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Não é verdade. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E 
mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em 
narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: „Não 
há mais que ver‟, sabia que não era assim. O fim duma viagem é 
apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra 
vez o que se viu já, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de 
dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, 
ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a 
sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram 
dados, para os repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É 
preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já. 

 

José Saramago 
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RESUMO 

 

O spin-off universitário é uma expressão de como o conhecimento originado na universidade 

pode ter uma aplicação prática com benefícios para a sociedade. No entanto, a literatura sobre 

spin-offs universitários tem dado um enfoque maior aos spin-offs acadêmicos, criados por 

pesquisadores, ou trazido abordagens generalistas que não levam em consideração as 

características particulares dos spin-offs estudantis, criados por estudantes de graduação, de 

modo que ainda se sabe pouco sobre esse tipo de spin-off e sobre qual papel a universidade 

tem na criação de empresas por esses estudantes. Mais recentemente, têm-se demonstrado que 

os estudantes recém-graduados superam professores e pesquisadores em número de empresas 

criadas, e são duas vezes mais propensos a criarem novas empresas do que membros do corpo 

docente das universidades. Assim, esta pesquisa buscou analisar, com base no modelo de 

fases de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), o processo de criação de spin-offs estudantis 

de base tecnológica, e compreender como as universidades apoiam essas empresas em seus 

momentos de dificuldade. Adotou-se o estudo de casos múltiplos como estratégia de pesquisa, 

tendo como unidades de análise seis empresas criadas por estudantes de duas universidades do 

Estado de Sergipe que passaram pelo processo de incubação. Como fontes de evidências, 

foram utilizadas informações obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas com os 

estudantes empreendedores e com gestores universitários ligados às suas respectivas 

universidades e incubadoras e ao parque tecnológico do estado, além de dados secundários 

obtidos nas empresas e na Internet. Como principais resultados, destacam-se que os 

estudantes empreendedores identificam ideias para negócios por meio de atividades práticas 

tais como estágios realizados ainda na condição de alunos, e têm como principais dificuldades 

as questões relacionadas à pouca idade, experiência, e recursos, e que a universidade como 

organização-mãe esteve presente em todas as fases do processo de criação dessas empresas, 

apesar de existir espaço para mais interação, especialmente quando as empresas nascentes se 

tornam independentes. 

 

Palavras-chave: Spin-off Estudantil, Universidade, Estudante, Dificuldade. 
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ABSTRACT 
 

 
The university spin-off is an expression of how the knowledge acquired in the university may 

have a practical application with benefits to the society. However, the literature on university 

spin-offs have given increased attention to academic spin-offs, created by researchers, or have 

brought generalist approaches that do not take into account the particular characteristics of the 

student spin-offs, created by graduate students, so that we still know little about this type of 

spin-off and on what role the university has in the creation of companies by these students. 

More recently, it has been shown that newly graduated students outnumber teachers and 

researchers in the number of businesses created, and are twice as likely to create new 

businesses than faculty members of universities. Thus, this study sought to examine, based on 

the stage model of Ndonzuau, Pirnay and Surlemont (2002), the creation process of 

technology based student spin-offs, and to understand how the universities support these 

companies in their difficult moments. We adopted a multiple case study as a research strategy, 

and as units of analysis we chose six companies created by students from two universities of 

the State of Sergipe that went through the incubation process. As sources of evidence, 

information was gathered through semi-structured interviews with students entrepreneurs and 

the university staff linked to their respective universities and incubators and to the technology 

park of the state, as well as secondary data obtained from the companies and the Internet. The 

main results highlight that student entrepreneurs identify business ideas through practical 

activities such as internships while still in the university as students, and have as key 

difficulties issues related to their youth, lack of experience and resources, and that the 

university as the parent organization was present in all stages of the creation process of these 

companies, although there is room for more interaction, especially when the nascent 

companies become independent. 

 
 

Keywords: Student Spin-off, University, Student, Dificulty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A universidade enquanto instituição evoluiu de um modelo focado na manutenção e 

disseminação do conhecimento através do ensino, para um modelo intermediário que 

adicionou a pesquisa como um novo aspecto de sua missão e, como passo mais recente, para 

um modelo que tem no empreendedorismo acadêmico um fator chave na transformação do 

conhecimento em um bem econômico (ETZKOWITZ, 2003). Para Etzkowitz (2003), que 

estudou a realidade das universidades dos Estados Unidos ao longo dos anos, lá tem ocorrido 

uma verdadeira revolução, que transformou a função original dessas instituições. 

 

É nesse contexto que aparecem os spin-offs universitários, ou seja, empresas que surgem do 

empreendedorismo no ambiente da universidade. De acordo com Bailetti (2011), a criação de 

spin-offs é importante no sentido de dar legitimidade à universidade, que atua como 

fomentadora do desenvolvimento econômico e social da localidade na qual está inserida, 

atraindo novos investimentos em pesquisa, e promovendo a transferência de tecnologias e a 

geração de empregos por meio da criação de novas empresas de base tecnológica. 

 

No Brasil, essa importância se expressa na preocupação relativa ao apoio dado pelas 

incubadoras de empresas na criação de spin-offs. Em 1990 existiam apenas 7 incubadoras de 

empresas no país, já em 2001 o número de incubadoras saltou para 150, e depois para as cerca 

de 400 incubadoras em 2011, que apoiavam mais de 6 mil empresas e contribuíam para a 

geração de até 33 mil empregos diretos, um crescimento médio no número de incubadoras da 

ordem de 25% ao ano na última década (ANPROTEC, 2005; 2011). As incubadoras, por sua 

vez, em sua maior parte estão instaladas nas universidades e estão abertas a apoiar 

professores, estudantes e empreendedores no processo de criação de novas empresas. 

 

Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003) apontam na literatura uma distinção entre essas empresas 

de acordo com o status das pessoas envolvidas e com a natureza do conhecimento transferido 

da universidade para a nova empresa. Nesse sentido, de um lado colocam aqueles spin-offs 

que envolvem a participação de pesquisadores e professores das universidades, criados como 

resultado de pesquisas extensivas e para exploração comercial do conhecimento adquirido no 

desenvolvimento de novas tecnologias, produtos ou serviços; e de outro lado os spin-offs 

estudantis, cujo foco está nos estudantes de graduação, que de um modo geral criam as novas 

empresas como uma oportunidade de negócio, pelo uso do conhecimento adquirido durante as 
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aulas dos cursos de nível superior, mas raramente baseados em resultados de pesquisas 

desenvolvidas por eles próprios. 

 

Grande parte da pesquisa sobre spin-offs universitários tem se concentrado nos spin-offs 

criados por professores e pesquisadores e pouco sobre os spin-offs estudantis (PIRNAY; 

SURLEMONT; NLEMVO, 2003; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; CLARYSSE; 

MORAY, 2004; MUSTAR; RENAULT; COLOMBO et al., 2006; PRODAN; DRNOVSEK, 

2010; RASMUSSEN; MOSEY; WRIGHT, 2011). No entanto, Åstebro, Bazzazian e 

Braguinsky (2012) mostram que os spin-offs estudantis superam em número e de forma 

expressiva aqueles criados por professores ou pesquisadores. Segundo esses autores, no 

Massachusetts Institute of Technology – MIT –, uma das mais importantes universidades do 

mundo, o número cumulativo de empresas criadas por alunos do entre os anos de 1980 e 2003 

ultrapassa a taxa de empresas criadas por membros do corpo docente dessa universidade numa 

taxa de 22 para cada 1, o que demonstra a importância dos spin-offs estudantis. 

 

Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012) ressaltam ainda que, devido à prioridade dada pela 

literatura aos spin-offs criados por professores e pesquisadores, ainda se sabe pouco sobre o 

fenômeno dos spin-offs estudantis. Dessa forma, a pesquisa atual sobre spin-offs mostra-se 

limitada em sua análise, quando tem um enfoque nos membros da academia, professores e 

pesquisadores, mas não aborda dos spin-offs estudantis, mesmo frente à sua relevância. Logo, 

o foco deste estudo está nos spin-offs criados por estudantes. 

 

Estudar os spin-offs estudantis é importante visto que, conforme sustentam, Borges, Filion e 

Simard (2008), os jovens empreendedores, cuja grande maioria está na faixa etária entre 18 e 

34 anos, enfrentam dificuldades adicionais no processo de criação de uma nova empresa por 

causa de suas características peculiares, a saber: dificuldade para fazer o plano de negócio e 

pouco acesso a recursos financeiros, tecnológicos e humanos, num processo de criação longo, 

no qual o jovem empreendedor exerce múltiplos papéis na empresa, mesmo ainda tendo 

pouca ou nenhuma experiência. 

 

Essas dificuldades são evidenciadas, nos modelos de criação de spin-offs, nas fases 

intermediárias que os autores chamam de junções ou momentos críticos, ou seja, problemas e 

impedimentos e dificuldades que devem ser vencidas para que o spin-off avance para a fase 

seguinte do seu processo de desenvolvimento (SCHEUTZ, 1986; NDONZUAU; PIRNAY; 
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SURLEMONT, 2002; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; WRIGHT; LOCKETT, 

2005). Segundo Roberts e Malone (1995), os modelos de estágios, ou fases, são utilizados 

para ressaltar o processo sequencial de criação de uma nova empresa, com cada uma dessas 

fases contendo atividades estratégicas desempenhadas pelos indivíduos e, também, para 

destacar os efeitos adversos ou problemas que surgem da interação entre o spin-offs e a 

organização-mãe. 

 

As dificuldades enfrentadas pelos jovens empreendedores podem, portanto, agravar os 

momentos críticos que ocorrem durante as fases do processo de criação de um spin-off 

estudantil. Para superar essas dificuldades, os estudantes podem contar com o apoio da 

universidade, assim, o valor do papel da universidade reflete-se na terceira das três principais 

correntes teóricas nos estudos sobre spin-offs apontadas por Mustar, Renault e Colombo et al. 

(2006): a primeira engloba os trabalhos que trazem a visão baseada em recursos e está 

preocupada com os recursos necessários na geração dos spin-offs ainda nas fases iniciais; a 

segunda está fundamentada na perspectiva dos modelos de negócios utilizados pelos spin-

offs; e a terceira, finalmente, está relacionada à perspectiva de ligação entre os spin-offs e a 

organização-mãe durante as fases do processo de desenvolvimento dessas empresas. 

 

Nesse sentido, o presente estudo se enquadra na terceira corrente de tradição teórica, pois, 

frente ao baixo número de estudos sobre spin-offs estudantis e tendo em vista tanto as 

características dos estudantes quanto sua crescente importância no cenário empreendedor, tem 

como interesse de pesquisa tratar desse tipo de spin-off em particular. Para tal, busca elucidar, 

com base no modelo de fases de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), e através de um 

estudo de múltiplos casos com seis spin-offs estudantis de base tecnológica do Estado de 

Sergipe, como as universidades ajudaram essas empresas a superar suas dificuldades. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em função do que foi apresentado anteriormente, e tendo em vista a lacuna existente na 

pesquisa sobre spin-offs estudantis, assim como as dificuldades no processo, acentuadas pelas 

características do jovem empreendedor, e pelo pouco conhecimento sobre o papel da 

universidade na criação de empresas por estudantes, busca-se responder o seguinte problema 

de pesquisa: Como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis de base 

tecnológica nos momentos de dificuldade do seu processo de criação? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Frente à lacuna existente na literatura, que trata pouco do processo de criação de empresas por 

estudantes recém-graduados, esta pesquisa pretende compreender como as universidades 

atuam no apoio aos spin-offs estudantis de base tecnológica nos momentos de dificuldade 

enfrentados por essas empresas em seu processo de criação. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Tendo como base o modelo de fases de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), pretende-se 

analisar o processo de criação de spin-offs estudantis de base tecnológica e compreender 

como as universidades apoiam essas empresas em seus momentos de dificuldade.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Conhecer as características dos spin-offs estudantis de base tecnológica; 

 Identificar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no processo de criação de spin-

offs; 

 Entender como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O spin-off universitário é uma expressão de como o conhecimento adquirido na universidade 

pode ter uma aplicação prática com benefícios imediatos para a sociedade. Nesse sentido, a 

atuação da universidade é relevante porque, conforme apontam Harkema e Schout (2008), 

esta age como uma ponte capaz de envolver as partes interessadas num ambiente voltado ao 

empreendedorismo, à educação e à pesquisa. 

 

Conhecer o papel da universidade enquanto apoiadora de estudantes que decidem criar suas 

próprias empresas ganha destaque quando, conforme sugere Bailetti (2008), as políticas de 

apoio ao empreendedorismo acadêmico requerem que tanto os decisores políticos quanto a 

administração das universidades repensem sua forma de atuação e as maneiras de estimular o 

desenvolvimento econômico das localidades nas quais as universidades estão inseridas. 
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De fato, para Bailetti (2008) a pesquisa sobre spin-offs estudantis é de interesse das 

universidades com visão de futuro, e particularmente daquelas com atuação em 

empreendedorismo, pois os spin-offs estudantis servem como prova de que os conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes nessas universidades são importantes. 

 

Além disso, ao se considerar o fato de que os estudos sobre spin-offs têm sido limitados em 

sua análise dos spin-offs estudantis, fica evidente que é preciso expandir o entendimento 

acerca desse fenômeno que, embora tenha sido pouco estudado dentro da temática dos spin-

offs universitários, é relevante como fonte de desenvolvimento econômico e como parte do 

empreendedorismo acadêmico. Trata-se, pois, de algo intrínseco aos estudantes de graduação, 

que são duas vezes mais propensos a abrir um novo negócio do que membros do corpo 

docente das universidades, se comparados individualmente (ÅSTEBRO; BAZZAZIAN; 

BRAGUINSKY, 2012). 

 

Assim, como contribuição desta pesquisa para o campo de estudos sobre empreendedorismo e 

criação de spin-offs, pode-se destacar a discussão sobre o novo papel da universidade, perante 

sua necessidade de legitimação como agente de fomento sociocultural e econômico, bem 

como a ampliação do entendimento sobre os spin-offs estudantis, levando em conta tanto as 

características dessas empresas quanto a extensão do apoio dado a elas pela universidade. 

 

No que diz respeito aos estudantes e jovens empreendedores, levar em consideração as 

particularidades dos spin-offs estudantis, especialmente nos momentos mais difíceis do 

processo de desenvolvimento dessas empresas, pode contribuir no sentido de oferecer 

explicações mais adequadas sobre como e onde a universidade pode atuar para reduzir os 

problemas que surgem no processo de criação de spin-offs estudantis, e orientar esses 

estudantes para a melhor forma de desenvolverem seus negócios. 

 

Por consequência, pretende-se oferecer à sociedade como um todo uma contribuição no que 

se refere ao avanço da compreensão sobre um fenômeno ainda pouco estudado, mas que 

representa um meio de transformação do conhecimento gerado nas universidades em 

benefícios econômicos diretos para as regiões onde esses centros de ensino estão inseridos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo busca-se, pela revisão da literatura sobre spin-offs, a construção de um quadro 

teórico que permita a operacionalização do problema de pesquisa e que crie as bases para a 

etapa empírica deste trabalho. Pretende-se contextualizar o fenômeno dos spin-offs, passando 

desde o seu surgimento com os trabalhos seminais sobre o tema, até uma revisão da literatura 

que englobe seus diferentes conceitos e tipologias, para então discutir os spin-offs estudantis 

em particular e as implicações da atuação da universidade nas fases críticas do processo de 

criação dessas empresas. 

 

2.1 SURGIMENTO DOS SPIN-OFFS UNIVERSITÁRIOS 

 

O empreendedorismo acadêmico, junto com o fenômeno dos spin-offs, nasceu nos Estados 

Unidos há décadas e se tornou popular a partir dos anos de 1970, dentre outros aspectos, 

graças a universidades de prestígio como a Universidade Stanford e o Massachusetts Institute 

of Technology (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002). Segundo Ndonzuau, Pirnay 

e Surlemont (2002), nos últimos anos a ideia de comercialização do conhecimento científico e 

tecnológico produzido nas universidades ganhou a atenção de autoridades públicas e 

acadêmicas, dada a relevância desse aproveitamento econômico no desenvolvimento regional, 

através da criação de novas empresas. 

 

Ao se falar de spin-offs como campo de estudo, tiveram destaque no início dos anos de 1970 

os trabalhos seminais de Roberts (1968) e Cooper (1971a), que estudaram os spin-offs do 

MIT e da Universidade Stanford, respectivamente. (BORGES, 2010). 

 

Etzkovitz (2003), no entanto, afirma que já no século XIX a falta de um sistema formal de 

financiamento para as universidades serviu como um incentivo para que indivíduos se 

empenhassem coletivamente na busca de recursos para suas pesquisas. Nesse sentido, 

conforme aponta Etzkowitz (2003), uma série de revoluções acadêmicas transformaram a 

forma de atuação das universidades ao longo do tempo, que evoluíram de instituições cuja 

missão era voltada unicamente ao ensino para instituições guiadas pela pesquisa e suporte ao 

desenvolvimento econômico e social regionais, tendo a ciência como uma nova fonte de 

geração de riqueza, e fazendo uma ponte entre os investimentos públicos e privados, numa 

rede de relacionamentos que Etzkowitz (2003) chama de hélice tripla. 
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Etzkowits (2003) categoriza esse processo como revolução porque essa mudança transforma 

de maneira drástica a função da universidade. Dessas mudanças surge o conflito de interesses 

entre as partes interessadas, seja por questões éticas ou culturais, de tal modo que forças 

opostas tomam parte de um jogo de legitimação no qual normas são reinterpretadas para que 

haja harmonia entre os envolvidos no processo de mudança. Para o autor, a tendência é que ao 

longo do tempo os novos papéis e missões da universidade sejam vistos como objetivos mais 

amplos da universidade, de forma que, por um modelo de integração, o conhecimento 

científico adquirido nas universidades seja visto como passível de comercialização. 

 

Desse novo papel institucional surgem os spin-offs universitários, como organizações fruto do 

empreendedorismo acadêmico e como resposta à necessidade de reestruturação e legitimação 

da universidade perante a sociedade. Para Etzkowitz (2003), esse fenômeno está relacionado 

tanto à organização de grupos de pesquisa dentro das universidades como “quase-firmas”, 

quanto ao ambiente propício onde ocorre um fluxo contínuo de capital humano, na forma de 

professores e estudantes, que são fontes importantes da atividade empreendedora e da 

inovação, fazendo da universidade um incubador natural de novas ideias e empresas. 

 

Assim, centros de excelência em inovação e empreendedorismo devem ser capazes de juntar 

as partes interessadas, tanto internas quanto externas, centradas em três temas principais: 

educação, pesquisa e ambiente (HARKEMA; SCHOUT, 2008). Para Harkema e Schout 

(2008), a inovação e a educação empreendedora são importantes para as economias nacionais, 

a primeira porque representa a continuidade das empresas, e a segunda porque representa a 

continuidade do crescimento de um país, de maneira que inovação e empreendedorismo agora 

fazem parte do currículo das universidades, que atuam como incentivadoras para que 

estudantes criem seus próprios negócios. 

 

2.2 SPIN-OFFS UNIVERSITÁRIOS: CONCEITOS E TIPOLOGIAS 

 

No Brasil, o termo spin-off não foi traduzido, mantendo sua grafia original oriunda da língua 

inglesa. Assim, a palavra „spin-off‟ denota um processo pelo qual um ente se separa da zona 

orbital de outro, do qual fazia parte anteriormente, num movimento de translação ou giro – 

spin – tal qual o dos planetas que orbitam uma estrela. 
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Esse processo tem sido conceituado na literatura sobre spin-offs tendo como pano de fundo as 

relações entre esses entes, assim, de um lado têm-se a organização-mãe, que é orbitada, e o 

spin-off, a nova empresa que surge a partir da organização-mãe e que se torna independente à 

medida que o processo transcorre. O quadro 01 abaixo apresenta algumas das definições de 

spin-offs encontradas na literatura, 

 

Quadro 01: Definições de Spin-offs Universitários 

Referência Definição 

Roberts (1991) 
“O movimento de transferência tecnológica feito por um empreendedor a 
partir de uma „organização de origem‟ para formar a base tecnológica inicial 
de uma nova empresa” 

Pirnay, Surlemont e Nlemvo 
(2003) 

“Novas empresas criadas para explorar comercialmente algum conhecimento, 
tecnologia ou resultados de pesquisas que tenham sido desenvolvidos no 
ambiente da universidade” 

Vohora, Wright e Lockett 
(2004) 

“Novos empreendimentos em fase de transição, criados por membros de 
universidades, que evoluem de uma ideia inicial num ambiente não comercial 
para se tornarem estabelecidos como empresas competitivas economicamente” 

Mustar, Renault e Colombo 
et al. (2006) 

“Criação de empresas baseadas na transferência formal ou informal de 
tecnologias ou conhecimentos gerados em organizações de pesquisa” 

Borges (2010) 
“Nova empresa tecnológica criada por estudantes, professores ou 
pesquisadores, com o uso de uma tecnologia aprendida ou desenvolvida na 
universidade onde atuam profissionalmente ou estudam” 

Wallin (2012) 

“Um spin-off é frequentemente visto como uma nova organização, ou 
entidade, que é formada a partir da divisão de uma outra organização, ou 
entidade. [...] O denominador comum para o conceito de spin-off parece ser „a 
formação de algo novo baseado em algo existente‟” 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 

 

Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003) argumentam que o estudo da literatura sobre spin-offs 

mostra que existe uma grande variedade de conceitos, que muitas vezes não engloba spin-offs 

de uma mesma categoria e acabam por analisar spin-offs essencialmente diferentes sob as 

mesmas bases conceituais e, portanto, é necessário adotar uma tipologia que melhor 

classifique os spin-offs. Assim, apresentam um framework conceitual para facilitar a 

compreensão e a classificação dos spin-offs universitários de acordo com algumas dimensões 

principais, dentre elas o status das pessoas envolvidas na criação do spin-off universitário e a 

natureza do conhecimento transferido da universidade para o novo negócio. 

 

Em relação ao status das pessoas envolvidas na criação do spin-off universitário, os autores 

fazem uma distinção entre o que seriam spin-offs acadêmicos – que envolvem a participação 

de pesquisadores – e spin-offs estudantis – que envolvem a participação de estudantes –, e 

argumentam que essa distinção é importante no sentido de que dependendo do status das 

pessoas envolvidas as características desses spin-offs variam bastante, seja quanto às 
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atividades desenvolvidas, perspectivas de crescimento ou mesmo na relação com a 

organização-mãe. Já a dimensão da natureza do conhecimento transferido pela universidade 

diz respeito ao conhecimento codificado – tecnologia – e ao conhecimento tácito – 

experiência – das pessoas envolvidas, e serve de base para identificar spin-offs cujas 

atividades são mais voltadas para a indústria, no primeiro caso, ou para os serviços, no 

segundo caso. 

 

Desse modo, Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003) tipificam os spin-offs em quatro tipos, 

baseados nas duas dimensões expostas acima. Os Tipos I e IV representam extremos: Os spin-

offs do tipo I seriam aqueles criados por pesquisadores, com utilização de conhecimento 

codificado – patenteado ou protegido –, grandes chances de sucesso econômico, e grande 

controle por parte da organização-mãe; ao passo que os spin-offs do tipo IV seriam aqueles 

criados um estudante individual, com a utilização do conhecimento tácito adquirido na 

universidade, tendo chances menores de sucesso e menos controle por parte da organização-

mãe. O quadro seguinte resume a classificação dos spin-offs por Pirnay, Surlemont e Nlemvo 

(2003). 

Quadro 02: Tipos e Características de Spin-offs Universitários 

Tipo de Spin-off 
Status das pessoas 

envolvidas 
Características 

Tipo I Equipe de pesquisadores 

Novas empresas fundadas por equipes de pesquisadores, 
baseadas nos conhecimentos tanto tácitos quanto 
codificados gerados a partir de do resultado de pesquisas, 
normalmente patenteadas, como uma forma de explorá-los 
comercialmente em atividades tecnológicas ou industriais 
num mercado emergente, e altamente dependente de 
recursos financeiros, materiais e intangíveis 

Tipo II Pesquisador individual 

Novas empresas fundadas por um pesquisador ligado à 
universidade, baseadas principalmente nos conhecimentos 
tácitos, como uma forma de explorá-lo comercialmente em 
atividades de consultoria em algum mercado específico, e 
moderadamente dependente de recursos financeiros, 
materiais e intangíveis 

Tipo III 
Estudante individual ou 
equipes de estudantes 

Novas empresas fundadas seja por um estudante ou por 
uma equipe de estudantes, baseadas nos conhecimentos 
tanto tácitos quanto codificados, como uma forma de 
explorá-los comercialmente em atividades tecnológicas, e 
altamente dependente de recursos financeiros, materiais e 
intangíveis 

Tipo IV Estudante individual 

Novas empresas fundadas por estudantes, baseadas 
principalmente nos conhecimentos tácitos aprendidos na 
universidade, como uma forma de explorá-los 
comercialmente em atividades do setor de serviços, que em 
geral apresentam poucas perspectivas de crescimento, mas 
também pouca dependência de recursos financeiros, 
materiais e intangíveis 

Fonte: Adaptado de Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003). 
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Nessa separação entre spin-offs acadêmicos, que envolvem a participação de pesquisadores e 

professores, e spin-offs estudantis, que envolvem a participação de estudantes, autores como 

Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003) e Vohora, Wright e Lockett (2004) claramente excluem 

de sua análise de spin-offs universitários as chamadas „life-style companies‟, categorizadas 

segundo o Tipo IV, que envolvem a participação de estudantes. 

 

De fato, a literatura internacional faz uma distinção entre os spin-offs acadêmicos e os spin-

offs estudantis, embora no Brasil o termo spin-off universitário ou acadêmico seja utilizado de 

uma forma geral para se referir a empresas criadas no ambiente da universidade, independente 

do status das pessoas envolvidas, a exemplo do estudo de Freitas, Gonçalves e Cheng et al. 

(2011), que falam do campo de pesquisa sobre spin-offs no Brasil. 

 

Borges (2010) traz um conceito de spin-off universitário ou acadêmico mais amplo que não 

faz uma distinção entre a participação de pesquisadores e estudantes. Assim, para Borges 

(2010), spin-off universitário ou acadêmico é um termo utilizado para se referir tanto a uma 

nova empresa de base tecnológica criada por estudantes, professores ou pesquisadores com o 

uso de tecnologias desenvolvidas na universidade, quanto ao processo de criação dessas 

empresas, cujos componentes principais são a organização-mãe, os empreendedores e a 

tecnologia. 

 

No entanto, mais recentemente o foco das pesquisas tem se voltado, ainda que timidamente, 

aos estudantes. Santos e Teixeira (2012), por exemplo, se baseiam na definição de Pirnay, 

Surlemont e Nlemvo (2003) e num modelo adaptado de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) 

para pesquisar spin-offs originados da incubadora de empresas da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), e constatam a participação ativa de estudantes nesse processo, categorizando-

os como spin-offs estudantis. 

 

Ademais, Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012) trazem um novo olhar para a discussão 

sobre o status dos membros envolvidos no processo de spin-off. Segundo os autores, embora 

a literatura tenham se focado quase que exclusivamente em estudos sobre spin-offs 

acadêmicos, estes são de fato menos relevantes se comparados aos spin-offs estudantis, tanto 

em número quanto em qualidade. 

 

 



24 
 

2.3 SPIN-OFFS ESTUDANTIS 

 

Conforme apontam Clarysse, Wright e Van de Velde (2011), grande parte da pesquisa inicial 

sobre spin-offs teve um enfoque exclusivo nos spin-offs corporativos – aqueles cuja 

organização-mãe já é uma empresa comercial em si – e ignorou a forma como ocorria a 

transferência do conhecimento tecnológico no caso dos spin-offs universitários, com suas 

características peculiares. 

 

De fato, o interesse crescente em se estudar spin-offs originados de universidades se reflete na 

capacidade das mesmas em gerar riqueza a partir da transferência tecnológica para o setor 

privado, num movimento que acontece amplamente em escala mundial (WRIGHT; 

LOCKETT, 2005; ÅSTEBRO; BAZZAZIAN; BRAGUINSKY, 2012). 

 

Apesar disso, mesmo sendo mais significativos do que os spin-offs acadêmicos, os spin-offs 

estudantis ainda são pouco estudados na literatura sobre o tema (ÅSTEBRO; BAZZAZIAN; 

BRAGUINSKY, 2012). Pesquisas anteriores tais como os trabalhos de Pirnay, Surlemont e 

Nlemvo (2003), Vohora, Wright e Lockett (2004) e Clarysse, Wright e Lockett et al. (2005) 

deliberadamente colocam os spin-offs estudantis como uma categoria inferior de spin-offs. 

Ainda, conforme pode ser evidenciado no estudo bibliométrico de Wallin (2012), autores 

como Mike Wright, Andy Lockett, Bart Clarysse, Bernard Surlemont e Fabrice Pirnay, que 

possuem várias publicações em conjunto, figuram como os pesquisadores mais produtivos na 

área, tendo seus artigos como parte influente do corpo literário sobre spin-offs universitários, 

de modo que é disseminado um tipo específico de conceito sobre spin-offs que exclui os spin-

offs estudantis da agenda de pesquisa. 

 

Por outro lado, Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012) defendem que embora pesquisadores 

ainda não tenham um enfoque voltado à relevância dos spin-offs estudantis, os estudantes de 

graduação conseguem, a partir do empreendedorismo, criar empresas de alta qualidade e que 

são relevantes para o desenvolvimento econômico das localidades onde estão inseridas.. Para 

os autores, se forem consideradas as 100 mais ativas instituições de pesquisas nos Estados 

Unidos, o número de spin-offs criados por membros do seu corpo docente é irrisório, de 

forma que as políticas das universidades em relação a esse tipo de spin-off devem ser 

repensadas. 
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Os achados de Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012) demonstram que no MIT, uma das 

universidades mais importantes do mundo, o número cumulativo de spin-offs estudantis 

criados entre 1980 e 2003 supera o de spin-offs acadêmicos numa proporção de 22 para cada 

1, fenômeno explicado dadas as características dos estudantes empreendedores, que, segundo 

os autores, são duas vezes mais propensos a abrir um próprio negócio do que membros do 

corpo docente e pesquisadores, se comparados individualmente. 

 

Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012) tentam explicar essa lacuna existente na literatura 

sobre spin-offs ao argumentarem que muita da pesquisa sobre spin-offs, que se focou no 

processo de transferência tecnológica, foi baseada em dados obtidos dos technology transfer 

offices – conhecidos como núcleos de inovação tecnológica no Brasil – e, portanto, não foi 

capaz de incluir em sua análise os spin-offs criados por estudantes, que geralmente não geram 

propriedades intelectuais ou patentes para as universidades. 

 

Desse modo, Bailetti (2011) define spin-offs estudantis como aquelas empresas criadas por 

estudantes para explorar comercialmente os conhecimentos adquiridos no decorrer dos cursos 

de graduação nas universidades, e defende que a criação de spin-offs estudantis é de interesse 

das instituições de ensino de vanguarda, que buscam a legitimação perante a sociedade. 

 

Assim, Bailetti (2011) destaca cinco razões que fazem do spin-off estudantis um fenômeno 

importante, a saber: (1) são empresas que provam a relevância, competitividade e 

proatividade da organização-mãe; (2) que contribuem para o desenvolvimento econômico da 

localidade na qual estão inseridas; (3) que comercializam um tipo de conhecimento gerado na 

universidade que, de outra forma, não seria explorado pela organização-mãe; (4) que ajudam 

as universidades a alcançarem seus objetivos relativos às missões de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento social; e (5) que trazem um retorno para os investimentos governamentais 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas universidades. 

