived entrepreneurial experience and 
skills are the most significant variable associated 
with the TEA. Therefore, those that are more 
confident about their business skills are more likely 
to become entrepreneurs, what it is evident either 
for TEA or for start-up effort. 

Portuguese entrepreneurs seem to present a 
higher level of perceived risk in TEA and in 
situations of start-up effort. This result is consistent 
with the stereotype which assumes an entrepreneur 
as being someone who is a risk taken. 

Finally, entrepreneurs exhibit a positive personal 
attitude toward entrepreneurship in TEA and in 
start-up effort. 

All the nine hypotheses were confirmed by the 
chi-square tests, as presented in next table. 
Therefore, it is possible to conclude that the 
entrepreneurial activity in Portugal is associated 
both with demographic, socioeconomic and 
perception variables, as maintained by Arenius and 
Minniti [8]. 

 

 

 
TABLE II. HYPOTHESIS TESTING, TEA 

Variables Categories 

Involved in Total early-stage 
Entrepreneurial Activity 

Chi-
square 

Test 
Result 

No Yes 

N % N % 

Gender 
Female 935 51% 62 40% 

6,88*** 
Male 910 49% 94 60% 

Age Group 

18-24 283 15% 20 13% 

12,00*** 
25-34 442 24% 54 35% 
35-44 444 24% 39 25% 
45-54 368 20% 28 18% 
55-64 308 17% 15 10% 

Income 

500 Euros 
or less 

147 12% 14 13% 

20,01*** 

501 to 750 
Euros 

189 15% 6 6% 

751 to 
1.000 Euros 

208 16% 12 11% 

1.001 to 
1.250 Euros 

155 12% 18 17% 

1.251 to 
1.750 Euros 

245 19% 15 14% 

1.751 to 
2.500 Euros 

185 15% 23 21% 

2.501 to 
3.500 Euros 

85 7% 9 8% 

More than 
3.500 Euros 

54 4% 10 9% 
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Level of 
Education 

Graduated 
University 

501 27% 65 42% 

21,67*** 

 Trade 
School 

27 1% 1 1% 

Attended 
University 

56 3% 7 5% 

Graduated 
High School 

552 30% 45 29% 

Attended 
High School 
in the first 
five years 

334 18% 16 10% 

Attended 
High School 
in the first 
two years 

152 8% 11 7% 

Graduated 
Elementary 

School 
199 11% 10 6% 

Attended 
Elementary 
School or 
Illeterate 

15 1% 0 0% 

Occupation 

Full: full or 
part time 

919 51% 39 25% 

381,82*** 

 Part time 
only 

72 4% 3 2% 

Retired, 
disabled 

147 8% 3 2% 

Homemaker 85 5% 1 1% 

Student 129 7% 3 2% 

Not 
working, 

other 
311 17% 8 5% 

Self-
employed 

154 8% 97 63% 

Closeness to 
an 

entrepreneur 

No 1398 76% 78 51% 
49,12*** 

Yes 434 24% 76 49% 

Perceived 
Entrepreneurial 

Experience 

No 1011 56% 21 14% 
103,89*** 

Yes 783 44% 133 86% 

Perceived Risk 
No 811 45% 101 65% 

22,24*** 
Yes 987 55% 55 35% 

Personal 
Attitude 
Toward 

Innovation 

Strongly 
Disagree 

173 10% 12 8% 

21,92*** 

Somewhat 
Disagree 

249 14% 10 7% 

Neither 
Agree Nor 
Disagree 

472 27% 27 18% 

Somewhat 
Agree 

632 37% 72 48% 

Strongly 
Agree 

198 11% 28 19% 

 
TABLE III. HYPOTHESIS TESTING, START-UP 

Variables Categories 

Involved in Start-up effort Chi-
square 

Test 
Result 

No Yes 

N % N % 

Gender 
Female 954 51% 43 37% 

7,54*** 
Male 932 49% 72 63% 

Age Group 

18-24 286 15% 17 15% 

25,24*** 
25-34 446 24% 50 44% 
35-44 461 24% 22 19% 
45-54 379 20% 17 15% 
55-64 314 17% 9 8% 

Income 

500 Euros or 
less 

150 12% 11 14% 

35,18*** 

501 to 750 
Euros 

195 15% 0 0% 

751 to 1.000 
Euros 

211 16% 9 12% 

1.001 to 
1.250 Euros 

164 13% 9 12% 

1.251 to 
1.750 Euros 

251 19% 9 12% 

1.751 to 
2.500 Euros 

187 14% 21 27% 

2.501 to 
3.500 Euros 

83 6% 11 14% 

More than 
3.500 Euros 

56 4% 8 10% 

Level of 
Education 

Graduated 
University 

506 27% 60 52% 

46,86*** 

 Trade 
School 

26 1% 2 2% 

Attended 
University 

56 3% 7 6% 

Graduated 
High School 

567 30% 30 26% 

Attended 
High School 
in the first 
five years 

341 18% 9 8% 

Attended 
High School 
in the first 
two years 

158 8% 5 4% 

Graduated 
Elementary 

School 
207 11% 2 2% 

Attended 
Elementary 
School or 
Illeterate 

15 1% 0 0% 

Occupation 

Full: full or 
part time 

915 49% 43 38% 

101,22*** 

 Part time 
only 

69 4% 6 5% 

Retired, 
disabled 

148 8% 2 2% 

Homemaker 85 5% 1 1% 

Student 130 7% 2 2% 

Not working, 
other 

307 17% 12 11% 

Self-
employed 

203 11% 48 42% 

Closeness to an 
entrepreneur 

No 1426 76% 50 44% 
56,78*** 

Yes 447 24% 63 56% 

Perceived 
Entrepreneurial 

Experience 

No 1017 56% 15 13% 
77,07*** 

Yes 817 45% 99 87% 

Perceived Risk 
No 841 46% 71 62% 

11,14*** 
Yes 998 54% 44 38% 

Personal 
Attitude Toward 

Innovation 

Strongly 
Disagree 

216 12% 3 3% 

33,76*** 

Somewhat 
Disagree 

258 14% 11 10% 

Neither 
Agree Nor 
Disagree 

404 22% 18 16% 

Somewhat 
Agree 

678 38% 48 42% 

Strongly 
Agree 

245 14% 35 30% 

**, * statistically significant at the 1%, 5% level 
 

C. Model Estimates 

Finally, in order to account for possible 
interaction between the independent variables, we 
estimate two logit models. The first model 
considers the TEA as the dependent variable 
whereas the second includes the start-up variable on 
a set of potential determinants. The next two tables 
exhibit those variables or categories of variables 
that are statistically significant. 

The main perception determinants of the TEA 
are the perceived entrepreneurial skills, the 
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perceived risks and the personal attitude toward 
innovation. Age, income, level of education and 
occupation are also statistically significant. 

TABLE III. MODEL RESULTS, TEA 

Variable B Exp(B) S.E.   

Perceived Skills 1,60 4,97 0,27 ** 

Perceived Risks -0,93 0,40 0,47 * 

Attitude toward innovation 0,31 1,36 0,09 ** 

Self-employed 2,87 17,59 0,21 ** 

Graduation 1,04 2,82 0,51 * 

Income €501-€750 1,24 3,44 0,50 * 

Income €1751-2500 0,67 1,96 0,33 * 

Age 25-34 0,65 1,91 0,22 *** 

Constant -3,82 0,02 0,36 *** 

**, * statistically significant at the 1%, 5% level 

 

When the entrepreneurs move to a start-up 
effort, the perceived risk is no longer statistically 
significant. However, knowing other entrepreneurs 
has a positive effect on the likelihood to be involved 
in a start-up activity.  

TABLE IV. MODEL RESULTS, START-UP 

Variables B Exp(B) S.E.   

Knowing other 
entrepreneurs 

0,61 0,22 7,49 ** 

Perceived Skills 1,56 0,30 27,20 ** 

Attitude toward innovation -0,36 0,10 12,29 ** 

     

Self-employed 1,59 0,23 47,89 ** 

Graduated University 1,13 0,48 5,53 * 

Age 25-34 0,88 0,22 15,28 ** 

Income €1751-2500 -1,07 0,39 7,50 ** 

Constant -3,65 0,39 86,32 ** 

**, * statistically significant at the 1%, 5% level 

 

V. DISCUSSION 

In this paper, we used occupational choice 
theory in order to explain that a static perspective that 
advocated a way to accomplish the maximum utility 
of the returns received by agents has been replaced 
by a more dynamic view that advocate that business 
is a process whose development is done in several 
stages, each with levels of engagement reflected in 
what Grilo and Thurik [2] called entrepreneurial 
ladder. This ladder, representative of entrepreneurial 
activity, should be analyzed as the result of a set of 
determinants that influence this type of activity. 

In order to analyze the role of each variable 
(gender, age group, income, occupation, level of 
education, perceived skills, perceived risk, knowing 
other entrepreneurs and personal attitude towards 

innovation) in the entrepreneurial action that took 
place in Portugal in 2012, we define a set of nine 
hypothesis. According to the Chi-square test results, 
the first hypothesis is confirmed, that is, early-stage 
entrepreneurial activity is higher for males than for 
females while in terms of age it was possible to verify 
that there is an association between the 
entrepreneurial activity and the age of the 
entrepreneur. TEA is prevalent in individuals who 
have between 25 and 34 years old. 

All other variables were also confirmed by the 
results. According to the analyses, TEA increase with 
the household income while self-employed 
individuals have a higher probability to engage in an 
entrepreneurial activity. 

Owning a graduation is also an important step 
toward increasing entrepreneurial activity. 

Individuals who have entrepreneurial experience 
and be confident about their business skills are more 
likely to become entrepreneurs. They believe that 
have the main characteristics needed to put in 
practice entrepreneurial activity. 

Knowing other entrepreneurs also have a 
positive impact on entrepreneurial activity. It can be 
explained by the fact that, as Larson and Starr [18] 
pointed out, a more developed network, 
considering the number and the qualities of ties, can 
offer more benefits to a start-up than a less 
developed network. There is a great importance 
associated to networks.  Johannisson [19] stated 
that a network in one of the most useful and 
powerful resources that entrepreneurs can use, 
because it provides access to knowledge, 
information, power, capital and the connection to 
other networks. 

Portuguese respondents presented a higher level 
of perceived risk and a positive personal attitude 
about individual innovation. 

After these considerations, it is possible to 
confirm the association between entrepreneurial 
activity and start-up effort in Portugal and 
demographic, socioeconomic and perception 
variables [8]. 

