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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi contribuir para a vantagem competitiva do pequeno 

negócio através do diagnóstico de como os empreendedores formulam a estratégia 

empresarial e da caracterização da utilização das ferramentas de design. Tendo 

como premissa que a vantagem competitiva ocorre quando uma empresa se 

diferencia das demais, superando seus concorrentes, procurou-se entender se o 

planejamento estratégico e o design são utilizados como geradores de vantagem 

competitiva para o crescimento e a sobrevivência dos pequenos negócios. O 

direcionamento do estudo teve como justificativa a alta taxa de mortalidade dos 

novos negócios no Brasil e a importância fundamental dos pequenos negócios no 

tocante ao crescimento econômico, desenvolvimento social e melhor distribuição 

de renda.  Com abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, com 

finalidade exploratória e descritiva, o trabalho foi realizado por meio de uma revisão 

bibliográfica seguido de levantamento tipo survey. Para análise dos resultados 

utilizou-se a estatística descritiva através da análise de frequência, média, moda, 

mínimo e máximo, pontos totais, quartil e correlação linear. O tratamento dos 

dados foi realizado por meio do programa Excel para Office 365 e pelo programa 

IBM SPSS Statistics, versão 22. Como resultado verificou-se que o planejamento 

estratégico não está inserido como estratégia indispensável para obtenção de 

vantagem competitiva, apenas 29% dos inquiridos realizam o planejamento de 

maneira formal. A ferramenta Design, apresenta a perspectiva de se tornar a 

ferramenta de gestão estratégica dos pequenos negócios. Pois, se revela como 

uma metodologia capaz de gerar soluções de diferenciação e entrega de valor 

efetivo para o consumidor final: 54,3% da amostra utiliza profissional de design no 

desenvolvimento de projetos. Apesar das especificidades dos pequenos negócios, 

durante a pesquisa, buscou-se identificar a dimensão estratégica do Design, 

adaptando o modelo da ferramenta de avaliação, desenvolvido por Kooststra, 

conhecida como Escada do Design.  Com base nos dados obtidos, concluiu-se 

que, os negócios pertencentes à amostra, encontram-se no nível 3 ou DM3 da 

Escada do Design, configurando que o Design é utilizado de forma funcional. Os 

empresários conhecem os benefícios do design, contratam o serviço pontualmente 
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para buscar soluções que gerem rentabilidade e diferenciação, investindo com 

pouca regularidade. Por fim, conclui-se que o diálogo entre gestão e estratégia 

ainda é inexistente; os empreendedores estão utilizando o Design como diferencial 

e adquirindo vantagem competitiva, não como parte de uma estratégia consciente, 

mas por demanda do mercado. 

 

Palavras-chave: Design Estratégico. Empreendedorismo. Inovação. 

Pequenos Negócios  
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper was to contribute to the competitive advantage of the 

small business through the diagnosis of how the entrepreneurs formulate the 

business strategy and the characterization of the use of the design tools. Based on 

the premise that competitive advantage occurs when a company differs from others, 

overcoming its competitors, we wanted to understand whether strategic planning 

and design are used as generators of competitive advantage for the growth and 

survival of small businesses. The study's justification was the high mortality rate of 

new business in Brazil and the fundamental importance of small businesses in 

economic growth, social development and better income distribution. With a 

qualitative and quantitative approach, of an applied nature, with exploratory and 

descriptive purpose, the paper was carried out by means of a bibliographical review 

followed by survey . Descriptive statistics were analyzed using frequency, average, 

mode, minimum and maximum, total points, quartile and linear correlation. Data 

processing was performed through the Excel program for Office 365 and the IBM 

SPSS Statistics program, version 22. As a result, it was found that strategic 

planning is not included as an indispensable strategy to obtain competitive 

advantage, only 29% of respondents planning in a formal way. The Design tool 

presents the perspective of becoming the small business strategic management 

tool. It shows itself as a methodology capable of generating solutions of 

differentiation and delivery of effective value to the final consumer: 54.3% of the 

sample uses a design professional in the development of projects. In spite of the 

specifics of the small businesses, during the research, we sought to identify the 

strategic dimension of Design, adapting the model of the evaluation tool, developed 

by Kooststra, known as Staircase Model. Based on the data obtained, it was 

concluded that, the businesses belonging to the sample, are in level 3 or DM3 of 

the Staircase Model, configuring that the Design is used in a functional way. 

Entrepreneurs know the benefits of design, hire the service on time to find solutions 

that generate profitability and differentiation, investing with little regularity. Finally, it 

is concluded that the dialogue between management and strategy is still non-
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existent; entrepreneurs are using Design as a differential and acquiring competitive 

advantage, not as part of a conscious strategy but by market demand. 

 

Keywords: Strategic Design. Entrepreneurship. Innovation. Small Businesses. 
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1 INTRODUÇÃO  

A crise mundial levou vários países a criarem e incentivarem programas 

de empreendedorismo. Empreender deixou de ser algo restrito e passou a ser 

abordado até em disciplinas no ensino médio. A promoção do empreendedorismo 

fez e está fazendo nascer uma série de novos empreendedores. Contudo, nem 

todas as empresas que surgem são capazes de se adaptar às demandas do 

mercado e entregar inovação em produtos e processos pois, muitas nascem do 

empreendedorismo de necessidade e não do empreendedorismo por oportunidade. 