 

Os jovens estudantes empreendedores, por sua vez, possuem características distintas ainda 

pouco conhecidas, mas podem ser classificados como empreendedores que geralmente criam 

suas empresas em equipe, que desempenham várias funções dentro da nova empresa, mesmo 

tendo pouca ou nenhuma experiência administrativa, e que, também dada a pouca idade, não 

dispõem do capital financeiro necessário para criação da nova empresa, que demora em média 
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mais tempo para ser fundada legalmente se comparada com empresas criadas por outros 

empreendedores (BORGES; FILION; SIMARD, 2008). 

 

E, além disso, Santos e Teixeira (2012) apontam como dificuldades adicionais o próprio 

ambiente no qual estão inseridas as novas empresas de base tecnológica, com as constantes 

mudanças e inovações que essas empresas devem enfrentar, além da falta de confiança dos 

clientes em potencial da nova empresa, frente à pouca experiência dos empreendedores. 

 

Portanto, a universidade aparece como apoiadora dos estudantes, no papel de organização-

mãe, sendo capaz de afetar de forma decisiva o potencial de crescimento dos spin-offs 

estudantis (BAILETTI, 2011). Igualmente, estudantes que, no ambiente da universidade, se 

concentram em cursos voltados ao empreendedorismo, têm mais chances de desenvolverem 

uma intenção empreendedora e criarem suas próprias empresas (MUELLER, 2011; 

ESCOBEDO; CASERO; MOGOLLÓN et al., 2011). 

 

2.4 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SPIN-OFFS 

 

A literatura sobre spin-offs mostra a existência de diversos modelos para explicar o processo 

de criação de spin-offs e novas empresas (SCHEUTZ, 1986; ROBERTS, 1991; 

NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; 

CLARYSSE; MORAY, 2004; CLARYSSE; WRIGHT; LOCKETT et al., 2005). Esses 

modelos são geralmente divididos em um número de fases, e cada uma dessas fases tem suas 

características específicas, atividades e momentos críticos de transição. 

 

Conforme explicam Roberts e Malone (1995), os modelos de estágios ou fases são úteis para 

descrever o processo evolutivo pelo qual passam as novas empresas e, além disso, para dar 

ênfase ao caráter seqüencial desse desenvolvimento e também como uma forma de mostrar de 

que maneira ocorre o processo de interação entre o spin-off e a organização-mãe, bem como 

os efeitos adversos que surgem dessa relação. 

 

Borges, Filion e Simard (2008) ressaltam que esse processo ocorre dinamicamente e de forma 

não linear, e que a divisão em etapas ou fases é um recurso meramente didático utilizado para 

facilitar a compreensão do processo de criação de uma nova empresa, e destacam uma série 

de atividades podem ser vinculadas a cada uma das fases desse processo. 
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O quadro a seguir resume alguns dos principais modelos de fases do processo criação de spin-

offs. 

Quadro 03: Fases do Processo de Criação de Spin-offs 

Referência Fases 

Scheutz (1986) Inovação Crescimento Administração   

Roberts (1991) 
Fonte de 

Tecnologia 
Ritmo de 

Aprendizado 
Utilidade da 
Tecnologia 

Oportunidade 
para uso da 
Tecnologia 

Tecnologia 
Transferida 

Ndonzuau, Pirnay e 
Surlemont (2002) 

Geração Finalização Lançamento Fortalecimento  

Vohora, Wright e 
Lockett (2004) Pesquisa Oportunidade Pré-organização Reorientação 

Retorno 
Sustentável 

Clarysse e Moray 
(2004) 

Ideia 
Pré-

lançamento 
Lançamento Pós-lançamento  

Clarysse, Wright e 
Lockett et al. (2005) 

Pesquisa 
Validação do 

projeto 
Validação do 

plano de negócios 
Validação do 
crescimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 

 

Scheutz (1986) traz a perspectiva da curva do ciclo de vida das empresas para discutir cada 

uma das fases de desenvolvimento dos spin-offs ao longo do tempo. Na fase inovativa as 

inovações e o conhecimento são acumulados, na figura da pessoa empreendedora; na fase de 

crescimento o empreendedor passa a desempenhar atividades mais complexas e a assumir 

riscos; por último, na fase de administração, a nova empresa alcança o patamar de um sistema 

coordenado, com métodos de produção em escala, num tipo de organização mecanicista que 

diminui o potencial criativo do empreendedor, resultando finalmente numa mudança 

organizacional, na estagnação, ou na criação de outras empresas pelo empreendedor, que 

acaba levando consigo os conhecimentos adquiridos na organização-mãe. 

 

Roberts (1991) tem seu enfoque no processo de transferência tecnológica entre diferentes 

fontes de incubação de conhecimento e os empreendedores, destacando que o fluxo de 

transferência tecnológica sofre a ação de certas influências ou forças externas, tais como a 

conjuntura econômica, as oportunidades de mercado e, especialmente, a forma como o 

indivíduo é capaz ou não de perceber uma nova tecnologia ou conhecimento à sua disposição. 

Para Roberts (1991), a real utilidade de uma tecnologia, a maneira como o indivíduo é 

exposto a essa tecnologia, ou mesmo as características pessoais desses indivíduos irão afetar 

seus ritmos de aprendizado e atitudes em relação à tecnologia que parte da organização-mãe. 

 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) apresentam um modelo em quatro fases para 

entendimento do processo de criação de spin-offs, que vai desde a geração de idéias como 
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resultado de pesquisas acadêmicas até a criação de valor econômico, pelo fortalecimento do 

spin-off. Esse modelo surgiu das observações feitas pelos autores em 15 diferentes 

universidades, e se mostra importante quando serve de base para entender o fenômeno dos 

spin-offs por uma perspectiva que analisa cada uma dessas quatro fases como dependentes 

sequencialmente, num processo de seleção natural pelo qual os spin-offs devem passar. 

 

Vohora, Wright e Lockett (2004) trazem um modelo das fases de transição do 

desenvolvimento de spin-offs universitários. Segundo os autores, o termo “fases de 

desenvolvimento” é mais apropriado do que o termo “estágio de crescimento” – também 

presente na literatura – pois o primeiro captura melhor a essência da fluidez dessas empresas. 

Ressaltam, no entanto, que o seu modelo não é linear, mas que essas fases são iterativas, ou 

seja, essas fases estão constantemente sendo reavaliadas e revividas pelas empresas, como 

parte do seu processo de desenvolvimento, num ciclo de feedback. Vohora, Wright e Lockett 

(2004) contribuem ainda no sentido de apresentarem um modelo que leva em consideração as 

junções críticas, ou seja, as fases intermediárias e problemas que devem ser vencidos para que 

o spin-off avance de uma fase para outra. 

 

O modelo de Clarysse e Moray (2004) adiciona às fases de desenvolvimento as possíveis 

influências internas e externas que a nova organização sofre durante seu ciclo de vida, bem 

como as atividades desempenhadas em cada uma dessas fases. Para os autores, nas fases 

iniciais da criação da ideia e de pré-lançamento, as atividades mais importantes são a pesquisa 

inicial e proposta de um plano de negócios, que são realizadas com o apoio da universidade 

como a influência externa principal. 

 

Já nas fases seguintes de lançamento e pós-lançamento, uma série de problemas ou questões 

pode ocorrer, desde a necessidade de uma legalização formal da empresa até problemas 

relativos à falta de recursos, de modo que nessas fases se destaca a figura do “campeão”, da 

pessoa à frente da equipe de empreendedores, com a influência externa do mercado. 

 

Clarysse, Wright e Lockett et al. (2005) destacam o que chamam de “funil do spin-off”, ou 

seja, o processo pelo qual o spin-off é direcionado para um foco a ser atingido na fase de 

validação do crescimento. Nesse modelo, a instituição de pesquisa ou organização-mãe à qual 

o spin-off está vinculado tem um papel de incubadora, dando suporte à nova organização no 
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que se refere à percepção de oportunidades, proteção intelectual, financiamento, 

desenvolvimento do plano de negócios, e controle sobre o processo de spin-off. 

 

Assim, desses modelos de fases de desenvolvimento das novas empresas é possível destacar 

aspectos importantes que ocorrem no processo de spin-off. As fases de desenvolvimento são 

orientadas pelo tipo de apoio pela organização-mãe à organização nascente, que desempenha 

uma série de atividades necessárias à gestão de uma empresa sendo criada, partindo da 

pesquisa e de uma ideia inicial para o negócio, passando pela elaboração de um plano de 

negócios, lançamento da empresa no mercado, e posterior consolidação da nova empresa 

como uma entidade independente. 

 

Esses modelos do processo de criação de spin-offs possuem representações gráficas. Neste 

estudo optou-se pela utilização do modelo de fases proposto por Ndonzuau, Pirnay e 

Surlemont (2002) que, apesar de levar em consideração o processo de criação de spin-offs 

acadêmicos, e não estudantis, mostra-se como um modelo simples, já validado e discutido em 

diversos estudos, a saber: Rothaermel, Agung e Jiang (2007), Bathelt, Kogler e Munro (2010), 

Freitas, Gonçalves e Cheng et al. (2011), Borges e Filion (2012) e Santos e Teixeira (2012). 

 

A figura a seguir apresenta o modelo de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) do processo de 

criação de spin-offs, adaptado para o contexto dos spin-offs estudantis. 

 

Figura 01: Modelo em Fases Adaptado ao Processo de Criação de Spin-offs Estudantis 

 

Fonte: Adaptada de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002). 

 

Na primeira fase dois aspectos críticos são a cultura acadêmica e seus valores com relação à 

aplicação prática do conhecimento acadêmico, além da capacidade das universidades em 

identificar e avaliar ideias com potencial econômico; na segunda fase existe a transformação 

do esboço inicial de ideias promissoras em projetos de negócios estruturados, com o objetivo 

de proteger a ideia, através de patentes, e desenvolvê-la pela criação de um protótipo e de um 
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plano de negócios com vistas a obter apoio financeiro; na terceira fase, o lançamento do spin-

off requer ao mesmo tempo o acesso a recursos, tanto humanos quanto financeiros e 

materiais, e a capacidade de solução de certos conflitos de interesses que surgem da relação 

entre universidade e spin-off e as pessoas envolvidas no processo; a quarta fase está 

relacionada à consolidação e fortalecimento do spin-off como gerador de valor econômico 

regional, e à capacidade da nova empresa de seguir novas trajetórias. 

 

No que diz respeito a esses modelos por fases, é importante notar que, tal qual apontam 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), embora sugiram uma ideia de linearidade, as fases do 

processo não são independentes, mas dependem uma das outras, de modo que, por exemplo, a 

geração de valor dependerá da qualidade da nova empresa, que por sua vez depende da 

qualidade dos projetos, e assim por diante. 

 

Bathelt, Kogler e Munro (2010), por sua vez, destacam como pontos fortes do estudo de 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) o fato dos autores levarem em consideração tanto a 

ligação do conhecimento com o seu contexto regional quanto por apresentar uma perspectiva 

da dinâmica do fluxo de conhecimento, em contraste com outros estudos que abordam o 

fenômeno de spin-off somente como um processo estático. 

 

Nesse sentido, por ser um modelo voltado aos spin-offs acadêmicos, e apesar de Pirnay, 

Surlemont e Nlemvo (2003) enfatizarem que os spin-offs do tipo estudantil raramente surgem 

como resultados de pesquisas, é possível adaptar o modelo à dinâmica deste tipo de empresa 

levando-se em conta a explicação de Bailetti (2011), que destaca como característica dos spin-

offs estudantis o fato destes surgirem a partir de uma identificação de ideias ou oportunidades 

de negócios por parte dos estudantes, graças aos conhecimentos tecnológicos obtidos na 

universidade. 

 

Dessa forma, ao se analisar o processo de spin-off estudantil segundo a lógica de valorização 

global do spin-off proposta por Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), troca-se o resultado de 

pesquisas como fonte de valor econômico, já que a fonte inicial no caso dos spin-offs 

estudantis seriam os conhecimentos tecnológicos obtidos pelos estudantes na universidade. 

 

O quadro a seguir apresenta, com base nas fases apresentadas por Ndonzuau, Pirnay e 

Surlemont (2002), as diversas atividades desenvolvidas no processo de criação de spin-offs. 
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Quadro 04: Atividades Desenvolvidas no Processo de Criação de Spin-offs 

Fases Atividades Desenvolvidas 

Geração 
da 

Ideia 

 O empreendedor localiza uma oportunidade de negócios, utilizando parte de seu 
tempo para desenvolver uma ideia inovadora (GARTNER, 1985; GARTNER; 
MITCHELL; VESPER, 1989);  Reconhecimento de uma oportunidade e interesse de iniciar um negócio 
(REYNOLDS, 2001);  Identificação de ideias e avaliação de sua viabilidade tecnológica e potencial 
comercial (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  Identificação de oportunidades, desenvolvimento da ideia, e decisão de criar uma 
empresa (BORGES; FILION; SIMARD, 2010). 

Finalização 
do 

Projeto 

 O empreendedor acumula conselhos de consultores, bancos ou amigos, e começa a 
busca por recursos, empréstimos ou suprimentos (GARTNER, 1985; GARTNER; 
MITCHELL; VESPER, 1989);  Formação de um time empreendedor e busca por informações que possibilitem o 
desenvolvimento de um plano de negócios e projeções sobre receita, fluxo de caixa e 
ponto de equilíbrio (REYNOLDS, 2001);  Redação de um plano de negócios e construção de um protótipo do que será 
comercializado pela empresa, que possam servir tanto como ferramentas estratégicas 
de estimação de investimentos necessários, custos operacionais e retornos esperados, 
quanto como para formar uma imagem da nova empresa perante bancos e 
investidores (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  Busca por infraestrutura adequada ou espaço de negócios adequado para a criação da 
nova empresa, pelo processo de incubação, seja dentro da universidade ou em 
laboratórios de pesquisa a ela relacionados (CLARYSSE; WRIGHT; LOCKETT et 
al., 2005);  Redação do plano de negócios, formação de uma equipe empreendedora e aporte de 
recursos financeiros (BORGES; FILION; SIMARD, 2010). 

Lançamento 
do 

Spin-off 

 O empreendedor constrói uma organização (GARTNER, 1985);  Comprometimento pessoal dos membros da equipe, com maiores investimentos de 
tempo e recursos, quando “o brilho do olhar empreendedor” começa a aparecer e a 
empresa realiza suas primeiras vendas (REYNOLDS; MILLER, 1992);  Aquisição de matérias-primas e suprimentos, equipamentos ou instalações, registro 
legal da firma, contratação dos primeiros funcionários e recebimento de recursos 
advindos das primeiras vendas de seus produtos ou serviços (REYNOLDS, 2001);  Acesso a recursos intangíveis (experiência, formação de boas redes sociais) e 
tangíveis (dinheiro, materiais, equipamentos) (NDONZUAU; PIRNAY; 
SURLEMONT, 2002);  Constituição legal da empresa, desenvolvimento dos primeiros produtos ou serviços 
e realização das primeiras vendas (BORGES; FILION; SIMARD, 2010). 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

 O empreendedor responde ao governo e à sociedade (GARTNER, 1985);  Geração de vantagens para a economia local, seja pela criação de empregos, novos 
investimentos, impostos, ou renovação econômica e dinamismo empreendedor 
(NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  Atividades de reorganização da empresa, pelo processo contínuo de avaliação de 
novas tecnologias, produtos e serviços, que confere à empresa sua independência e 
identidade própria (VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004);  Busca por novos financiamentos, atividades de promoção e marketing e gestão da 
nova empresa (BORGES; FILION; SIMARD, 2010). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 

 

Cabe ressaltar também que embora essas atividades sejam geralmente relacionadas a fases 

específicas do processo de criação de spin-offs, uma mesma atividade pode confundir-se com 

fases distintas desse processo. O modelo de “funil” proposto por Clarysse, Wright e Lockett et 
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al. (2005) é um exemplo desse aspecto das atividades realizadas em cada fase do processo de 

spin-off e, para os autores, essas atividades inclusive podem variar de acordo com o tipo de 

organizações e o status das pessoas envolvidas, a quantidade de recursos disponíveis e as 

diferentes estratégias de incubação utilizadas. 

 

Além disso, uma série de atividades podem ser relacionadas a cada uma das fases de 

desenvolvimento do spin-off. Em seu estudo sobre o processo de criação de novas empresas, 

Borges, Filion e Simard (2008) combinam algumas das principais fases apontadas por outros 

pesquisadores, e discutem quais atividades são desempenhadas em cada uma das fases de 

criação de uma nova empresa. Apontam como as atividades mais citadas em trabalhos 

anteriores: (1) a identificação de oportunidades de negócios; (2) o desenvolvimento da ideia 

para uma nova empresa; (3) a formatação do plano de negócios; (4) o desenvolvimento do 

primeiro produto; (5) a contratação dos primeiros empregados; e (6) a comercialização dos 

produtos desenvolvidos. Pela perspectiva de Borges, Filion e Simard (2008), é através dessas 

atividades que as novas empresas podem avançar de uma fase de desenvolvimento para outra. 

 

Ainda, durante essas fases, as atividades realizadas pelas novas empresas podem sofrer 

influências internas e externas, em virtude das próprias características dos spin-offs que, para 

avançarem de uma fase para outra em seu processo de desenvolvimento, precisam superar as 

dificuldades e problemas decorrentes do seu processo de criação, seja pelo ambiente 

competitivo no qual essas empresas estão inseridas, ou pelo grau de exposição que indivíduos 

envolvidos têm em relação à tecnologia ou conhecimento transferido entre a organização-mãe 

e o spin-off (SCHEUTZ, 1986; ROBERTS, 1991; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). 

 

2.5 DIFICULDADES DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SPIN-OFFS 

 

As dificuldades enfrentadas pelos spin-offs são geralmente relacionadas com certas atividades 

desenvolvidas em cada uma das fases do seu processo de criação, e devem ser superadas para 

que um spin-off avance de uma fase para outra (SCHEUTZ, 1986; NDONZUAU; PIRNAY; 

SURLEMONT, 2002; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; WRIGHT; LOCKETT, 

2005). 

 

Scheutz (1986) estudou os eventos críticos que ocorrem durante as fases de desenvolvimento 

de um spin-off. Para o autor, esses eventos são influenciados pelas características dos entes 
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envolvidos no processo e são o que vão definir o sucesso ou o fracasso da nova empresa. De 

acordo com Scheutz (1986), os spin-offs sofrem a influência da organização-mãe – 

localização, incentivos –, de fatores externos – sociedade, mercado, infraestrutura – ou 

mesmo do próprio empreendedor – idade, família, educação, experiência.  

 

A estruturação dos eventos críticos proposta por Scheutz (1986) coloca os problemas 

enfrentados por empreendedores como fatores determinantes para o sucesso ou fracasso do 

novo negócio, mas também destaca que o empreendedor, por suas características, desempenha 

melhor o papel criativo diante de uma estrutura menos formal ou mecanicista, de maneira que 

o desenvolvimento do spin-off para fases mais adiantadas do seu ciclo de vida, e consequente 

mudança necessária no papel do novo empresário, que de criador passa a ser gestor do 

negócio, podem ser um impedimento para a nova empresa. 

 

Essas influências, segundo defende Scheutz (1986), culminam com o que o autor chama de 

evento crítico 1, que está relacionado a fatores como burocracia, conhecimento, ideias, 

produtos ou recursos disponíveis, e irão definir o tipo de spin-off que será criado. Nos eventos 

críticos subsequentes, problemas envolvendo a tomada de decisões, o lançamento do novo 

negócio ou a forma como o empreendedor enfrente crises irão definir o futuro da nova 

empresa. 

 

Do mesmo modo, Roberts (1991) argumenta que forças econômicas e de mercado podem 

influenciar a forma como uma tecnologia será transferida de uma organização para outra, 

embora o autor exclua de seu modelo esses aspectos, estando mais interessado, por seu foco 

na figura do empreendedor, em como ocorre a transferência de tecnologia e conhecimento 

entre as organizações envolvidas no processo de spin-off. 

 

Scheutz (1986), por outro lado, traz à sua análise os aspectos relacionados à atuação das 

forças econômicas, argumentando que um dos eventos críticos a ser destacado são as 

mudanças inerentes ao mercado, à busca pelo capital e por parcerias, num processo que, 

baseado na probabilidade de sucesso do negócio, fará o empreendedor decidir se continua ou 

não o negócio. Ainda, adiante, o empreendedor tende a se sentir motivado quando o desafio é 

criar o novo negócio, ou seja, quando a firma se torna maior e adquire características 

mecanicistas, na fase administrativa, ela pode já não ser de interesse para o empreendedor, 

diante de suas características de pessoa inovadora. 
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Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) também acrescentam a seu modelo de valorização do 

spin-off acadêmico o que eles chamam de dificuldades, impedimentos, fontes de resistência 

ou problemas. Nesse sentido, cada uma das fases de desenvolvimento de um spin-off 

apresenta momentos críticos que, tal qual num processo de seleção natural, irão definir se a 

nova empresa passará ou não para uma outra fase de seu processo de desenvolvimento. Para 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), fica evidente que nem toda ideia ou identificação de 

oportunidades resultará na criação de um negócio, e nem todo novo negócio alcançará o 

patamar de geração de valor econômico. 

 

Já o conceito de junções críticas proposto no modelo de Vohora, Wright e Lockett (2004) 

coloca entre cada uma das fases de desenvolvimento do spin-off os momentos críticos que 

devem ser superados pela nova empresa. Assim, para Vohora, Wright e Lockett (2004), a 

passagem de uma fase para outra requer a superação dessas “junções”, ou seja, vencer um 

problema crítico que impede a empresa de atingir a próxima fase de desenvolvimento. 

 

Essas junções críticas estão entre cada uma das fases de desenvolvimento dos spin-offs e 

representam a ligação entre elas, de forma que, por exemplo, entre a fase de pesquisa e a fase 

de enquadramento de uma oportunidade existe a necessidade de se superar a barreira do 

reconhecimento de uma oportunidade de negócio; da mesma forma que a passagem da fase de 

construção para a fase de pré-organização requer o compromisso empreendedor das partes 

envolvidas. 

 

Pela ideia de Vohora, Wright e Lockett (2004), essas junções críticas estão especialmente 

relacionadas a conflitos de interesses que podem surgir entre universidades e acadêmicos ou 

empreendedores. Os autores argumentam que de um lado existe a universidade, com seus 

recursos limitados e ambiente historicamente não comercial, e de outro os empreendedores, 

muitas vezes ainda sem habilidades comerciais. Ressaltam ainda o papel chave dos 

investidores externos e dos “anjos” na consolidação dessas empresas e na superação das 

junções críticas. 

 

De acordo com o modelo proposto por Vohora, Wright e Lockett (2004), as fases de 

desenvolvimento do spin-off são divididas em: (1) pesquisa; (2) enquadramento da 

oportunidade; (3) pré-organização; (4) reorientação; e (5) retornos sustentáveis. As junções 

críticas entre cada uma dessas fases, por sua vez, estão divididas em: (a) reconhecimento de 
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oportunidade; (b) comprometimento empreendedor; (c) limiar de credibilidade; e (d) limiar de 

sustentabilidade. 

 

Para Wright e Lockett (2005), o modelo criado em seu trabalho anterior leva em consideração 

a forma como os spin-offs se desenvolvem ao longo do seu ciclo de vida, numa abordagem 

baseada em recursos, que identifica as junções ou momentos críticos como problemas que 

surgem por causa de deficiências nas capacidades internas das empresas relativas ao acesso a 

capital social e outros recursos. Assim, o processo de desenvolvimento dessas empresas é 

iterativo, num movimento que requer das partes envolvidas um ajustamento contínuo. 

 

Borges, Filion e Simard (2008), por sua vez, discutem os jovens empreendedores em 

particular, na faixa etária entre 18 e 34 anos, e apontam como características que os 

diferenciam de empreendedores mais velhos: (1) a falta de experiência administrativa ou de 

cursos nas áreas de marketing, finanças e inovação; (2) o pouco acesso ao capital e menor 

faturamento das empresas; (3) dificuldades para redigir o plano de negócios; (4) o longo 

processo de criação da nova empresa; e (5) a necessidade de desempenharem diversos papéis 

dentro da empresa, mesmo com pouca ou nenhuma experiência. 

 

De fato, são essas características que fazem dos estudantes empreendedores um grupo em 

especial a ser estudado. Contudo, como defendem Åstebro, Bazzazian e Braguinsky (2012), o 

conhecimento sobre o papel da universidade no apoio à criação de empresas por estudantes 

ainda é insipiente, em virtude da pouca atenção que é dada a esse tipo de spin-off em 

particular. 

 

Assim, tendo como base o que a literatura sobre spin-offs universitários mostra sobre as 

especificidades dessas empresas, buscou-se relacionar cada uma das fases do modelo de 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) com as dificuldades características dessas empresas 

nascentes. 

 

O quadro a seguir aponta as principais dificuldades do processo de criação de spin-offs 

apontadas na literatura. 
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Quadro 05: Dificuldades do Processo de Criação de Spin-offs 

Fases Dificuldades 

Geração 
da 

Ideia 

 Superação da barreira relativa à cultura acadêmica, que ainda não é voltada para a 
exploração comercial do conhecimento oriundo da universidade (NDONZUAU; 
PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  A discrepância entre o conhecimento tecnológico e o conhecimento de mercado 
existente entre os membros da universidade faz com que novas empresas tenham 
dificuldade em identificar oportunidades que realmente atendam a uma demanda do 
mercado (VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). 

Finalização 
do 

Projeto 

 Problemas relacionados tanto à efetividade da proteção intelectual das ideias geradas 
nas universidades quanto aos custos para desenvolvimento de protótipos ou de um 
plano de negócios (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002). 

Lançamento 
do 

Spin-off 

 Dificuldade em conseguir recursos e manter o relacionamento com a organização-
mãe, que pode ver a criação do spin-off como resultado final de sua atuação 
(NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  A formação de uma rede de contatos é um grande desafio para os estudantes 
empreendedores que, por serem pouco conhecidos e originados de um ambiente 
universitário, na maior parte dos casos ainda não detêm nem contatos de negócios e 
de financiamento, nem detêm a credibilidade necessária perante o mercado 
(BAILETTI, 2011; BORGES; FILION, 2012);  Dificuldades para realização das primeiras vendas, pela falta de envolvimento de 
clientes no processo de criação de produtos (BORGES; FILION, 2012). 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

 Risco da nova empresa não ser capaz de explorar todo o seu potencial 
(NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002);  Falta de habilidade para reconhecer oportunidades e ameaças e tomar decisões num 
ambiente de incertezas (VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004);  Embora a herança trazida da organização-mãe, como aprendizado, capacidades e 
tecnologia, sejam uma vantagem inicial para a nova empresa, essa influência pode 
causar inércia e resistência à mudança no spin-off quando este chega nas últimas 
fases de seu desenvolvimento (FERRIANI; GARNSEY; LORENZONI, 2012). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 

 

As dificuldades apontadas anteriormente são agravadas, no caso dos spin-offs estudantis, em 

virtude das próprias características do jovem empreendedor que, segundo Borges, Filion e 

Simard (2008), encontram dificuldades adicionais no processo de criação de suas empresas, se 

comparados a outros empreendedores de mais idade. 

 

2.6 O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO APOIO AOS SPIN-OFFS ESTUDANTIS 

 

De acordo com Carlsson, Acs e Audretsch et al. (2009), atualmente a economia dos países é 

cada vez mais dependente do conhecimento que pode ser convertido em algum tipo de 

atividade econômica, e esses mecanismos de conversão, dependentes de arranjos 

institucionais e do tipo de conhecimento gerado, evoluíram ao longo do tempo, de maneira 

que esses diferentes arranjos podem explicar porque, às vezes, um alto investimento em 

pesquisa e desenvolvimento nem sempre resulta em crescimento econômico. Os autores 
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defendem, observando a evolução histórica das universidades nos Estados Unidos, que estas 

estiveram orientadas para a aplicação prática do conhecimento acadêmico, numa forte 

interação com a indústria. 

 

Nesse sentido, a universidade tem papel de destaque no apoio à criação de empresas por 

estudantes. Assim, o ensino da inovação e do empreendedorismo se tornou parte da matriz 

curricular de várias universidades, sendo este um importante instrumento para a qualidade dos 

negócios criados, e que, em virtude da relevância da educação empreendedora para as 

economias nacionais, justifica os investimentos governamentais que são feitos (HARKEMA; 

SCHOUT, 2008). 

 

Também, a atuação da universidade tem destaque visto que cursos voltados ao 

empreendedorismo ofertados pelas instituições de ensino podem ser fundamentais para que 

estudantes desenvolvam o interesse empreendedor (MUELLER, 2011; ESCOBEDO; 

CASERO; MOGOLLÓN et al., 2011). Ainda segundo Mueller (2011), atividades 

relacionadas à educação empreendedora na universidade, tal qual o incentivo para que 

estudantes criem seus próprios planos de negócio e os apresentem à classe, podem contribuir 

para que esses estudantes desenvolvam seu aprendizado através da experiência prática. Desse 

modo, seguindo Harkema e Schout (2008), Mueller (2011) e Escobedo, Casero e Mogollón et 

al. (2011), pode-se afirmar que o tipo de ambiente existente na universidade será 

preponderante para que estudantes possam amadurecer a ideia de criar uma nova empresa. 

 

De acordo com Bailetti (2011), os estudantes empreendedores primeiramente se utilizam dos 

conhecimentos adquiridos no ambiente da universidade para desenvolver habilidades voltadas 

à criação de empresas e, da mesma forma, utilizam-se da credibilidade da organização-mãe 

para conseguirem acesso aos recursos necessários à criação da nova empresa ou criar laços e 

redes de relacionamento, e formar suas equipes empreendedoras. 

 

O autor discorre ainda discorre sobre os fatores que podem favorecer ou inibir o 

empreendedorismo estudantil na universidade, destacando como contribuintes o 

conhecimento tecnológico adquirido, a parte desse conhecimento que pode ser comercializado 

e as capacidades individuais dos estudantes; e destacando como inibidores as barreiras 

institucionais presentes na universidade, que incluem preconceitos relacionados à atividade 

empreendedora, tensões oriundas do novo papel institucional da universidade e a falta de 
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pessoas na universidade com experiência de negócios, além das barreiras regionais, 

relacionadas aos aspectos legais, financeiros e à formação de parcerias. 

 

Borges e Filion (2012), por sua vez, argumentam que os spin-offs universitários, se 

comparados a outras empresas de base tecnológica, têm como particularidade o fato de 

normalmente contarem com o apoio de uma universidade ou de incubadoras de empresas a 

elas relacionadas, que no Brasil constituem um dos principais veículos de apoio às empresas 

tecnológicas nascentes. Dentre as formas de apoio, conforme apontam os autores, têm 

destaque a atuação das incubadoras de empresas, o acesso a cursos voltados ao 

empreendedorismo e gestão empresarial oferecidos pela universidade ou pela incubadora, 

além do apoio no processo de estruturação do plano de negócios da nova empresa. 

 

Igualmente, as incubadoras e parques tecnológicos são considerados habitats de inovação, e 

no Brasil, além das cerca de 400 incubadoras de empresas em atividade, que apoiam mais de 

6 mil empresas, existem 25 parques tecnológicos em operação e mais 74 em fase de projeto 

(ANPROTEC, 2011). Para Raupp e Beuren (2009), as incubadoras oferecem um ambiente 

propício para que uma nova empresa possa se desenvolver, uma nova dimensão institucional 

capaz de ligar a universidade à indústria, na criação de sistemas regionais de inovação. 

 

Além disso, Rasmussen e Borch (2010) identificam três capacidades das universidades que 

podem facilitar o empreendedorismo e a criação de spin-offs: (1) criar novos caminhos de 

ação; (2) equilibrar interesses acadêmicos e comerciais; e (3) integrar novos recursos. Assim, 

a primeira capacidade está relacionada a como a universidade pode ser capaz de explorar 

novas ideias; a segunda capacidade diz respeito à necessidade de que se crie no ambiente 

acadêmico um equilíbrio entre os interesses acadêmicos e comerciais da universidade e dos 

empreendedores; e a terceira característica, finalmente, está relacionada à capacidade da 

universidade em atrair recursos, através de redes de contatos com a indústria e investidores. 