According to the results of the two logit models 
estimated, it is possible to assess a possible 
interaction between the independent variables. The 
model results for TEA showed that the main 
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perception determinants of early-stage 
entrepreneurial activity are perceived 
entrepreneurial skills, perceived risks and the 
personal attitude toward innovation. Variables like 
age, income, level of education and occupation are 
also statistically significant. 

On the other hand, models results for start-up 
indicated that the perceived risk is no longer 
statistically significant when entrepreneurs initiated 
a start-up effort whereas knowing other 
entrepreneurs continues to have an important role 
in the start-up effort. 

  

VI. STUDY LIMITATIONS AND DIRECTIONS  

FOR NEW RESEARCH 

Besides the importance of the topic and the interesting 
results accomplished in this paper, there are some limitations 
that should be identified and that could be used as new 
directions for future research about entrepreneurship. 

One of the limitations referring to the fact that analysis 
comprises only one year (2012). An analysis comprising 
several years can become the study about this topic more 
embracing and gives a more detailed vision about the 
evolution of entrepreneurial activity in a given period of time. 
Clearly, a longitudinal study is needed to establish causal 
direction among gender, age group, income, occupation, 
level of education, perceived skills, perceived risk, knowing 
other entrepreneurs and personal attitude toward innovation.  

In addition, it would be interesting to include in the 
analysis other explanatory variables than can be useful to 
complement the study of entrepreneurial activity or even 
other countries and try to understand what is the situation of 
that countries concerning entrepreneurial activity and the 
determinants that influence it. 

 

VII. CONCLUSIONS 

Our results revealed that the early-stage 
entrepreneurial activity and start-up effort are 
associated with being male, being younger (25-34 
years old), possessing a medium to higher level of 
household income,  owning a graduation, being 
self-employed, being close to an entrepreneur, 
perceiving processing entrepreneurial skills, having 
a low level of perceived risk and a positive personal 
attitude toward innovation. 

However, when we account for possible 
interactions between the independent variables, 
only perceived skills, perceived risks, personal 
attitude toward innovation, self-employed, level of 

education, income and age are statistically 
significant. 

When the entrepreneurs reach the start-up effort 
step, the perceived risk is no longer statistical 
significant. This result could be justified by the 
increasing certainty regarding the business plan and 
the project as the entrepreneur move to a second 
step. Besides, knowing other entrepreneurs has a 
positive effect on the likelihood to be involved in a 
start-up effect. Therefore, we must conclude that 
networking is of utmost importance for 
entrepreneurs and should be enhanced. 
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Resumo— Neste artigo apresenta-se o novo paradigma do 
turismo de experiência, como o advento de um 
empreendedorismo inovador no sector turístico e o diferencial 
face à concorrência [3]. Sendo, o turismo uma indústria 
dinâmica e em constante mudança, este trabalho pretende 
evidenciar a dinâmica da “economia da experiência”, 
apresentando-se o “novo turista” como um “turista de 
experiências e emoções”, mais exigente, que procura maior 
diferenciação, um produto à sua medida, numa correspondência 
elevada às suas expectativas. Neste novo modelo de turismo, o 
turista tem o papel central, em que as suas motivações e 
necessidades assumem o comando para a vivência de um 
conjunto de emoções que lhe vão perpetuar o ”genius loci” [2]. 
Sendo Portugal um país de patrimónios- natural, construído e 
etnográfico/cultural à escala local -, tem apresentado 
dificuldades na construção uma oferta estruturada e focalizada 
nos principais ativos turísticos do país. Diante desta realidade, 
este trabalho mostra as vantagens e potencialidades na oferta de 
um serviço local, diferenciador que introduz valor, e que 
proporciona ao turista a vivência de uma experiência única, 
memorável. Apresenta-se um caso de estudo; a Naturtejo, no 
centro raiano de Portugal [13]. O resultado é um turismo de 
elevado valor (social, ambiental, cultural, económico…) e 
baixo prejuízo (impactes negativos) [1]. 

Palavras  chave: turismo de experiência e emoções; 
turismo de última geração, inovação e 
empreendedorismo. 

XII.  INTRODUÇÃO 

 
Há muitos anos que a palavra inovação, associada 

a outras como empreendedorismo, surge, com mais 
ou menos razão, como uma das incontornáveis 
opções estratégicas nas várias dimensões da vida do 
país. Se bem usado este conceito pode constituir um 
bom salto em frente. 

A existência do conceito de inovação durante anos 
no top dos bons caminhos teve pelo menos o mérito 
de se constituir como uma palavra-chave na 
necessária mudança em muitos sectores, em muitas 
atividades. 

A maioria das vezes a inovação é-nos apresentada 
como algo de excecional, ao alcance de poucos. 
Todavia os exemplos que podemos ver à nossa volta 
mostram-nos que assim não é. Podemos expressar a 
inovação a todos os níveis e dimensões, todos os dias. 
Em casa e no caminho para o trabalho. 

A necessidade de alimentar 9.000 milhões de 
pessoas até 2050 focaliza a atenção nos recursos 
naturais e não do capital e provocará profundas 
mudanças nos mercados atuais. Este processo está em 
curso e não temos dúvida que é com inovação que 
melhor podemos viver estes tempos. 

Como é que turismo pega com inovação e 
empreendedorismo? 

Estamos na presença de três palavras em moda ou 
numa tendência inequívoca? 

Estas podem ser duas das perguntas fundamentais 
para desenvolver um tema que, seja como for, é atual 
e incontornável.  

      Mais do que acreditar na associação, quase 
mágica, desta tríada, os fatos mostram-nos que 
estamos em presença de uma cadeia de valor 
inequívoca.  
 
       O que se deseja são ideias para criar riqueza. 
Qualquer coisa de muito diferente do que se tem, 



  

46 
 

genericamente, feito até aqui. A cadeia de valor no 
seu mais lato sentido tem que estar presente em todos 
os nossos recursos. Temos que tirar o máximo partido 
do que temos e responder eficazmente ao mercado. 
Temos, felizmente, alguns bons exemplos à nossa 
volta, basta olhar e ver como se faz.  
 

Tem muitos anos o discurso do turismo como uma 
grande oportunidade para Portugal. Tristemente, nem 
por isso, essa oportunidade se foi traduzindo em 
realidade, obviamente, como sempre no nosso país, 
salvo raras e honrosas exceções. 

Todavia, o turismo é, provavelmente, a atividade 
económica mais transversal e presente, bem ou mal 
em todos os contextos- a todos diz respeito. São 
necessários: aeroporto, boas vias terrestres, comboio 
de alta velocidade, etc., mas não é menos necessário 
o produto turístico à escala local. É isto que nos falta 
estruturar e oferecer, um produto turístico que 
promova os imensos patrimónios que 
excecionalmente temos: natureza, biodiversidade, 
geodiversidade, monumentalidade, cultura e tradição, 
temos tudo isto e muito mais [9]. Temos todo um 
conjunto de infraestruturas e uma forte identidade. 
Sem muito fazer por isso, quase, que chegamos a ser 
uma marca. Isto é, temos tudo para ter sucesso e 
responder, eficazmente, ao turista de última geração. 

E que turista é este? 

O turista de última geração é aquele que procura 
vivências, busca a experiência e a emoção. Quer 
fazer parte ativa da vida do lugar que visita. Acabou 
o turista como ator passivo que tira umas fotografias 
e regressa a casa. O turista de hoje formata a sua 
estadia à sua medida. O que a oferta tradicional 
ignora; o que tem efetivamente valor para quem 
deseja uma experiência turística única, de excelência 
[4]. 

E é aqui que o país, na generalidade, como em muitos 
outros sectores, tem falhado. 

Esquecemo-nos que os razoáveis resultados têm 
dependido de uma conjuntura favorável e não, de um 
trabalho estrutural de fundo que garanta o 
crescimento sustentável do sector com inequívocos 
benefícios económicos para o país e com vantagens 
diretas para as populações [1]. 

É seguro que Portugal tem excelentes condições para 
que assim seja. 

XIII. TERRITÓRIO DE OPORTUNIDADES 

Para a grande parte do nosso território, a 
oportunidade não está no sol e praia, no turismo de 
massas de grande intensidade sazonal, mas antes no 
turismo de extensão, desenvolvido durante todo o ano 
e considerando todos os recursos disponíveis [5], [7].  

Isto é, um turismo de alto valor e baixa intensidade 
[1]. 

O best–seller nos EUA “A Cauda Longa”, de 
Chris Anderson, demonstra a importância desta 
realidade no século XXI. “A maior parte do dinheiro 
está nas vendas mais pequenas”, ou se quiser, 
mercados de escolha infinita. Uma infinidade de 
nichos que chegam a representar 50% da faturação de 
grandes empresas globais, Amazon, Google, Neftlix, 
iTunes, entre outras. Esta realidade do séc. XXI 
traduz-se numa aplicação óbvia, clara e simples no 
turismo – O turismo de nicho: “vender menos de mais 
produtos”. Satisfazer todas as opções e gostos, a 
costumização do produto turístico com a marcada 
tendência para a prosumirização, onde o consumidor 
está ativamente envolvido no design do produto. Que 
melhor região na Europa para o conseguir que 
Portugal? 

 Ou seja, estamos perante uma inovadora proposta 
e desafio que exige uma forte componente 
empreendedora. 

A estruturação de produtos turísticos locais de 
qualidade, que integre a dimensão cultural desse local 
e por isso envolva a sua população, é um caminho de 
longo curso. Todos sabemos, que os caminhos longos 
só são percorridos com sucesso, vontade, crer, 
determinação e persistência. Essencial, é também 
saber o que cabe a cada parte e, que cada um dos 
intervenientes faça aquilo que deve [6], [12]. 

É fundamental que o país invista na qualificação 
dos recursos humanos afetos ao turismo. São 
necessários técnicos qualificados, dos vários níveis, a 
trabalhar no terreno. A qualidade do capital humano 
é incontornável e num contexto de crise prolongada 
como a que vivemos, esta é a melhor aposta no sector. 
A sustentabilidade inteligente faz-se, antes de mais, 
com as pessoas. Só valorizando as pessoas podemos 
esperar respostas positivas e estruturadas para o 
médio e longo prazo [8]. 
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XIV.    O EMPREENDEDORISMO NA ESTRUTURAÇÃO DO   

PRODUTO TURÍSTICO INOVADOR 

 
Antes do trabalho de base, temos que saber em que 

produto turístico deve apostar cada região? O que nos 
diz o mercado, a procura e as tendências dos turistas 
atuais e previsíveis no futuro [9], [10]? 

Independentemente do que cada região escolha 
para oferecer como produto turístico, o essencial é 
que a alma desse lugar, o genius loci, a identidade do 
lugar, esteja bem expressa nesse produto [1]. Esta é a 
chave básica para o sucesso e só assim teremos os 
resultados desejados a todos os níveis, 
designadamente à dimensão mais local. Só assim, a 
população local poderá colher os benefícios diretos 
que se desejam. 