Esta última capacidade está em consonância com o conceito de hélice tripla proposto por 

Etzkowitz (2003; 2005), ou seja, o relacionamento entre universidade, Estado e indústria. 

 

Ainda de acordo com Etzkowitz (2003), tal mudança de paradigmas na forma de atuação da 

universidade passa por questões de cunho ético e moral, e acabam por gerar conflitos de 

interesses entre as partes envolvidas, especialmente dos professores que vêem o 

distanciamento do ensino e o esforço maior em pesquisa como um “abandono” do papel dos 



39 
 

professores como educadores e, de outro lado, o risco da interferência externa na 

universidade, que pode acabar por ditar o que deve ou não ser pesquisado. O autor ressalta, 

contudo, que o surgimento do conflito não é de todo um mal, mas pode ser um sintoma de que 

algo está mudando no papel da organização. 

 

Dessa forma, Etzkowitz (2003) diz que a mudança institucional do papel da universidade e a 

maneira de resolver esses conflitos estão relacionadas a dois possíveis modelos de atuação. 

Num primeiro momento a existência de um modelo que separa a atividade acadêmica da 

atividade de negócios e, após este, um modelo de integração que gradualmente coloca as 

atividades de negócios no espectro de atuação amplo da universidade enquanto instituição. 

 

No entanto, em certos casos, apesar da existência de uma estrutura de apoio aos estudantes, 

parece ainda haver um distanciamento entre a realidade desejada e a realidade prática, tendo 

em vista que as universidades ainda não estão preparadas para atender às expectativas dos 

spin-offs, por sua falta de experiência de mercado (VOHORA, WRIGHT e LOCKETT, 2004; 

MUSTAR, RENAULT e COLOMBO et al. 2006; SANTOS e TEIXEIRA, 2012). 

 

Mueller (2011) defende que ainda que se saiba que cursos de empreendedorismo podem vir a 

influenciar a intenção empreendedora dos estudantes, tem sido dada pouca atenção sobre 

quais tipos de conteúdos nesses cursos são mais efetivos. Mueller (2011) argumenta que o 

tipo de método de ensino a ser utilizado pelos educadores deve ter características exploradoras 

e interativas, e que a atitude dos estudantes em relação ao empreendedorismo nesses cursos 

depende: (a) da experiência prática vivenciada; (b) das atividades de planejamento, 

relacionadas a planos de negócios e ideias para novos negócios; (c) do ensino orientado para 

os estudantes, com professores tendo a função de suporte às atividades desempenhadas pelos 

estudantes; e (d) de processos de feedback existentes durante os cursos. 

 

Assim, os estudantes conseguem, através da universidade, vencer o que Rasmussen, Mosey e 

Wright (2011) chamam de limiar de credibilidade. Além disso, tanto Clarysse e Moray (2004) 

quanto Vohora, Wright e Lockett (2004) destacam no processo de criação de spin-offs, de 

uma maneira geral, a imagem do “campeão”, a pessoa que será capaz de prover à nova 

empresa a capacidade empreendedora, centrada no comprometimento dos membros da 

equipe. 
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Ainda, segundo Bernstein e Carayannis (2011), a pesquisa atual na área de empreendedorismo 

sugere que estudantes com algum tipo de educação empreendedora são empreendedores de 

maior sucesso do que outros que não tiveram a oportunidade de participar desses cursos. 

Assim, Bernstein e Carayannis (2011) apontam que os cursos de empreendedorismo para têm 

ganhado cada vez mais espaço na universidade, em parte porque os estudantes buscam obter 

um tipo de conhecimento que possa servir de base para futuras empresas. 

 

O quadro a seguir destaca, com base na literatura existente, como a universidade atua no 

apoio aos spin-offs estudantis em cada uma das fases do seu processo de criação. 

 

Quadro 06: O Papel da Universidade no Apoio aos Spin-offs Estudantis 

Fases Papel da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Nesta fase a universidade pode apoiar os spin-offs estudantis por sua capacidade em 
propiciar aos estudantes empreendedores uma atmosfera voltada ao empreendedorismo, 
porque:  Conhecimentos tecnológicos proporcionados pela universidade aos estudantes 

podem originar ideias de negócio (ETZKOWITZ, 2003);  A inovação e o empreendedorismo foram incorporados na matriz curricular das 
universidades (HARKEMA e SCHOUT, 2008);  Cursos voltados ao empreendedorismo podem ajudar a desenvolver nos estudantes 
uma intenção empreendedora (ESCOBEDO, CASERO e MOGOLLÓN et al., 2011; 
MUELLER, 2011). 

Finalização 
do 

Projeto 

Nesta fase a universidade pode de transferir o know-how que ainda falta aos estudantes 
pouco experientes, através da:  Disponibilização de laboratórios e outras formas de apoio para os estudantes 

desenvolverem um protótipo do que seria o produto principal ou inovação 
comercializada pela nova empresa (NDONZUAU, PIRNAY e SURLEMONT, 
2002);  Atividade prática de redação de planos de negócios desenvolvidas na universidade, 
com feedback de professores e colegas de turma, além de outras formas de 
consultoria que ajudam na formatação do projeto do empreendedor (MUELLER, 
2011);  Atuação no apoio aos spin-offs de base tecnológica, através das incubadoras, do 
acesso a cursos, e do apoio no processo de estruturação do plano de negócios da 
nova empresa (BORGES e FILION, 2012); 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Nesta fase a universidade atua no apoio aos estudantes empreendedores pela sua 
capacidade em:  Ajudar na formação de uma rede de contatos para os estudantes que, ainda pouco 

experientes, têm um problema de credibilidade perante o mercado (BAILETTI, 
2011; BORGES e FILION, 2012);  Atrair recursos privados e públicos para as empresas nascentes (ETZKOWITZ, 
2003; RASMUSSEN e BORCH, 2010; BAILETTI, 2011). 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Nesta fase a universidade, enquanto organização-mãe, vê o spin-off estudantil 
gradualmente tornar-se independente e sair do ambiente da universidade para o ambiente 
de mercado, de forma que sua atuação se destaca por:  Sua capacidade de manter algum tipo de elo com a nova empresa e, desse modo, 

acompanhar e dar suporte à reestruturação necessária para que o spin-off se 
consolide enquanto empresa independente (VOHORA, WRIGHT e LOCKETT, 
2004). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2001, p. 83), o método pode ser descrito como o “conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. Assim, nesta seção são apresentados 

os procedimentos e técnicas que foram utilizadas para a execução da pesquisa. 

 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

As questões de pesquisa servem para nortear o trabalho do investigador e ajudá-lo a 

identificar a natureza do problema de pesquisa ou tema de estudo (TRIVIÑOS, 1995; 

COLLIS; HUSSEY, 2005). Assim, com o objetivo de tratar da lacuna existente na literatura 

sobre spin-offs, que ainda trata pouco da relevância dos estudantes nesse processo, o presente 

estudo buscou responder às seguintes questões de pesquisa: 

 

1. Quais as características dos spin-offs estudantis de base tecnológica? 

2. Quais as dificuldades enfrentadas pelos estudantes no processo de criação dos spin-offs? 

3. Como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis? 

 

3.2 NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1999) apresentam o debate sobre como a filosofia influencia 

na concepção da pesquisa, e apontam que a compreensão das questões filosóficas é útil para o 

pesquisador, no sentido de esclarecer, desde os passos iniciais de pesquisa, quais métodos são 

mais apropriados para cada estudo. Assim, definem o positivismo como a ideia de que o 

mundo social existe externamente, e que este deve ser estudado segundo métodos objetivos, e 

apontam que a fenomenologia é uma superação deste, uma concepção filosófica que parte da 

ideia de que a realidade é socialmente construída segundo critérios subjetivos. 

 

Saunders, Lewis e Thornhill (2007) igualmente trazem o debate entre positivismo e 

fenomenologia e sobre como essas instâncias filosóficas orientam a pesquisa segundo as 

visões de mundo de cada pesquisador. Nesse sentido, definem o pesquisador positivista como 

aquele que vê o mundo social como se regido pelas leis de causa e efeito do mundo natural, ao 
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passo que o pesquisador fenomenologista seria aquele que é crítico às concepções positivistas, 

dada a complexidade das interações sociais humanas, que não deveriam ser estudadas 

segundo leis genéricas de causa e efeito da mesma forma que nas ciências naturais. 

 

Também, para Bryman e Bell (2011), uma das principais tradições contrárias ao positivismo é 

a fenomenologia, que traz a ideia do pesquisador em ciências sociais como alguém que estuda 

fenômenos internos ao ser humano, a maneira como os indivíduos percebem o mundo e, 

sendo o pesquisador parte integrante dessa realidade sociamente construída, também a 

maneira como este último entende e interpreta o significado da ação humana e o mundo social 

dos indivíduos estudados. 

 

Dessa forma, uma instância filosófica adequada para guiar esta pesquisa é a fenomenologia, 

visto que fenômenos sociais humanos foram estudados dentro de um contexto complexo, que 

envolve a interação de diversos atores, desde a universidade até os estudantes em seu papel de 

empreendedores e como elementos chave no processo de criação de spin-offs estudantis. 

 

Além desses aspectos, o paradigma fenomenológico tem no método indutivo um caminho de 

análise dos significados e situações (EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 1999). Por essa 

perspectiva, conforme defende Eisenhardt (1989), o método indutivo é adequado quando se 

busca a construção ou ampliação de uma teoria a partir dos dados de uma pesquisa, e se 

mostra a abordagem adequada para novos tópicos de estudo. Igualmente, Neuman (1997) 

defende que para estudos cujos propósitos são entender um novo tópico ainda pouco estudado 

e descrever, a partir de ideias iniciais, um fenômeno social, as pesquisas dos tipos exploratória 

e descritiva são as mais apropriadas, respectivamente. 

 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, pode ser vista como a estratégia que dá ênfase mais às 

palavras do que aos elementos estatísticos, numa abordagem predominantemente indutiva 

que, pelo enfoque na forma como o indivíduo interpreta o mundo que o circunda, rejeita as 

práticas do modelo positivista de pesquisa científica e vê a realidade social como uma 

construção oriunda dessas percepções individuais (BRYMAN; BELL, 2011). 

 

Assim, ainda que parta de categorias pré-definidas ou constructos a priori, o presente estudo 

pode ser categorizado como exploratório-descritivo, de natureza qualitativa. Detém 

características exploratórias em virtude da literatura atual sobre spin-offs universitários, que 
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ainda é insipiente em relação aos spin-offs estudantis, o que faz com que ainda se saiba pouco 

sobre o papel da universidade no apoio a esses spin-offs em especial; ainda, possui 

características descritivas porque se fundamenta num quadro teórico de processos já 

conhecido – spin-offs universitários – para estudá-los de forma mais ampla e descrevê-lo por 

um novo e diferente olhar – incluindo os spin-offs estudantis, ainda pouco estudados na 

literatura sobre o tema; e de natureza qualitativa pela sua ênfase nos relatos e percepções dos 

atores envolvidos, como uma forma de construção teórica a partir de suas visões de mundo. 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

A estratégia de pesquisa adotada neste estudo foi a de estudos de casos múltiplos. Conforme o 

proposto por Yin (2001), o estudo de caso mostra-se como a estratégia mais adequada quando 

o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos estudados e estes representam fenômenos 

contemporâneos inseridos num determinado contexto, e o projeto de casos múltiplos é capaz 

de, pela lógica da replicação, contribuir para o desenvolvimento de uma estrutura teórica mais 

rica, convincente e robusta. 

 

Na visão de Eisenhardt (1989), trata-se de uma estratégia de pesquisa que tem seu enfoque 

direcionado para o entendimento da dinâmica de um fenômeno em sua singularidade, e que 

permite ao pesquisador: (1) ganhar familiaridade com os dados obtidos na pesquisa de casos 

em particular, para filtrar informações que sejam relevantes e; (2) pela análise entre casos, 

forçar o pesquisador a ver seu objeto de estudo por múltiplas lentes e, assim, aumentar as 

chances de que o resultado final da pesquisa seja a geração de uma teoria precisa e confiável. 

 

Conforme argumenta Eisenhardt (1989), tal processo interativo de comparação sistemática 

entre casos contribui para que o pesquisador seja capaz de enquadrar evidências que 

expliquem cada constructo, indo além do que é obviamente descrito, permitindo que se 

encontrem evidências por trás das relações estruturadas num primeiro momento. 

 

Dessa maneira, tendo em vista a complexidade do processo de desenvolvimento dos spin-offs, 

objetos de estudo desta pesquisa, o estudo de casos múltiplos mostrou-se como a estratégia 

adequada para responder a questão de pesquisa proposta neste estudo. 
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3.4 PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASOS 

 

Yin (2001) descreve a estratégia de estudo de caso como uma estratégia de pesquisa empírica 

que sofreu preconceitos na academia, por sua suposta falta de rigor, evidências equivocadas e 

pouca base para generalização científica, e que parte desse preconceito se deve ao fato de ser 

muito difícil realizar bons estudos de caso. O autor defende que, além de habilidades 

específicas necessárias ao pesquisador – capacidade de perguntar, ser bom ouvinte, ter 

flexibilidade, conhecer as questões estudadas e ser imparcial – é necessário também que o 

pesquisador elabore um protocolo que sirva para orientar a pesquisa desde as etapas 

preliminares até a pesquisa de campo e posterior análise dos casos, sendo o protocolo uma das 

principais táticas para aumentar a confiabilidade do estudo de caso. 

 

Para Yin (2001), o protocolo deve conter: (1) uma visão geral do projeto de estudo de caso; 

(2) descrever os procedimentos de campo; (3) apresentar as questões do estudo de caso; e (4) 

um guia para o relatório do estudo de caso. 

 

Assim, na presente pesquisa, o protocolo do estudo de casos conteve os seguintes aspectos: 

 

 Identificação de empresas que se enquadrem nos critérios que se pretendem pesquisar; 

 Agendamento de entrevistas com estudantes empreendedores e gestores universitários; 

 Apresentação de „termo de consentimento‟, que deve ser assinado pelo entrevistado, a 

fim de explicar as motivações do estudo e garantir o sigilo das informações obtidas; 

 Realização de entrevistas com roteiro semiestruturado, que devem ser gravadas; 

 A entrevista gravada deve ser transcrita com o auxílio do software Express Scribe; 

 Envio das transcrições aos entrevistados, juntamente com novas questões pendentes;  

 A análise qualitativa das transcrições foi feita com o auxílio do software NVivo 10;  

 A partir das codificações no NVivo 10 devem ser criadas fichas-síntese dos casos; 

 Envio das fichas-síntese aos entrevistados para as devidas revisões do caso; 

 Redação do relatório final com base nas fichas-síntese, observando-se as fases do 

processo de criação do spin-off estudantil, as dificuldades relacionadas a cada uma 

dessas fases, além da atuação da universidade na superação das mesmas; 

 Após a análise individual dos casos, deve ser feita a análise comparativa entre casos; 
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3.5 CRITÉRIOS DE VALIDADE E CONFIABILIDADE 

 

Para Eisenhardt (1989), a comparação entre conceitos e teoria já existentes na literatura é 

fundamental na construção de uma teoria. Nesse sentido, para a autora, busca-se na pesquisa 

de estudos de caso a identificação entre o que é similar ou contraditório com a literatura pré-

existente e, com isso, aumenta-se a confiabilidade, validade interna, generalização e o nível 

conceitual da nova teoria. Cabe ainda ressaltar que, conforme exposto tanto por Eisenhardt 

(1989) quanto por Yin (2001), o tipo de generalização buscada nos estudos de caso é a 

generalização teórica ou analítica, ou seja, os resultados obtidos no estudo de casos devem ser 

comparados à luz de alguma teoria, seja esta uma teoria emergente ou uma teoria conflitante. 

 

Ainda, para Yin (2001), quatro testes são utilizados quando se avalia a qualidade de uma 

pesquisa social empírica, a saber: (a) validade do constructo; (b) validade interna; (c) validade 

externa; e (d) confiabilidade. O quadro a seguir apresenta os tipos de testes, suas definições e 

a tática que foi utilizada neste estudo para que os critérios dispostos nos testes de qualidade 

fossem atendidos. 

 

Quadro 07: Critérios de Validade e Confiabilidade 

Teste Definição Tática que foi utilizada 

Validade do Constructo 

Busca averiguar se as medidas 
operacionais estão em conformidade 
com os conceitos apresentados no 
estudo 

Utilização de várias fontes de 
evidências (entrevista e documentação), 
encadeamento de evidências, e revisão 
do relatório final pelos informantes 

Validade Interna 
Busca o estabelecimento de relações 
causais 

Aplicável somente a estudos 
explanatórios, não se aplica à lógica 
deste estudo exploratório-descritivo 

Validade Externa 

Busca estabelecer até que ponto as 
descobertas do estudo de caso podem 
ser generalizáveis para além do caso 
em questão 

A generalização do estudo de caso é do 
tipo analítica, ou seja, os resultados da 
pesquisa foram relacionados e 
generalizados a uma teoria mais 
abrangente 

Confiabilidade 

Busca demonstrar que tanto os 
procedimentos adotados no estudo 
quanto os resultados podem ser 
repetidos, obtendo-se os mesmos 
resultados 

Os procedimentos adotados no estudo 
seguiram o disposto no protocolo de 
estudo de casos, de maneira que, se 
outra pesquisa for conduzida seguindo 
os procedimentos descritos, será 
possível chegar a resultados 
semelhantes 

Fonte: Adaptado de Yin (2001). 
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3.6 FONTES DE EVIDÊNCIAS E UNIDADES DE ANÁLISE 

 

Conforme Eisenhardt (1989), quando se constrói uma teoria a partir de estudos de caso é 

preciso comparar os conceitos, teorias ou hipóteses emergentes com a literatura existente 

sobre o tema. Nesse sentido, busca-se pela identificação do que é similar ou contraditório nos 

achados e, dessa forma, reforçar a confiabilidade, a validade interna, a generalização e o nível 

conceitual da teoria emergente (EISENHARDT, 1989). 

 

Assim, embora não seja uma fonte de evidências propriamente dita, mas uma parte do 

processo de construção de uma pesquisa científica, a pesquisa bibliográfica se mostra como 

uma etapa fundamental nos estudos de casos, e a presente pesquisa buscou, em sua etapa de 

análise, comparar as evidências obtidas em campo com as evidências já existentes na 

literatura, num movimento de volta para a teoria que se mostra pertinente numa pesquisa de 

estudos de caso. Além disso, seguindo o argumento de Yin (2001) de que a coleta de dados 

deve ser orientada pela utilização de várias fontes de evidências que possam convergir para 

um encadeamento que ligue as questões de pesquisa aos dados coletados e às conclusões, as 

fontes de evidências mais adequadas para o presente estudo foram: (a) entrevistas; e (b) 

documentação. 

 

Nesse sentido, foram entrevistados seis estudantes empreendedores que fundaram os spin-offs 

estudantis utilizados como casos nesta pesquisa, sendo três de cada universidade de Sergipe, 

além de dois gestores universitários ligados às incubadoras de empresas das respectivas 

universidades, e do diretor presente do parque tecnológico do estado. O quadro a seguir 

apresenta informações a respeito das entrevistas. 

 

Quadro 08: Perfil dos Participantes da Pesquisa 

Entrevistado Organização Tipo de Organização Data da Entrevista Duração 
Rubens 3E Spin-off Estudantil 06/12/2012 1h12m 
Tiago Lumentech Spin-off Estudantil 12/12/2012 0h53m 

Cleverton ITP/UNIT Universidade 24/01/2013 0h42m 
Luciana ITEC/UNIT Universidade 24/01/2013 0h36m 
Michell Mundo Zero Spin-off Estudantil 25/01/2013 1h18m 
Iracema DAD/UFS Universidade 07/02/2013 1h08m 

Maria Conceição DAD/UFS Universidade 15/02/2013 0h52m 
Marcos Wandir SergipeTec Parque Tecnológico 19/02/2013 1h14m 

Arthur FourPro Spin-off Estudantil 22/02/2013 0h48m 
Adilson Jr. WebUp Spin-off Estudantil 28/02/2013 1h06m 

Vinicius SWX Spin-off Estudantil 26/03/2013 1h15m 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012, 2013). 



47 
 

As entrevistas constituíram a mais importante fonte de evidências para esta pesquisa. Foram 

entrevistas conduzidas de maneira espontânea por meio de roteiros semiestruturados, para dar 

mais liberdade ao pesquisador de explorar novas questões à medida que estas surgiam, foram 

também gravadas em áudio para posterior transcrição. 

 

De acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2007), as entrevistas com roteiros 

semiestruturados são úteis quando o pesquisador tem uma determinada lista de temas e 

questões a serem esclarecidas e estuda organizações em contextos diferentes com um roteiro 

semelhante, de forma que as perguntas podem variar de acordo com o desenvolvimento da 

conversa e com as características particulares de cada organização estudada. 

 

Buscou-se entrevistar tanto estudantes empreendedores quanto pessoas relacionadas com as 

universidades-mãe dos spin-offs estudados, que participaram do processo de criação dos spin-

offs estudantis e que, portanto, foram capazes de relatar como se deu o apoio da universidade 

durante o processo, de modo que foi possível compreender onde, como, ou se a universidade 

atuou para ajudar os estudantes, além de onde poderia ser mais atuante. 

 

Em relação às fontes documentais, buscou-se conseguir junto às empresas e universidades que 

foram estudadas o acesso a matérias de divulgação, relatórios escritos, documentos 

administrativos e publicações em web sites, que pudessem ajudar a corroborar detalhes 

específicos com datas de acontecimentos, conseguidos a partir de outras fontes de evidências. 

Ainda conforme Saunders, Lewis e Thornhill (2007), foram esses documentos 

disponibilizados pelas organizações estudadas que, em combinação com as entrevistas como 

fontes primárias de informações, garantiram maior consistência aos relatos dos entrevistados. 

 

3.7 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS CASOS 

 

Para Eisenhardt (1989), os casos devem ser escolhidos por razões teóricas, e não estatísticas. 

Conforme aponta a autora, um dos critérios mais importantes para se escolherem casos é que 

os esforços sejam concentrados no sentido da escolha de casos teoricamente úteis para a 

pesquisa, que atendam às categorias conceituais que se pretendem estudar, e que possam 

contribuir para a replicação ou ampliação de uma teoria emergente. 
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Os casos foram escolhidos em virtude do tipo de spin-offs que foram estudados de maneira 

particular, já os gestores universitários foram escolhidos seguindo critérios de acessibilidade e 

disponibilidade. Para os casos, foram escolhidos os que atendessem aos seguintes critérios: 

 

 Ser estudante ou recém-graduado e ter criado uma empresa na incubadora de empresas 

da universidade; 

 O estudante deve ter participado de todas as fases do processo de criação da empresa; 

 A empresa deve ser um spin-off estudantil de base tecnológica; 

 

O quadro a seguir sintetiza as características das empresas estudadas. 

 

Quadro 09: Características das Empresas Estudadas 

Empresa Sócios Idade Média Fundação Área de Atuação Universidade Incubadora 
3E 4 29 2008 Eletrônica UFS CISE 

Lumentech 1 30 2004 Informática UNIT ITEC 
Mundo Zero 1 27 2007 Informática UNIT ITEC 

FourPro 3 26 2009 Consultoria UFS CISE 
WebUp 4 26 2008 Informática UNIT ITEC 
SWX 1 36 2010 Informática UFS CISE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.8 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS 

 

Kerlinger (1980) aponta a existência de dois tipos de definições: (a) constitutivas e (b) 

operacionais. De acordo com o autor, as definições operacionais atribuem algum significado a 

um constructo ou variável, de forma a especificar como estes podem ser medidos. Ao passo 

que as definições constitutivas são explicações, tais quais as definições de um dicionário, para 

palavras utilizadas numa pesquisa científica. 

 

Embora Kerlinger (1980) tenha uma visão positivista e sustente que definições constitutivas 

são inadequadas para os propósitos científicos, autores como Laville e Dionne (1999) 

defendem que a identificação e a atribuição de conceitos num determinado estudo tem como 

finalidade agrupar elementos para serem analisados de acordo com as intenções da pesquisa. 

Dessa forma, por tratar-se de um estudo de natureza qualitativa, neste tópico serão 

apresentadas as definições constitutivas que servirão como o alicerce para o entendimento dos 

termos da pesquisa. 
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Spin-off Estudantil 

 

Empresas criadas por estudantes para explorar comercialmente os conhecimentos adquiridos 

no decorrer dos cursos de graduação nas universidades (BAILETTI, 2011). 

 

Spin-offs de Base Tecnológica 

 

“Novas empresas criadas com base na transferência formal ou informal de tecnologias ou 

conhecimentos gerados em organizações de pesquisa” (MUSTAR; RENAULT; COLOMBO 

et al. 2006). 

 

Organização-mãe 

 

A organização de origem dos empreendedores ou da tecnologia utilizada, que apoia o 

processo de criação da nova empresa e que, no caso dos spin-offs estudantis, é centrada na 

figura da universidade (BORGES, 2010). 

 

Jovem Empreendedor 

 

Empreendedores na faixa etária entre 18 e 34 anos que, em virtude das suas características, 

possuem uma série de dificuldades adicionais na criação de suas empresas se comparados a 

outros empreendedores (BORGES; FILION; SIMARD, 2008). 

 

Fases do Processo de Spin-offs 

 

Fases que descrevem o processo de desenvolvimento pelo qual passam as novas empresa, 

mostrando como ocorre a interação entre o spin-off e a organização-mãe e os efeitos adversos 

que surgem dessa relação (ROBERTS; MALONE, 1995). 

 

Dificuldades do Processo de Spin-off 

 

Problemas ou impedimentos geralmente relacionados às atividades realizadas durante o 

processo de desenvolvimento dos spin-offs, que devem ser vencidos para que o spin-off 

avance para a fase seguinte do processo (VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). 
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3.9 CATEGORIAS E ELEMENTOS DE ANÁLISE 

 

O desenvolvimento de categorias de análise e instrumentos adequados a pesquisas qualitativas 

ajudam o pesquisador a sumarizar e interpretar as informações obtidas durante as entrevistas 

semiestruturadas que, pelo processo de codificação e agrupamento dos materiais obtidos na 

fase de coleta de dados, permitirá ao pesquisador relacionar o conteúdo da transcrição das 

entrevistas ao contexto das questões de pesquisa (SCHMIDT, 2004). O quadro a seguir 

apresenta as questões de pesquisa, categorias e elementos de análise do presente estudo. 

 

Quadro 10: Dimensões, Categorias e Elementos de Análise 

Questões de Pesquisa Categorias de Análise Elementos de Análise 

Quais as 
características dos 
spin-offs estudantis 

de base tecnológica? 

Características dos 
Spin-offs Estudantis 

 Perfil dos fundadores das empresas;  Experiência profissional e de mercado dos estudantes 
empreendedores;  Tipo de conhecimento e apoio obtido da organização-
mãe;  Fontes de capital financeiro e capital social 

Quais as dificuldades 
enfrentadas pelos 

estudantes no 
processo de criação 

dos spin-offs? 

Dificuldades 

 Problemas enfrentados durante o processo de criação 
do spin-off estudantil;  Dificuldades intrínsecas aos estudantes;  Atuação dos diferentes atores na superação dos 
momentos de dificuldades. 

Como as 
universidades atuam 

no apoio aos spin-offs 
estudantis? 

Atuação da 
Universidade 

 Estrutura da organização-mãe apoiadora;  Atuação da universidade no apoio aos estudantes que 
decidem criar suas próprias empresas;  Incentivos por parte da universidade ao 
empreendedorismo estudantil;  Barreiras por parte da universidade ao 
empreendedorismo estudantil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.10 ANÁLISE DOS CASOS 

 

Para Eisenhardt (1989) a análise dos casos é a parte mais importante desse tipo de pesquisa, e 

deve ocorrer em duas etapas distintas: primeiro a análise de cada caso em particular, que deve 

permitir ao pesquisador tornar-se familiarizado com o caso como se este fosse uma entidade 

separada das outras também estudadas, de forma que se permita a geração de insights ou 

teorias preliminares; numa segunda etapa, o pesquisador deve então proceder com a análise 

entre os casos que possa permitir o aparecimento de padrões entre eles, num processo de 

seleção de categorias ou dimensões que possam ser vistas em grupos diferentes, ou 
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simplesmente pela seleção de duplas de casos e posterior busca de padrões de similaridades 

ou diferenças entre esses. 

 

Triviños (1995) aponta a análise de conteúdo como método adequado ao campo de pesquisa 

qualitativa que, apoiado num referencial teórico e nos dados obtidos por técnicas como 

entrevistas, é capaz de auxiliar o pesquisador na identificação de “motivações, atitudes, 

valores, tendências” ou ideologias que permeiam a ação dos indivíduos. Segundo Triviños, o 

método tem três etapas, a saber: (a) pré-análise, na qual o material oriundo da pesquisa de 

campo é organizado; (b) descrição analítica, na qual o corpus do material é submetido a uma 

análise à luz do referencial teórico; e (c) interpretação referencial, na qual se estabelecem 

relações e, pela interação dos materiais, é possível desvendar o conteúdo latente dos mesmos. 

 

Assim, para análise dos casos foi utilizado o software NVivo 10, que permitiu examinar as 

transcrições das entrevistas e codificar as proposições iniciais do estudo em nós e sub-nós, 

representando as categorias e elementos de análise, respectivamente. Conforme sugerido por 

Laville e Dionne (1999), o material bruto foi avaliado e comparado, para que fosse possível 

tirar dele alguma significação, de forma a dar sentido à interpretação das entrevistas. 

 

Procedeu-se inicialmente com a realização de entrevistas em duas empresas, 3E e Lumentech, 

que serviram como casos piloto e contribuíram para o ajuste dos roteiros de entrevistas. Para 

cada um dos casos foi elaborada uma ficha-síntese em formato de quadro, com base em Miles 

e Huberman (1994), elaboradas de acordo com as categorias de análise e cada uma das fases 

do processo de criação de spin-offs, segundo o modelo de Ndonzuau, Pirnay e Surlemont 

(2002), a saber: (a) geração da ideia; (b) finalização do projeto; (c) lançamento do spin-off; e 

(d) fortalecimento do spin-off. Além disso, essas fichas-síntese foram enviadas por email aos 

respectivos entrevistados para que estes pudessem fazer as devidas revisões de seus relatos e 

dos casos, além de responder questões que eventualmente tivessem ficado pendentes. 

 

Posteriormente, as primeiras descrições de casos foram feitas com os dois casos piloto, e essas 

descrições serviram como modelo para as descrições seguintes. Finalmente foi realizada a 

análise comparativa entre os casos, que relacionou as características encontradas nos spin-offs 

estudantis pesquisados, suas principais dificuldades, e as formas de apoio das universidades, 

além de apresentar sugestões para melhoria dessas formas de apoio, tendo como base as 

experiências dos gestores universitários entrevistados. 
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4 DESCRIÇÃO DOS CASOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo. Primeiro são 

apresentadas as universidades e incubadoras das quais surgiram os spin-offs estudantis, e é 

feita uma descrição geral do apoio dessas instituições às empresas estudadas. Em seguida os 

casos são descritos individualmente, seguindo as fases do modelo de Ndonzuau, Pirnay e 

Surlemont (2002) e as questões que nortearam a pesquisa. Assim, a descrição dos casos é 

dividida nas subseções: (a) geração da ideia; (b) finalização do projeto; (c) lançamento do 

spin-off; e (d) fortalecimento do spin-off. 

 

4.1 UNIVERSIDADES QUE GERARAM OS SPIN-OFFS ESTUDADOS 

 

Como organização-mãe de onde surgem os spin-offs estudantis, a universidade esteve 

presente em todas as fases do processo de criação das empresas estudadas, desde a geração da 

ideia até o fortalecimento e consolidação da empresa nascente. Sua atuação, portanto, foi 

fundamental para o desenvolvimento dos spin-offs estudantis. 