Como referido acima, este é um trabalho de longo 
prazo. Muito diferente de desenhar uma qualquer 
rota, tirar umas bonitas fotografias e imprimir um 
charmoso folheto, como tão bem se faz em Portugal. 

Um trabalho de longo prazo exige uma direção 
bem definida e o percorrer as diferentes etapas que a 
ele conduzem [9]. 

Este formato de produto turístico, para turistas 
exigentes que sabem o que querem, necessita de 
ações empreendedoras de atores locais.  

Desde logo as próprias pessoas nas suas artes e 
ofícios. Saliente-se que, no caso da Nazaré ninguém 
melhor que um pescador para levar o turista ao mar a 
pescar o peixe que depois vai cozinhar e saborear. O 
mesmo com o pastor da Beira que apanha cogumelos. 

Todavia este tipo de produtos turísticos 
inovadores, eventualmente entre dois greens, exige 
uma atitude empreendedora local que estruture o 
produto e promova a sua oferta [11]. 

XV. GEOPARK NATURTEJO:UM EXEMPLO A SEGUIR 

 
       O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional foi 
o primeiro Geoparque com o selo da UNESCO a 
surgir em Portugal, integrado na Rede Europeia e 
Global de Geoparks, com uma abordagem 
inteiramente inovadora no panorama turístico 
português. Este destino privilegiado de Turismo de 
Natureza, em que procura promover os laços de 
comunhão entre a cultura e a paisagem, abrange o 
espaço territorial dos concelhos de Castelo Branco, 

Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila 
Velha de Ródão e em breve prevê-se o alargamento 
também a Penamacor. Na aparente monotonia da 
planura, quebrada apenas pelo agreste das suas 
montanhas residuais e pela profundidade dos seus 
vales fluviais encaixados, o Geopark Naturtejo 
conduz à descoberta da paisagem que caracteriza os 
4.600 Km2 do seu território, todo classificado. Este 
território oferece no seu conjunto um vasto e 
riquíssimo Património Natural, Histórico e Cultural 
que vai desde o Parque Natural do Tejo Internacional 
e Serra de S. Mamede, aos sítios Rede Natura da 
Serra da Gardunha e de Nisa às Important Bird 

Areas, destinos singulares de Natureza, 16 
geomonumentos que contextualizam 600 milhões de 
anos de dinâmica do Planeta, 4 Aldeias de Xisto, 2 
Aldeias Históricas e 70 monumentos classificados, 
relatando uma unidade milenar entre as infundidas 
práticas humanas e o ambiente inspirado até ao vasto 
e riquíssimo património cultural que as pessoas que 
aqui vivem transportam por iguais heranças, através 
dos usos costumes e tradições, que se refletem nas 
práticas do dia-a-dia, na gastronomia, no artesanato, 
nos produtos regionais, na música, práticas 
religiosas, entre muitos outros eventos e 
acontecimentos ao longo do ciclo anual. Com toda 
esta dimensão, aqui, o limite é o céu, isto é, a vontade 
e a imaginação do turista. 
 O conceito de Geoparque transporta-nos 
também para um modelo inovador de 
desenvolvimento sustentável, tendo por base o seu 
património de excelência, de grande relevância 
internacional, para criar riqueza, influenciar o PIB do 
território, criar emprego líquido e garantir a 
preservação desse mesmo património para as 
gerações futuras. Para conseguir estes objetivos, a 
Naturtejo, Empresa Intermunicipal de Turismo, 
responsável pela gestão e coordenação do Geopark 
Naturtejo, atua de uma forma muito estruturada, 
através da organização de programas turísticos (à 
medida de cada turista), que incluem visitas 
acompanhadas por técnicos especializados, 
alojamento, gastronomia, experiencias, atividades de 
animação, tendo sempre na sua génese as 
potencialidades da região. Desde os convencionais 
pacotes de 3 dias / 2 noites, até ao programa que o 
visitante quiser escolher, o turista tem sempre a 
oportunidade de explorar a natureza calmamente ou 
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com adrenalina, apreciar as deslumbrantes paisagens 
geológicas, enriquecidas pela diversidade de 
espécies de fauna e flora e deslumbrar-se com as 
histórias que as muitas civilizações aqui deixaram ao 
longo dos tempos. No final, o turista irá usufruir de 
encantadores e modernos Hotéis, com SPAS, 
Termas, programas de saúde e bem-estar, 
restaurantes com rica gastronomia, espaços culturais 
com animação que convidam a ficar e apreciar e a 
completar e alma do lugar. A organização destes 
pacotes temáticos, que oferecem o mais genuíno e 
autêntico deste território, passa também pela 
inclusão dos muitos eventos que acontecem ao longo 
dos 365 dias anuais. Destacam-se as festividades das 
aldeias históricas, o Boom Festival, os festivais 
gastronómicos, medievais, exposições, espetáculos 
musicais, teatro, exibições etnográficas e folclóricas. 
Um nunca acabar de emoções, que fazem justiça à 
excelência deste destino. Refira-se que a formatação 
deste programas turísticos surge da parceria que a 
Naturtejo tem estabelecida com os empresários do 
sector da hotelaria, restauração e animação turística, 
existentes no seu território de intervenção, na sua 
maioria seus associados. Este modelo de atuação é 
gerador de diversas vantagens para o turista, que não 
precisa de efetuar diversos contactos com diferentes 
entidades para preparar o seu programa, num 
território muitas vezes por si desconhecido, bem 
como para empresários do sector que sentem o 
conforto de existir uma entidade que promove a 
região e os seus serviços [13]. 
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Impacto dos micro-negócios na economia 
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Introdução 

 
 
 

No actual contexto a criação de micro-negócios 
surge, no discurso oficial, como uma solução geral 
para a redução do desemprego e do crescimento 
da economia; a par deste discurso, incentivam-se 
os empreendedores a serem inovadores como 
principal ferramenta de competição e integração 
no mercado. 
 
Em torno deste tema tem existido um conjunto 
alargado de financiamentos, tanto para a criação 
de negócios como para a formação de micro-
empreendedores de negócios, em todos os 
sectores (ensino básico, universitário, 
desempregados, excluídos, reclusos, etc.). 
 
Este discurso e esta prática foram considerados 
nos últimos 15 anos como “norma” política, sendo 
recorrente a sua referenciação como suporte a 
essas mesmas acções, regra geral sustentadas por 
estudos qualitativos de casos de sucesso e como 
significativos para a demonstração da sua 
validade. 
 
O Programa de Emergência Social (2011) propõe 
“Apoiar o empreendedorismo, dinamizando a 
criação do próprio emprego, ajudar ao regresso de 
desempregados no mercado de trabalho, através 
de programas de micro-crédito, vai ser uma 
aposta forte do Programa de Emergência Social”, 

enquanto no site do IEFP nos “Apoios à Criação do  

 

 

 

Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações 
de Desemprego” define como objectivos “Apoiar 
os projetos de criação do próprio emprego 
promovido por beneficiários de prestações de 
desemprego, desde que os mesmos assegurem o 
emprego dos promotores subsidiados”. 

A directora do Programa Banco de Inovação Social 
(BIS) da Santa Casa Misericórdia de Lisboa numa 
entrevista (1), refere: «é bom que haja 600 
pessoas [mais] empenhadas» em querer mudar 
com essa coragem que dizem: «por que não criar 
o próprio negócio?». O vibrato na voz de Maria do 
Carmo Marques Pinto traduz a alegria com que 
olha para os números que lhe chegam: «Estamos 
muito contentes». 

 
Sendo uma “norma” política, esta influencia 
centenas de programas de apoio ao auto-emprego 
a nível nacional, mas existe uma ausência de 
discussão reflexiva sobre este tema, já que, apesar 
destes esforços não são visíveis mudanças 
significativas no panorama nacional Português, 
nem em crescimento, nem em emprego ou 
alteração do tecido económico. 
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(1) http://www.iol.pt/push/iol-push---economia/bis-banco-de-
inovacao-social-micro-negocios-desemprego-empreendedorismo-
tvi24/1455602-6469.html 
 
Este artigo pretende contribuir para essa reflexão, 
apontando dados quantitativos e empíricos sobre 
a questão do auto-emprego como solução política 
para a generalidade das pessoas.  
 
1- Demografia das empresas individuais (EI) 

 
Observando a evolução do nascimento e 
mortalidade das empresas individuais 
(empresários em nome individual e sociedades 
unipessoais), verificamos que anualmente são 
criadas mais de 100.000 iniciativas individuais. 
 

Quadro 1       Empresas individuais 

2008 2009 2010 2011 2012 

148.54
9 

122.50
5 

112.14
8 

109.11
0 

107.33
0 

Fonte : INE 2014 
 

No entanto, apesar da variação do número de 
novas iniciativas, a taxa de sobrevivência é 
equivalente (variações anuais inferiores a 5%) ao 
longo do período em análise (2009-2012), pelo 
que não existem indícios de que as novas 
empresas individuais (EI) tenham um tipo de 
atividade, estrutura e intensidade diferentes, 
manifestadas pela sua longevidade, valor 
acrescentado ou criação de emprego, sendo a sua 
taxa de sobrevivência no 4º ano de 23,2% ; ou seja, 
morreram quase 80% das iniciativas.  
 
Quadro 2                         Média de sobrevivências 

EIs 

1º Ano 
(2009) 

2º Ano 
(2010) 

3º Ano 
(2011) 

4º Ano 
(2012) 

65.3% 41,93% 30,55% 23,20% 
Fonte: quadro do autor baseado no INE 2014 

 
Comparando com as sociedades (colectivas), no 
mesmo período, por exemplo no 4º ano de 
existência, sobreviveram 59,10% ( INE 2014) 
 

A mortalidade das empresas individuais deve-nos 
fazer reflectir, procurando compreender este 
fenómeno, nomeadamente na sua dimensão 
social. É claro que se trata de insucesso 
empresarial e que as empresas individuais têm 
maior mobilidade e menores barreiras à saída, o 
que só por si não é grave e faz parte da dinâmica 
natural empresarial, podendo fazer parte do 
percurso de aprendizagem do empreendedor, já 
que muitos empreendedores criam mais que um 
negócio ao longo da sua vida. 
 
Mas, para podermos ter uma visão clara sobre o 
fenómeno, devemos analisar se a morte das Els é: 
 

- Voluntária, por opção do empreendedor, 
decorrendo de fatores como: alteração de 
mercado; baixa rentabilidade; novos 
concorrentes; criação de nova empresa; 
emprego; etc. 