 

A atuação das universidades pode ser dividida em programas e ações formais e informais, em 

níveis que variam de acordo com cada uma das fases do processo de criação de spin-offs 

estudantis. O apoio formal diz respeito àquela forma de apoio que está institucionalizada nas 

organizações-mãe, por exemplo, as disciplinas regulares dos cursos de graduação que tenham 

ligação direta com o empreendedorismo e a inovação, ou mesmo as iniciativas desenvolvidas 

pelas incubadoras de empresas, ou pelos núcleos de inovação tecnológica; já o apoio informal 

é aquela forma de apoio relacionada com os laços de amizade que surgem da interação entre 

professores e estudantes. 

 

O que se percebeu nos casos estudados é que ambas as formas de apoio estão presentes em 

todas as fases do processo de spin-off estudantil, com diferentes graus de intensidade variando 

de caso para caso, mas que em geral à medida que os spin-offs estudantis completaram seu 

processo de criação e se tornaram empresas independentes, funcionando fora do ambiente das 

incubadoras, prevaleceu o apoio informal, resultante dos laços que ficaram entre professores 

estudantes. 
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4.1.1 Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

Na UFS, as principais ações formais existentes em apoio à criação de empresas por estudantes 

encontradas nos casos estudados foram os estágios curriculares, as empresas juniores, as 

disciplinas dos cursos de graduação e a incubadora de empresas. 

 

Conforme pode ser visto nos casos de spin-offs estudantis oriundos da UFS, o primeiro 

contato que os estudantes tiveram com o mundo empresarial ocorreu nos períodos de estágios 

ou participações nas empresas juniores. Para esses estudantes ainda inexperientes, os estágios 

ou as participações nas empresas juniores foram preponderantes para despertar neles uma 

intenção empreendedora, em face à identificação de uma ideia para negócio. 

 

Na incubadora de empresas os estudantes empreendedores foram capazes de adquirir 

competências necessárias à gestão das suas empresas, e tiveram acesso a uma infraestrutura 

com salas de reunião, salas de incubação, acesso à Internet, eletricidade, entre outros, além de 

terem a oportunidade de entrar no mercado funcionando no ambiente do parque tecnológico, 

que ajudou os estudantes empreendedores na criação de suas redes de contatos. 

 

Criado no ano 2000 e hoje funcionando dentro do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), 

o  Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE) é a mais importante forma de apoio ao 

empreendedorismo local institucionalizado da UFS. Atualmente o SergipeTec abriga um total 

de cerca de 18 empresas, entre empresas incubadas e empresas residentes, numa área de 

3000m², próximo à saída da cidade de Aracaju, mas está em processo de transferência para 

um terreno maior em São Cristóvão, de 130000m², ao lado da Universidade Federal de 

Sergipe, que foi cedido pela instituição, e em suas futuras instalações somente o CISE será 

capaz de abrigar cerca de 40 empresas. 

 

Além disso, o apoio informal de algum professor foi importante para que a ideia de negócio 

tomasse forma. São professores que tinham um contato maior com o mercado, que nas etapas 

iniciais funcionaram como incentivadores para os estudantes, indicando, dentre outras coisas, 

como estes deveriam proceder para colocar em prática as ideias ainda abstratas, e que até os 

dias atuais mantêm algum tipo de relação com os estudantes e suas empresas. 
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4.1.2 Universidade Tiradentes (UNIT) 

 

Na UNIT, as principais ações formais existentes em apoio à criação de empresas por 

estudantes foram os estágios curriculares, os grupos de estudos, a incubadora de empresas e a 

organização de eventos para promover o empreendedorismo estudantil. 

 

Nos casos dos spin-offs criados por estudantes dessa universidade, o primeiro contato que os 

estudantes tiveram com o mercado foi nos estágios ou na participação em grupos de estudos. 

Em todos os casos, tanto os estágios quanto o grupo de estudos ocorreram dentro do ambiente 

da universidade, e a interação com pessoas chave como professores mais experientes foi um 

incentivo importante para que os estudantes desenvolvessem ideias de negócios. 

 

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (ITEC) da UNIT foi criada no início de 

2004, e desde então funciona em parceria com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) da 

universidade, e atualmente conta com 5 salas de 14m² cada, e tem 3 empresas incubadas, 

sendo que uma delas está passando pelo processo de pré-incubação. A incubadora oferece 

tanto a estudantes quanto empreendedores mais experientes a infraestrutura básica para 

funcionamento das empresas nascentes, com salas disponíveis por um preço mínimo, além do 

suporte de professores da universidade em questões relacionadas à gestão da empresa. 

 

Mais recentemente, a universidade passou a desenvolver outras ações formais de promoção do 

empreendedorismo e da inovação. Assim, realiza semestralmente a Exponegócios UNIT, uma 

feira de negócios onde ideias de projetos desenvolvidos por alunos de graduação na disciplina 

de empreendedorismo de vários cursos são apresentadas a potenciais investidores, e onde 

casos de sucesso são apresentados em palestras que têm os estudantes como público alvo. A 

incubadora participa desse evento, e premia os projetos melhores avaliados com um 

passaporte para a incubação. 

 

O apoio informal, do mesmo modo, esteve presente em todas as fases do processo de criação 

das empresas estudadas. Trata-se de uma forma de apoio que surge já nas primeiras 

orientações que os estudantes buscaram com seus professores quando pensaram na 

possibilidade de abrir uma empresa, e que se estende para além da graduação dos estudantes e 

das empresas, visto que todos eles continuando mantendo um vinculo com esses professores. 
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4.2 3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENGENHARIA 

 

A 3E Eficiência Energética Engenharia é uma empresa que foi criada no final de 2007 por 

quatro estudantes de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe e ficou incubada 

durante pouco mais de um ano no Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE), tendo 

sido pioneira em eficiência energética, estudos de proteção em usinas, estudos em geração, e 

estudos em distribuição no Estado de Sergipe. 

 

A empresa atualmente conta com quatro sócios e um estagiário e realiza consultorias em 

projetos para a execução por empresas parceiras, além do desenvolvimento de modelos 

computacionais de ambientes de sistemas de distribuição, serviços em engenharia de 

segurança do trabalho, eletrônica embarcada, manutenção em geradores e fiscalização. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa. 

 

Figura 02: Linha do Tempo da História da 3E Eficiência Energética Engenharia 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012). 
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4.2.1 Geração da Ideia 

 

Quatro estudantes de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe próximos da 

formatura, que já tinham algum conhecimento técnico sobre perdas na transmissão de energia, 

identificaram uma oportunidade de trabalhar com eficiência energética no Estado de Sergipe, 

que tinha um mercado ainda não explorado nesse setor. Esses estudantes empreendedores 

perceberam que se conseguissem reduzir de 15 a 20% nos valores das contas de energia num 

universo de alguns consumidores, eles teriam uma margem que poderia ser cobrada pela 

economia trazida pelos seus projetos de eficientização e qualidade de energia. 

 

A universidade foi o ambiente onde a equipe empreendedora se formou, e foi em visitas 

técnicas e estágios durante o curso que os estudantes passaram a ter algum contato com a 

realidade de mercado e com pessoas que os incentivaram a se tornarem empreendedores. 

 

Assim, viram na eficiência energética uma forma de explorar comercialmente o conhecimento 

técnico obtido na universidade e nesses estágios, e decidiram abrir a empresa no final de 

2007, poucos meses depois da formatura, que tinha ocorrido em agosto do mesmo ano. 

 

[...] Foi mais uma questão de necessidade: Você se formar, não ter emprego, não ter 
nada em visão e... Fazer o quê agora? Vou grampear papel? Passar em concurso 
público para, sei lá, ensino médio? Ou então vou pegar a graduação e fazer jus à 
graduação? Muitos engenheiros hoje que trabalham em petróleo e gás não são 
engenheiros, são mais gestores de contrato... Eles ficam lá grampeando papel e eu 
digo: „Essa parte eu odeio!‟. (Rubens, 3E). 

 

Uma das principais dificuldades dessa etapa foi que embora os estudantes tivessem o 

conhecimento básico da tecnologia empregada e soubessem onde conseguir materiais, 

dispositivos elétricos e equipamentos, eles detinham pouco ou nenhum conhecimento sobre 

como gerir uma empresa. Além disso, a falta de experiência de mercado foi outra dificuldade 

nesse momento no qual a equipe tinha uma ideia abstrata, mas não sabia por onde começar. 

 

Desse modo, quando os estudantes começaram a buscar informações a respeito do que fazer 

para abrir uma empresa, sobre a documentação necessária e sobre o mercado, eles 

descobriram a existência do Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE), no Sergipe 

Parque Tecnológico (SergipeTec), que foi decisivo para dar forma à ideia inicial de criação da 

empresa. 
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4.2.2 Finalização do Projeto 

 

Em janeiro de 2008 a empresa passou aos quadros do CISE como empresa pré-incubada, onde 

desenvolveram a ideia inicial do negócio, através de um plano de negócios elaborado em 

conjunto com outra empresa de engenharia que também estava incubada e verificaram que a 

ideia era viável, que era possível torná-la real. 

 

Já no mês seguinte a equipe empreendedora foi modificada, porque dois dos estudantes 

receberam propostas de emprego fora do Estado, mas os outros prosseguiram com a empresa, 

convidando outros dois colegas ao longo dos próximos dois anos para fazerem parte da 

sociedade. 

 

Começaram investindo aos poucos recursos próprios para compra de materiais e 

equipamentos, e mantêm até os dias atuais a cultura de não fazer empréstimos ou 

financiamentos, de maneira que mesmo tendo maior facilidade de acesso a recursos de 

terceiros permanecem trabalhando com recursos próprios. 

 

Os primeiros investimentos, no entanto, eram limitados porque a empresa só podia investir o 

que tinha disponível e, diante disso, a falta de acesso aos laboratórios da universidade 

dificultou o desenvolvimento dos primeiros projetos, que demandavam equipamentos e 

recursos que os estudantes não tinham: 

 

Necessitamos da universidade para desenvolver os produtos? Necessitamos. De 
alguma ferramenta, algum uso de laboratório, mas só que quantas vezes a gente usou 
isso na universidade? Nunca, depois de formados nunca. A gente teve que montar 
nosso laboratório, fazer a nossa mini-bibliotecazinha... [...] Da última vez que eu 
estive lá no laboratório o cara me mostrou uma máquina que fazia placa de circuito 
impresso e disse que era somente para fins de pesquisa. (Rubens, 3E). 

 

Apesar disso, foi na incubadora que os estudantes empreendedores, que até então tinham 

somente o conhecimento tecnológico e sabiam montar projetos básicos de eficiência 

energética, adquiriram o conhecimento sobre organização e gestão que faltava a eles. Foi a 

incubadora que, nas palavras do entrevistado, “mostrou praticamente o caminho das pedras” 

nessa fase inicial de colocar a ideia para o negócio em prática. 
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4.2.3 Lançamento do Spin-off 

 

Com a empresa formalizada e depois de criarem a sua marca, tentaram uma alternativa 

frustrada de divulgá-la na Feira do Empreendedor do SEBRAE através de panfletos e cartões, 

que não resultou em nenhum retorno de possíveis clientes. Os estudantes perceberam que eles 

não conseguiriam seus primeiros clientes somente fazendo propaganda de seus serviços, mas 

também se tornando conhecidos no mercado pela qualidade do serviço prestado, por isso 

optaram por um contrato de risco, no qual o cliente pagava pelo serviço mediante o seu 

resultado positivo, que poderia não acontecer. 

 

Assim, nesse momento de busca por clientes a principal dificuldade foi a falta de 

credibilidade dos estudantes empreendedores, que ainda eram pouco conhecidos no mercado e 

ainda não conheciam ao certo o seu público alvo. O primeiro cliente foi uma padaria indicada 

por um amigo em abril de 2008, que precisava resolver problemas relacionados a gastos 

excessivos no seu projeto elétrico. Quando esse cliente viu que o projeto de eficientização 

funcionava e trazia uma grande economia na conta de energia, ele ficou entusiasmado com a 

novidade e prometeu divulgar os serviços da nova empresa para outros clientes potenciais. 

Assim, após cada projeto finalizado a empresa investia em materiais e equipamentos, 

crescendo e ganhando novos clientes aos poucos. Também, foi através do contato de um 

professor parceiro, que continua sendo uma pessoa chave para a empresa até hoje, que a 

empresa nascente conseguiu realizar suas primeiras consultorias em eficiência energética. 

 

Já em meados de 2008 os primeiros grandes clientes começaram a aparecer, e o marco das 

parcerias mais importantes aconteceu quando a empresa recebeu o desafio de fazer um estudo 

de geração para um grande hospital de Aracaju. O serviço impressionou o responsável pela 

avaliação de projetos da concessionária de energia, porque além dos resultados do estudo foi 

apresentado um memorial de cálculo de mais de 60 páginas feito à mão, linha a linha, algo 

que nem o departamento de projetos da concessionária fazia, e abriu portas para novas 

parcerias e para a expansão dos serviços oferecidos pela empresa junto a esses parceiros. 

 

Como sua equipe era pequena, composta pelos quatro sócios e por alguns estagiários trazidos 

da universidade em momentos de alta demanda, então a empresa passou a trabalhar na 

elaboração e execução de projetos em parceria com outras empresas do setor, no papel de 

consultora, deixando a parte de mão de obra com os parceiros da empresa. 
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4.2.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

O momento de independência da empresa foi quando eles decidiram sair da incubadora, em 

fevereiro de 2009. Após passarem um tempo com escritório virtual, mudaram para um novo 

local no início de 2011. A empresa continua fazendo novos investimentos, mas mantém a 

cultura de sempre trabalhar com recursos próprios. Atualmente tem investido na criação de 

novos produtos e serviços, com pesquisas que podem chegar ao nível de estudos de mestrado 

ou doutorado, mas se queixam da distância existente entre a empresa e a universidade: 

 

[...] Muitos dos conhecimentos que a gente tem aqui eles não imaginam que a gente 
tem, nem sabem, nem sonham... E quando vem alguém aqui visitar fica de boca 
aberta, porque aqui a gente tem kits de desenvolvimento que a universidade, se 
possível, vai pensar em comprar daqui a 2 ou 3 anos... E se a gente às vezes precisa 
de uma parceria [com a universidade] para entrar num projeto fomentado, a gente 
não consegue [...]. (Rubens, 3E). 

 

Na visão do entrevistado, a universidade tem se mostrado inerte, mas poderia ser uma parceira 

importante das empresas nascentes e estreitar a relação com essas empresas.  Atualmente a 

relação mantida com a universidade tem caráter informal, na pessoa do professor parceiro que 

ajudou os estudantes ainda nos primeiros anos da empresa, e hoje mantém um relação de 

amizade com o entrevistado. Fora isso, para o entrevistado, falta uma maior troca de 

informações entre a universidade e a empresa. 

 

Hoje em dia a empresa investe também em outros tipos de serviços, tais como sistemas de 

geração e automação, eletrônica embarcada, sistemas de aquisição de sinais e de dados, e 

outros componentes que envolvem eletrônica, sistemas computacionais e informática, com 

prospectos e estudos do comportamento de sistemas para os próximos 10 anos, e atualmente 

tem uma segunda empresa, a 3E Serviços, cujo foco é a manutenção de geradores elétricos.  

 

Para o entrevistado, a empresa tem sido referência em inovação na área elétrica e eletrônica 

do Estado de Sergipe, que antes dependia da tecnologia e de empresas vindas de fora do 

Estado, e hoje a empresa trabalha a todo o momento com a inovação, utilizando fundamentos, 

tecnologia e equipamentos iguais a grandes empresas, trazendo dinamismo para a economia 

local e incentivando outros estudantes que já fizeram parte da empresa somo estagiários a 

abrirem seus próprios negócios. 
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4.2.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 11: Principais Aspectos do Caso 3E Eficiência Energética Engenharia 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Os estudantes não sabiam como 
aplicar seus conhecimentos na 
criação de um negócio 

A ideia para o negócio surgiu 
durante estágios e visitas técnicas 
realizadas pelos estudantes 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Os estudantes sabiam como 
aplicar a tecnologia, mas a ideia 
era pioneira no Estado de Sergipe, 
então os estudantes não tinham 
certeza sobre seu potencial 
comercial 

No estágio curricular conheceram 
a parte técnica da eficiência 
energética e viram que este 
poderia ser um campo de atuação 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

Ao longo da história da empresa a 
equipe sofreu algumas mudanças, 
com a saída de membros antigos e 
a entrada de novos 

A universidade foi onde a equipe 
se formou, com colegas do 
mesmo curso, e onde os sócios 
restantes buscaram novos sócios 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

Os estudantes não tinham 
nenhuma experiência com gestão, 
nem sabiam como elaborar um 
plano de negócios 

Foi com o auxilio da incubadora 
que eles elaboraram um plano de 
negócios conjunto e verificaram a 
viabilidade do negócio 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Os estudantes tinham poucos 
recursos financeiros para investir 
na compra das ferramentas e dos 
materiais que necessitavam 

A incubadora propiciou aos 
estudantes empreendedores o 
acesso a uma infraestrutura com 
preço reduzido 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Os estudantes não conseguiram 
acesso aos laboratórios da 
universidade para desenvolverem 
os seus primeiros produtos 

O conhecimento tecnológico 
necessário para desenvolver os 
primeiros produtos foi obtido na 
universidade e nos estágios feitos 
pelos estudantes 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

Os estudantes não tinham nenhum 
conhecimento sobre gestão ou de 
como abrir uma empresa 

Na incubadora os estudantes 
obtiveram o suporte necessário à 
abertura e gestão da empresa 

Primeiras Vendas 

Pela juventude e serem novos no 
mercado, a falta de credibilidade 
com os potenciais clientes  

Um professor da universidade 
convidou os estudantes para 
participar de dois projetos em 
eficiência energética 

Contratação de 
Colaboradores 

Não houve dificuldades A universidade é a principal fonte 
de recursos humanos para a 
empresa; sendo todos estagiários 
recrutados na instituição. 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

Não houve dificuldades A empresa mantém contato 
informal com um professor 

Novos 
Investimentos 

A empresa não consegue parceria 
com pesquisadores da 
universidade, o que seria 
necessário para participar de 
editais de fomento ao 
desenvolvimento de novos 
projetos 

A universidade não ajuda a 
empresa nessa dificuldade 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

Dificuldade de acesso aos 
laboratórios da universidade e aos 
pesquisadores como parceiros 
para o desenvolvimento de novos 
produtos 

A universidade não ajuda a 
empresa nessa dificuldade 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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4.3 LUMENTECH 

 

A Lumentech é uma empresa que foi criada no início de 2004 por dois estudantes de Ciências 

da Computação da Universidade Tiradentes (UNIT) e que ficou incubada na Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica da universidade (ITEC), sendo o maior caso de sucesso de 

empresas incubadas nessa universidade, e a primeira empresa de desenvolvimento de jogos do 

Estado de Sergipe. 

 

Hoje em dia a empresa tem, além de um dos sócios fundadores, doze colaboradores que criam 

jogos para celulares e Internet. O foco da empresa foi desde o começo a terceirização de 

serviços de desenvolvimento de games, mas desde o início de 2012 mantém um portal próprio 

de jogos de cartas na Internet, que já conta com mais de 80000 usuários inscritos. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa. 

 

Figura 03: Linha do Tempo da História da Lumentech 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012). 
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4.3.1 Geração da Ideia 

 

A ideia de criar jogos era um sonho de criança de dois estudantes de Ciências da Computação 

da Universidade Tiradentes, que em meados de 2003 faziam parte de um grupo de estudos 

sobre jogos na universidade e desenvolviam alguns jogos mais simples, ainda como um 

hobby. Apesar do curso não oferecer uma formação específica em jogos, esses estudantes 

decidiram aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento de jogos e ver se era possível 

transformar o que era diversão em trabalho. 

 

Dentro desse grupo de estudos da universidade os dois estudantes se reuniam uma vez por 

semana com outros estudantes para desenvolverem seus primeiros jogos, ainda numa fase de 

testes e sem pretensões comerciais, com o objetivo de ver até onde conseguiriam desenvolver 

algum jogo. 

 

No entanto, próximos ao período da formatura eles começaram a pesquisar e perceberam que 

apesar de na época não existir nenhuma empresa de desenvolvimento de jogos em Sergipe, 

esse era um mercado promissor que estava surgindo no Brasil. 

 

[...]„Se tem gente que sobrevive com isso, então a gente pode também‟, e é o lema 
da nossa empresa até hoje, se alguém faz a gente também consegue fazer... Eu tento 
levar isso sempre. A gente não é diferente de ninguém, o cara estar no Vale do 
Silício, ou estar aqui, a capacidade técnica é a mesma, a gente consegue 
desenvolver. Então eu sempre pensei nisso, então se alguém consegue sobreviver 
com isso, a gente também consegue. Eu fui atrás, e a gente começou a primeiro ver 
se, tecnicamente, a gente conseguia fazer um jogo, antes de vender... A gente não 
estava preocupado com venda, queria saber se a gente conseguia fazer, não adianta 
eu vender um negócio se eu não souber fazer. (Tiago, Lumentech). 

 

Apesar dessa vontade de desenvolver jogos e ganhar dinheiro com a atividade, esses 

estudantes na época tinham pouca noção de mercado e nenhum conhecimento em gestão. Eles 

queriam começar a trabalhar seriamente na área, mas não sabiam por onde começar. Da 

mesma forma, apesar de já terem desenvolvido alguns jogos no grupo de estudos, o seu 

conhecimento técnico ainda era bastante limitado. 

 

Foi então que surgiu o convite do gerente da recém criada Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da UNIT, a ITEC, para que os dois estudantes montassem uma das primeiras 

empresas dentro da incubadora, no início de 2004. 
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4.3.2 Finalização do Projeto 

 

Os dois estudantes criaram a primeira empresa incubada na ITEC já no início de 2004, 

inicialmente investindo recursos próprios para aquisição de equipamentos, com esses custos 

divididos entre os dois sócios. Trouxeram um estudante do grupo de estudos como estagiários 

e passaram cerca de quatro meses tentando desenvolver um produto que pudesse ser vendido, 

até que o primeiro jogo para celular foi criado. 

 

Na incubadora, os estudantes empreendedores tiveram auxilio na parte burocrática de criação 

da empresa. Um dos problemas nessa etapa foi que a incubadora nasceu junto com a empresa 

e ainda não estava amadurecida, então embora a incubadora tenha oferecido cursos de 

finanças e elaboração de plano de negócios, esses cursos foram muito básicos. 

 

Apesar disso, na visão do entrevistado, o desenvolvimento de outras competências é mais 

importante do que a elaboração de um documento técnico ou plano de negócios para um 

jovem empreendedor: 

 

Até hoje eu não tenho plano de negócio... Não é que eu não acredite num plano de 
negócio, eu tenho um plano de negócio escrito na minha cabeça, ele não está 
especificado [...] Na verdade eu não acho que isso seja uma coisa primordial para 
um primeiro empresário, eu não acho que você tem que empurrar muitos conceitos 
de administração em cima dele nesse momento... Ele não precisa saber fazer uma 
folha de pagamento perfeita, impecável, isso ele pode pagar R$ 400,00 para um 
contador e ele faz, mas ele precisa saber para quem ele vai vender o produto dele, 
ele precisa saber por quanto ele vai comprar, o que é que ele vai fazer, quando é que 
ele vai vender, e quanto é que ele vai ganhar de dinheiro. (Tiago, Lumentech). 

 

O entrevistado avalia como positiva a utilização da infraestrutura da incubadora, que dá ao 

estudante empreendedor um senso maior de responsabilidade, evitando a dispersão que 

aconteceria caso trabalhasse em casa, além dos custos reduzidos pagos por aquele espaço, já 

que a falta de recursos para investir na empresa foi um problema enfrentado pelos estudantes. 

 

Tiveram ainda a ajuda da incubadora e de professores da universidade para elaborar um 

projeto, e conseguiram a aprovação de recursos num edital de subvenção econômica no 

projeto RHAE do CNPq em meados de 2005, podendo assim expandir sua equipe com 

pesquisadores para desenvolver seu primeiro grande projeto, um jogo de estratégia em tempo 

real que chegou a ser lançado em versão beta no mercado, mas depois foi descontinuado. 
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4.3.3 Lançamento do Spin-off 

 

Ainda no começo de 2004, a equipe desenvolveu cerca de quatro jogos que tiveram uma 

recepção ruim, pela dificuldade de entrar no mercado, porque as operadoras de telefonia 

celular não tinham interesse em comprar jogos em pequenas quantidades e porque não 

existiam outros meios de divulgação como, por exemplo, a Apple Store. 

 

Foi então que os estudantes empreendedores identificaram uma empresa integradora, que 

comprava jogos de vários desenvolvedores independentes para vender em pacotes para as 

operadoras, e isso garantiu que a Lumentech lançasse o primeiro jogo brasileiro com ranking 

online para celulares. Esse processo de intermediação diluía o faturamento da empresa, mas 

continuou sendo o modelo de negócios principal porque facilitava a divulgação dos seus 

produtos. A partir disso, a empresa nascente passou a terceirizar os serviços de 

desenvolvimento de jogos para outras empresas intermediárias, já atuantes no mercado há 

mais tempo, e que faziam parte da cadeia de divulgação dos produtos, o que abriu espaço para 

que os jogos seguintes fossem vendidos em vários países, como China e Taiwan, Japão, Índia 

e África do Sul. Chegaram também a divulgar a empresa em feiras e eventos nacionais, mas 

por causa desse primeiro contato o foco da empresa passou a ser o mercado internacional. 

 

Assim, paralelo ao desenvolvimento do projeto com recursos do CNPq que foi aprovado em 

2005, a empresa manteve como modelo de negócios principal a terceirização de serviços de 

desenvolvimento de jogos. Por isso, numa tentativa de fazer uma ligação entre a academia e o 

mercado, mobilizaram estagiários do laboratório de desenvolvimento de jogos do Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa da universidade, que eram direcionados pela empresa para 

desenvolverem novos produtos. Nessa época a equipe chegou a ser composta por 15 pessoas, 

principalmente estagiários do grupo de estudos e alguns pesquisadores bolsistas. 

 

No começo de 2006, um dos sócios teve que se afastar da empresa por causa de um grave 

problema de saúde, de modo que o entrevistado passou a gerenciar a equipe sozinho, e teve 

muitas dificuldades, porque era o outro sócio que conhecia o mercado de games e outras 

empresas no Brasil, participava de eventos e buscava parceiros para a empresa. O 

entrevistado, que é uma pessoa introspectiva, teve que criar uma rede de contatos e manter um 

círculo de amizades no meio empresarial, e quase desistiu da empresa por achar que não 

conseguiria lidar com essas novas atribuições sem o seu sócio. 
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4.3.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

Com a saída do sócio, Tiago teve que aprender a lidar sozinho com o dia a dia da empresa, 

vencer seu lado introspectivo, e criar novas parcerias. No começo de 2007 teve a ideia de 

começar a desenvolver jogos em outra linguagem de programação, conseguindo firmar uma 

parceria com uma empresa da Finlândia que comprava seus jogos. Passaram então a trabalhar 

sob demanda desenvolvendo jogos exclusivamente para essa parceira internacional, que 

ajudou a sustentar a empresa pelos próximos dois anos. 

 

Em 2009 a empresa saiu da incubadora, depois de quase cinco anos incubada, como uma 

forma de buscar maior liberdade no seu próprio ambiente, e porque precisavam de mais 

espaço para a equipe. 

 

Essa saída trouxe novos custos para a empresa, mas, na visão de Tiago, foi um dos momentos 

de maior crescimento para ele enquanto empreendedor: 

 

Quando a gente saiu da incubadora os nossos custos aumentaram, e eu percebi que 
não podia relaxar mais como antigamente, que não estava brincando, porque a gente 
tinha conta para pagar e se não terminasse o jogo a gente iria atrasar e quebrar... [...] 
Então sempre que eu vou falar com um empresário, conversar com estudantes, eu 
digo: „Nos momentos de dificuldades, nos momentos em que estiver mais difícil 
mesmo, são os momentos que vocês vão crescer mais, então não tenham medo 
deles... eles vão aparecer, então você vai ter que enfrentar‟, e esses momentos são 
até bem vindos de alguma forma. (Tiago, Lumentech). 

 

Além da terceirização de jogos, em fevereiro de 2012 a empresa lançou na Internet um portal 

de jogos de cartas que vinha desenvolvendo desde 2010. Hoje esse portal já conta com mais 

de 80000 usuários cadastrados, e é o principal produto da empresa, que agora busca parceiros 

fora do país que possam investir nesse jogo. 

 

No momento atual a principal dificuldade da empresa é a capacidade de reter os bons 

profissionais, porque esses geralmente saem do Estado em busca de melhores oportunidades. 

Por isso, busca manter uma parceria com a universidade, que é a mais importante fonte de 

novos profissionais para a empresa, e pela articulação com alguns professores consegue trazer 

para dentro da empresa os estudantes de Ciências da Computação que de destacam. Além 

disso, por a Lumentech ter sido o maior caso de sucesso da ITEC, é frequentemente 

convidado pela universidade para dar palestras motivacionais para os alunos. 
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4.3.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 12: Principais Aspectos do Caso Lumentech 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Os estudantes não sabiam se era 
possível transformar o hobby num 
negócio que trouxesse retornos 
financeiros 

Foi no grupo de estudos sobre 
jogos que identificaram a 
existência de empresas que 
desenvolviam jogos no Brasil 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Os estudantes não tinham 
nenhuma experiência com criação 
de jogos, e estavam tentando 
entrar num mercado que ainda 
estava começando no Brasil 

No grupo de estudos os 
estudantes desenvolveram os 
primeiros jogos e analisaram o 
potencial comercial da ideia 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

Um dos sócios, que era 
responsável pela parte 
administrativa do negócio, teve 
um problema de saúde grave e 
precisou se afastar da empresa 

Durante a incubação, o gerente da 
incubadora viajou com o 
estudante empreendedor para 
conhecer empresas nascentes com 
problemas semelhantes 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

Os cursos de elaboração de plano 
de negócios oferecidos pela 
incubadora foram muito básicos 

A incubadora, recém criada, deu 
pouco suporte aos estudantes 
nessa atividade 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Os estudantes tinham poucos 
recursos próprios para investir, e 
não sabiam escrever projetos para 
editais de subvenção econômica 

Além dos custos reduzidos da 
incubadora, os estudantes tiveram 
auxilio na elaboração de um 
projeto submetido ao CNPq 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Os estudantes tinham o 
conhecimento básico da 
tecnologia necessária, mas não 
sabiam desenvolver jogos 

Foi nos primeiros meses de 
incubação e no grupo de estudos 
que os primeiros jogos foram 
desenvolvidos 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

Os estudantes não tinham nenhum 
conhecimento sobre gestão ou de 
como abrir uma empresa 

A incubadora deu auxílio aos 
estudantes na parte burocrática de 
criação da empresa 

Primeiras Vendas 

Os estudantes não tinham meios 
para divulgação de seus primeiros 
jogos, que ainda eram poucos e 
não despertavam o interesse das 
grandes operadoras de telefonia 

Os estudantes empreendedores, 
ainda incubados, participaram de 
feiras e eventos para divulgar a 
empresa  

Contratação de 
Colaboradores 

A principal dificuldade é 
conseguir manter os bons 
profissionais, porque estes vão 
buscar oportunidades em outros 
lugares 

A universidade foi a primeira e 
continua sendo a principal fonte 
de recursos humanos para a 
empresa 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

Com a saída da incubadora houve 
aumento nos custos e nas 
responsabilidades do estudante 

O estudante mantém um contato 
informal com o gerente da 
incubadora, e hoje dá palestras 
motivacionais para alunos 

Novos 
Investimentos 

A empresa ainda não consegue 
pagar a um bom profissional de 
criação de jogos o que este 
ganharia em outros lugares 

A universidade não ajuda a 
empresa nessa dificuldade 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

A empresa tem desenvolvido há 
dois anos um portal de jogos de 
cartas na Internet, mas ainda 
precisa de novos investimentos 
em marketing para sua divulgação 

A universidade não ajuda a 
empresa nessa dificuldade 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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4.4 MUNDO ZERO 

 

A Mundo Zero foi criada em meados de 2007, inicialmente por três estudantes de Design 

Gráfico da Universidade Tiradentes (UNIT), e ficou incubada na I-Design, uma incubadora da 

UNIT específica para empresas de design, que funcionava dentro do SergipeTec, o parque 

tecnológico do Estado de Sergipe. 

 

Desde o começo o foco da empresa foram projetos sob demanda, criação de web sites, portais, 

comércio eletrônico, intranets, desenvolvimento de software, softwares web, e aplicativos web 

para empresas. 

 

No entanto, em 2011, após uma tentativa de redirecionar a empresa para o desenvolvimento 

de um produto próprio que acabou sendo engavetado, o estudante empreendedor, que não 

estava conseguindo conciliar o papel de gestor com as responsabilidades do seu curso de 

mestrado, decidiu fechar a empresa para aprimorar as suas competências. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa. 

 

Figura 04: Linha do Tempo da História da Mundo Zero 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 
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4.4.1 Geração da Ideia 

 

Em meados de 2007 um estudante de Design Gráfico da UNIT que já trabalhava na própria 

universidade, no departamento de tecnologia, foi convidado por outros dois estudantes recém-

formados do mesmo curso para montar uma equipe empreendedora e participar de um edital 

para entrada na incubadora de empresas da universidade. 

 

Michell, que já estagiava e fazia serviços na área de web design e tecnologia desde os seus 15 

anos, começou a trabalhar no departamento de tecnologia da UNIT desde o primeiro semestre 

do seu curso de graduação. Incentivado por um professor que era seu chefe e pelo gerente da 

ITEC, incubadora de empresas da universidade, eles participaram do edital na tentativa de 

entrar na incubadora e desenvolver a ideia para um negócio. 

 

Naquela época, os estudantes empreendedores já tinham alguma experiência técnica, pois 

trabalhavam como freelancers para alguns clientes. Perceberam que embora a maior parte 

desses clientes possuísse sites estes eram mal elaborados, então os estudantes avaliaram que 

talvez fosse possível explorar esse mercado, oferecendo serviços de redesign dos sites já 

existentes e melhorando sua parte gráfica. 

 

A gente trabalhava com criação de sites, mas na verdade a maioria dos clientes já 
tinha sites, só que esses sites eram mal feitos... [...] A gente não ia atrás de empresas 
que não tinham sites, achava que era uma barreira muito maior uma empresa que 
não tinha site passar a ter... Então eu ia para empresas que já tiveram a experiência, e 
infelizmente a maioria das experiências eram ruins, o que dificultava um pouco a 
negociação, mas a gente mostrava os trabalhos de reformulação que a gente tinha 
feito com as outras, e acabava que essas empresas passavam a ter confiança... Eu 
acho que isso daí foi uma boa oportunidade que a gente identificou. (Michell, 
Mundo Zero). 

 

Apesar de já terem experiência com a criação de sites, os estudantes tinham pouca ou 

nenhuma experiência com a gestão de uma empresa e não sabiam como negociar com seus 

clientes potenciais. O entrevistado, que desde cedo precisou trabalhar, não teve acesso ao 

escritório de design da universidade, onde poderia simular um ambiente de negócios ainda na 

condição de estudante. 
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4.4.2 Finalização do Projeto 

 

Em setembro de 2007 a empresa entrou na ITEC ainda em fase de pré-incubação. Nesse 

momento, elaborar um plano de negócios era um requisito necessário para entrar na 

incubadora, mas os estudantes não sabiam como elaborá-lo, então precisaram da ajuda da 

incubadora para melhorar seu plano de negócios e fazer o planejamento estratégico da 

empresa. 

 

O entrevistado atribui essa dificuldade à sua falta de experiência com a gestão de uma 

empresa, porque apesar da equipe ter o conhecimento tecnológico que era preciso para 

trabalhar com o desenvolvimento de web sites, os estudantes não sabiam como gerir uma 

empresa ou seus processos. 

 

Uma ideia por si só não tem valor nenhum, ela só passa a ter valor quando ela se 
transforma num produto, quando ela se concretiza, ou seja, para que ela se 
concretizasse eu teria que gerir todo o processo de criação do produto... E como eu 
não tinha essa capacidade de gestão, não sabia nem o que era uma inovação direito, 
eu não sabia como proceder no início. (Michell, Mundo Zero). 

 

Os primeiros investimentos da empresa foram divididos entre os sócios. Os estudantes 

investiram recursos próprios para aquisição de móveis e computadores, e obtiveram o suporte 

da incubadora em relação aos custos reduzidos da infraestrutura que era disponibilizada para 

as empresas incubadas, além do suporte dado durante a etapa de pré-incubação, até que a 

empresa tivesse seu plano de negócios, planejamento estratégico e produtos definidos. 

 

Nessa fase inicial, um dos estudantes teve que sair da equipe por motivos pessoais. Pouco 

tempo depois, o entrevistado acabou ficando sozinho no comando da empresa nascente 

porque tinha pouca experiência de negociação e não conseguia prospectar seus primeiros 

clientes, que acabou gerando um problema de relacionamento com o seu sócio remanescente. 

 

No entanto, algum tempo depois a empresa foi transferida para a I-Design, uma incubadora da 

UNIT dentro do SergipeTec – Sergipe Parque Tecnológico –, que foi criada especificamente 

para as empresas de design incubadas pela UNIT. Nesse novo ambiente o estudante passou a 

ter contato com parceiros que poderiam ajudar a empresa a conseguir seus primeiros clientes. 
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4.4.3 Lançamento do Spin-off 

 

Apesar de ser bastante conhecido no mercado por sua atuação anterior como freelancer, o 

estudante empreendedor teve dificuldades para conseguir novos clientes para sua empresa. 

Em virtude disso, ainda em 2007 o entrevistado buscou uma aproximação com o SEBRAE, e 

passou a fazer parte do programa SEBRAETEC, pelo qual o SEBRAE direcionava demandas 

de empresas associadas para a empresa nascente. 

 

Essa parceria permitiu que a empresa conseguisse clientes importantes no Estado de Sergipe, 

aumentando seu portfólio, além de possibilitar que a empresa fosse divulgada no mercado e 

aumentasse sua rede de contatos. Nesse momento, então, esses clientes passaram a ligar o 

nome do estudante à sua empresa, e isso com o tempo garantiu à empresa nascente uma base 

consolidada de clientes. 

 

Por causa do número crescente de clientes a empresa precisou expandir a sua equipe para 

conseguir cumprir todos os trabalhos que estava conseguindo, mas a falta de recursos 

financeiros ainda era um problema para a empresa nascente, que ainda não tinha como 

contratar e pagar funcionários. 

 

Desse modo, o estudante empreendedor conseguiu firmar uma parceria entre a empresa e a 

universidade, passando a trazer estudantes do curso de Design Gráfico da UNIT para dentro 

da empresa na condição de estagiários. 

 

Quando eu precisava de pessoas eu geralmente sabia que no curso de Design da 
UNIT, no 7º período, o pessoal tinha que fazer estágio obrigatório, e não precisava 
ser remunerado [...] Então toda vez que eu precisava eu ia lá, pegava duas pessoas e 
ia preparando, e acabava ficando com alguém trabalhando comigo. Então eu ia 
preparando esse pessoal e não tinha esse custo inicial [...] Eu acabava usando essas 
estratégias. Porque eu não tinha recursos para investir. (Michell, Mundo Zero). 

 

Esses estagiários eram contratados efetivamente à medida que obtinham os conhecimentos 

técnicos necessários às suas funções dentro da empresa. No entanto, por estar sozinho no 

comando da empresa e desde o começo acumular várias atividades, o entrevistado tinha 

dificuldades para delegar tarefas, e acabava deixando de lado suas atribuições de gestor para 

realizar as tarefas dos seus funcionários. 
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4.4.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

No início de 2009, o estudante empreendedor estava no seu último ano na faculdade e viu a 

possibilidade de aproveitar o seu projeto monográfico e transformá-lo num produto inovador 

para a empresa. Assim, desenvolveu o projeto de um portal de ensino à distância para a 

universidade, com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, solucionando os 

problemas com relacionados à interação humano-computador. 

 

O estudante identificou a oportunidade de submeter esse projeto ao programa Prime, da 

FINEP, e conseguir recursos financeiros para investir num novo produto, mas por não ter 

experiência com esses editais precisou da ajuda de professores consultores da universidade, 

que o ajudaram em parte da elaboração do projeto. Esse projeto foi aprovado, e garantiu 

recursos pelos próximos dois anos para que a empresa ampliasse sua equipe de colaboradores 

e deixasse de ser, nas palavras do entrevistado, “uma fábrica de software”, para passar a 

desenvolver um produto próprio que pudesse ser vendido para vários clientes. 

 

[Trabalhar com web] no fundo não era o que eu queria, eu queria desenvolver um 
produto e vender para várias empresas [...] Foi a tentativa que eu tive com o projeto 
de ensino à distância para portadores de deficiência. Eu achava que as universidades 
iam querer um ambiente que todo tipo de pessoa pudesse utilizar, porque isso daí ia 
gerar marketing, uma imagem boa para a universidade, ia agregar valor à marca, 
trazer mais clientes. (Michell, Mundo Zero). 

 

No entanto, a empresa não conseguiu vender esse produto, e o projeto teve que ser 

engavetado. Além disso, por ter direcionado grande parte de seus esforços para o projeto, a 

empresa acabou perdendo seus clientes para a concorrência. Em 2010, já fora da incubadora, 

o estudante conseguiu recuperar parte dos clientes, mas percebeu que já não podia cobrar o 

mesmo que antes pelos serviços da empresa, porque a concorrência havia aumentado bastante. 

 

Assim, a empresa chegou num momento em que não seria mais possível crescer 

sustentavelmente, porque não havia mais recursos disponíveis para reinvestir no 

desenvolvimento de novos produtos. O estudante atribuía esse momento crítico ao problema 

de gestão que o acompanhava desde o começo da empresa, assim, refletiu que seria necessário 

investir no aprimoramento de novas competências, e em meados de 2011 decidiu fechar a 

empresa para se dedicar ao Mestrado em Administração da Universidade Federal de Sergipe. 
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4.4.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 13: Principais Aspectos do Caso Mundo Zero 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Não houve dificuldades porque o 
estudante já trabalhava há mais de 
cinco anos com a criação de sites 

Foi com o incentivo de dois 
professores da universidade que a 
ideia começou a tomou forma 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Não houve dificuldades O entrevistado trabalhava na 
universidade, onde aprimorou os 
seus conhecimentos tecnológicos 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

Logo no começo da empresa a 
equipe empreendedora se desfez, 
por causa das dificuldades para 
conseguir os primeiros clientes 

Sozinho, o entrevistado acabou 
transferido para a incubadora no 
parque tecnológico, onde 
conseguiu formar suas parcerias 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

Os estudantes não sabiam como 
elaborar um plano de negócios ou 
fazer um planejamento estratégico 

A incubadora ajudou a melhorar o 
plano de negócios durante o 
período de pré-incubação 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Os estudantes estavam restritos 
aos recursos próprios que tinham 
para investir, que eram muito 
reduzidos 

A incubadora ofereceu a 
infraestrutura de apoio por um 
preço acessível aos estudantes 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Apesar de possuir o conhecimento 
técnico necessário para o negócio, 
o estudante tinha dificuldades 
para gerir os processos de criação 
dos produtos 

Ter trabalhado na universidade foi 
importante por dar ao estudante 
os conhecimentos técnicos para 
desenvolver produtos em sua área 
de atuação 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

A principal dificuldade do 
estudante ao logo do tempo foi 
lidar com a gestão da empresa 

Na incubadora o estudante teve 
acesso a cursos e ganhou a 
experiência prática que precisava 

Primeiras Vendas 

O estudante ainda não tinha 
experiência com negociações e 
por isso tinha dificuldades para 
conseguir novos clientes 

Ter a universidade como um dos 
parceiros ajudava a divulgar e dar 
respaldo à empresa nascente na 
busca por clientes 

Contratação de 
Colaboradores 

A empresa não tinha recursos 
suficientes para contratar e manter 
colaboradores 

A empresa fez uma parceria com 
a universidade para conseguir 
estagiários como colaboradores 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

A saída da incubadora trouxe um 
aumento dos custos para o 
estudante 

Apesar de manter um contato 
informal com o estudante, a 
universidade não ajudou a 
empresa nessa dificuldade 

Novos 
Investimentos 

O estudante buscou recursos do 
FINEP para um novo produto, 
mas não sabia como elaborar o 
projeto a ser submetido  

Um professor da Universidade 
Federal ligado ao parque 
tecnológico e à incubadora ajudou 
na elaboração do projeto 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

A empresa perdeu clientes porque 
direcionou seu time ao 
desenvolvimento do novo 
produto, que depois não 
conseguiu comercializar 

O novo produto era um portal de 
acessibilidade no ambiente de 
ensino à distância para portadores 
de deficiência, que foi 
desenvolvido a partir da 
monografia do entrevistado 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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4.5 FOURPRO 

 

A FourPro nasceu em abril de 2009 de uma oportunidade explorada por dois estudantes de 

Administração da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que já tinham participado da 

empresa júnior do seu curso e identificaram a oportunidade de abrir uma empresa de 

consultoria utilizando essa experiência que já tinham. A empresa ficou incubada por cerca de 

dois anos no Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE). 

 

No começo, o foco da empresa era tanto a área consultoria quanto as áreas de tecnologia e 

automação. Mas com o tempo passaram a se dedicar exclusivamente à consultoria, e abriram 

outras empresas específicas para atuação em áreas diversas, também junto com outros 

estudantes empreendedores. 

 

Atualmente, os principais serviços da empresa são pesquisas de mercado, e consultorias em 

gestão estratégica, gestão de processos, gestão de marketing e gestão financeira. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa. 

 

Figura 05: Linha do Tempo da História da FourPro 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 
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4.5.1 Geração da Ideia 

 

Em meados de 2007, dois estudantes de Administração da Universidade Federal de Sergipe se 

conheceram quando participaram juntos da diretoria da empresa júnior do curso, onde tiveram 

a oportunidade de ter o seu primeiro contato com o mundo empresarial e puderam 

desenvolver competências que mais tarde seriam essenciais para a criação de novos negócios.  

 

O interesse de abrir uma empresa surgiu da sinergia existente entre esses dois estudantes, que 

já pensavam e discutiam a possibilidade de um dia se tornarem sócios. No entanto, o principal 

entrave encontrado pelos estudantes estava relacionado à visão idealizada que eles tinham do 

mercado, devido a pouca experiência. 

 

A empresa júnior foi um divisor de águas em relação à minha história acadêmica 
completamente, porque foi a minha oportunidade de ter contato com o mercado 
como um empresário, dentro da universidade [...] e foi o [primeiro contato com a 
consultoria], que a gente fazia de forma amadora, iniciante, na empresa júnior, e a 
gente viu que tinha mercado, que dava para a gente crescer e era o que a gente sabia 
fazer, na verdade, [...] mas a empresa júnior é formada por estudantes, e quando 
você está no âmbito estudantil existe uma limitação muito grande no mercado, uma 
diferença muito grande no mercado, é uma magia na verdade... A empresa júnior é 
muito mágica, então todo mundo que entrava lá entrava muito apaixonado pela 
coisa, mas essa paixão acabava fechando os olhos para o que era a realidade do 
mercado. (Arthur, FourPro). 

 

Paralela à participação na empresa júnior, os dois estudantes voltaram a atuar juntos quando 

fizeram estágio numa empresa de consultoria incubada no SergipeTec, onde adquiriram 

competências técnicas e aprimoraram os seus conhecimentos em atividades de consultoria 

empresarial. Assim, essas duas experiências foram importantes porque despertaram nos 

estudantes o interesse empreendedor, e permitiram que eles conhecessem o ambiente da 

incubadora de empresas, dentro do parque tecnológico. 

 

Desse modo, no início de 2009 os estudantes tomaram a decisão de finalmente abrir seu 

primeiro negócio como sócios. Eles já tinham alguns conhecimentos na área de consultoria, e 

queriam aproveitar a possibilidade de acesso à infraestrutura e ao ambiente da incubadora e 

do parque tecnológico para dar forma à proposta inicial da empresa. 
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4.5.2 Finalização do Projeto 

 

Em abril de 2009 os estudantes abriram a empresa com um foco inicial em consultoria, mas 

com uma proposta de atender tanto as demandas de consultoria como também demandas na 

área de tecnologia. Assim, aproveitaram um projeto de automação em restaurantes que já 

vinham desenvolvendo, e submeteram esse projeto a um edital do programa Primeira Empresa 

Inovadora (PRIME), da FINEP, numa tentativa de viabilizar o crescimento mais rápido de sua 

equipe, já que esta seria custeada pelo projeto. 

 

Durante os meses seguintes a empresa trabalhou somente em função desse edital. Em agosto 

de 2009 os estudantes ganharam o edital e decidiram sair do emprego no estágio para se 

dedicarem à atuação na nova empresa, que passou a fazer parte do CISE como empresa 

incubada a partir de novembro do mesmo ano. 

 

Por serem estudantes de Administração e já terem contato com a área de gestão e estratégia, 

os empreendedores não tiveram dificuldades na abertura da empresa ou para elaborar um 

plano de negócios inicial. Nesse momento o CISE foi um parceiro da empresa na aprovação 

no edital de subvenção econômica, e que acabou facilitando o processo de entrada na 

incubadora. 

 

Além disso, um dos sócios participou posteriormente de cursos de elaboração de planos de 

negócios financiados pela FINEP, que os ajudou a direcionar melhor seus objetivos na 

empresa nascente, que estava prestes a passar por outra grande dificuldade. 

 

[O projeto] foi a oportunidade que criou a empresa. Só que [pelo] fato de a gente ter 
tido esse dinheiro, a gente deixou de se preparar, a verdade é essa... Ele ajudou 
muito, sem dúvida, mas a forma como a gente encarou isso, esquecendo que tinha o 
pós-PRIME, que era uma realidade totalmente diferente... Foi ruim, não por causa 
do projeto, mas por causa da gente mesmo. (Arthur, FourPro). 

 

O projeto era uma solução voltada à qualidade do atendimento em restaurantes, que foi 

desenvolvido ao longo do ano seguinte, mas quando os estudantes finalizaram o seu 

desenvolvimento identificaram que a aceitação do mesmo no mercado ainda era baixa, então 

decidiram não dar andamento ao projeto, e passaram a se dedicar exclusivamente à 

consultoria empresarial. 
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4.5.3 Lançamento do Spin-off 

 

Os recursos do PRIME subsidiaram a empresa durante seu primeiro ano, e permitiram que os 

estudantes empreendedores montassem uma equipe de colaboradores, especialmente para o 

desenvolvimento do produto que estavam tentando comercializar. Contudo, ainda nessa 

época, a empresa buscou realizar serviços na área de consultoria em paralelo ao 

desenvolvimento do projeto, por isso trouxeram também colaboradores da empresa júnior, 

que mantiveram como parceira da empresa. 

 

O primeiro serviço de consultoria realizado pela empresa foi uma pesquisa que, segundo o 

entrevistado, a empresa só conseguiu contratar porque eles ainda eram inexperientes e não 

sabiam negociar preços, então ofereceram um valor muito abaixo do mercado pelos seus 

serviços. No início os serviços oferecidos pela empresa ainda eram básicos, os estudantes 

conseguiam clientes esporadicamente, sem muito planejamento, e aos poucos foram criando 

uma lógica de divulgação, marketing e operacionalização de seus serviços. 

 

Na área de consultoria existia uma grande barreira para novas empresas, e em especial para 

uma nova empresa que tinha à frente dois jovens estudantes, que ainda tinham pouca 

credibilidade perante o mercado, de maneira que a formação de uma rede de contatos seria 

vital para a empresa. Assim, o ambiente do parque tecnológico contribuiu para que os 

estudantes conseguissem parceiros importantes, com destaque para o SEBRAE, que foi um 

dos parceiros essenciais para que a empresa se tornasse conhecida no mercado, pois foi um 

cliente no inicio da empresa e posteriormente viabilizou a realização de outros serviços em 

conjunto com a mesma. 

 

Além do SEBRAE, outros parceiros vieram através da empresa júnior, e uma dessas parcerias 

surgiu por causa de um professor da universidade, que conhecia os estudantes e acreditava em 

seu trabalho, e sabia que eles gente estavam envolvidos com serviços de consultoria. 

 

Apesar disso, os estudantes eram pouco experientes e deixaram de se preparar para quando os 

recursos do PRIME acabassem, então com o fim do projeto eles se viram com uma estrutura 

muito encorpada para uma pequena empresa, que não tinha fluxo de recursos para se 

sustentar. Assim, chegaram num momento que não conseguiam manter o ritmo de 

crescimento que tinha sido trazido pelos recursos do edital. 
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4.5.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

Após não conseguirem comercializar o projeto do software para restaurantes que haviam 

desenvolvido no início da empresa, os estudantes identificaram que precisavam diversificar a 

sua atuação no mercado, com o desenvolvimento de algum produto inovador. Desse modo, 

decidiram formar uma sociedade com outros dois estudantes para abrir uma nova empresa, e 

em dezembro de 2010 criaram a primeira empresa especializada em compras coletivas no 

Estado de Sergipe. 

 

A gente teve que crescer rápido sem ter estrutura de gestão e estrutura financeira 
também para manter aquele crescimento depois do PRIME, então a gente teve que 
enxugar, voltar, para depois expandir aos poucos... Então nesse momento cada sócio 
começou a se envolver com áreas diferentes, com coisas diferentes, e essas coisas 
começaram a gerar negócios para a empresa também, então cada um saiu daquela 
zona de conforto ali, ou então daquela limitação que a gente estava, para poder 
expandir seus horizontes. (Arthur, FourPro). 

 

Assim, os estudantes passaram a direcionar o seu foco para nova empresa. Decidiram sair da 

incubadora em meados de 2011, porque os custos fixos da empresa de consultoria estavam 

altos demais, mesmo com os custos reduzidos da incubadora. A estratégia era que os 

estudantes empreendedores, agora mais experientes, iriam sair da incubadora para diminuir de 

tamanho e poder voltar a crescer de maneira sustentável, então a empresa passou a funcionar 

como empresa virtual. 

 

No final de 2011 venderam a empresa de compras coletivas, e nessa mesma época ampliaram 

a sociedade da empresa de consultoria para incluir um novo estudante, também do curso de 

Administração, que agregou competências para a empresa na parte de marketing. 

 

No final de 2012 abriram uma nova empresa, dessa vez com um investimento maior do que as 

duas primeiras, e criaram uma nova empresa especializada em serviços de escritório 

compartilhado, coworking, escritório virtual, salas de reunião, cursos, palestras e eventos. 

 

Atualmente a empresa de consultoria funciona virtualmente na sede do escritório da nova 

empresa aberta pelos estudantes, que passaram a trabalhar de forma mais esporádica, em 

contratações por projetos e dividindo o tempo entre as duas empresas. 
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4.5.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 14: Principais Aspectos do Caso FourPro 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Não houve dificuldades porque os 
estudantes tiveram contato com a 
área de consultoria na empresa 
júnior e no estágio 

Foi na empresa júnior que surgiu 
a ideia de abrir um negócio surgiu 
na área de consultoria 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Não houve dificuldades porque os 
estudantes aprenderam sobre as 
técnicas e o mercado de 
consultoria num estágio 

Foi durante um estágio numa 
empresa de consultoria que os 
estudantes perceberam que esse 
era um mercado promissor 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

Não houve dificuldades porque os 
estudantes já se conheciam há 
dois, e a sinergia continua até hoje 

Os estudantes empreendedores se 
conheceram quando atuaram 
juntos na empresa júnior 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

Não houve dificuldades porque 
existiu a prática de elaboração de 
um plano de negócios nas aulas 
na universidade 

As aulas de planos de negócios na 
universidade deram serviram de 
base para que os estudantes 
redigissem seu plano de negócio 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Os estudantes tinham poucos 
recursos para serem investidos na 
empresa inicialmente 

O CISE participou no processo de 
aprovação de um edital que 
viabilizou recursos para a 
empresa 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Apesar de terem conhecimentos 
técnicos, estes eram muito básicos 
para a realidade que os estudantes 
enfrentaram no mercado à frente 
de sua própria empresa 

A atuação na empresa júnior e o 
estágio numa empresa de 
consultoria deu aos estudantes as 
competências necessárias para 
desenvolver os seus primeiros 
serviços na área de consultoria 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

Os estudantes não tiveram 
dificuldades para abrir a empresa 
porque já tinham alguma vivência 
com os procedimentos necessários 

Ambos os sócios eram estudantes 
de administração, e já conheciam 
a parte burocrática de abertura de 
uma empresa 

Primeiras Vendas 

Os estudantes tinham pouca 
credibilidade no mercado de 
consultoria, e não conseguiram 
vender o projeto que 
desenvolveram subsidiado pelos 
recursos do edital 

As primeiras parcerias que 
tornaram os estudantes 
conhecidos surgiram por 
indicação de um professor que 
conhecia e acreditava no trabalho 
dos estudantes empreendedores 

Contratação de 
Colaboradores 

Existe uma limitação de mão de 
obra qualificada no Estado de 
Sergipe  

Os primeiros funcionários foram 
estagiários trazidos da empresa 
júnior 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

A empresa encolheu com a saída 
da incubadora, passando a 
funcionar no ambiente virtual e 
atuar esporadicamente 

A universidade não ajudou a 
empresa nessa dificuldade 

Novos 
Investimentos 

Os estudantes não se prepararam 
para quando os recursos do 
projeto acabassem, e cresceram 
rápido demais sem ter estrutura 
para manter a empresa sem os 
recursos do projeto 

A universidade não atuava mais 
nessa etapa 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

Não houve dificuldades porque os 
estudantes buscaram diversificar 
sua área de atuação, com a criação 
de novas empresas 

A universidade não atuava mais 
nessa etapa 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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4.6 WEBUP 

 

A WebUp é uma empresa que surgiu em meados de 2008, inicialmente com a ideia de  dois 

estudantes, um de Design Gráfico pela Universidade Tiradentes (UNIT), e outro de 

Administração pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os estudantes já haviam tido 

alguma experiência com a área de marketing, e identificaram aí um mercado potencial para 

uma nova empresa. 

 

No começo o foco da empresa era a área de marketing, planos de mídia, criação de web sites e 

consultoria empresarial. Mas com o tempo esse foco foi mudando, e hoje a empresa passou a 

direcionar seu campo de atuação para o desenvolvimento de softwares, com ênfase em 

dispositivos móveis e Internet. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa: 

 

Figura 06: Linha do Tempo da História da WebUp 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 
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4.6.1 Geração da Ideia 

 

No final de 2007, um estudante de Design Gráfico da Universidade Tiradentes identificou 

uma oportunidade de negócio em conjunto com seu colega, outro jovem que estudava 

Administração na Universidade Federal de Sergipe. 

 

Ambos já haviam estagiado juntos no SESI no ano anterior, e agora trabalhavam na área de 

marketing de uma faculdade de Aracaju, e perceberam que muitas das empresas prestadoras 

de serviços para essa faculdade eram bastante especializadas e, apesar do mercado estar em 

crescimento na época, falta uma empresa que pudesse atender a todas as diferentes demandas 

de maneira centralizada. 

 

[...] No dia a dia nós percebemos que existiam várias empresas que prestavam 
serviços para nosso empregador na área do marketing... Uma empresa para fazer 
site, uma empresa para fazer as campanhas publicitárias, uma empresa para fazer 
pesquisa, outra empresa para fazer uma consultoria... Então nós identificamos uma 
certa lacuna, de uma empresa que pudesse atender todos esses segmentos, que 
pudesse fazer um projeto mais casado e evitar que as empresas tivessem que lidar 
com vários fornecedores ao mesmo tempo. (Adilson Jr, WebUp). 

 

A ideia inicial, portanto, era que eles pudessem oferecer numa única empresa vários serviços 

de marketing. Assim, os estudantes pensaram em atuar com o foco na área de marketing, 

pesquisas de mercado, planos de mídia e campanhas publicitárias. 

 

Nessa época, ambos os estudantes tinham experiência técnica e algum conhecimento a 

respeito do mercado, pois já haviam feito estágios e já trabalhavam na área de marketing da 

faculdade desde o ano anterior, então não houve maiores dificuldades na avaliação da 

viabilidade da ideia, que ainda estava numa fase conceitual. De acordo com o entrevistado, 

uma dificuldade sentida por ele foi que seu curso não possuía nenhuma disciplina voltada ao 

empreendedorismo, então apesar de sua formação trazer possibilidades para que o estudante 

se torne um empresário, na época era dado pouco direcionamento nesse sentido. 

 

Apesar disso, foi no ambiente da universidade que o estudante teve um primeiro contato com 

o empreendedorismo estudantil, quando conheceu outro estudante, do curso de Ciências da 

Computação da Universidade Tiradentes, que agora estava à frente da primeira empresa 

incubada na ITEC, dentro da UNIT, que contou a respeito da incubadora. 
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4.6.2 Finalização do Projeto 

 

Um professor do curso de Design Gráfico, que é parceiro do entrevistado até hoje, orientou a 

respeito dos estudantes criarem a empresa com apoio da universidade, através da incubadora 

de empresas. Assim, em meados de 2008 os estudantes decidiram abrir a empresa, 

inicialmente investindo poucos recursos próprios para a compra de móveis e computadores.  

 

Como um dos sócios era estudante de Administração, e já tinha aberto outra empresa 

anteriormente, eles não tiveram maiores dificuldades na redação do plano de negócios da 

empresa ou na abertura da empresa. 

 

Mesmo assim, tiveram cursos de gestão e planejamento estratégico oferecidos pela 

incubadora, que foram frequentados principalmente pelo sócio estudante de Design Gráfico, 

mas para ele uma dificuldade inicial ainda era aprender melhor sobre o mercado no qual iriam 

atuar. 

 

Uma coisa que eu senti falta na ITEC foi uma pessoa para chegar para a gente e 
mostrar como é que a gente poderia conquistar mercado, uma pessoa de visão 
mesmo, de mercado. Eles ensinaram a gente como tomar conta das contas, eles 
ensinaram a gente como a gente faz o planejamento, mas eles não ensinaram como é 
que a gente cai em campo, como é que eu ia competir com uma empresa grande ali 
no mercado [...] Era uma transição [de estudante para empreendedor] que a gente 
não entendia porque a gente não tinha experiência nisso, então faltava uma pessoa 
para dizer o que fazer, para mostrar o que fazer, explicar. (Adilson Jr, WebUp). 

 

Em virtude disso, os estudantes tiveram que mudar um pouco o foco da empresa, porque na 

etapa de desenvolvimento dos primeiros produtos e serviços perceberam que a parte de 

marketing tinha um custo mais alto e um retorno menor do que esperavam. Assim, os 

estudantes passaram a direcionar a empresa mais para a área de tecnologia e criação de web 

sites, sob responsabilidade do estudante designer, e para a área de consultoria empresarial e 

consultoria em marketing, sob responsabilidade do estudante administrador.  

 

Como a empresa tinha o foco em design e tecnologia, eles funcionavam na incubadora de 

design da UNIT, localizada no SergipeTec. Desse modo, a empresa nascente teve como 

vantagem a possibilidade de estar num ambiente onde poderia conseguir parceiros. 
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4.6.3 Lançamento do Spin-off 

 

Após cerca de quatro meses incubados, os estudantes empreendedores já tinham alguns 

clientes que sustentavam as despesas básicas da empresa na incubadora, e foi nesse momento 

que os estudantes decidiram pedir demissão dos seus empregos para poderem se dedicar em 

tempo integral à nova empresa. 