- Involuntária (forçada) – sem opção do 
empreendedor, associando-se a fatores 
como: inviabilidade, falência, execução de 
credores (finanças, bancos, fornecedores). 

 
Neste último caso importa analisar: 
 

- Quantos destes empresários, na saída do 
negócio, ficaram com dívidas relevantes 
capazes de afectar o seu nível de vida no 
curto e no médio prazo? 

- Nos anos de operação, a actividade 
empresarial permitiu acumulação de 
capital económico e financeiro?  

 
Por outro lado, esta intensa actividade 
empresarial, mesmo em período de recessão 
severa, deveu-se em que proporção a pessoas 
desempregadas sem outro tipo de alternativa 
(empreendedorismo forçado)? 
 

2 - Criação de auto-emprego 

 
De forma nominal, a criação do próprio emprego 
traduz-se numa redução do desemprego; nessa 
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óptica compreendemos os argumentos que 
defendem a sua importância quantitativa de curto 
prazo. No entanto, este efeito positivo deve ser 
analisado em conjunto com outras variáveis, como 
a longevidade do negócio (e por isso do próprio 
emprego) e a destruição de emprego.  
 
 
Quadro 3 

 
Fonte: INE 2014  

 

 
Da nossa experiência (Projecto KCidade 2002-
2006, Promoção do Empreendedorismo 
Imigrante/ACIDI 2009-2013, PAI/Almada, Cursos 
do IEFP, entre outros) podemos afirmar que em 
geral os negócios individuais são muito frágeis, de 
baixo potencial económico, sem vantagens 
competitivas relevantes, muitos deles inviáveis, 
constituindo-se em negócios de subsistência, ou 
mesmo de sobrevivência, aliados à incapacidade 
de criar mais emprego e indiciam que não são 
capazes de criar valor formal para o empresário.   
 

Ainda sobre a capacidade de criação de emprego, 
devemos salientar que é provável que muitos 
negócios tenham o contributo não remunerado da 
família e por isso não detectados nas estatísticas. 
 
3 - O valor acrescentado das empresas 

individuais (EI) 

 

O contributo económico das EIs deve ser colocado 
em perspectiva. O stock de EIs em 2012 era de 
709.171, representando 66,7% do total de 
empresas, empregando 23,2% de pessoas, mas 
representando 4,7% do valor de negócios 
nacionais e 7,8% do VABpm (Valor acrescentado 
bruto a preços de mercado) 
 
Deste conjunto existem apenas 963 empresas 
individuais com mais de 10 trabalhadores com um 
VABpm de  2,5% do total (empresas não 
financeiras). 
 
Se retirarmos estas 963 empresas, poderemos 
concluir que as restantes (708.208) contribuíram 
com 5.3% do VABpm nas contas nacionais, 
comparando assim com 23% das pessoas 
ocupadas em Eis. 
 
Para agravar o cenário, as EIs com mais de 10 
trabalhadores têm vindo a diminuir 
progressivamente, sendo que em 2009 eram 
1626. 
 
Continuando a colocar em perspectiva a questão, 
Portugal participa no VABpm europeu (UE-28, 
2010-2011) com 1,2% do total (a Espanha 
contribui com 6,7%). 
 
4 - Uma visão social 

 

O discurso mais corrente sobre a questão do 
empreendedorismo de negócios, de acordo com 
Portela et al. & Outros (2008, p. 45), centra-se 
muito no actor, referindo (pág. 45) “assim, o 
conceito desvincula-se das condições 
estruturais...numa visão que faz depender a 
capacidade empreendedora apenas das suas 
competências”, ou seja, separa a pessoa do seu 
contexto. 
 
Esta visão pode de certa forma explicar um certo 
desinteresse pelo estudo da mortalidade das EIs e 
do seu impacto na vida dos empresários, já que se 
o resultado da sua iniciativa é da inteira 
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responsabilidade do “actor” então as suas 
consequências também, logo, socialmente somos, 
como colectivo, desresponsabilizados. Essa 
desresponsabilização tem manifestações políticas 
na legislação comercial e fiscal, já que não existe 
qualquer tipo de protecção especial para os Els e 
suas famílias e respondem directamente com o 
seu património (casa, viatura, salários, etc.) de 
forma ilimitada face a dívidas, ao contrário das 
sociedades colectivas em que as suas 
responsabilidades estão limitadas ao capital social 
e activos da empresa, protegendo o património do 
empresário. 
 
Assim, coloca-se, por um lado, uma elevada 
pressão social (media, Estado, escolas, etc.), em 
particular nas mais vulneráveis (e sem opções de 
escolha como desempregados, pessoas em 
contextos de exclusão social), ou menos 
experientes (jovens), para criarem o seu próprio 
emprego, independentemente do contexto, 
reservando as suas consequências, estritamente, 
no âmbito da sua vida privada.  
 
É o que Albuquerque C. (2010, p. 77) refere como 
“individualização de problemas sociais”, ou seja, 
(…) “a exigência que se coloca ao indivíduo de 
demonstração de uma vontade de integração que 
em grande medida não domina, consagra-o 
paradoxalmente como princípio e fim de si 
mesmo” (Albuquerque, 2010, p. 78) 
 

5 - Uma visão estratégica empresarial  

A questão da criação de negócios e os seus 
problemas são semelhantes, independentemente 
da sua dimensão. Qualquer empresa procura 
obter algum tipo de vantagem, em relação à 
concorrência na disputa dos recursos limitados 
dos clientes. 
 
As EIs, assim, competem com grandes e 
sofisticadas empresas e o facto de terem 
pequenos recursos não altera o quadro 
competitivo em que se inserem. 
 

Para ter probabilidades de sucesso é comum 
considerar-se que o negócio tem de ter algum tipo 
de vantagem competitiva. 
 
De acordo com Porter (1985), poderão ser, em 
revisão: a) vantagens de custo, ou seja conseguir 
produzir um serviço ou produto a um custo mais 
baixo (usando tecnologia, logística, inovação, 
escala, domínio de fontes preferenciais de 
matérias primas, etc.); b) vantagem de 
diferenciação, ou seja uma oferta diferente (que 
pode ser pelo conceito de distribuição local, 
inovação, características, desempenho, etc.). 
 
Estes dois tipos de vantagens exigem, regra geral, 
uma determinada dimensão de conhecimento, 
capital e recursos humanos, pelo que, salvo raras 
excepções (sectores com baixas barreiras à 
entrada, negócios baseados na internet), não 
estão acessíveis às EIs e por isso têm reduzidas 
vantagens ou não são sustentáveis.  
 
Podemos analisar um caso simples: Apoiámos um 
artífice (conserto de calçado) na criação do seu 
negócio, posicionámos a oficina numa zona de 
classe média-alta, com tráfego de rua, foi-lhe 
atribuído micro-crédito, apoiámos na divulgação e 
na gestão financeira. Ou seja, tomámos todas as 
medidas adequadas para que pudesse ter êxito e 
o arranque do negócio foi promissor. Passados 
pouco meses, abriu perto uma loja da cadeia 
“Bota-Minuto”, com um design moderno, forte 
marketing, um sortido de serviços extenso e 
preços muito baixos (comparativamente) e o 
negócio do nosso artífice não resistiu. Apesar da 
oficina “Bota-Minuto” ser pequena, tem acesso à 
escala da cadeia de valor do grupo (um 
franchising) e consegue acesso a matérias-primas, 
formação e a um esforço de marketing que a 
coloca em vantagem clara. 
 
Negócios individuais de baixo capital, constroem 
negócios em função desses recursos disponíveis, 
ficando matematicamente limitados na sua escala 
(seja produtiva, seja de distribuição), à eficiência 
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dos factores de produção (tecnologia, processo) e, 
por isso, são negócios de baixo potencial de 
crescimento. 

Muitas das EIs procuram inovar mas sem se 
inserirem em redes colaborativas (open 
innovation)  e/ou ao não dominarem toda a cadeia 
de valor têm poucas probabilidades de êxito, já 
que qualquer falha num elo da cadeia de valor 
pode destruir o investimento em inovação. 
 
Desenvolver inovação relevante que crie valor 
para os clientes e para os accionistas, exige 
investigação, testes, desenvolvimento, produção 
e distribuição. Mesmo simplificando, cremos ser 
visível que é um processo complexo e longo, de 
resultados duvidáveis (a maioria das inovações 
não chegam ao mercado), onde as grandes 
empresas têm uma vantagem assinalável já que 
suportam mais facilmente os seus custos e 
dominam os canais de distribuição. 
 
Uma última vantagem competitiva, de acordo 
com Porter (1985), é C) a especialização, ou seja, 
produzir um serviço ou produto que sirva um 
nicho muito específico e as suas necessidades. 
 
Os negócios individuais confrontam-se aqui com 
problemas semelhantes aos acima descritos, 
dificuldade de acesso à tecnologia, 
desenvolvimento e inovação para se 
diferenciarem. Mas existem alguns nichos que 
poderemos considerar diferenciais, como o caso 
dos negócios étnicos, ou muito localizados, em 
que as suas produções (por ex. música, comida, 
artesanato, etc.) servem um segmento de clientes 
com necessidades muito específicas e que não são 
facilmente repetíveis. 
 
O problema destes negócios é o facto de servirem, 
regra geral, populações com baixo poder de 
compra. O facto de se dirigirem a pessoas com 
baixo poder de compra esmaga as margens do 
negócio e a tesouraria (as pessoas pagam mais 
tarde), tornando os negócios inviáveis 

formalmente (informalmente podem criar 
receitas de subsistência) e sem possibilidades de 
crescimento. Negócios de baixas margens para 
clientes de fraco poder de compra, exigem algum 
tipo de vantagem de custo. 
 
Podemos observar estes factos através de um 
caso: em Almada, num bairro social, a Casa Pia 
promoveu a abertura integrada de várias lojas 
(café, mercearia, talho, etc.) que servia o bairro e 
que teve êxito. Passado um ano abriu um 
supermercado “Minipreço” na zona, que colocou 
todo o comércio em sérias dificuldades. O dono de 
um café dizia que o “Minipreço” conseguia vender 
uma cerveja a um preço mais baixo do que ele 
conseguia comprar e que os seus clientes 
preferiam ir lá adquirir (mesmo sem serem 
frescas) e beber na rua, do que ir ao café. Este 
empresário ponderava voltar para Cabo Verde.  
 
Não está em causa a utilidade efectiva de um 
“killer price” (Minipreço) num bairro de baixo 
rendimento. 
 
6 - Conclusão  

 
Podemos concordar que os negócios individuais 
criam emprego, em média um trabalhador por 
negócio, o que no actual contexto pode ser 
relevante. 
 