 

A estratégia de divulgação dos estudantes era através do portfólio da empresa. Apesar disso, 

tinham uma base de clientes ainda pequena e poucos serviços realizados, e tinham 

dificuldades em lidar com as flutuações de demandas ao longo do ano. 

 

Do mesmo modo, sentiram muitas dificuldades para entrarem no mercado por serem jovens, o 

que dificultava conseguir novos clientes, especialmente na área de consultoria em marketing. 

 

Quando você contrata um consultor de marketing você espera uma pessoa mais 
experiente, que já viveu bastante coisa, que já conhece bastante o mercado, aquela 
pessoa que vai sentar, vai olhar o que você tem e vai lhe dar a solução... E quando a 
gente chegava com duas pessoas jovens, então as empresas tinham receio de 
contratar [a gente], e isso daí acabava sendo um problema na hora de fechar uma 
consultoria. Já a parte de tecnologia as pessoas davam mais credibilidade, porque 
hoje em dia os grandes gênios da tecnologia são as pessoas mais novas, você vê aí as 
startups sendo montadas por jovens na faculdade, então já existe uma credibilidade 
um pouco maior para essa parte de tecnologia para um jovem, e foi justamente nisso 
daí que a gente começou a apostar. (Adilson Jr, WebUp). 

 

A universidade foi importante para a empresa nascente nesse momento de dificuldades, 

porque a UNIT foi a primeira grande cliente dos estudantes, que foram responsáveis pelo 

desenvolvimento de dois sites para a universidade, um serviço que permitiu que os estudantes 

superassem parte do seu problema de credibilidade. Também, outro parceiro importante nessa 

etapa foi o SEBRAE, que gerava demandas e levava clientes para a empresa. 

 

Isso garantiu que aos poucos a empresa aumentasse seu portfólio e se tornasse conhecida no 

mercado. Assim, à medida que conseguiam mais clientes os estudantes puderam expandir a 

sua equipe de colaboradores, utilizando como estratégia trazer outros estudantes como 

estagiários para a empresa. No entanto, pela falta de experiência, os estudantes acabavam 

contratando pessoas demais para os projetos de consultoria, que geralmente demandavam 

alguns meses, mas depois acabavam, de forma que precisaram diminuir o tamanho da equipe. 
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4.6.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

Em meados de 2010, a distância do parque tecnológico do centro da cidade começou a causar 

problemas para a empresa porque grande parte de seus funcionários morava em outras áreas 

da cidade, e como já havia passado os dois anos de incubação, a empresa decidiu que era o 

momento de sair da incubadora e procurar uma sede própria. Além disso, poucos meses antes 

o sócio estudante de Administração saiu da empresa para se dedicar a outros projetos. 

 

Isso trouxe problemas para a empresa, porque o estudante tinha pouca experiência com a parte 

de vendas e não tinha nenhuma experiência com a gestão da equipe. Por outro lado, abriu uma 

oportunidade para que a empresa, agora com uma equipe mais reduzida, pudesse direcionar o 

seu foco somente para a área de tecnologia, que era a parte do negócio que o estudante 

empreendedor conhecia melhor e que julgava ter mais potencial de crescimento no futuro. 

Nessa mesma época tentaram participar num edital de subvenção econômica, com um projeto 

que não conseguiram aprovar porque tiveram dificuldades na redação do mesmo. 

 

No começo de 2011, outros três estudantes que na época eram funcionários da empresa 

passaram a fazer parte da equipe empreendedora. Esses novos sócios eram todos da área de 

tecnologia e, juntos com o entrevistado, foram responsáveis por reformular o campo de 

atuação da empresa, que passou a investir no desenvolvimento de sistemas próprios, e tem 

gradualmente deixado os serviços de criação de web sites e sistemas personalizados. 

 

Hoje é que estamos trabalhado num formato diferente. Antigamente a gente ia na 
empresa, via o que a empresa precisava e fazia um sistema, hoje estamos deixando 
de fazer isso, porque a gente sabe que tem um trabalho muito grande para montar 
um sistema, cinco ou seis meses para montar um sistema, entrega para aquela 
empresa e nunca mais a gente vai ver aquele sistema... Hoje a gente está montando 
sistemas próprios, que vão servir para várias empresas. (Adilson Jr, WebUp). 

 

Assim, além do serviço tradicional de criação de web sites e marketing digital, a empresa 

passou a investir no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, Internet, e 

redes sociais. Também tem investido no desenvolvimento de sistema de gerenciamento 

empresarial e controle de estoque, com o objetivo de ampliar seu campo de atuação para além 

do mercado local, graças a esse direcionamento que hoje é dado pela empresa para a área de 

desenvolvimento de softwares. 
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4.6.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 15: Principais Aspectos do Caso WebUp 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Não houve dificuldades Foi durante os estágios realizados 
numa faculdade que surgiu a ideia 
para o negócio 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Não houve dificuldades nessa 
etapa inicial, mas a avaliação dos 
estudantes se mostrou diferente da 
realidade encontrada no mercado 

Foi no estágio e no trabalho que 
os estudantes adquiriram 
experiências técnicas e 
conhecimentos sobre o mercado 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

A equipe empreendedora sofreu 
alterações no decorrer da história 
da empresa 

Os dois estudantes que montaram 
a sociedade inicial se conheceram 
nos estágios 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

Não houve dificuldades A incubadora ofereceu cursos de 
elaboração de planos de negócios 
para os estudantes 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Os estudantes tinham poucos 
recursos para serem investidos na 
empresa inicialmente 

Os custos reduzidos da 
incubadora ajudaram a empresa 
nascente nesse momento 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Não houve dificuldades porque os 
estudantes tinham as 
competências técnicas para 
desenvolver os produtos em suas 
respectivas áreas de atuação 

A atuação dos estudantes em 
estágios deu a eles competências 
para que eles pudessem direcionar 
a empresa para áreas correlatas à 
formação de cada um 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

Não houve dificuldades  A incubadora ajudou os 
estudantes na parte burocrática de 
criação da empresa 

Primeiras Vendas 

Os estudantes eram jovens e 
pouco conhecidos, por isso 
tinham problemas relacionados à 
falta de credibilidade 

A universidade foi a primeira 
grande cliente da empresa, e sua 
imagem como parceira dos 
estudantes trazia credibilidade 

Contratação de 
Colaboradores 

Não houve dificuldades porque a 
universidade é a principal fonte de 
recursos humanos para a empresa 

A universidade foi a primeira e 
continua sendo a principal fonte 
de recursos humanos para a 
empresa 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

A saída da incubadora trouxe um 
aumento de custos para a 
empresa, numa etapa crítica 
quando o estudante se viu 
sozinho, sem o outro sócio 

A universidade não ajudou a 
empresa nessa dificuldade 

Novos 
Investimentos 

A empresa buscou novos recursos 
ao submeter um projeto a um 
edital de subvenção econômica, 
mas não conseguiu aprová-lo 

A universidade não ajudou a 
empresa nessa atividade 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

Não houve dificuldades porque a 
empresa mudou o foco para a área 
de tecnologia, onde os sócios 
atuais têm mais experiência 

A universidade não ajuda a 
empresa nessa atividade 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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4.7 SWX 

 

A SWX é uma empresa que surgiu em 2010, viabilizada pela boa participação que um 

estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) teve no 

Desafio SEBRAE do ano anterior. O estudante conseguiu firmar uma parceria com o 

SEBRAE e foi convidado a desenvolver a marca e o portal da Rede Petro Brasil. 

 

A empresa é desde o começo especializada no desenvolvimento de sistemas web, e hoje em 

dia oferece serviços relacionados à criação de portais corporativos, redes sociais, sites de lojas 

virtuais, mas com a aprovação num edital de subvenção econômica no final de 2012 tem 

mudado o seu foco para o desenvolvimento de um sistema próprio. 

 

Atualmente a empresa tem direcionado seus esforços para um projeto de uma plataforma 

inovadora em computação nas nuvens, que está sendo desenvolvido com o financiamento da 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC), e 

em parceria com professores da UFS. 

 

A figura a seguir apresenta a linha do tempo da história da empresa. 

 

Figura 07: Linha do Tempo da História da SWX 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 
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4.7.1 Geração da Ideia 

 

Empreender já era a vontade do estudante Vinicius antes mesmo do ingresso no curso de 

Ciências da Computação da Universidade Federal de Sergipe. Por conta disso, ele teve 

interesse em participar da criação e da primeira diretoria da empresa júnior de informática da 

universidade, da qual fez parte por cerca de dois anos, entre 2000 e 2001, e também participou 

em dois grandes eventos nacionais: a Maratona de Programação, em 2006, e o Desafio 

SEBRAE, em meados de 2009, meses antes de sua formatura. 

 

Na empresa júnior ele teve um contato maior com a parte burocrática da gestão de uma 

empresa, mas especialmente teve a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e conhecer 

outros estudantes que, assim como ele, eram interessados em empreender. Apesar disso, de 

acordo com o estudante, tanto na empresa júnior quanto no Desafio SEBRAE não houve 

apoio de professores da universidade. 

 

[A decisão de se tornar empresário aconteceu] bem aos poucos, não teve uma 
decisão de um dia, foi gradual... Começou já na universidade, eu já tinha a ideia de 
abrir a empresa... [...] Em 2009 eu só tinha uma matéria restante, e foi minha ultima 
oportunidade de participar do Desafio SEBRAE... Aí justamente nesse ano a minha 
equipe foi campeã estadual, e ficou entre as oito finalistas que disputou a final 
nacional... Então naquela época eu já falava para o pessoal, ate lá em Brasília, o 
nome da empresa, essas coisas. (Vinicius, SWX). 

 

Além de trabalhar numa empresa que funcionava dentro do parque tecnológico, o estudante 

também desenvolvia sistemas para web como freelancer em alguns trabalhos mais informais, 

então ele já tinha algum conhecimento de mercado e experiência técnica com a criação de web 

sites. 

 

Ainda em 2009, a convite de um amigo, o estudante foi participar de uma rodada de negócios 

do SEBRAE na área de petróleo e gás, onde teve contato com empresários e pessoas 

responsáveis pela parte de divulgação da entidade. 

 

A boa participação no Desafio SEBRAE foi uma oportunidade para que Vinicius conseguisse 

ter acesso a pessoas, e garantiu que o estudante tivesse uma maior aproximação com o 

SEBRAE e fosse convidado para participar de um grupo de trabalho de tecnologia da Rede 

Petrogas, abrindo portas para que o estudante começasse a viabilizar a criação de sua própria 

empresa. 
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4.7.2 Finalização do Projeto 

 

No final de 2009 o estudante passou a frequentar as reuniões da Rede Petrogas, e foi 

convidado para desenvolver a marca e do portal da Rede Petro Brasil, ainda sem a empresa 

formalizada. Esse primeiro serviço foi um trabalho desenvolvido mediante um termo de 

acerto de confiança, e quando o trabalho ficou pronto o SEBRAE gostou do resultado, e o 

estudante empreendedor finalmente formalizou a criação de sua empresa para poder receber o 

pagamento pelo serviço prestado ao SEBRAE. 

 

Após sua criação, em abril de 2010, a empresa funcionou por pouco mais de um ano em 

escritório virtual, e nesse início de negócio o estudante, agora já recém-graduado, desenvolvia 

os sistemas web para clientes em sua própria casa. A opção pelo escritório virtual ocorreu 

como uma maneira de reduzir custos, e porque a empresa ainda não necessitava de uma sede 

fixa e nem precisava utilizar serviços como salas de reunião. 

 

Eu desenvolvia em casa mesmo, o escritório era a minha casa, e aí chegou um 
momento que eu achei que a empresa devia ter uma sede... E a incubadora era uma 
alternativa da empresa ter uma sede própria naquele momento, né? Porque eu não 
tinha condições de assumir um custo fixo de um aluguel e outras coisas, a 
incubadora subsidiava isso, além do apoio que teoricamente a gente teria que 
receber. (Vinicius, SWX). 

 

Assim, em meados de 2011 a empresa passou a fazer parte do CISE como empresa incubada. 

O estudante teve dificuldades na elaboração do plano de negócios para entrada na incubadora, 

que foi aprovado numa segunda tentativa, após a ajuda de amigos e do diretor da incubadora. 

Apesar disso, o estudante não teve problemas com os recursos necessários para manter a 

empresa na sede fixa, por causa dos preços acessíveis e porque ele era, desde o ano anterior, 

funcionário público, desenvolvedor de sistemas no Tribunal de Justiça do Estado. 

 

O entrevistado avalia que não recebeu o apoio que esperava dentro do CISE porque falta, em 

sua visão, uma aproximação entre a universidade e a incubadora, tanto que a secretaria da 

incubadora ficou fazia por algum tempo quando a empresa entrou na incubação, por causa da 

rotatividade de pessoas da universidade nos cargos na incubadora. Apesar disso, o 

entrevistado julga que estar incubado é bom por causa do ambiente do parque tecnológico, 

que propicia às empresas incubadas um maior contato com parceiros e com o mercado. 
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4.7.3 Lançamento do Spin-off 

 

Algum tempo depois do primeiro serviço desenvolvido para o SEBRAE, o estudante 

conseguiu cadastrar a empresa como provedora de serviços no SEBRAETEC, uma estratégia 

que garantiu à empresa nascente os seus primeiros clientes, porque o SEBRAE além de 

indicar a empresa como prestadora de serviços de criação de sites também pagava boa parte 

do valor cobrado pelos serviços. 

 

Essa parceria era boa para a empresa, porque possibilitava o acesso a clientes, mas gerava um 

problema no mercado, por nivelar os preços por baixo, já que empresas fora da rede não são 

capazes de competir de igual para igual com os serviços subsidiados pelo SEBRAETEC. 

 

Nessa época, a principal dificuldade enfrentada pelo estudante empreendedor era ganhar 

credibilidade perante o mercado, porque ele trabalhava sem funcionários, e alguns clientes 

viam com desconfiança um estudante recém-formado que estava sozinho à frente da empresa, 

então como a empresa agora já tinha uma sede o estudante empreendedor começou a pensar 

na possibilidade de trazer pessoas para trabalharem na empresa, além de firmar parcerias com 

outras empresas para trabalhar em conjunto. Assim, no começo de 2012 o estudante 

empreendedor trouxe dois estudantes da área de informática para fazerem estágio na empresa. 

 

Agora com uma equipe pequena de colaboradores, restava o desafio de gerir não apenas a 

empresa, mas também ensinar os estagiários a lidar com o dia a dia de trabalho na empresa. O 

estudante empreendedor não teve maiores dificuldades, porque o tema de sua monografia 

alguns anos antes tinha sido sobre a utilização de metodologias ágeis em equipes de 

desenvolvimento de software, então ele buscou adaptar algumas ferramentas dessas 

metodologias à realidade da empresa. 

 

Eu sempre gostei de metodologias ágeis, minha monografia foi nesse tema [...] Eu 
não consigo utilizar [alguns elementos] de forma integral aqui dentro, porque 
algumas metodologias são quase filosofais, onde você tem que pensar o tempo todo 
nos gargalos, estar sempre evitando que as coisas se acumulem, então eu não vou 
pegar e atrapalhar a produtividade da empresa tentando implantar essas coisas 
quando não é o momento [...] Mas eu sempre que possível tento colocar 
programação em par como uma forma de diluir o conhecimento, é uma prática boa 
para quem está chegando pegar o ritmo, entender como as coisas funcionam e 
aprender, não tem coisa melhor. (Vinicius, SWX). 
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4.7.4 Fortalecimento do Spin-off 

 

Quando começou a trabalhar com o desenvolvimento de sistemas web e a criação de sites o 

estudante não visualizava muito potencial de crescimento para a empresa porque, segundo ele, 

esse tipo de trabalho necessita ser bastante personalizado, de maneira que quanto mais 

clientes ele tivesse, mais pessoas ele precisaria na equipe para pode entregar serviços de 

qualidade, numa proporção que tornaria inviável o crescimento da empresa. Desse modo, o 

estudante buscou diversificar a atuação da empresa, e quis desenvolver novos produtos. 

 

O ambiente do parque tecnológico foi essencial para isso, porque foi graças a um treinamento 

em elaboração de projetos subsidiado pelo Instituto Euvaldo Lodi de Sergipe (IEL/SE), que 

funciona dentro do SergipeTec, que o estudante adquiriu os conhecimentos necessários para 

elaboração de projetos. E, da mesma forma, foi no SergipeTec que o estudante ficou sabendo 

a respeito do Programa INOVA-SE, da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC), que funciona dentro do parque tecnológico. 

 

Em novembro de 2012 a empresa conseguiu a aprovação de recursos num edital da agência de 

fomento, e está desde então desenvolvendo uma plataforma inovadora de computação nas 

nuvens que tem aspirações mundiais e previsão de lançamento para meados de 2014. As 

principais dificuldades atuais são relativas ao projeto, que é um projeto grande e exige a 

participação de mais pessoas na equipe. Nesse sentido, a UFS é atualmente parceira da 

empresa nesse projeto e, apesar da burocracia envolvida no processo, tem três professores 

doutores do departamento de computação que vão participar como consultores. 

 

Tornar a empresa autossustentável foi muito difícil. Manter a empresa hoje ainda é 
difícil. Nesse contexto, inovar é ainda mais complicado. No último mês, 
simplesmente não consegui dedicar nem 50% do meu tempo a nosso projeto mais 
inovador que tem o apoio da FAPITEC [...] Ser um empresa reconhecidamente 
inovadora traz trabalhos e consequentemente ajuda a empresa a se manter. Por outro 
lado, esses trabalhos tomam tempo que poderia ser dedicado mais fortemente à 
inovação. Equilibrar isso é muito complicado. (Vinicius, SWX). 

 

Hoje a empresa tem realizado serviços de criação de sites para alguns clientes, e está 

buscando ampliar sua equipe para desenvolver o que, na opinião do entrevistado, vai tornar a 

computação nas nuvens acessível especialmente para empresas de médio e pequeno porte. 
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4.7.5 Síntese do Caso 

 

Quadro 16: Principais Aspectos do Caso SWX 

Fases Atividades Dificuldades Atuação da Universidade 

Geração 
da 

Ideia 

Identificação da 
Ideia 

Não houve dificuldades porque o 
estudante já queria ser 
empreendedor antes mesmo de 
entrar na universidade 

O estudante participou da 
empresa júnior de informática da 
UFS, onde teve mais contato com 
o empreendedorismo 

Avaliação 
Tecnológica e 

Comercial 

Não houve dificuldades porque o 
estudante já trabalhava como 
freelancer e tinha feito estágios, 
onde adquiriu conhecimentos 
técnicos e de mercado 

Tendo feito um estágio numa 
empresa no parque tecnológico, 
além das competências técnicas o 
estudante conheceu o ambiente de 
incubação e sua área de atuação 

Formação da 
Equipe 

Empreendedora 

Não se aplica, pois existe somente 
um empreendedor à frente da 
empresa 

Não se aplica, pois existe somente 
um empreendedor à frente da 
empresa 

Finalização 
do 

Projeto 

Redação do Plano 
de Negócios 

O estudante não conseguiu 
aprovar o plano de negócios na 
primeira tentativa que fez de 
entrar na incubadora 

O diretor adjunto da incubadora 
ajudou o estudante a melhorar seu 
plano de negócios, com críticas e 
sugestões 

Mobilização de 
Recursos 

Financeiros 

Não houve dificuldades porque o 
estudante tinha sido contratado 
como funcionário público, o que o 
ajudou a investir na empresa 

A incubadora ofereceu ao 
estudante uma infraestrutura por 
um preço acessível 

Desenvolvimento 
do Primeiro 

Produto 

Não houve dificuldades porque o 
estudante já tinha experiência 
com o desenvolvimento de 
sistemas web 

O conhecimento tecnológico foi 
obtido na universidade e nos 
estágios em que o estudante 
participou 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Gestão da 
Empresa 

Não houve dificuldades porque o 
estudante adquiriu competências 
de gestão quando participou da 
empresa júnior na universidade 

A participação na empresa júnior 
foi fundamental para ajudar o 
estudante a se familiarizar com a 
parte burocrática de uma empresa 

Primeiras Vendas 

A principal dificuldade era a falta 
de credibilidade porque no 
começo só existia o estudante à 
frente da empresa 

No ambiente da incubadora foi 
possível firmar parcerias com 
outras empresas e conseguir seus 
primeiros clientes através destas 

Contratação de 
Colaboradores 

Não houve dificuldades  A universidade é a principal fonte 
de recursos humanos para a 
empresa 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Saída da 
Incubadora 

Não se aplica, pois a empresa 
ainda está incubada 

Não se aplica, pois a empresa 
ainda está incubada 

Novos 
Investimentos 

Não houve dificuldades Um professor da universidade deu 
o treinamento que o estudante 
precisava para aprender a elaborar 
o projeto para participar no edital 

Desenvolvimento 
de Novos 
Produtos 

Não houve dificuldades A universidade é parceira da 
empresa, que tem três professores 
doutores atuando como 
consultores em seu projeto de 
computação nas nuvens 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

 

Nesta seção é apresentada a análise comparativa dos casos, com base nas questões de 

pesquisa, onde é feita uma discussão sobre as características dos spin-offs estudantis, suas 

dificuldades, e a atuação da universidade na superação das mesmas. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS SPIN-OFFS ESTUDANTIS 

 

Os spin-offs estudantis, se comparados aos spin-offs acadêmicos, possuem especificidades e 

características que os distingue daquelas empresas criadas por empreendedores mais 

experientes ou por membros do corpo docente e pesquisadores das universidades. 

 

A seguir, essas características são descritas e comparadas com àquelas dos spin-offs 

acadêmicos. 

 

5.1.1 Pouca Experiência Profissional dos Estudantes Empreendedores 

 

Nos casos estudados, do ponto de vista pessoal dos empreendedores, uma característica 

destacada em todos eles é a pouca experiência profissional, que por serem jovens ainda 

tinham poucos conhecimentos de mercado quando começaram sua atuação à frente das 

empresas. 

 

Foram jovens estudantes que criaram suas empresas durante ou pouco tempo depois de 

terminarem a graduação na universidade. Assim, os empreendedores entrevistados nesta 

pesquisa puderam ser classificados como jovens empreendedores, seguindo Borges, Filion e 

Simard (2008), que os coloca na faixa etária entre 18 e 34 anos. 

 

Nos estudos sobre spin-offs acadêmicos uma característica marcante dos criadores dessas 

empresas é a pouca experiência de mercado, que resulta na falta de capacidades para lidar 

com o ambiente comercial, diverso do ambiente acadêmico ao qual os pesquisadores estão 

acostumados (PIRNAY, SURLEMONT; NLEMVO, 2003; VOHORA; WRIGHT; 

LOCKETT, 2004). 
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Desse modo, se de um lado os spin-offs acadêmicos são criados por pesquisadores experientes 

do ponto de vista da pesquisa, mas inexperientes do ponto de vista mercadológico, 

evidenciou-se nos casos dos spin-offs estudantis que estes além de serem pouco experientes 

do ponto de vista de conhecimento de mercado também têm menos experiência profissional, o 

que diretamente resulta em menos recursos acumulados e pouca credibilidade no mercado. 

 

Tal característica impacta o processo de criação de empresas por estudantes porque estes 

precisam desenvolver suas ideias mesmo sem ainda ter os conhecimentos de mercado e 

recursos para investir na empresa nascente, de maneira que o processo de spin-off estudantil 

resulta em empresas inicialmente muito frágeis, que se desenvolvem à medida que os próprios 

estudantes empreendedores vão adquirindo novas competências no dia a dia como gestores 

dessas empresas nascentes. 

 

5.1.2 Natureza do Conhecimento Transferido pela Organização-Mãe 

 

Na categorização entre spin-offs acadêmicos e spin-offs estudantis, além do status das pessoas 

envolvidas outro diferencial dessas empresas é a natureza do conhecimento transferido da 

organização-mãe para a empresa nascente, e no caso dos spin-offs estudantis, o conhecimento 

tecnológico e tácito obtido na universidade é utilizado na exploração de um novo negócio 

(PIRNAY, SURLEMONT; NLEMVO, 2003; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; 

BORGES, 2010; BAILETTI, 2011). 

 

Nos casos estudados, levaram-se em consideração esses dois aspectos característicos das 

empresas. Foi constatado que todos os spin-offs estudantis pesquisados surgiram de algum 

tipo de conhecimento tecnológico obtido pelos estudantes no ambiente universidade, que foi 

posteriormente convertido numa ideia que deu início ao negócio. 

 

Fica evidenciada, portanto, a distinção entre os spin-offs acadêmicos, que surgem 

principalmente do resultado de pesquisas, e dos spin-offs estudantis, que surgem do 

direcionamento do conhecimento tecnológico obtido em cursos, estágios ou nas empresas 

juniores para a criação de uma nova empresa. 

 

Apesar disso, nos casos da Lumentech, da Mundo Zero e da SWX a pesquisa esteve também 

de algum modo relacionada com o processo de criação das empresas. No primeiro caso, os 
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estudantes faziam parte de um grupo de estudos no qual pesquisavam, embora de forma 

amadora, o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil; nos dois outros casos, os 

estudantes empreendedores aproveitaram os temas de suas respectivas monografias para 

trazerem novas ideias para as empresas nascentes. Assim, como defende Bailetti (2011), esses 

spin-offs estudantis puderam, além de representar a criação de um negócio, também serem 

vistos como uma forma de despertar a consciência de como a pesquisa realizada pelos 

estudantes na universidade tem um valor prático. 

 

A observação dessa característica sugere que aqueles estudantes que ainda na condição de 

alunos puderam desenvolver atividades práticas na universidade podem ser mais propensos à 

criação de empresas. Desse modo, essa especificidade impacta o processo de criação de spin-

offs estudantis porque, a exemplo do que aponta Borges (2010), o período em que os 

empreendedores passam pela universidade ou organização-mãe é o momento onde estes 

adquirem conhecimentos, identificam modelos e oportunidades de negócios, e estabelecem 

suas redes de contato. 

 

5.1.3 Atividades Práticas como Fontes de Conhecimento 

 

Conforme afirma Bailetti (2011), os estudantes empreendedores se utilizam dos 

conhecimentos obtidos na universidade para desenvolver seus próprios negócios e explorar 

comercialmente uma ideia. Para tal, defende o autor, utilizam-se especialmente da interação 

com pessoas chave na universidade que possam ajudá-las a alcançar seus objetivos. 

 

Como já foi destacado, nos casos estudados os conhecimentos transferidos para as empresas 

nascentes foram obtidos nos estágios, grupos de pesquisa e em empresas juniores. E essa 

experiência prática esteve também, nos casos estudados, relacionada com o processo de 

interação entre os estudantes, pouco experientes, e outras partes mais experientes, tais como 

professores ou colegas de estágios, que foram fundamentais para que a ideia inicial para o 

negócio tomasse forma. 

 

Assim, para os casos estudados foi a oportunidade que os estudantes tiveram de realizarem 

atividades práticas ainda na universidade que acabou os direcionando para a criação de um 

projeto empreendedor.  
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Nesse sentido, cabe trazer a perspectiva de Harkema e Schout (2008) à discussão. O estudo do 

empreendedorismo somente em sala de aula não é suficiente para que os estudantes tenham 

uma dimensão completa do que é o empreendedorismo, isso porque o processo de 

aprendizado visto como uma construção social não pode ser dissociado da prática, pois quem 

está aprendendo somente o pode fazer através da interação (HARKEMA; SCHOUT, 2008). 

Da mesma forma, Mueller (2011) coloca a experiência prática e o contato com outras pessoas 

mais experientes como alguns dos fatores que influenciam positivamente as atitudes dos 

estudantes em relação ao empreendedorismo. 

 

5.1.4 Vida Familiar e Profissional em Formação e Transformação 

 

Percebeu-se que uma das características das empresas criadas por estudantes é que a 

juventude destes influenciou suas trajetórias enquanto empreendedores, e a rotatividade das 

equipes empreendedoras foi uma característica presentes especialmente nos casos em que um 

dos estudantes buscou outras oportunidades de emprego ou acabou trilhando um caminho 

diverso do projeto empreendedor que havia iniciado.  

 

Cabe ressaltar, desse modo, que os estudantes empreendedores iniciaram o processo de spin-

off estudantil num momento em que suas vidas estavam em definição, por conta da pouca 

idade, e do período de transição decorrente da passagem para a fase adulta. 

 

Assim, eles precisavam escolher entre arriscar com a criação da própria empresa ou uma 

carreira mais estável, ao mesmo tempo em que tomavam decisões e adquiriam 

responsabilidades importantes como a constituição de uma família ou mesmo o nascimento 

dos primeiros filhos.  

 

O que se observou nos spin-offs estudantis pesquisados é que em algum momento do seu 

processo de criação um dos fundadores acabou deixando a empresa, e tais mudanças nas 

equipes empreendedoras vieram a impactar de alguma forma as empresas nascentes, 

especialmente porque parte das competências, sejam técnica ou de gestão, são concentradas 

num único estudante empreendedor, de maneira que a formação das equipes é uma estratégia 

de convergência de habilidades diferentes de cada estudante. 

 

 



95 
 

5.1.5 Tipo de Apoio Institucional 

 

Como organização-mãe responsável pela criação dos spin-offs estudantis, a universidade teve 

um papel maior do que ser apenas a entidade que transferiu conhecimentos para os estudantes 

empreendedores. Em virtude da pouca experiência de mercado os estudantes precisaram do 

apoio institucional para viabilizar a criação de suas empresas, mantendo um vínculo com a 

universidade até o momento em que suas empresas se tornaram independentes. 

 

O tipo de apoio institucional pode ser visto na distinção entre spin-offs estudantis e os spin-

offs acadêmicos. No caso dos spin-offs estudantis pesquisados o que se percebe é que o apoio 

dado a essas empresas foi além do que Pirnay, Surlemont e Nlemvo (2003) sugerem, porque 

apesar dos estudantes não terem um vínculo tão forte com as universidades quanto os 

pesquisadores, o tipo de suporte dado a eles foi mais do que cursos de empreendedorismo, 

visto que em todos os casos os estudantes passaram pelo processo de incubação. 

 

Foi através dessa forma de apoio, pela qual os estudantes tiveram acesso à infraestrutura de 

incubadoras de empresas por um preço reduzido, e puderam participar de vários cursos que os 

ajudaram a aprimorar os seus conhecimentos de gestão, ou elaborar planos de negócios, que a 

ideia para o negócio tomou forma. Além disso, foi no ambiente da incubadora que as 

empresas estudadas conseguiram firmar suas primeiras parcerias importantes, ou mesmo 

desenvolver projetos que viabilizaram financiamentos para ideias inovadoras. 

 

Como destaque desse apoio dado às empresas, aponta-se a própria universidade, que além da 

incubação ajudou as empresas a vencerem o problema da credibilidade; o SEBRAE, que foi 

especialmente importante para consolidar a presença das empresas nascentes no mercado; e o 

CNPq, FINEP e FAPITEC, que contribuíram com o financiamento dos projetos que os 

estudantes submeteram aos editais de subvenção econômica dessas instituições. 

 

Assim, o modelo de incubação pelo qual essas empresas passaram está mais próximo do que 

Etzkowitz, Mello e Almeida (2005) observaram em seu estudo sobre o movimento incubador 

no contexto brasileiro. Para eles, ocorre aqui o aparecimento de um modelo no qual novos 

atores desempenham um papel importante na cena incubadora, de maneira que existem várias 

diferentes fontes de iniciativas que englobam atores nos mais diferentes níveis, do local ao 

nacional, e impactam positivamente a criação de novas empresas. 
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5.2 DIFICULDADES DO PROCESSO DE SPIN-OFF ESTUDANTIL 

 

Os spin-offs estudantis passam por dificuldades diretamente relacionadas com as suas 

características principais que, da mesma forma, podem ser associadas ao perfil dos estudantes 

empreendedores. Tendo como base o que foi descrito a respeito dos casos estudados, o quadro 

a seguir destaca para cada um deles as principais dificuldades do processo de criação dos 

spin-offs estudantis. 

 

Quadro 17: Comparativo das Dificuldades do Processo de Spin-off Estudantil 

Fases Dificuldades 3E
 

L
um

en
te

ch
 

M
un

do
 Z

er
o 

Fo
ur

Pr
o 

W
eb

U
p 

SW
X

 

Geração 
da 

Ideia 

Identificar Oportunidade de Negócio 
a partir do Conhecimento 

Tecnológico 
x x     

Avaliar o Potencial Comercial da 
Ideia 

x x     

Rotatividade da Equipe 
Empreendedora 

x x x  x  

Finalização 
do 

Projeto 

Mobilizar Recursos Financeiros x x x X x  

Redigir Projetos x x x  x x 

Lançamento 
do 

Spin-off 

Aprender sobre a Gestão da Empresa x x x  x  

Falta de Credibilidade x x x X x x 

Fortalecimento 
do 

Spin-off 

Aumento dos Custos pós Saída da 
Incubadora 

 x x  x  

Manter uma Relação com a 
Universidade pós Saída da 

Incubadora 
x x x X x x 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012, 2013). 

 

Tendo como base esse quadro comparativo das principais dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes no processo de criação dos spin-offs estudantis, cada uma dessas dificuldades é 

discutida a seguir, entre os casos e sempre que possível relacionando essas dificuldades com a 

literatura sobre o tema. 

 

5.2.1 Identificar Oportunidade de Negócio a partir do Conhecimento Tecnológico 

 

Os casos da 3E e da Lumentech foram os que apresentaram a identificação de uma 

oportunidade de negócio, ainda na fase inicial de surgimento da ideia, como uma das 

principais dificuldades. Em ambos os casos, os estudantes detinham algum conhecimento 
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tecnológico a respeito da área em que as empresas atuariam, já praticavam atividades 

correlatas seja no estágio ou no grupo de pesquisas, mas entraram num mercado novo, 

inexistente à época de criação das empresas, e no qual até hoje as empresas continuam sendo 

pioneiras no âmbito local, que forma que eles não tinham parâmetros de outras empresas para 

comparar ou imitar, e tiveram dificuldades para avaliar se as suas ideias tinham realmente 

potencial. 

 

Nos outros casos, os estudantes também já desenvolviam os conhecimentos tecnológicos que 

mais tarde viriam a dar forma às novas empresas e, embora ainda tivessem pouca experiência 

empreendedora, tinham o diferencial de conhecerem o mercado que viriam a atuar no futuro. 

Portanto, não houve maiores dificuldades para que esses estudantes, acostumados com suas 

respectivas áreas de atuação e influenciados por pessoas chave, naturalmente desenvolvessem 

a intenção de criar uma empresa com base numa ideia gerada a partir da prática. 

 

Trata-se de uma dificuldade inicial do processo de criação dos spin-offs estudantis, que pode 

ser determinante no futuro dessas empresas. Em modelos do processo de spin-off que têm o 

foco nas dificuldades ou junções críticas de cada fase, tal qual o de Vohora, Wright e Lockett 

(2004), se essa primeira dificuldade de reconhecer uma oportunidade de negócios não fosse 

superada, o conhecimento obtido na universidade não seria utilizado para a criação de um 

negócio pelos empreendedores envolvidos, e o processo de spin-off simplesmente não teria 

início. 

 

5.2.2 Avaliar o Potencial Comercial da Ideia 

 

Ainda que para todos os casos a prática tenha caminhado lado a lado com a aprendizagem 

empreendedora, em mercados cujos riscos e incertezas eram maiores havia também maiores 

dificuldades trazidas pelo desconhecimento a respeito da viabilidade da ideia de negócio. 

 

Desse modo, novamente os casos 3E e Lumentech tiveram a avaliação do potencial comercial 

da ideia como uma dificuldade da primeira fase do processo de criação dos spin-offs 

estudantis. Isso ocorreu porque os estudantes viriam a lançar no mercado uma inovação ainda 

na fase de surgimento da ideia, quando a eficiência energética, no primeiro caso, e o 

desenvolvimento de jogos, no segundo caso, ainda eram novidade na região, de modo que os 

estudantes empreendedores, apesar de terem uma ideia desenvolvida a partir do conhecimento 
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tecnológico, não tinham um modelo de empresa para comparar e não sabiam se o negócio era 

viável. 

 

O caso Mundo Zero também teve como característica a dificuldade de avaliar o potencial de 

uma ideia inovadora, e a empresa acabou tendo problemas em sua fase de fortalecimento do 

por não conseguir vender o produto que havia desenvolvido especialmente para as 

universidades que trabalham com ensino à distância, porque o estudante fez uma avaliação 

equivocada do potencial comercial de seu novo produto. 

 

5.2.3 Rotatividade da Equipe Empreendedora 

 

Para os casos estudados, com exceção da SWX, que foi uma empresa criada somente por um 

estudante, e da FouPro, que ainda mantém os sócios iniciais, outro problema que aconteceu ao 

longo da história das empresas foi as mudanças repentinas nas equipes empreendedoras. 

Ocorre que os estudantes por serem jovens ainda não têm suas carreiras bem definidas, estão 

em fase de escolhas de trajetórias pessoais e profissionais, e nem sempre conseguem se 

dedicar integralmente a um projeto empreendedor. Além disso, conforme apontam Borges, 

Filion e Simard (2008), os jovens empreendedores têm como dificuldades adicionais o fato de 

que precisam desempenhar vários papéis dentro da nova empresa, mesmo tendo pouca ou 

nenhuma experiência. 

 

Nos casos da 3E e da Mundo Zero as mudanças nas equipes empreendedoras aconteceram 

ainda na primeira fase do processo, quando as empresas tinham acabado de entrar na 

incubadora e estavam desenvolvendo seus primeiros produtos. Já nos casos da Lumentech e 

da WebUp, os estudantes que acumulavam as funções relacionadas à gestão da empresa foram 

os que precisaram sair do negócio quando a empresa já estava caminhando para a 

consolidação no mercado, perto de saírem da incubadora, e os outros sócios que 

desempenhavam funções na parte técnica da empresa sofreram com a saída dos outros 

membros da equipe justamente por não terem adquirido as competências de gestão que seus 

sócios detinham. No caso WebUp, no entanto, o impacto não foi tão negativo porque a 

mudança na equipe ocorreu paralelamente à mudança de foco da empresa, que de consultora 

passou a ser desenvolvedora de softwares, uma mudança que o estudante empreendedor já 

estava pensando em promover. 
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Desse modo, entende-se que a rotatividade da equipe empreendedora é um processo natural 

do desenvolvimento dos spin-offs estudantis, em face às características dos estudantes 

empreendedores, que são antes de tudo jovens que ainda estão definindo suas carreiras. 

Assim, aqueles estudantes que durante o processo de incubação acumularam funções mais 

técnicas do que funções gerenciais tiveram mais dificuldades para lidar com a mudança na 

equipe empreendedora, como nos casos da Lumentech e da WebUp, ao passo que os spin-offs 

cujas equipes sofreram mudanças antes ou durante o processo de incubação, como a 3E e a 

Mundo Zero, puderam superar essa dificuldade com mais facilidade, seja porque conseguiram 

novos sócios, como no primeiro caso, ou porque o período de incubação ajudou o estudante a 

desenvolver competências gerenciais, como no segundo caso. 

 

5.2.4 Mobilizar Recursos Financeiros 

 

A mobilização de recursos financeiros foi uma dificuldade encontrada em todos os casos, com 

exceção da SWX, porque o estudante empreendedor à frente dessa empresa é funcionário 

público e já tinha uma reserva de recursos para investir na empresa. Para todos os outros 

casos, no entanto, o aspecto em comum é que os estudantes empreendedores tinham poucos 

recursos financeiros para investir no negócio. 

 

Essa dificuldade é apontada em Borges, Filion e Simard (2008) e Bailetti (2011) como uma 

característica dos jovens empreendedores, que pela pouca idade têm dificuldades de acesso a 

recursos ou a crédito de terceiros. Desse modo, para todos os casos os primeiros recursos 

investidos nas empresas nascentes constituíram investimentos mínimos que estavam restritos 

aos recursos próprios dos estudantes, em alguns casos com a ajuda de familiares. 

 

Uma alternativa para superar essa dificuldade foi aproveitada pelos estudantes 

empreendedores nos casos da Lumentech, da Mundo Zero e da FourPro, que se utilizaram de 

recursos provenientes de editais do CNPq e da FINEP para desenvolverem suas ideias de 

negócios e produtos. No caso SWX também houve a participação num edital de subvenção 

econômica, com aprovação de recursos para um novo produto que ainda está em fase de 

desenvolvimento. Ao passo que os estudantes empreendedores à frente da 3E e da WebUp 

tentaram viabilizar recursos de editais de subvenção econômica, mas nunca conseguiram 

porque tinham dificuldades com a redação de projetos ou com o acesso a editais em suas áreas 

de atuação. 
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5.2.5 Redigir Projetos 

 

Os projetos que os estudantes precisaram redigir vão desde os planos de negócios e os 

projetos para entrar na incubadora até os projetos que viabilizam a participação em editais de 

subvenção econômica que são submetidos a agências de fomento como a FINEP, o CNPq e a 

FAPITEC. Tais projetos representam o instrumento de comunicação dos spin-offs estudantis 

com outras instituições, mas apesar disso os estudantes não conhecem essa linguagem e, 

portanto, têm dificuldades para redigir projetos. 

 

Essa dificuldade foi evidenciada em todos os casos estudados, com exceção do caso da 

FourPro, cujos estudantes são da área de administração e, portanto, já tinham algum contato 

com esse tipo de atividade. Nos casos Lumentech, Mundo Zero e SWX essa dificuldade 

esteve particularmente relacionada à redação de projetos para participação em editais de 

subvenção econômica, mas em todos os casos foi comum também a dificuldade em redigir 

planos de negócios. Já nos casos da 3E e da WebUp apesar dos estudantes verem os editais 

como oportunidades de viabilizar novos produtos, eles têm dificuldades para participar dos 

mesmos, tanto porque têm dificuldades para redigir projetos e porque estão distantes da 

universidade. 

 

A redação do plano de negócios faz parte de uma etapa importante do processo de criação de 

uma empresa, relacionada ao planejamento do negócio, e é também uma atividade que traz 

dificuldades para os empreendedores nas primeiras fases do processo de criação da empresa 

nascente (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002; BORGES; FILION; SIMARD, 

2008). 

 

5.2.6 Aprender sobre a Gestão da Empresa 

 

Se uma das características dos estudantes empreendedores é a pouca experiência, esta se 

reflete também nas dificuldades relativas à gestão da nova empresa. Nos casos estudados, 

somente não relataram problemas de aprendizado de gestão os estudantes empreendedores da 

FourPro e da SXW, que já haviam tido contato com o dia a dia da gestão de uma empresa 

quando participaram das empresas juniores de seus respectivos cursos de graduação. 
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Para os casos da 3E, da Lumentech e da Mundo Zero as dificuldades com a gestão da empresa 

ocorreram porque não havia, na grade curricular dos cursos dos estudantes empreendedores, 

disciplinas voltadas para a administração de empresas. No relato deles, são cursos que, 

embora haja potencial para que o estudante seja um empreendedor, o maior enfoque dado 

ainda na universidade é na parte técnica, em áreas nas quais os formandos vão potencialmente 

trabalhar para algum empregador e, portanto, não estarão à frente de uma empresa. 

 

5.2.7 Falta de Credibilidade 

 

A falta de credibilidade perante o mercado foi, em todos os casos, uma dificuldade apontada 

pelos estudantes empreendedores. Isso porque, além de serem novos no mercado e com pouca 

experiência, os estudantes tinham como característica o fato de serem jovens, de maneira que 

foi difícil para eles tanto conseguirem firmar parcerias quanto para conseguirem seus 

primeiros clientes, que não acreditavam em suas capacidades porque eles ainda eram 

estudantes. 

 

Em pesquisas relacionadas com o aspecto das dificuldades enfrentadas por empresas 

nascentes, pode-se destacar nos trabalhos de Vohora, Wright e Lockett (2004) e Rasmussen, 

Mosey e Wright (2011) o fator do „limiar de credibilidade‟ como um dos principais momentos 

críticos que as empresas nascentes precisam vencer para que consigam ter acesso a recursos 

necessários ao andamento dos negócios. 

 

Com o foco mais voltado aos estudantes ou jovens empreendedores, destacam-se os trabalhos 

de Bailetti (2011) e Borges e Filion (2012), que apontam a formação de boas redes de 

contatos como o aspecto chave para que estudantes ou jovens empreendedores consigam 

adquirir credibilidade que falta a eles. 

 

5.2.8 Aumento dos Custos pós Saída da Incubadora 

 

Nos casos Lumentech, Mundo Zero e WebUp a saída da incubadora representou uma 

dificuldade para as empresas porque elas, apesar de já estarem de alguma forma consolidadas, 

precisaram de nova estrutura física quando saíram do ambiente da incubadora, onde pagavam 

taxas muito pequenas para utilizar a infraestrutura disponível no parque tecnológico ou 

mesmo na incubadora dentro da universidade. 
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Já nos casos 3E e FourPro essa não foi uma dificuldade tão importante porque as empresas 

não precisavam de espaço físico para atuar, então ficaram funcionando como empresas 

virtuais durante algum tempo após a saída da incubadora. No caso da 3E, a empresa investiu 

num espaço físico depois de um ano funcionando virtualmente, mas quando isso ocorreu já 

não representou uma dificuldade; no caso da FourPro, a empresa não precisa de espaço físico, 

e hoje os próprios estudantes empreendedores à frente dessa empresa são donos de um 

escritório de coworking que oferece o serviço de escritório virtual para outras empresas. 

 

5.2.9 Manter uma Relação com a Universidade pós Saída da Incubadora 

 

Para todos os casos estudados a manutenção de uma relação com a universidade foi apontada 

como a principal dificuldade do momento em que os spin-offs estudantis alcançaram sua 

independência, seja com a saída da incubadora ou mesmo com a graduação no curso 

universitário, como no caso da SWX. 

 

Isso parece ocorrer porque a universidade já não se vê responsável por essas empresas, que 

concluíram o processo de incubação e agora são independentes e, conforme assinalam 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002) a organização-mãe vê a criação de spin-offs, ainda na 

fase de lançamento, como produto final de sua atuação. Cabe ressaltar, conforme destacam 

Vohora, Wright e Lockett (2004), que a principal dificuldade relacionada às últimas fases do 

processo de criação de spin-offs universitários é a incapacidade dos empreendedores de tomar 

decisões no ambiente riscos e incertezas do mercado, sem a proteção da universidade. 

 

Ocorre, nos casos estudados, que o tipo de relação mantida entre as universidades e os spin-

offs estudantis delas originados está restrita a uma relação informação, por vezes de amizade, 

existente entre professores e alunos, que de vez em quando se encontram para conversas 

informais. Mas essas empresas, apesar de se graduarem da incubadora, continuam no mercado 

e precisam desenvolver novos produtos ou serviços, embora, como no caso da 3E, tenham 

dificuldades porque há um distanciamento da universidade após a saída da incubadora, que 

poderia ser uma parceira importante no desenvolvimento dessas novas ideias. 

 

O quadro a seguir sintetiza algumas evidências empíricas das dificuldades encontradas no 

processo de criação dos spin-offs estudantis pesquisados. 
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Quadro 18: Evidências Empíricas das Dificuldades Encontradas nos Casos Estudados 

Dificuldade Descrição Evidência Empírica 

Identificar Oportunidade 
de Negócio a partir do 

Conhecimento 
Tecnológico 

A dificuldade dos estudantes em 
identificar como o 
conhecimento tecnológico 
obtido no ambiente da 
universidade pode ser 
direcionado para viabilizar uma 
oportunidade de negócio 

“A gente queria trabalhar com jogo, mas não 
sabia se dava para ganhar dinheiro com isso 
porque [na época] não tinha nenhuma 
[empresa de jogos] aqui em Sergipe, e tinha 
poucas no Brasil [...] Tanto que no começo os 
professores diziam „Ah, vai ficar fazendo 
joguinho? Vai ficar brincando? Vá trabalhar de 
verdade!‟. Ninguém acreditava que dava para 
ganhar dinheiro com isso” (Tiago, 
Lumentech). 

Avaliar o Potencial 
Comercial da Ideia 

A dificuldade dos estudantes em 
avaliar se a ideia inicial 
identificada para o negócio tem 
potencial de mercado 

“No início tinha dificuldade porque a gente 
não tinha conhecimento da questão de público 
e mercado [...] A incubadora mostrou o 
caminho das pedras, porque ajudou a criar um 
plano de negócio, e só assim a gente verificou 
que tinha viabilidade” (Rubens, 3E). 

Rotatividade da Equipe 
Empreendedora 

A dificuldade que os estudantes 
enfrentam em virtude da saída 
de pessoas que antes faziam 
parte da equipe empreendedora 

“Eu pedi demissão do meu trabalho para me 
dedicar à Mundo Zero, só que o outro sócio 
teve uma filha, e como no começo estava 
difícil, não estava entrando muito cliente, ele 
acabou saindo da empresa e me deixou 
sozinho lá” (Michell, Mundo Zero). 

Mobilizar Recursos 
Financeiros 

A dificuldade que os estudantes 
têm para mobilizar os recursos 
financeiros necessários à 
empresa nascente 

“O investimento inicial não foi alto, mas 
conforme a empresa foi crescendo a gente teve 
que correr atrás de clientes todo dia para 
conseguir fechar a folha, porque a gente não 
tinha a folha de pagamento sempre 100% 
efetivada no mês” (Adilson Jr, WebUp). 

Redigir Projetos 

A dificuldade que os estudantes 
encontram para redigir e 
elaborar documentos como 
planos de negócios, projetos de 
financiamento e outros 

“É um processo demorado, é um processo 
complicado, tem que escrever muito, e não é a 
realidade... A minha realidade é desenhar, é 
planejar, é gerenciar equipe, é correr atrás de 
venda, a parte de montar projeto não é o meu 
forte” (Adilson Jr, WebUp). 

Aprender sobre a Gestão 
da Empresa 

A dificuldade dos estudantes em 
gerir processos, lidar com os 
problemas do dia a dia, e a parte 
burocrática do processo de 
criação da empresa nascente 

“Minha formação é em Ciências da 
Computação, formação básica, assim, para 
trabalhar na parte técnica, mas eu não tenho 
formação nenhuma na gerência” (Tiago, 
Lumentech). 

Falta de Credibilidade 

A dificuldade que os estudantes 
enfrentam perante o mercado 
em razão da pouca idade e da 
pouca experiência profissional 

“Passei bastante tempo participando sozinho 
[das reuniões da Rede Petrogas]. Isso acabava 
prejudicando, porque ficava aquela visão de 
uma empresa amadora, sabe? „É só ele... 
Estudante... ‟” (Vinicius, SWX). 

Aumento dos Custos 

A dificuldade que os estudantes 
enfrentam quando saem do 
ambiente da incubadora, e 
investem numa infraestrutura 
mais cara que dê suporte ao 
desenvolvimento da empresa 

“A gente sabia que o custo era alto, mas não 
sabia que era tão alto manter a empresa fora da 
incubadora [...] A gente não ia ter a incubadora 
para nos proteger, a gente não ia ter ninguém 
para segurar...” (Michell, Mundo Zero). 

Manter uma Relação 
com a Universidade pós 

Saída da Incubadora 

A dificuldade que os estudantes 
enfrentam para, como ex-alunos 
e empresa graduada, conseguir 
manter uma relação com a 
organização-mãe 

“Hoje eu não visualizo muitas formas de haver 
uma conexão, porque já é tão difícil se 
preocupar com quem está lá dentro, imagine 
com quem está lá dentro e saiu” (Arthur, 
FourPro). 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012, 2013). 
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5.3 APOIO DA UNIVERSIDADE AOS SPIN-OFFS ESTUDANTIS 

 

Nesta seção são discutidos os diferentes níveis e formas de apoio das universidades nos 

momentos de dificuldades do processo de criação dos spin-offs estudantis pesquisados e, além 

disso, são apresentadas sugestões para melhorar a atuação das universidades, com base nas 

perspectivas tanto dos estudantes empreendedores quanto dos gestores universitários 

entrevistados na pesquisa de campo. 

 

5.3.1 Apoio da Universidade nos Momentos de Dificuldades dos Spin-offs Estudantis 

 

Tanto as ações formais quanto informais desenvolvidas pelas universidades constituem 

formas de apoio aos spin-offs estudantis. Como o foco desta pesquisa é nas dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes, observou-se também como a universidade, na condição de 

organização-mãe, contribuiu para que as empresas nascentes superassem as dificuldades 

inerentes ao seu processo de criação. 

 

A seguir é destacado como ocorreu o apoio das universidades para cada um dos principais 

momentos de dificuldades dos casos estudados. 

 

5.3.1.1 Identificar Oportunidade de Negócio a partir do Conhecimento Tecnológico 

 

A identificação de oportunidades de negócios constituiu uma dificuldade especialmente para 

aqueles estudantes que entraram num mercado ainda pouco conhecido. No caso 3E, tratava-se 

do campo da eficiência energética, enquanto no caso Lumentech os estudantes 

empreendedores queriam desenvolver jogos. Ambas foram empresas pioneiras em suas 

respectivas áreas no Estado de Sergipe, e por isso mesmo os estudantes não tinham sequer um 

parâmetro a ser seguido, e identificaram suas ideias com a ajuda da universidade, em estágios 

curriculares, no primeiro caso, e num grupo de estudos, no segundo, especialmente com a 

ajuda de pessoas chave como professores ou colegas mais experientes. 

 

A única experiência anterior que eu tive foi nos estágios em empresas como AmBev 
e Chesf, aí eu adquiri um certo conhecimento da parte de eficiência, mas só que era 
estágio, não era assim vendendo aquele serviço... Aí tinha um colega nosso, que 
trabalhava na Chesf, chamado Zé Mário, ele disse: „Rubens, o caminho inicial é 
esse, não tem pra onde correr, você tem conhecimento daquilo, então você passa a 
oferecer‟. Esse foi o ponto chave. (Rubens, 3E). 
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Mueller (2011) destaca a importância do ambiente da universidade, que permite aos 

estudantes ter contato com outras pessoas e empreendedores que podem ajudá-los e 

influenciá-los no desenvolvimento de ideias de negócios. Para a autora, tal rede de contatos dá 

aos estudantes tanto o acesso a outros estudantes que podem se tornar sócios quanto com 

pessoas experientes que cujas opiniões podem despertar nos estudantes a ideia de que ser um 

empreendedor pode ser uma opção em suas carreiras. 

 

Desse modo, o ambiente da universidade é preponderante para que os estudantes consigam 

superar esse momento crítico inicial representado pela dificuldade de identificar 

oportunidades de negócios, direcionando os conhecimentos tecnológicos obtidos na 

universidade para a criação de um produto ou serviço inovador. Essa forma de apoio da 

universidade está positivamente ligada à sua capacidade de estimular o jovem a pensar novos 

caminhos de ação. 

 

5.3.1.2 Avaliar o Potencial Comercial da Ideia 

 

Esta dificuldade está relacionada com a anterior, e diz respeito à falta de capacidade que os 

estudantes ainda pouco experientes têm de avaliar a viabilidade de suas ideias do ponto de 

vista comercial. Novamente, os casos da 3E e da Lumentech, por serem pioneiros em suas 

áreas, apresentaram esta dificuldade ainda na fase de geração da ideia. Por outro lado, nos 

casos em que os estudantes empreendedores já trabalhavam em suas áreas de atuação não 

houve dificuldades para que eles avaliassem a viabilidade comercial de suas ideias. 

 

A universidade atuou de diferentes maneiras no apoio aos estudantes que enfrentaram 

dificuldades para avaliar o potencial comercial de suas ideias. No caso 3E, quando os 

estudantes já estavam incubados eles elaboraram um plano de negócios com a ajuda da 

incubadora, e nesse momento perceberam que existia viabilidade em sua ideia; já no caso 

Lumentech, os estudantes descobriram num grupo de estudos que funcionava dentro da 

universidade que era possível viabilizar a criação de um negócio voltado ao desenvolvimento 

de jogos para celulares, apesar de não terem a mediação de nenhum professor. 

 

Eu fui convidado por meu ex-sócio para participar de um grupo de estudos de jogos 
digitais lá na Universidade Tiradentes, e a gente juntava uma vez por semana umas 
cinco a seis pessoas tentando estudar jogos [...] A gente se juntou por causa desse 
grupo de estudos de games, sem a mediação de professores, era só um grupo de 
pessoas que queria estudar a mesma coisa, só, e queria saber se isso dava certo, se ia 
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ser um futuro bom para a gente [...] E desenvolvemos alguns joguinhos, algumas 
coisinhas simples, nada muito complexo, mas uma coisa que era suficiente para a 
gente saber: „Beleza, até isso eu consigo fazer‟. (Tiago, Lumentech). 

 

Etzkowitz (2003) destaca esse importante papel da universidade, quando aponta que 

universidade é uma incubadora natural de novas ideias, que surgem da interação entre 

professores e alunos, com estes últimos sendo potenciais inventores. Já Rasmussen, Mosey e 

Wright (2011) argumentam, embora com o foco no nos spin-offs acadêmicos, que uma das 

competências essenciais aos spin-offs universitários é a capacidade de refinamento de 

oportunidades, ou seja, o processo de transformar uma oportunidade identificada numa ideia 

viável do ponto de vista comercial, pela combinação de conhecimentos tecnológicos e de 

mercado. 

 

5.3.1.3 Rotatividade da Equipe Empreendedora 

 

A rotatividade da equipe empreendedora foi uma dificuldade observada nos casos estudados. 

Trata-se de uma dificuldade relacionada às características dos jovens empreendedores, que: 

(a) por serem jovens ainda não têm suas carreiras definidas; e (b) acumulam diversas funções 

dentro de suas empresas. Ocorre que nos casos que sofreram com essa dificuldade um 

membro da equipe que desempenhava as funções de gestão e comercialização dos serviços da 

empresa nascente acabou saindo da equipe e deixando essas funções para outro estudante que 

era especializado na parte técnica do negócio, a exemplo dos casos da Lumentech, da Mundo 

Zero e da WebUp. 

 

Borges (2010) aponta dois aspectos que parecem convergir para explicar esta dificuldade: Em 

primeiro lugar, mais de 80% das empresas incubadas no Brasil foram criadas por equipes de 

empreendedores e, além disso, têm taxas de mortalidade menores justamente por contarem 

com o apoio das universidades. 

 

A universidade ajudou nessa dificuldade de duas formas. Primeiro, ela forneceu não apenas 

sócios iniciais do negócio, mas também, na maior parte dos casos, os sócios substitutos. No 

caso da 3E, por exemplo, os novos sócios, que entraram na empresa após a saída de dois dos 

membros da equipe empreendedora inicial, foram estudantes da UFS que o empreendedor 

remanescente conheceu durante sua graduação. 
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Segundo os casos estudados, as mudanças na equipe empreendedora ocorreram durante o 

período de incubação, de forma que estar na incubadora foi crucial para essas empresas, que 

estavam protegidas pela universidade nesse momento de crise.  

 

A incubadora ajuda nesse ponto, porque ela dá esse tipo de suporte... Nessa época 
[eu e o gerente da incubadora] fomos visitar algumas incubadoras e outras empresas 
em outros lugares do país, então eu comecei a ver que vários dos problemas que eu 
tive os outros empresários também tiveram, do mesmo jeito. Isso me deixou um 
pouco mais tranquilo, porque no começo quando começa a dar os problemas você 
acha que você esta fazendo besteira, „Estou errado, não vai dar certo, vou desistir!‟, 
mas não, na verdade são problemas em qualquer tipo de empresa. (Tiago, 
Lumentech). 
 

5.3.1.4 Mobilizar Recursos Financeiros 

 

A dificuldade para mobilizar recursos é inerente aos estudantes empreendedores que, por em 

geral serem jovens, geralmente ainda não têm recursos próprios acumulados para investir na 

empresa nascente (BORGES; FILION; SIMARD, 2008; BAILETTI, 2011). Ainda, de acordo 

com Raupp e Beuren (2009), num estudo em 37 incubadoras no Brasil, constatou-se que 

41,30% das empresas em processo de incubação apontaram a falta de recursos como sua 

principal dificuldade. Nesta pesquisa, essa dificuldade foi evidenciada em cinco dos seis casos 

estudados. 

 

Esta dificuldade foi vencida com o apoio das universidades em vários aspectos que podem ser 

destacados: (a) a incubadora de empresas oferecia a infraestrutura necessária para o 

funcionamento da empresa nascente por um valor acessível; (b) os estudantes empreendedores 

se valeram da universidade como sua principal fonte de recursos humanos, trazendo mão de 

obra barata e qualificada como estagiários para a empresa; e (c) as incubadoras e pessoas 

chave das universidades ajudaram os estudantes a conseguir recursos financeiros em editais 

de subvenção econômica. 

 

Desse modo, a atuação das universidades no apoio aos estudantes para superar essa 

dificuldade pode ser caracterizada pela capacidade que a universidade tem de atrair recursos 

para as empresas nascentes (ETZKOWITZ, 2003; RASMUSSEN e BORCH, 2010; 

BAILETTI, 2011). 
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5.3.1.5 Redigir Projetos 

 

Em cinco dos seis casos os estudantes empreendedores apontaram dificuldades para redigir 

projetos, tanto na redação dos planos de negócios quanto dos projetos voltados para a 

participação em editais de subvenção econômica, nos casos onde esse tipo de recurso 

financeiro foi utilizado pela empresa. 

 

A universidade e a incubadora apoiaram os estudantes na redação de ambos os projetos, tanto 

porque a redação de um plano de negócios era um requisito para que as empresas entrassem 

na incubadora, como também porque pessoas chave, em geral professores que os estudantes 

conheceram por intermédio da universidade e das incubadoras, foram cruciais no apoio que os 

estudantes precisavam na elaboração dos projetos que foram submetidos aos editais das 

agências de fomento. 

 

Como eu tinha dificuldade para fazer a parte de planejamento estratégico, de plano 
de negócio, eu conhecia algumas pessoas e pedi que me ajudassem [...] Uma pessoa 
que me ajudou muito com o planejamento financeiro para preparar para o projeto foi 
[um professor] da Universidade Federal de Sergipe, de economia, que tem pós-
doutorado. Eu já tinha contato com ele porque ele que era o presidente da rede de 
incubadoras, então ele que fazia esses projetos, ele ajudava a incubadora buscando 
recursos nesses editais. (Michell, Mundo Zero). 

 

De acordo com Bailetti (2011), uma das características dos estudantes empreendedores é que 

a experiência deles é bastante influenciada pela forma como estes interagem com os membros 

da universidade que podem ajudá-los a concretizar seus objetivos enquanto empreendedores. 

Da mesma forma, para Borges e Filion (2012), uma importante forma de atuação da 

universidade através das incubadoras é o apoio aos empreendedores no processo de 

elaboração do plano de negócios da empresa. 

 

5.3.1.6 Aprender sobre a Gestão da Empresa 

 

Os problemas com a gestão dos spin-offs estudantis foram observados nos casos dos 

estudantes que não tinham experiência anterior à frente de uma empresa. Trata-se de uma 

dificuldade que pode ser relacionada com a pouca idade e a pouca experiência dos estudantes 

empreendedores, que aprenderam no dia a dia como gerir os seus negócios. 
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No que se refere a esse aspecto, as incubadoras foram essenciais para que os estudantes 

adquirissem competências de gestão, tanto pelos cursos oferecidos pelas incubadoras quanto 

pela experiência prática. 