Somos da opinião que as pessoas devem ter uma 
atitude empreendedora face à vida e procurar 
soluções sendo que um negócio é muitas vezes a 
única alternativa que as pessoas têm, uma vez que 
não conseguem um emprego.  
 
Mas, observando a mortalidade e o valor 
acrescentado que criam, devemos reflectir 
seriamente se estamos a atingir os objectivos a 
que nos propusemos, de maior desenvolvimento 
económico e social. 
 
Temos a obrigação de estimular iniciativas que 
tenham probabilidades de criar valor, que sejam 
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sustentáveis, que criem empregos (e não só auto-
emprego), até porque, do ponto de vista moral, 
provavelmente muitas  pessoas que fecham 
negócios saem pior do que entraram, 
aprofundando o fenómeno de exclusão e de 
pobreza que queríamos precisamente resolver 
inicialmente. 
 
Do ponto de vista genérico da análise estratégica 
destas iniciativas, podemos concluir que as Els 
estão presas entre: dificuldades de competição e 
mercados de baixo valor de compra, restando-lhes 
um caminho muito estreito para terem êxito. 
 
A confirmar-se este problema e a sua relação com 
a mortalidade das Els (e o seu impacto social), 
devemos imaginar a melhoria  das medidas de 
estímulo à criação de emprego. 
 
O empreendedorismo e a criação de negócios não 
são um objectivo em si, mas uma das estratégias 
possíveis para a promoção de uma sociedade de 
bem-estar, de desenvolvimento pessoal e social 
que todos desejamos. 
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O empreendedor atrás do Naturwaterpark, parque de diversões 

do Douro e a sua frustração com os custos de contexto na fase 

de pré-arranque do projeto 

 

Veronika Joukes11 e Ana Sofia Fernandes12 

 

 

1. Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo dar a conhecer 

algo da experiência profissional do 

empreendedor atrás do Naturwaterpark, o 

primeiro parque de diversões ecológico em 

Portugal, uma empresa de animação turística 

com alvará n.º 269/2012 (“Naturwaterpark. 

Sobre nós”, 2014). É interessante refletir sobre o 

papel deste empreendedor porque interligou 

numa única unidade vários tipos de parques: um 

parque de campismo, temático, aquático, 

aventura, ambiental e ecológico. Conseguiu 

igualmente tornar-se num empreendedor de 

sucesso numa região com um potencial enorme, 

mas ainda não de todo aproveitado, 

nomeadamente o Douro (Fazenda et al., 2008: 

13). Para além disso admiramos que as ambições 

de Eduardo Teixeira Rodrigues, quanto a este 

projeto, não só se baseavam na sua vontade de 

trabalhar por conta própria, mas também na sua 

determinação de criar emprego local e aumentar 

o desenvolvimento socioeconómico da região 

através do turismo. Focaremos em particular a 

visão deste atrevido sobre os custos de contexto 

ao realizar o seu projeto. Utilizamos aqui a 

definição da Agência para o Investimento e 

                                                           
11 Prof.ª auxiliar da UTAD. DESG/CETRAD. veronika@utad.pt. 

12 Mestre em empreendedorismo com a dissertação (Fernandes, 2014) que contou com a orientação da 
autora principal deste artigo. ana_sofia_fernandes@hotmail.com. 

Comércio Externo de Portugal para o conceito 

“custos de contexto”: «ações ou omissões que 

prejudicam a atividade das empresas e que não 

são imputáveis ao investidor, ao seu negócio ou 

à sua organização. Podem ser enquadrados 

como tendo origem ou resultando de atos 

desproporcionados, ou não razoáveis da 

Administração Pública, de práticas ou opções 

políticas anti-competitivas e até de condições 

decorrentes do estádio de desenvolvimento da 

economia portuguesa (“A AICEP”, S.d.)». 

Pretende-se igualmente incentivar quem deseje 

ser empreendedor a ser realista e informá-lo que 

mesmo projetos bem planeados devem contar 

com custos de contexto, muitas das vezes 

superiores ao previsível.  

Descreveremos e pormenorizaremos a seguir, 

entre outros, a criação do empreendimento, as 

principais barreiras encontradas e aspetos a 

melhorar no futuro. 

 

2. Metodologia  

Uma vez que se pretende explorar e descrever 

um fenómeno único, especifico, diferente e 

complexo, optou-se pela metodologia de estudo 

de caso com base numa pesquisa bibliográfica e 
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de campo, privilegiando uma abordagem 

qualitativa.  

Para este artigo o contributo da pesquisa 

bibliográfica foi mínimo, sendo que o elemento 

chave foi a entrevista feita no escritório de 

Eduardo Rodrigues por Ana Sofia Fernandes ao 

próprio que tinha 41 anos na altura, partindo de 

um guião de entrevista semiestruturada com 

questões abertas. Gravou a entrevista em 17 de 

setembro de 2013 que durou uns 45 minutos. 

Ofereceu assim ao empreendedor a 

oportunidade de se exprimir e justificar 

livremente e de fornecer uma multidão de 

pormenores que nunca iríamos encontrar em 

documentos publicados. A entrevista foi 

transcrita e submetida a uma análise de 

conteúdo. Para este artigo têm importância as 

categorias “criação do projeto” (fase do pré-

arranque), “implementação do projeto” (fase de 

desenvolvimento), “empresa em 

funcionamento”; cada uma com as seguintes 

subcategorias: “descrição das atividades”, “o 

que correu bem”, “dificuldades endógenas 

encontradas”,” dificuldades exógenas 

encontradas/custos de contexto”, “soluções”. 

 

3. Breve apresentação do empreendedor 

Eduardo Teixeira Rodrigues é, juntamente com a 

sua esposa Ana Fátima Chaves Anjo, 

administrador e proprietário do parque temático 

Naturwaterpark – Parque de Diversões do 

Douro. Este casal decidiu deixar as suas 

ocupações profissionais e apostar na inovação 

ao criarem um projeto único a nível nacional com 

sede na Quinta do Barroco, Póvoa, freguesia de 

Andrães, ou seja no local da sua residência. 

Embora focássemos em Eduardo Rodrigues, ele 

pude e pode sempre contar com o apoio da sua 

esposa para a criação/gestão do parque.  

Quando questionado sobre a sua atividade 

profissional anterior, Eduardo Rodrigues refere 

que já tinha sido empresário agrícola no ramo da 

floricultura e também formador na área de 

informática. Admite não possuir experiência em 

gestão de empreendimentos, nem 

conhecimento empresarial no setor do turismo. 

Carateriza a sua gestão do empreendimento 

como «uma luta diária». Apesar de não ter tido 

formação específica para este tipo de atividade 

económica, reconhecemos  

neste empreendedor muitos dos trunfos que 

Dornelas (2001: 13-15) cita para descrever um 

bom empreendedor, como por exemplo: ser 

visionário, fazer a diferença, explorar as 

oportunidades; ser determinado e dinâmico, 

dedicado, otimista, apaixonado, independente, 

líder; assumir riscos calculados e criar valor para 

a sociedade. 

 

4. Fase do pré-arranque 

A ideia deste empreendimento, segundo 

Eduardo Rodrigues, cresceu devagar: «eu queria 

criar uma quinta, um espaço para casamentos. 

Esta ideia foi amadurecendo, como eu disse, 

levou o seu tempo, foi crescendo». A ideia inicial 

passou a incluir a criação de um parque de 

campismo de quatro estrelas em maior escala. 

Depois evoluiu até se tornar num megaprojeto 

polivalente e único. Com uma área total de 

150.000 metros quadrados, engloba não só um 

parque de campismo, mas também um parque 

aquático, quinta pedagógica, parque aventura, 

minigolfe, campo de ténis, campos de jogos, 

restaurante, bar, salão de jogos, ginásio, 

lavandaria e minimercado (“Naturwaterpark. 

Sobre nós”, 2014).  

Não foi fácil encontrar o local “virgem” ideal para 

a construção do parque. Ao listar as vantagens 

de Póvoa, salienta: «É um espaço que tem um 

envolvente de natureza todo verde. É um espaço 

único. Dificilmente iria encontrar um espaço 

como este aqui nesta região». 

Já em 2004 foi elaborado um plano de negócios 

para a criação do primeiro parque temático e 
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ecológico do país e em abril de 2009 a 

candidatura entregue para os Sistemas de 

Incentivos ao Investimento das Empresas “SI 

Inovação” do QREN obteve aprovação. A um 

investimento elegível de 3.701.675 euros foi 

garantido um incentivo de 2.406.089 euros, ou 

seja, 65% do valor total foi atribuído (“Lista de 

projectos”, 2009). Sete anos depois de ter 

formalizado a sua ideia de negócio, pude 

finalmente iniciar a sua atividade em agosto de 

2011, embora nem naquela altura devia ter 

arrancado conforme alguns organismos, 

comentou o próprio. 

A missão do empreendimento foi desde o início 

atrair um maior número de pessoas à Região 

Duriense para assim impulsionar o turismo numa 

zona, na sua opinião, de tanto potencial e tão 

subaproveitada (de certeza a nível de diversão e 

lazer). Consequentemente pretendeu criar 

postos de trabalho diretos e indiretos. 

Escolher um nome para o seu projeto «foi uma 

etapa muito difícil, foi necessário juntar a ideia 

de “água”, “parque” e “natureza”, por isso que 

se chama natur - reflete a natureza, water - 

ligação com água e parque sugere diversão».  

O empreendedor do Naturwaterpark reparou: 

«Fomos aconselhados a criar uma sociedade». 

Foi o que fez través da iniciativa Empresa na 

Hora, a qual permite a constituição de 

sociedades num único balcão e quase de 

imediato. Elogiou a fluidez com que esta parte 

foi regularizada. 

Como dispunha de pouco capital inicial, teve de 

recorrer a um de empréstimo bancário para 

adquirir vários terrenos e avançar com o 

empreendimento. Todo o lado financeiro deste 

megaprojeto foi complicado. Confia que o seu 

impacto inicial até prejudicou a sua vida familiar 

porque teve de obrigar a sua família a passar por 

um longo período difícil (a nível financeiro).  

 

5. Fase de desenvolvimento do projeto 

Precisou de vários anos para dar vida ao 

Naturwaterpark e foi precisamente esta fase da 

realização do projeto que tinha elaborado em 

papel, aquela que mais o indignou e frustrou. Por 

querer realizar este micro-multidestino, os 

custos de contexto logo aumentaram 

consideravelmente porque precisou da 

aprovação e do apoio das mais diversas 

entidades públicas, como por exemplo, a junta 

de freguesia de Andrães, a câmara municipal de 

Vila Real, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional - Norte, o Turismo de 

Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal 

– Entidade Regional, o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, o Ministério do 

Ambiente, Direção Geral da Saúde, a  Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica, 

Bombeiros, e.o. Acrescenta-se que ele foi o 

primeiro empreendedor em Portugal a se lançar 

em misturar as atividades que escolheu o que 

implicou ter de responder em simultâneo a 

vários conjuntos de regras e fazer com que 

legislações emitidas para contextos distintos 

convivessem no mesmo espaço. Os mais 

diversos comentários de Eduardo Rodrigues ao 

longo da entrevista concedida apontam para as 

inúmeras barreiras em termos burocráticos e 

financeiros que encontrou. Segundo ele, «era 

burocracias atrás de burocracias, bloqueios que 

mesmo eles próprios, os técnicos não sabiam 

desbloquear». Chegou a aludir que foi 

confrontado com práticas que cheiravam à 

corrupção: «Eu como era sozinho - não tinha um 

grupo grande e não tinha dinheiro por trás de 

mim - não podia andar a esbanjar dinheiro e ao 

não esbanjar, eu tive grandes dificuldades em 

termos burocráticos, mas grandes mesmo. Tive 

que chegar, a alturas, a dar murros nas mesas 

para os processos andarem. Os processos não 

andavam, entre outros, porque as 

contrapartidas [clandestinas] da minha parte 

não foram. Mas foram várias vezes solicitadas, 

várias vezes.» Tantas más experiências 
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tornaram-no muito crítico perante certos 

sistemas existentes: «Eu sou um dos 

empreendedores que estou constantemente 

contra as legislações em Portugal e contra as 

instituições portuguesas. As instituições públicas 

não estão para ajudar ninguém. As instituições 

públicas estão apenas para viver à custa dos 

empreendedores.» E continua com um exemplo: 

«A mim uma instituição pública me cobra, por 

exemplo, para analisar um projeto dez mil euro; 

depois vem outra que me cobra mais seis mil 

euros para me analisar outro projeto. Ou seja eu 

tenho um [único multi]projeto que tem que ir à 

análise [contra pagamento] por parte de seis ou 

sete instituições diferentes. Praticamente a 

verba que eles dispõem para ajudar os 

empreendedores, a seguir vão buscá-la para 

análise dos projetos. Ou seja, as instituições 

públicas, em termos de burocracia e em termos 

de apoios, na minha opinião - e eu estou sempre 

contra elas, porque a mim só me penalizaram, 

nada me ajudaram - não estão a favor dos 

empreendedores.» 

Referiu ainda outro elemento exógeno 

constrangedor: a crise económica que 

perseverou desde que começou com a execução 

física do projeto. Aqui também demostrou 

grande capacidade de enfrentar as adversidades. 

É desanimador ler que todas estas más 

experiências provocadas por custos de contexto 

lhe deixam concluir que assim não vale a pena 

ser empreendedor em Portugal: «Disse-o várias 

vezes às instituições que, se eu soubesse as 

dificuldades que eles me iriam colocar em termos 

burocráticos e em termos financeiros, eu não 

tinha nem sequer mexido o pé. Ou seja como eu, 

existem muitos empreendedores que depois de 

começarem, depois de iniciarem já, lhes é difícil 

voltar para trás porque já investiram muito 

dinheiro do lado deles para depois desistir. Então 

aí com grandes dificuldades têm que continuar e 

têm que andar a sustentar, desculpa lá o termo, 

andar a sustentar estas entidades públicas 

todas.» 

Acaba por formular uma solução simples: 

«...abertura por parte da banca, apoios... 

[precisamos disso no verdadeiro sentido da 

palavra]. A palavra apoio tem que ser com letras 

grandes, apoio das instituições públicas e 

facilitismo [ou seja diminuição] das burocracias 

existentes em Portugal, isso eliminava inúmeros 

problemas desnecessários e assim é que se iria 

aumentar o empreendedorismo em Portugal, 

mas muito.» 

 

6. Fase da empresa estar em pleno 

funcionamento 

Em muitos casos o passar do tempo faz com que 

as amarguras da vida esvanecem por si mesmas. 

Assim também acontece a Eduardo Rodrigues. 

Embora todo o processo de instalação fosse 

complicadíssimo, agora já começa a ver os frutos 

do seu trabalho árduo dos últimos anos. «O que 

resultou melhor foi a aderência em massa dos 

nossos clientes. Os clientes têm aderido, têm 

gostado e para nós é com uma enorme 

satisfação que digo isso. Muitos dos clientes 

[crianças] saem daqui a chorar. Muitos dos 

clientes estão aqui uma semana e criam laços de 

amizade grandes. Muitos dos clientes grupos, 

saem daqui tristes por irem embora. Isso para 

nós é a maior satisfação que se pode ter.» 

Ademais, conseguiu criar emprego, não só para 

si e a sua esposa a tempo inteiro, como também 

para uns 15 a 20 empregados (receção, 

restaurante, aluguer de bungalows, manutenção 

dos espaços, acompanhamento de atividades 

desportivas). No verão, com o água-parque em 

pleno funcionamento, consegue dar trabalho a 

mais de 60 trabalhadores sazonais. 

Questionado sobre a sua situação atual, Eduardo 

Rodrigues assume que a sua situação económica 

e financeira melhorou com a criação do seu 

próprio emprego; o seu rendimento familiar 

aumentou.  
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Esta satisfação profissional faz com que o 

próprio Eduardo Rodrigues começa a atenuar 

afirmações duras que pronunciou num passado 

recente: «Agora não diria que não o faria. Mas 

há dois anos atrás, se eu tivesse o dinheiro que 

gastei do meu lado, pode ter a certeza que não 

iniciava o projeto. Devido a que já disse 

anteriormente, devido às instituições públicas 

que querem viver a custa dos empreendedores. 

Nesta altura não, porque já foi gasto muito 

dinheiro e nesta altura já não dava para recuar. 

Mas inicialmente se eu soubesse destas 

dificuldades todas, não avançava. Foram muitas 

dificuldades mesmo e em termos de 

financiamento também foi muito difícil.»  

 

7. Conclusões e recomendações 

Concluímos que Eduardo Rodrigues sempre 

acreditou na sua intuição e no sucesso do seu 

“multiparque” devido à inovação e unicidade do 

seu projeto; e que conseguiu realizar o seu 

sonho, apesar de custos de contexto altíssimos. 

Terminamos com algumas recomendações, 

aproveitando ideias e comentários do nosso 

entrevistado. Verificou-se claramente neste 

estudo de caso que este empreendedor, tal 

como todos os empreendedores portugueses, 

precisa de apoio e suporte para que a sua 

empresa possa crescer com determinação e criar 

mais oportunidades de trabalho. Na opinião de 

Eduardo Rodrigues bastam as dificuldades 

inerentes à criação de uma empresa; é escusado 

que o esforço para chegar a bom porto seja 

aumentado por custos de contexto. Sugere, 

entre outros, que as políticas governamentais 

tivessem uma participação ativa no processo de 

implementação de qualquer empresa, ajudando-

a na elaboração de um plano de negócios, no 

possível redireccionamento da empresa, na 

superação das dificuldades que aparecem 

durante o processo e na atempada identificação 

de problemas para evitar a falência e desistência. 

Formulando estas reflexões críticas, vai de 

encontro a uma série de pressupostos que 

encontrámos, por exemplo, no Plano de 

desenvolvimento turístico do vale do Douro 

(Fazenda et al., 2008: 15-16), dos quais citamos 

apenas um: «É imprescindível a resolução das 

dificuldades e morosidades burocráticas na 

aprovação de projetos, pelo que, importa, 

ajustar as práticas de planeamento e dos 

instrumentos de ordenamento, encontrando 

metodologias simplificadas que, protegendo os 

interesses públicos, permitam definir, com 

rapidez, as condições de concretização dos 

empreendimentos». 

Questionado sobre se tomou a decisão certa ao 

criar esta empresa, afirma que “voltava a fazer, 

mas não nesta região” por duas razões 

principais: o cliente médio para chegar ao seu 

parque tem de percorrer distâncias acima dos 

120 km. Localizar o seu parque nos arredores de 

uma metrópole facilitava o afluxo de clientes. Em 

segundo lugar constatou que na região do Douro 

os empresários ainda não pensam tanto no 

sentido de cooperar uns com os outros. “Eu 

preferia trabalhar em conjunto, já foi proposto a 

várias empresas para se trabalhar em conjunto e 

eles acharam bem nem sequer responder”. O 

nosso anfitrião, porem, vê o trabalho em rede 

como uma obrigação comum: como, se não, 

vender a região, divulgar a sua oferta para os 

interessados virem e prolongarem a sua estadia?  

As nossas pesquisas (Fernandes, 2014: 18-21) 

confirmam as afirmações do próprio 

empreendedor: estamos perante um 

multiprojeto pioneiro, o qual recorre a sistemas 

de suporte ecológicos e sustentáveis. De certeza 

no norte de Portugal ainda são pouquíssimos os 

que vão por este caminho. Outra justa causa por 

ter chamado a atenção para o empreendedor 

atrás do Naturwaterpark. 

Agradecemos o arguente principal da defesa pública 

da dissertação de mestrado de Ana Sofia Fernandes 

que decorreu em 13 de março de 2014, Prof. Dr. 
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Carlos Fonseca, por ter descoberto e sublinhado o 

peso dos “custos de contexto” neste trabalho. 

Aconselhamos também a leitura do documento em 

causa a quem quiser aprofundar o trabalho teórico e 

prático desenvolvido em torno deste estudo de caso. 
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RESUMO  
 
As empresas têm procurado se renovar com o 
objetivo de acompanhar o rápido 
desenvolvimento tecnológico, bem como a 
crescente exigência dos consumidores por 
produtos e serviços com tecnologias 
avançadas e melhor qualidade. Para lidar com 
esses desafios permanentes as empresas estão 
se conscientizando de que um dos caminhos é 
despertar, nos seus colaboradores, 
comportamentos empreendedores como 
estratégia para atingir melhores resultados e 
obter competitividade. Frente a esse cenário a 
pesquisa teve como objetivo geral identificar 
a prática do Empreendedorismo Corporativo 
em organizações do segmento industrial na 
cidade de Sete Lagoas/MG/Brasil. Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa descritiva, 
qualitativa, por meio de estudo de caso 
múltiplo, pesquisa de campo e documental, 
tendo como principal instrumento de coleta de 
dados a realização de entrevistas. 
Participaram da pesquisa as empresas Cedro 
Têxtil, Iveco Latin América e a Itambé, 
organizações do segmento industrial e de 
ramos de atividades distintos, localizadas na 
cidade de Sete Lagoas/MG/Brasil. Dentre 
outros resultados, foi possível perceber que as 
empresas adotam práticas em comum, mas 
também existem algumas peculiaridades que 
as diferenciam. Foi constatado que as três 
empresas estudadas priorizam o 

empreendedorismo corporativo como sendo 
uma prática importante para o negócio, 
oferecendo aos colaboradores um ambiente 
propício para que estes possam agir como 
empreendedores contribuindo, assim, para a 
inovação e aprimoramento contínuo.  