 

Eu tinha 21 anos na época que abri a empresa. Então eu ainda era imaturo, aprendi 
as coisas errando muito, tinha que errar para aprender... A incubadora me ajudou 
muito nesse sentido, porque eu comecei a entender mais ou menos o que era um 
negócio por conta deles... [...] A gente fez um plano de negócios meio genérico, e 
depois eles que ajudaram, ensinaram... Eles viram que a maioria das pessoas depois 
não tinha essa habilidade, então eles ajudavam... Passava pelo processo de pré-
incubação, e depois de seis meses você tinha que ter o plano de negócios, 
planejamento estratégico, tudo isso, um produto definido, então eles exigiam isso, 
que em seis meses você já pudesse ter isso tudo. (Michell, Mundo Zero). 

 

Borges e Filion (2012) ressaltam a importância da universidade e da incubadora, que nas 

etapas iniciais do processo de spin-off universitário dão aos empreendedores as primeiras 

noções sobre o empreendedorismo e a aprendizagem de gestão, além de terem a ajuda da 

incubadora e dos contatos por ela propiciados para redigir o plano de negócios da empresa 

nascente. Raupp e Beuren (2009) também destacam a importância das incubadoras de 

empresas e seus programas de apoio, que podem contribuir para potencializar características 

dos empreendedores como sua capacidade de aprendizagem e sua formação técnica. 

 

5.3.1.7 Falta de Credibilidade 

 

A falta de credibilidade foi uma dificuldade apontada em todos os casos estudados, em virtude 

da pouca experiência dos estudantes que, por serem jovens, eram também pouco conhecidos 

em suas áreas de atuação. Trata-se de uma dificuldade especialmente relacionada com o 

momento crítico em que essas empresas nascentes precisam conseguir seus primeiros 

parceiros e clientes, mesmo sem ainda ter nenhuma legitimidade diante destes. 

 

Pode-se dizer que os spin-offs estudantis sofrem duplamente o problema da falta de 

credibilidade. Primeiro, são jovens estudantes ou recém-formados, sem um histórico 

profissional no mercado e com a pouca idade muitas vezes gerando desconfiança de 

interlocutores. Segundo, uma empresa nascente que ainda não tem um histórico comercial no 

mercado e tem que construir sua legitimidade. 
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Nesse sentido, a universidade apoiou os estudantes pela sua capacidade de legitimar essas 

empresas que, tendo a instituição como parceira e organização-mãe, conseguiram superar essa 

dificuldade. 

A gente fez questão de colocar [os nomes dos parceiros nos materiais de divulgação] 
justamente para tentar dar uma credibilidade maior para a empresa... Como a gente 
estava incubado na UNIT todo material que saia a gente tinha que botar a marca da 
UNIT, da ITEC, da incubadora de design, do ITP, e do SergipeTec por a gente 
também funcionava lá dentro... [...] No início trás um peso muito grande e depois 
continua sempre ajudando, porque a UNIT hoje é uma das maiores empresas daqui 
do Estado de Sergipe, então é uma empresa que tem uma credibilidade muito 
grande, tem muitos clientes. (Adilson Jr, WebUp). 

 

A literatura sobre spin-offs universitários igualmente destaca o papel da universidade para que 

as empresas nascentes vençam o chamado “limiar de credibilidade”, pela formação de redes 

de contatos e pela própria credibilidade da instituição, que acaba também sendo transferida 

para os spin-offs que esta gera (RASMUSSEN; MOSEY; WRIGHT, 2011; BAILETTI, 2011; 

BORGES; FILION, 2012). 

 

5.3.1.8 Aumento dos Custos pós Saída da Incubadora 

 

A saída da incubadora foi o momento de independência das empresas estudadas, mas ao 

mesmo tempo trouxe dificuldades por causa do aumento dos custos para os empreendedores, 

que precisaram investir em nova infraestrutura sem o subsídio das universidades. Trata-se de 

uma dificuldade relacionada ao movimento natural do processo de criação dos spin-offs, que 

para ser completo precisa que a empresa nascente saia da órbita da organização-mãe. 

 

Assim, a atuação da universidade ocorreu nas etapas anteriores do processo de criação dos 

spin-offs estudantis, que puderam ser incubados quando os estudantes ainda eram pouco 

experientes e, com a ajuda das incubadoras, foram consolidados e conseguiram adquirir sua 

independência. 

 

Para os casos estudados o que ocorria era que a incubadora por vezes permitia que as 

empresas permanecessem incubadas para além do tempo estabelecido em contrato, mas 

quando as empresas finalmente saíam da incubadora para uma sede própria já não havia mais 

o que ser feito pela universidade. 
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5.3.1.9 Manter uma Relação com a Universidade pós Saída da Incubadora 

 

A dificuldade para manter uma relação com a universidade esteve presente em todos os casos 

estudados, até mesmo no caso de uma empresa que ainda está passando pelo processo de 

incubação. Com base no relato dos entrevistados, trata-se de uma dificuldade relacionada com 

a falta de interação da universidade com o mercado, com a falta de interesse da universidade, 

do ponto de vista institucional, de manter programas de apoio a essas empresas. 

 

Nesse sentido, a principal forma de apoio que continua ocorrendo é através de ações 

informais, porque a relação mantida fica restrita a laços de amizade que foram formados entre 

os estudantes empreendedores e alguns de seus professores que os ajudaram quando eles eram 

alunos e estavam desenvolvendo a ideia inicial para o negócio. 

 

Tem o professor [que ajudou no início], que vira e mexe a gente sempre está em 
contato... Seja pelo Facebook ou pelo telefone, a gente sempre tem contato, ele já 
esta trabalhando também em outras universidades, a gente sempre está conversando 
[...] Ele tem projetos, ele conversa comigo, não é amigo do dia a dia, mas é um 
amigo mais profissional. (Adilson Jr, WebUp). 

 

A literatura sobre spin-offs universitários enfatiza como principal aspecto das etapas finais do 

processo de criação o distanciamento da universidade e a necessidade que os spin-offs têm de 

reorganização, pois, apesar da independência alcançada, essas empresas agora podem sofrer 

por não serem capazes de explorar todo o seu potencial ou tomar decisões em ambientes de 

maior incerteza, em parte por causa da inércia que pode ser herdada da organização-mãe 

(NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002; VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004; 

FERRIANI; GARNSEY; LORENZONI, 2012). 

 

Em ambas incubadoras ligadas aos casos estudados, existe depois da incubação a modalidade 

de “empresa associada”, pela qual a empresa, mesmo depois de se graduar no processo de 

incubação, pode continuar utilizando o espaço da incubadora. Assim, essa modalidade de 

incubação pode ser especialmente proveitosa para que as empresas consigam manter um 

vínculo com a universidade mesmo após terem completado todo o processo de spin-off 

estudantil. 
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5.3.2 Possíveis Formas de Apoio aos Spin-offs Estudantis 

 

A universidade enquanto organização-mãe da qual surgiram os spin-offs estudantis 

pesquisados teve um papel importante no apoio a essas empresas, especialmente por ajudar os 

estudantes a superar dificuldades inerentes ao processo de criação dos spin-offs, dificuldades 

essas potencializadas em virtude das características dos estudantes empreendedores, como a 

pouca idade, a pouca experiência profissional, e a falta de recursos financeiros para investir 

em suas empresas. Apesar disso, esse apoio ainda pode ser melhorado. Tanto no relato dos 

estudantes empreendedores quanto dos gestores universitários foi possível identificar que há 

espaço para novas formas de apoio por parte da universidade. 

 

Esta seção apresenta e discute o posicionamento dos gestores universitários que participaram 

nesta pesquisa, trazendo uma abordagem prescritiva sobre como a universidade poderia atuar 

para sanar deficiências em seu apoio, e para estimular outros jovens a também criarem seus 

próprios negócios a partir dos conhecimentos tecnológicos obtidos na universidade. As 

principais possibilidades de atuação relatadas foram as seguintes: (1) ensino em 

empreendedorismo; (2) realização de visitas técnicas; (3) divulgação da incubadora; (4) 

remuneração para professores; (5) aproximação entre incubadora e universidade; (5) parcerias 

com empresas âncora; (7) realização de eventos; (8) trazer investidores externos; (9) 

monitoramento das empresas graduadas. 

 

Em primeiro lugar, a incorporação da temática do empreendedorismo nas disciplinas de 

graduação seria um primeiro passo no sentido de estimular os estudantes a exercerem o seu 

pensamento criativo, em atividades orientadas para o desenvolvimento de novas ideias de 

negócios. Isso está em conformidade com o que defendem Harkema e Schout (2008), Mueller 

(2011) e Escobedo, Casero e Mogollón et al. (2011), quando afirmam que é possível 

influenciar a intenção empreendedora dos estudantes através de tais cursos e da capacidade da 

universidade em oferecer um ambiente voltado ao empreendedorismo 

 

Seguindo essa mesma perspectiva, a realização de visitas técnicas em que os estudantes 

possam conhecer ambientes como o de um parque tecnológico ou incubadora de empresas 

representa uma forma de mostrar a esses estudantes como eles poderiam colocar suas ideias 

em prática, além de contribuir para a divulgação das incubadoras ligadas às universidades, 

que segundo relatos tanto dos estudantes empreendedores quanto dos gestores universitários, 
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ainda são pouco conhecidas pelo grande público. Assim, falta às incubadoras de maneira geral 

uma estratégia de divulgação perante os estudantes de graduação, e essa divulgação deve 

ocorrer especialmente através de visitas técnicas às incubadoras e ao parque tecnológico. 

 

Outra constatação feita na pesquisa é que falta ao CISE uma equipe integrada de professores 

que possa atuar no auxílio das empresas incubadas, particularmente porque esses professores 

da Universidade Federal de Sergipe, que já possuem outras atribuições do seu dia a dia como 

docentes, não ganham nada a mais pela atividade à frente da incubadora. Desse modo, se 

esses profissionais pudessem ser de alguma forma remunerados, eles se sentiriam motivados a 

participar mais ativamente na incubadora, seja na condição de gestores ou mesmo quando 

fossem convidados a participar na elaboração de projetos ou como pareceristas e avaliadores. 

 

Também, a transferência das instalações do SergipeTec para o lado da UFS pode ser uma 

oportunidade para aproximar pesquisadores, professores e estudantes do parque e da 

incubadora, que terá uma infraestrutura maior e mais bem equipada. Nesse sentido, o que se 

espera é que o parque seja capaz de atrair aqueles professores que são orientadores de 

bolsistas de iniciação tecnológica, e que estes possam estar mais próximos do parque e atuem 

na criação de novos negócios a partir de suas ideias. Igualmente, o parque tem buscado como 

estratégia a formação de parcerias com empresas âncora, ou seja, empresas já consolidadas no 

mercado, para as quais as empresas nascentes podem ser prestadoras de serviços. 

 

Além disso, a realização de eventos, onde os estudantes possam apresentar suas ideias e onde 

palestrantes possam falar de seus casos de sucesso, pode funcionar como ferramenta de 

estimulo à criação de mais empresas por estudantes. Ocorre também que esses eventos são 

uma oportunidade para que as ideias inovadoras dos estudantes sejam expostas ao mercado e 

a potenciais investidores externos, que podem financiar o desenvolvimento dessas ideias. 

 

Finalmente, os relatos dos gestores universitários apontam que é preciso que as universidades 

e incubadoras criem mecanismos de monitoramento que permitam a manutenção de um 

vínculo entre a organização-mãe e os spin-offs estudantis que tenham completado seu 

processo de criação, até mesmo como uma forma de feedback entre as partes. 

 

O quadro a seguir sintetiza algumas das evidências empíricas dessas possíveis formas de 

apoio aos spin-offs estudantis. 
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Quadro 19: Evidências Empíricas de Possíveis Formas de Apoio aos Spin-offs Estudantis 

Apoio Descrição Evidência Empírica 

Ensino em 
Empreendedorismo 

O ensino do empreendedorismo 
nas disciplinas da graduação 
pode estimular os estudantes a 
empreender 

“Sempre coloco o assunto inovação e 
incubação no conteúdo das minhas disciplinas 
de empreendedorismo, e meus colegas 
professores acabam trazendo seus alunos para 
visitar a incubadora” (Cleverton, ITP/UNIT). 

Realização de Visitas 
Técnicas 

Pela falta de eventos na UFS, a 
organização de visitas técnicas 
ao parque tecnológico seria uma 
atividade prática de estímulo 
aos estudantes 

“A universidade em si não tem nenhum evento 
grande que chame a atenção [dos alunos], 
então na minha disciplina a ideia é fazer uma 
visita técnica ao parque tecnológico, porque os 
alunos precisam ver de fato como é que 
funciona...” (Iracema, DAD/UFS). 

Divulgação da 
Incubadora 

Ainda existe um grande 
desconhecimento por parte dos 
estudantes a respeito da 
existência da incubadora ou do 
processo de incubação 

“Se perguntar hoje aos alunos do curso de 
administração, eles sabem que existe uma 
incubadora aqui? Na minha visão, a maioria 
não vai saber... E dos outros cursos de 
pesquisa aplicada, como física? Então a 
incubadora está precisando de apoio de 
marketing” (Maria Conceição, DAD/UFS). 

Remuneração para 
Professores 

Os professores não se sentem 
estimulados a participar da 
incubadora se não há 
remuneração, e dão prioridade a 
outros compromissos 

“Trabalhar no CISE é um trabalho voluntário, 
e isso não atrai o professor [...] Os professores 
gostam de participar, mas eles querem retorno 
financeiro” (Iracema, DAD/UFS). 

Aproximação entre 
Incubadora e 
Universidade 

Espera-se que a transferência do 
parque tecnológico e da 
incubadora para o lado da 
universidade, estimule a 
participação de pesquisadores, 
professores e alunos 

“Nós queremos, pela proximidade, estimular 
aqueles pesquisadores, professores e alunos 
que têm o potencial empreendedor, então esse 
novo ambiente [do parque] será propício para a 
inovação e o empreendedorismo” (Marcos 
Wandir, SergipeTec). 

Parcerias com Empresas 
Âncora 

A presença de empresas âncora 
dentro do parque tecnológico 
contribui para gerar demandas 
para as empresas nascentes 

“Em nossa estratégia de implantação do 
parque é importante o conceito de empresa 
âncora, e [com a nova localização], a ideia é 
transformar um pouco aquela área [de São 
Cristóvão], que possamos ser uma semente 
para atrair outras empresas, numa 
complementaridade dos empreendimentos...” 
(Marcos Wandir, SergipeTec). 

Realização de Eventos 

A realização de eventos pode 
ser uma importante forma de 
estímulo aos estudantes, pela 
possibilidade de contato com 
pessoas e casos de sucesso 

“[A universidade poderia] criar eventos, trazer 
exemplos de pessoas de fora, e locais também, 
de casos de sucesso, de alunos, da experiência 
deles de abrir esse novo negócio” (Maria 
Conceição, DAD/UFS) 

Trazer Investidores 
Externos 

A figura do investidor externo 
permite novas formas de 
captação de recursos para as 
empresas nascentes criadas por 
estudantes 

“A universidade pensa em trazer possíveis 
investidores para nossas exposições de 
negócios, como acontece em São Paulo, como 
acontece nos Estados Unidos [...] Ele não é 
obrigado a investir, mas de repente pode se 
interessar nas ideias” (Luciana, ITEC/UNIT). 

Monitoramento das 
Empresas Graduadas 

Ainda que essas empresas 
tenham completado o seu 
processo de criação e incubação, 
é importante que seja mantido 
um vínculo com a organização-
mãe 

“É desejável, salutar, que você esteja próximo, 
porque são exemplos para outros projetos que 
estão começando, para as pessoas virem para 
cá, conversarem com quem está iniciando, 
mostrar, fazer as críticas... E para nós também, 
pelo feedback do que tem que melhorar” 
(Cleverton, ITP/UNIT). 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção são apresentadas as conclusões da presente pesquisa. Para tanto, é feita uma 

síntese que busca responder seu problema e questões de pesquisa, as limitações do estudo e as 

recomendações para futuras pesquisas. A seguir, cada um desses aspectos é detalhado. 

 

6.1 SÍNTESE DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo de criação de spin-offs estudantis de 

base tecnológica e compreender como as universidades apoiam essas empresas em seus 

momentos de dificuldade. Assim, buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis de base tecnológica nos 

momentos de dificuldade do seu processo de criação? 

 

Tendo como base tal objetivo e problema de pesquisa, foi realizado um estudo de casos 

múltiplos com seis spin-offs estudantis criados por estudantes de duas universidades do 

Estado de Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Tiradentes. 

 

No total foram realizadas 11 entrevistas com estudantes empreendedores, diretores e ex-

diretores das incubadoras, e do parque tecnológico do estado. As entrevistas foram 

conduzidas por intermédio de um roteiro semiestruturado baseado no modelo de fases de 

Ndonzuau, Pirnay e Surlemont (2002), que é dividido em geração da ideia, finalização do 

projeto, lançamento do spin-off e fortalecimento do spin-off, e serviu como fundamento para 

descrever a história do processo de criação das empresas estudadas, e conhecer quais foram as 

suas principais dificuldades e como a universidade atuou no apoio a essas empresas em cada 

uma das fases do seu processo de criação. 

 

Identificou-se que as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis desde o começo 

do seu processo se criação, na condição de organizações-mãe, especialmente por ser a 

principal fonte de conhecimentos para os estudantes; pelas ações formais e informais de apoio 

aos spin-offs estudantis, como as incubadoras de empresas e os professores que se tornam 

parceiros desses estudantes; por ser capaz de transferir parte de sua credibilidade para essas 

empresas nascentes; e por ser capaz de atrair recursos financeiros para elas. A seguir, cada 

questão de pesquisa é respondida individualmente. 
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1. Quais as características dos spin-offs estudantis de base tecnológica? 

 

Analisando o processo de criação dos spin-offs estudantis pesquisados, percebe-se que estas 

empresas têm características diretamente relacionadas ao perfil de seus fundadores, com 

destaque para a pouca experiência profissional dos estudantes empreendedores, a natureza do 

conhecimento transferido da organização-mão para a empresa nascente, as diferentes fontes 

desse conhecimento, a influência da juventude no empreendedorismo, e o tipo de apoio 

institucional dado às empresas criadas por estudantes. 

 

Desse modo, o que se constatou é que os estudantes identificam ideias de negócios tendo 

como base os conhecimentos tecnológicos obtidos em atividades práticas realizadas no 

ambiente universitário, com os estágios curriculares e a participação em empresas juniores, 

em parte em antagonismo aos spin-offs acadêmicos, onde as ideias de negócios surgem 

geralmente de resultados de pesquisa. Apesar disso, esses estudantes por vezes também se 

utilizam de resultados de suas próprias pesquisas estudantis, tais como monografias e 

trabalhos de conclusão de curso, para direcioná-los à criação de um produto, porque já como 

empreendedores e trabalhando em suas empresas eles buscam direcionar essa atividade de 

pesquisa para seus negócios. 

 

Por serem jovens e terem criado suas empresas ainda como estudantes ou pouco tempo depois 

da graduação, esses estudantes empreendedores têm ao mesmo tempo pouca experiência 

profissional e poucos recursos, além de estarem vivendo um momento de definições em suas 

vidas pessoais, que acaba por influenciar suas trajetórias enquanto empreendedores. 

 

Além disso, tendo como característica o fato de serem originados no ambiente da 

universidade, essas empresas têm como principal forma de apoio institucional o processo de 

incubação, ao passo que os estudantes empreendedores se utilizam das redes de contatos de 

universidade e incubadora para construírem suas próprias redes de contatos e ganharem 

credibilidade perante o mercado, especialmente com o apoio de outras instituições que fazem 

a ligação entre essas empresas, universidades, entidades governamentais e indústria, seguindo 

a lógica do modelo de hélice tripla de Etzkowits (2003). 
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2. Quais as dificuldades do processo de criação dos spin-offs estudantis de base 

tecnológica? 

 

Os spin-offs estudantis passam por uma série de dificuldades em seu processo de criação. 

Essas dificuldades podem ser relacionadas com as características das empresas e de seus 

fundadores, destacando-se principalmente a dificuldade para identificar e avaliar o potencial 

de uma ideia de negócio, a rotatividade da equipe empreendedora, os poucos recursos 

disponíveis para investir na empresa inicialmente, a pouca experiência dos estudantes na 

gestão da empresa e na redação de projetos, a falta de credibilidade dos estudantes diante do 

mercado, e o gradual distanciamento decorrente da saída da incubadora e do ambiente 

universitário. 

 

Assim, ocorre que os estudantes, apesar de identificar oportunidades de negócios a partir da 

experiência prática, têm dificuldades para identificar e avaliar o potencial de suas ideias 

quando essas ideias são novas e não há parâmetro que possam usar como comparação no 

mercado. Nota-se que esses estudantes formam pequenas equipes com seus colegas e abrem 

suas empresas com o mínimo de recursos que têm disponíveis, e que no decorrer do processo 

a saída de um dos sócios da empresa acaba por impactar seu processo de desenvolvimento, 

constituindo-se em outra dificuldade enfrentada por essas empresas, tanto porque esses 

estudantes têm pouca experiência, e porque parte de suas atividades, seja técnica ou de gestão, 

são concentradas na figura de um dos sócios. Ademais, uma alternativa encontrada pelos 

estudantes para contornar a falta de recursos financeiros é a participação em editais de 

subvenção econômica, mas esses estudantes têm dificuldades para redigir projetos. 

 

Destaca-se também a falta de credibilidade diante do mercado, uma dificuldade relacionada 

com a pouca idade e a pouca experiência profissional dos estudantes empreendedores, que 

impacta diretamente a capacidade desses estudantes de conseguirem seus primeiros parceiros 

e clientes, necessários à consolidação da empresa. 

 

Finalmente, a graduação dos estudantes empreendedores tanto da incubadora quanto da 

universidade representa o gradual distanciamento entre o spin-off e a organização-mãe, e trás 

consigo dificuldades relacionadas aos aumentos de custos pós saída da incubadora, além de 

dificultar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços por essas empresas, que em sua 

fase de fortalecimento poderiam ter a universidade como uma parceira em novos projetos. 



118 
 

3. Como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis? 

 

O apoio das universidades aos spin-offs estudantis pode ser dividido em duas categorias, 

formal e informal. O apoio formal diz respeito àquelas formas de apoio que estão 

institucionalizadas nas universidades, e vão desde as disciplinas regulares dos cursos de 

graduação, até os estágios curriculares, as empresas juniores e as incubadoras de empresas, ao 

passo que o apoio informal diz respeito àquela forma de apoio resultante dos laços de amizade 

que são criados entre professores e estudantes, por exemplo, que interagem no nível 

individual, trocando informações relevantes sobre tecnologia e sobre o andamento das 

empresas criadas pelos estudantes empreendedores. Todas essas formas de apoio estão 

presentes nas várias fases do processo de criação de spin-offs estudantis. 

 

Tanto a Universidade Federal de Sergipe quanto a Universidade Tiradentes têm as suas 

respectivas incubadoras como as mais importantes iniciativas formais de apoio aos spin-offs 

estudantis, pois é nas incubadoras que os estudantes adquirem as competências gerenciais 

necessárias às duas empresas, recebem ajuda na redação de projetos, formam suas primeiras 

parcerias importantes no mercado e ganham maturidade, num ambiente de relativa proteção, 

até alcançar o fortalecimento como empresas independentes. Apesar disso, esse processo 

ainda tem aspectos que podem ser melhorados, em especial aqueles ligados a sua efetiva 

divulgação no meio estudantil, ao engajamento de professores, e à necessidade de que haja 

uma maior aproximação entre universidade e mercado. 

 

No que diz respeito às ações informais, destaca-se a relação de amizade que surge da 

participação de alguns professores ou outras pessoas chave ligadas à universidade, que 

acompanharam de perto o processo de criação das empresas estudadas. Esses professores em 

geral representam o primeiro contato da universidade que os estudantes buscam quando 

começam a desenvolver uma ideia de negócio e, quando o spin-off estudantil completa seu 

processo de criação e se afasta da organização-mãe, essas pessoas chave são os elementos da 

universidade que continuam mantendo algum vínculo com as empresas. 

 

Desse modo, a universidade na condição de organização-mãe é a peça fundamental de 

estímulo ao empreendedorismo estudantil, e é através dela que os estudantes superam as 

dificuldades do processo de spin-off estudantil. 
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6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agenda da pesquisa sobre spin-offs universitários tem se mostrado limitada em sua análise 

por não considerar a importância de se estudar os spin-offs estudantis e suas especificidades, 

assim, ainda se sabe pouco sobre o panorama empreendedor dos estudantes de graduação e 

sobre o papel das universidades no processo de criação de spin-offs estudantis. Nesse sentido, 

uma abordagem mais inclusiva que considere as características desse tipo de empresa pode 

contribuir para o avanço dos estudos sobre o tema de maneira geral. 

 

Notou-se ainda que tais especificidades dão ao processo de spin-off estudantil uma distinção 

que exige o estudo mais aprofundado desse tipo de spin-off individualmente, a criação de 

modelos específicos para essas empresas, e pedem novas formas de enxergar a ligação entre a 

organização-mãe e o spin-off estudantil, que pelas características dos estudantes 

empreendedores necessitam de maior apoio para superar seus momentos de dificuldade. 

 

Aqui não se pretendeu esgotar o debate sobre o objeto de estudo, mas buscou-se lançar luz a 

um fenômeno que tem sido pouco estudado dentro da temática dos spin-offs universitários. 

Desse modo, esta pesquisa pôde contribuir no sentido de ampliar o conhecimento a respeito 

dos spin-offs estudantis, ainda pouco explorados na literatura, seja porque destacou as 

principais características e dificuldades enfrentadas pelos estudantes empreendedores, e 

também porque mostrou como as universidades atuam no apoio aos spin-offs estudantis. 

 

Assim, espera-se que seja possível que a partir desta pesquisa surjam outros estudos que 

tenham um enfoque semelhante, e que possam contemplar as particularidades dos spin-offs 

estudantis. 

 

6.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

É preciso apontar como principal limitação do trabalho o fato de que o estudo de casos, apesar 

de ter se mostrado uma estratégia de pesquisa apropriada ao objeto de estudo, não garante 

uma generalização para outros casos, de maneira que as especificidades encontradas nos spin-

offs estudantis das universidades do Estado de Sergipe podem não ser as mesmas em outros 

lugares. 
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Além disso, outra limitação relevante foi causada pela impossibilidade entrevistas os gestores 

universitários que estiveram à frente das incubadoras quando cada uma das empresas passou 

pelo processo de incubação, de maneira que os relatos das pessoas ligadas às universidades 

serviram como uma forma de propor novas abordagens de apoio aos spin-offs estudantis, mas 

estes não puderam responder questões relacionadas a casos em particular. 

 

Também, em virtude das limitações de tempo, estudou-se com um corte longitudinal em 

retrospectiva um fenômeno que seria mais bem analisado se tivesse sido feito um estudo de 

corte longitudinal em tempo real, porque as empresas estudadas passaram por diversos 

momentos ao longo de anos, e nem todas essas fases puderam ser claramente definidas na 

pesquisa, visto que cinco das seis empresas estudadas já haviam concluído o período de 

incubação há pelo menos dois anos. 

 

Assim, para estudos futuros sugere-se: 

 

 Analisar spin-offs estudantis que estejam em fases diferentes do seu processo de 

criação e incubação; 

 Realizar estudos longitudinais em tempo real com enfoque nos spin-offs estudantis; 

 Realizar estudos comparativos com spin-offs estudantis de diferentes estados do 

Brasil; 

 Realizar estudos comparativos entre spin-offs estudantis e empresas incubadas criadas 

por empreendedores mais experientes; 

 Realizar uma pesquisa quantitativa com foco nas dificuldades enfrentadas pelos spin-

offs estudantis, que permita a análise de um maior número de empresas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: 

Roteiro de Entrevista Empresa 

 
Nome da Empresa: 
Nome do Entrevistado: 
Data da Entrevista: 
 
1. Empreendedor 

 Como tornou-se empresário?  Qual a sua experiência anterior/formação? 
 
2. Empresa 

 História da empresa  Produtos e mercado 

 
3. Processo de Criação 

a) Geração da Ideia  Surgimento da ideia  Avaliação do potencial tecnológico e comercial 
 

b) Finalização do Projeto  Primeiros recursos e financiamento  Equipe empreendedora  Plano de negócios  Processo de incubação 
 

c) Lançamento do Spin-off  Constituição legal da empresa  Acesso a recursos tangíveis (dinheiro, materiais, infraestrutura) e intangíveis 
(humanos, experiência, contatos)  Divulgação dos primeiros produtos ou serviços  Busca por parceiros  Contratação dos primeiros funcionários 

 
d) Fortalecimento do Valor Econômico  Independência da empresa  Vantagens geradas pela empresa para a economia local  Novos produtos ou serviços  Novos investimentos  Relação com a universidade 
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APÊNDICES 

APÊNDICE B: 

Roteiro de Entrevista Universidade 

 
Universidade: 
Nome do Entrevistado: 
Cargo/função: 
Data da Entrevista: 
 
1. Entrevistado 

 Experiência  Visão sobre o empreendedorismo estudantil 
 
2. Universidade 

 Novo papel da universidade  Dificuldades no relacionamento universidade/estudantes empreendedores  Incentivos e barreiras à atuação da universidade 

 
3. Atuação da Universidade 

a) Geração da Ideia  Surgimento da Ideia 
o Dificuldade dos estudantes 
o Atuação da universidade 
o Novas formas de apoio 

 
b) Finalização do Projeto  Processo de incubação 

o Dificuldades dos estudantes 
o Atuação da universidade 
o Novas formas de apoio 

 
c) Lançamento do Spin-off  Busca por parceiros 

o Dificuldades dos estudantes 
o Atuação da universidade 
o Novas formas de apoio 

 
d) Fortalecimento do Valor Econômico  Independência da empresa 

o Dificuldades dos estudantes 
o Atuação da universidade 
o Novas formas de apoio 
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APÊNDICES 

APÊNDICE C: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de uma pesquisa. Depois de 
esclarecidas as informações a seguir, caso deseje participar do estudo, favor assinar no final 
deste documento, em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 
 
Título do Projeto de Dissertação: Os Spin-offs Estudantis, Suas Dificuldades e a Atuação da 
Universidade: Estudo de Múltiplos Casos no Estado de Sergipe 
 
Identificação do pesquisador: 
 
Pesquisador Responsável: Éder Danilo Bezerra dos Santos 
Telefones para contato: (79) 3248-6965, (79) 9100-3778 
E-mail: ederdanilo@live.com 
Orientador Responsável: Prof. Dr. Cândido Vieira Borges Jr. 
Telefone para contato: (62) 9679-3291 
E-mail: candidoborges@gmail.com 
 
Sua participação: 
 
Para o estudo, você está sendo convidado(a) a me conceder uma entrevista com duração 
média de sessenta minutos, que será gravada e posteriormente transcrita. A entrevista tratará 
da história da organização e de sua atuação. Fica garantido o sigilo das informações passadas 
durante a entrevista. O registro da gravação da entrevista e sua transcrição serão mantidos em 
local seguro, e o relatório final de pesquisa não trará nenhuma informação que permita traçar 
a identidade do participante, sem o consentimento deste. Você não deve, em caso algum, 
sentir-se obrigado(a) a participar. Sua participação deve ser totalmente voluntária. 
 
Consentimento a assinar: 
 
Tendo lido e compreendido este texto e tendo a oportunidade de esclarecer os detalhes 
complementares sobre o estudo, eu consinto participar de uma entrevista dirigida por Éder 
Danilo Bezerra dos Santos. 
 
Reconheço que posso me recusar a responder uma ou mais questões se assim eu decidir. Fica 
ainda esclarecido que posso pedir para encerrar o encontro, o que anulará o meu 
consentimento e impedirá o pesquisador de utilizar as informações obtidas até tal momento. 
 
Autorizo divulgar o nome da organização e meu nome: 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Nome do participante: _______________________________________________________ 
Data: ___/___/___. Assinatura do participante: ___________________________________ 
Data: ___/___/___. Assinatura do pesquisador: ___________________________________ 