 
 
Palavras chave: Empreendedorismo 
corporativo. Inovação. Gestão Empresarial. 
Competitividade. 

 
1 Introdução             
 

O tema empreendedorismo tem sido 
amplamente discutido e explorado por estudiosos 
contemporâneos e instituições modernas. Nos 
últimos anos, as organizações têm buscado a 
renovação como estratégia para acompanhar a 
rápida transformação da tecnologia e do mundo 
dos negócios. Para Dornelas (2008), o caminho 
está sendo a implantação de uma cultura 
empreendedora dentro das organizações. 
Entretanto o empreendedorismo, principalmente o 
corporativo, só ocorre em ambientes propícios ao 
seu desenvolvimento.  

Corroborando com a visão acima, 
Lavoie (1988) apud Filion et al (2004, p.23) 
destaca que há muitas formas de empreender.  

O tema empreendedorismo 
corporativo se destacou na década de 1980, a 
partir das obras de Pinchot, que cunhou o 
termo intrapreneurship, ao publicar seu livro 
Intrapreneuring, em que mostrava como o 
empreendedorismo poderia ser aplicado e 
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praticado em organizações existentes 
(DORNELAS, 2004).  

Segundo Filion et al (2004, p.24), 
“todo indivíduo pode agir como 
empreendedor dentro da organização em que 
trabalha e que não lhe pertence. Para tanto, 
precisa aprender a conceber visões, a bem 
estruturar seus projetos(...)”. Ainda, segundo 
o autor, hoje, cada vez mais, as empresas 
demandam por profissionais empreendedores, 
mas nem sempre dão o apoio necessário para 
que estes tenham condições de desenvolver 
suas habilidades (FILION et al, 2004).  

Com base no cenário apresentado, 
torna-se importante pesquisar se as empresas 
estão oferecendo uma condição propícia ao 
desenvolvimento do empreendedorismo 
corporativo, para que este possa contribuir 
para a gestão estratégica da organização, o que 
leva a seguinte questão norteadora: Como 
ocorre a prática do empreendedorismo 
corporativo em organizações do segmento 
industrial na cidade de Sete Lagoas/MG?  

O objetivo geral da pesquisa foi 
identificar a prática do empreendedorismo 
corporativo em organizações do segmento 
industrial na cidade de Sete Lagoas e, como 
objetivos específicos, a pesquisa buscou a) 
definir o que é empreendedorismo e 
empreendedorismo corporativo; b) identificar, 
de acordo com a teoria sobre o tema, o 
processo do empreendedorismo corporativo; 
c) identificar diferenças e similaridades entre 
os casos estudados.  
 
2  Desenvolvimento  
2.1 Marco Teórico 
 

Uma das mais relevantes definições 
sobre o papel do empreendedor é a de 
Schumpeter (1949) que define que “o 
empreendedor é aquele que destrói a ordem 
econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços, pela criação de novas 
formas de organização ou pela exploração de 
novos recursos e materiais” 
(SCHUMPETER,1949 apud DORNELAS, 
2005, p. 39). Já Fialho et al (2006) associam o 
empreendedorismo ao processo de mudança 
por meio da inovação.   

Fazendo uma análise das tendências, 
Dolabela (2008) define que é exigido dos 
profissionais dos novos tempos um alto grau 
de empreendedorismo, definido por ele como 
intra-empreendedorismo. Para Pinchot III 
(1989) apud Fialho (2006, p.44), quando o 
empreendedor está inserido dentro de uma 
organização é denominado de intraempreendedor 

ou empreendedor corporativo. Esses 
intraempreendedores trabalham para 
transformar boas ideias em realidade e se 
sentem responsáveis pela competitividade da 
empresa, além do seu próprio aprendizado e 
desenvolvimento profissional (COZZI, 2013). 

Dornelas (2008) destaca que, para que 
ocorra o processo de inovação nas empresas, 
é fundamental o envolvimento das várias 
áreas da organização. De acordo com 
Andreassi (2005, p.05)  

os funcionários de todos os níveis têm de sentir, 
por meio de exemplos de seus gestores, que 
todas as ideias são consideradas e realmente 
levadas adiante. O clima de abertura a novas 
ideias, com proteção para o caso de fracasso ou 
mesmo inviabilidade, é fundamental para a 
construção de confiança entre o empreendedor e 
a empresa. 
 

 Cozzi (2013) contribui com Andreassi 
(2005) ao destacar que o empreendedorismo 
corporativo precisa ser visto com um processo 
de ganha-ganha e que pode ser implementado 
em todos os níveis das organizações, 
incentivando, inclusive, pessoas que estão na 
linha de frente, em contato direto com o 
cliente.  

Diante da realidade apresentada, para 
esta pesquisa foi utilizado o modelo de 
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Dornelas (2008), resumido a seguir, que 
apresenta a estrutura necessária para que a 
empresa consiga disseminar a cultura 
empreendedora e incentivar a prática do 
empreendedorismo corporativo. O primeiro 
passo proposto por Dornelas (2008) defende 
que a organização precisa priorizar o 
empreendedorismo corporativo. O segundo 
passo destaca a importância de eleger uma 
pessoa, de alto posto, para ser responsável 
pelas ações. O terceiro enfatiza a necessidade 
da participação, ativa, do departamento de 
Recursos Humanos na disseminação dos 
conceitos e treinamento da equipe. O quarto 
passo destaca a necessidade da empresa criar 
condições para que as pessoas ajam de forma 
empreendedora, como definição de 
regulamentos internos, fundo de capital, 
autonomia e tempo para aqueles que 
apresentarem os projetos, políticas de 
recompensas, comunicação mais efetiva e 
relacionamento entre as áreas. O quinto passo 
foca na determinação do tempo para medir 
resultados, na aceitação e gerenciamento de 
possíveis falhas. Características 
organizacionais (suporte gerencial, 
recompensas, incentivos, disponibilidade de 
tempo) e características individuais 
(propensão de assumir riscos, necessidade de 
realização, desejo de autonomia) apresentadas 
no modelo interativo do Empreendedorismo 
Corporativo, de Horsnby et al (1993), também 
serviram de apoio para a pesquisa. 
 
2.2 Procedimentos Metodológicos  

 
Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, 

de acordo com a metodologia de Collis & Hussey 
(2005). Quanto aos meios, a pesquisa foi de 
natureza qualitativa, realizada por meio de estudos 
de caso múltiplos, pesquisa de campo, 
bibliográfica e documental. O método utilizado 
para responder o problema de pesquisa foi o 
estudo de casos múltiplos e de caráter descritivo, 

de acordo com Yin (2001) e Scapens (1990) apud 

Collis & Hussey (2005). 
Para a definição da pesquisa de campo, 

bibliográfica e documental, foi utilizada a 
taxonomia apresentada por Vergara (2000). 
Para atender ao problema desta pesquisa, a 
unidade de análise foi um grupo de 
organizações, sendo pesquisadas 03 (três) 
empresas do setor industrial, localizadas na 
cidade de Sete Lagoas/MG/Brasil. Os critérios 
para a seleção das empresas foram o 
reconhecimento, realizado pela pesquisadora, 
da prática do empreendedorismo corporativo 
realizada pelas organizações e a disposição 
das empresas em participar deste estudo. O 
instrumento principal para a coleta de dados 
foram as entrevistas realizadas com o(s) 
gerente(s) responsável/responsáveis pela área 
do desenvolvimento do empreendedorismo 
corporativo, nas empresas selecionadas. 
Foram elaboradas perguntas com foco na 
identificação dos passos propostos por 
Dornelas (2008) e nas características 
propostas por Horsnby et al (1993), nos 
programas ofertados pelas empresas. Também 
foram coletados dados em documentos 
restritos às pesquisadas, como regulamentos e 
políticas internas, assim como coleta em 
materiais publicados pelas empresas e em 
sites próprios.       
 
2.3 Resultados  

 
Na pesquisa foram estudadas as 

empresas Cedro Têxtil, a Iveco Fiat e a 
Itambé, que serão apresentadas a seguir, 
juntamente com os seus programas de 
empreendedorismo corporativo. 
 
2.3.1 A empresa Cedro Têxtil e o Programa 
BIC 

A Cedro Têxtil possui uma história de 
140 anos, sendo uma das principais empresas 
têxteis do país, com capital 100% brasileiro e 
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possui uma capacidade instalada de 168 
milhões de metros quadrados de tecidos por 
ano. A Companhia de Fiação e Tecidos Cedro 
e Cachoeira foi pioneira na industrialização do 
Brasil e tem o orgulho de ser uma das poucas 
empresas no mundo com mais de 100 anos de 
existência ininterrupta. A empresa gera cerca 
de três mil postos de trabalho e possui quatro 
fábricas localizadas nas cidades de Sete 
Lagoas, Caetanópolis e Pirapora. 

Os principais produtos são os denims, 
brins e telas, que compõem o mix tanto na 
linha Moda quanto na linha Profissional e nos 
Tecidos Técnicos. Para assegurar a qualidade 
dos produtos, a excelência no atendimento e a 
expansão permanente do parque febril, a 
empresa mantém uma política fundamentada 
em tradição, grande versatilidade e alta 
tecnologia. 
 
O Programa BIC 

A Cedro Têxtil pratica o 
empreendedorismo corporativo por meio do 
programa BIC – Banco de Ideias Cedro. 
Criado em junho de 2009, o programa tem 
como objetivo incentivar, reconhecer e 
premiar a capacidade de inovação e a pró-
atividade dos colaboradores que contribuem 
para a melhoria contínua dos processos e 
produtos da empresa. O BIC procura e 
incentiva ideias relacionadas ao bem-estar dos 
colaboradores e melhorias dos processos e 
qualidade.  

A Diretoria incentiva, apoia e investe 
nas unidades e ideias, além de um 
representante da diretoria participar do comitê 
responsável pela avaliação e aprovação das 
propostas. Ainda existe um regulamento que 
apresenta, com total transparência, as condições 
pré-estabelecidas para participação no programa e 
o processo deste. A Gerência de Recursos 
Humanos participa efetivamente do programa, 
desenvolvendo campanha de lançamento e 
sensibilização, orientando e incentivando os 

gerentes, assim como os colaboradores. É 
responsável, também, pelo cadastro das ideias, 
feedback e entrega das premiações. 

Quanto às recompensas, para todas as 
ideias inscritas e aprovadas pelo comitê o 
participante ganha um cupom para concorrer 
ao sorteio periódico de brindes. Para as ideias 
aprovadas, cujos resultados possam ser 
comprovados no prazo máximo de três meses, 
é entregue um prêmio de até R$1.000,00 (hum 
mil reais), na presença de líderes, gerentes 
colegas e representantes da diretoria. Não há 
prazo definido para implantação das ideias 
aprovadas, pois esse tempo depende da 
complexidade de cada proposta. 

O proponente da ideia pode escolher a 
equipe de implantação e tem tempo integral 
para se dedicar a ela. Não há fundo de 
investimento para os projetos e na análise de 
viabilidade é feito o estudo financeiro. Quanto 
a aceitação e gerenciamento de possíveis erros 
gerados na implantação das propostas, estes 
podem ocorrer, mas o proponente não sofre 
penalização em função do problema, uma vez 
que a responsabilidade da aprovação é 
compartilhada.  
 
2.3.2 A empresa Iveco e o Programa BIS 

A Iveco é uma empresa pertencente ao 
Grupo Fiat, que é o maior grupo industrial da 
Itália e um dos maiores do mundo, com 
operações industriais em mais de 60 países 
espalhados pelos cinco continentes do planeta. 
A Iveco atua no Brasil desde 1997 e se dedica 
a comercialização de caminhões e ônibus com 
uma moderna fábrica em Sete Lagoas (MG). 
A unidade responde pela fabricação de 
caminhões Iveco leves, semi-pesados, 
pesados e micro-ônibus, além de comerciais 
leves da marca Fiat, sendo a sua capacidade 
produtiva de 70 mil veículos por ano. A Iveco 
também atua na produção de veículos 
militares, tendo como principal produto o 
GUARANI.  



 
 

6 
 

O plano de investimentos da empresa 
já foi responsável pela inauguração, em 2008, 
do Centro de Desenvolvimento de Produto em 
Sete Lagoas (MG), o primeiro da Iveco fora 
da Europa.  
 
O Programa BIS 

Na Iveco o empreendedorismo 
corporativo acontece por meio do BIS-Boas 
Ideias e Soluções. É um programa interno, 
implantado em 2002, cujo foco é a redução de 
custos diretos. Existe um setor, denominado 
Time de Redução de Custos, que é o 
responsável pela análise das propostas 
apresentadas pelos funcionários. O setor é 
constituído por representantes de diversos 
departamentos da empresa. 

Foi possível perceber que a prática do 
empreendedorismo corporativo é priorizada 
para o alcance de melhores resultados na 
empresa, pois existe um setor estruturado para 
a análise das ideias propostas. É 
disponibilizado pelo RH um informativo 
contendo os passos importantes para a 
participação no programa. Esse setor também 
participa ativamente disseminando a cultura 
de que todos podem participar, apresentando 
o BIS aos colaboradores, avaliando a 
credibilidade da proposta, análise da 
premiação, entre outros. 

Quanto ao plano de recompensas o 
entrevistado explicou que essas são 
vinculadas aos valores das reduções anuais e 
podem variar entre prêmios, dinheiro e carro. 
A entrega dos prêmios ocorre anualmente na 
festa do trabalhador. Os resultados das 
reduções são apurados pelo setor de 
controladoria da empresa. 

Quanto a liberdade do proponente para 
participar da implantação da ideia, isso ocorre 
apenas quando este faz parte do setor de 
engenharia e produção. 

Anualmente é feita uma previsão do 
valor a ser investido e a verba é destinada 
mensalmente ao setor. Os resultados 
começam a ser avaliados quando entram na 
linha de produção, mas o setor responsável 
trabalha com uma planilha congelada, onde 
são avaliadas as economias unitárias e o 
resultado anual previsto para aprovação da 
ideia. O tempo médio para implementação das 
ideias é de um ano de meio.  

Quanto a aceitação do erro o 
entrevistado enfatiza que, quando ocorre, são 
bem gerenciados e é feita uma 
revisão/alteração no projeto. 
 
2.3.3 A empresa Itambé e o Programa 
INOVE 

A Itambé foi criada em 1949 e, 
passados mais de 60 anos, se tornou a maior 
cooperativa de lácteos do país e conta com 31 
cooperativas que congregam cerca de 8500 
famílias produtoras de leite. Faturando em 
média 2 bilhões de reais, a Itambé pode contar 
com aproximadamente 3300 colaboradores e 
152 produtos diferentes. 

Fazem parte da linha de produtos da 
Itambé: Achocolatado em pó, Coalhada, 
Bebida Láctea Fermentada, Creme de Leite, 
Composto Lácteo, Doce de Leite, Iogurtes, 
Leite Condensado, Leite em Pó, Leite 
Pasteurizado, Manteiga, Requeijão, entre 
outros. 
O Programa Inove 

Criado em 2011, representa a prática 
do Empreendedorismo Corporativo na 
empresa Itambé. A organização parte do 
princípio de que as sugestões propostas pelos 
colaboradores podem gerar resultados 
melhores para todos e prêmios para os 
proponentes. 

Os dados disponibilizados fizeram 
compreender que a empresa prioriza o 
empreendedorismo corporativo, uma vez que 
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o entrevistado destaca que a alta 
administração apoia, ajuda na divulgação do 
programa e faz reuniões periódicas para 
avaliar o status do Inove. Ainda há um 
regulamento que deixa claro todas as regras, 
condições de participação e propostas de 
reconhecimento. 

São diretamente responsáveis pelo 
programa o RH, o Controller, o Time de 
Avaliação e o Núcleo de Ideias e Inovação. O 
Departamento de Recursos Humanos 
participa apresentando o Inove para todos os 
colaboradores, recebendo, registrando a ideia 
e acompanhando todo o processo.  

A decisão da equipe capacitada para a 
implantação da ideia é feita pelo Time de 
Avaliação e, quanto ao financiamento dos 
projetos, o cálculo é realizado pela gerência 
responsável pela área de implantação da ideia 
e existem contas específicas para o 
financiamento dos projetos. Não há prazo 
definido para implantação da ideia e os 
resultados são avaliados assim que ocorre a 
aprovação, de acordo com o saving anual 
projetado. 

Quando questionado sobre o sistema 
de recompensas e premiação, o entrevistado 
destacou que para cada sugestão implantada o 
colaborador ganha pontos de acordo com o 
retorno econômico gerado pela ideia em seu 
primeiro ano de implementação. Os pontos 
podem ser trocados por prêmios e o valor está 
diretamente condicionado ao retorno 
econômico líquido do seu primeiro ano, 
apurado no cálculo da sugestão. O 
reconhecimento ocorre em momentos 
definidos, com entrega de certificados, 
matérias na intranet e na revista. 

Por último, há tolerância ao erro de 
acordo com cada projeto e sua amplitude. 
 
 
 

3. Considerações Finais  
Por meio dos resultados da pesquisa 

foi possível atender a seu objetivo geral ao se 
identificar as práticas de empreendedorismo 
corporativo nas empresas Cedro Têxtil, Iveco 
Latin América e Itambé. Foi constatado que as 
três empresas estudadas incentivam o 
empreendedorismo corporativo como sendo 
uma prática importante para o negócio, 
primeiro passo apresentado por Dornelas 
(2008); procuram estimular características 
organizacionais e individuais, propostas por 
Horsnby et al (1993), como evento inicial para 
o comportamento empreendedor e apresentam 
condições propícias às práticas de 
empreendedorismo corporativo sugeridas na 
literatura. 

Apesar de programas bem 
estruturados, as empresas não possuem 
executivos de alto posto como responsáveis 
pelas ações, uma vez que, devido às demandas 
e localização geográfica, torna-se inviável 
essa dedicação apresentada no segundo passo 
de Dornelas (2008). Mas todas elas têm a 
frente dos programas pessoas e setores 
essenciais para que o empreendedorismo 
corporativo aconteça e esse procedimento 
atende ao quesito suporte gerencial, 
apresentado nas características 
organizacionais de Horsnby et al (1993). 

As três empresas atendem ao terceiro 
passo proposto por Dornelas (2008), no qual é 
destacada a importância do Departamento de 
Recursos Humanos na disseminação do 
conceito do empreendedorismo e na 
sensibilização de que todos podem participar. 

Já o quarto passo de Dornelas (2008) e 
as características organizacionais propostas 
por Horsnby et al (1993) enfatizam a 
necessidade de fundo de capital, autonomia e 
tempo para se dedicar aos projetos e políticas 
de recompensas bem definidas. As empresas 
Iveco e Itambé possuem fundo de capital de 
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risco para os projetos inovadores. Na Cedro 
Têxtil os valores dos investimentos são 
calculados na fase de análise da viabilidade 
das ideias. 

Quanto aos quesitos autonomia para 
escolha das equipes e tempo para dedicação à 
implantação dos novos projetos, a Cedro 
Têxtil os proporciona aos proponentes da 
ideia. Na Iveco o proponente participa apenas 
se for da área em que o projeto será 
desenvolvido e na Itambé quem escolhe a 
equipe é o Time de Avaliação.  

As três empresas estudadas possuem 
políticas de recompensas atrativas e bem 
definidas. Quanto ao tempo para se medir os 
resultados dos novos projetos, condição 
estabelecida no quinto passo de Dornelas 
(2008), as três empresas estudadas possuem 
esse quesito bem estabelecido. As empresas 
também demonstraram habilidades para 
gerenciar possíveis falhas nos projetos 
implantados. 

É possível defender a importância do 
empreendedorismo corporativo para a gestão 
das organizações. Os colaboradores das 
empresas possuem competências para agirem 
como empreendedores, uma vez que estão 
inseridos e vivem, diariamente, os seus 
conflitos e desafios. Nesse sentido, a visão e 
ideias dessas pessoas são essenciais para o 
processo de inovação e aprimoramento dos 
negócios. 

A pesquisa apresenta como limitações 
o número de entrevistados, ou seja, três 
pessoas, sendo um representante de cada 
empresa pesquisada e a ausência de dados 
relativos ao retorno financeiro que os 
programas geram para as empresas. Apesar 
desses dados não terem sido disponibilizados 
por elas, todas afirmaram que os programas 
aproximam os colaboradores dos objetivos 
das empresas e que ideias diversas são 
propostas. 

Como sugestões para pesquisas 
futuras, destacam-se pesquisas em outras 
regiões do país, a fim de identificar se o 
empreendedorismo tem sido praticado em 
outras cidades, assim como em empresas de 
pequeno, médio porte e pertencentes a outros 
segmentos empresariais. Sugere-se, também, 
pesquisar a percepção dos colaboradores 
quanto aos programas apresentados pelas 
empresas e o perfil dos funcionários que 
contribuem com ideias. 
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