Mesmo que elas tenham começado através de um modelo de negócio desenhando 

e planejado estrategicamente, com o tempo, os empreendedores tendem a deixar de 

lado a estratégia e passam a ser apenas operadores do seu negócio ocasionando 

uma alta taxa de mortalidade dos novos negócios. De acordo com dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2016) em 2 anos, de 

45 a 54% dos empreendimentos de micro e pequeno porte morrem.   

Este estudo aborda o universo do pequeno negócio, que compreende o 

microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, no 

território nacional, que segundo Nogueira e Zucoloto (2017), abarca do “ornitorrinco 

à baleia” de tão diverso. Existem diversos critérios adotados por diferentes órgãos 

para conceituá-las. Nesta dissertação, restringiu-se a analisar: o critério utilizado 

pela Receita Federal para a admissão ao regime tributário do Simples Nacional e o 

de pessoal ocupado utilizado pelo SEBRAE. De acordo com a Lei do Simples 

Nacional – Lei Complementar (LC) número 123, de 14 de dezembro de 2006, 

atualizada pela LC no 155, de 27 de outubro de 2016 –, são consideradas 

microempresas (MEs) aquelas que auferiram receita bruta inferior ou igual a R$360 

mil, e são consideradas empresas de pequeno porte (EPPs) as que obtiveram 

receita de venda nacional superior a R$ 360 mil e inferior ou igual a R$ 4,8 milhões. 

O microempreendedor individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e 

se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional, com receita 

bruta anual de até R$ 81.000,00. Segundo o critério de pessoal ocupado, do Sebrae, 

são classificadas como MEs aquelas com até 09 pessoas ocupadas nas atividades 

de serviços e comércio, e como pequenas empresas as que têm entre 10 e 49 
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pessoas ocupadas. O MEI pode ter apenas 1 funcionário. Na indústria da 

transformação e da construção, são consideradas MEs aquelas com até 19 pessoas 

ocupadas, e pequenas empresas, entre 20 e 99 pessoas ocupadas. (SEBRAE, 

2017).  

No Brasil existem, atualmente, cerca de 09 milhões de micros e pequenas 

empresas, representando 98,5% do total de empresas e essas empresas são 

responsáveis por mais da metade, dos empregos formais no país. Além disso, esses 

empreendimentos têm uma participação de 27% do produto interno bruto – PIB 

(SEBRAE, 2014), (BRASIL, 2017). Este cenário mostra a abrangência e reforça a 

importância das micros e pequenas empresas no contexto socioeconômico 

brasileiro. (SEBRAE, 2014). 

No ambiente atual de mudanças rápidas e onde ocorre uma elevada 

concorrência, o planejamento estratégico é uma prática de gestão importante para 

analisar o negócio e suas relações com o ambiente externo, de modo a elevar a 

competitividade da empresa e assegurar seu rumo. Entretanto, conforme os estudos 

feitos por Takaheshi (2017) embora o Planejamento Estratégico (PE), se mostre um 

campo de estudo bastante difundido, não há uma ênfase relevante, nas micros e 

pequenas empresas brasileiras, sejam elas dos setores: industrial, comércio ou 

serviço.  

Os empreendedores dos pequenos negócios desempenham mais de um 

papel dentro da organização. Geralmente, são gerentes, cuidam do marketing, 

realizam pesquisas e, por isso, as questões operacionais tornam-se prioritárias em 

detrimento ao PE e gestão do negócio para inovação. Para Araujo e Silva (2017) o 

alicerce para o sucesso de uma empresa em se reavaliar e reinventar se 

fundamenta na utilização de todos os recursos disponíveis. O Design pode 

corroborar para a geração de vantagem competitiva combinando os processos e 

busca pela diferenciação através de suas ferramentas de gestão. 

 Diante do exposto, deseja-se entender se o planejamento estratégico e o 

design são utilizados como geradores de vantagem competitiva para o crescimento 

e a sobrevivência dos pequenos negócios? 
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Pretende-se utilizar os resultados da pesquisa para a conscientização dos 

empreendedores sobre a importância da utilização do design como gerador de 

vantagem competitiva em pequenos negócios. 

 

1.1 Objetivo 

 

Considerando que os empreendedores estão vivenciando um ambiente 

empresarial cada vez mais competitivo e dinâmico, em que o advento de novas 

tecnologias vem constantemente ampliado as fronteiras de atuação das 

organizações, torna-se essencial a utilização de ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de novas formas de criação, entrega e captura de valor.  

O objetivo geral da dissertação foi diagnosticar como os empreendedores 

dos pequenos negócios formulam sua estratégia empresarial e caracterizar a 

utilização das ferramentas do design como gerador de vantagem competitiva 

estratégica. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos: 

 

• Investigar se os empreendedores utilizam as ferramentas de 

planejamento estratégico  

• Verificar se as ferramentas ágeis de gestão como Business Model 

Canvas e Design Thinking orientam a estratégia tendo em vista seu 

êxito. 

• Identificar o nível de utilização do design nos pequenos negócios. 
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 1.2 Delimitação do Estudo 

 

Segundo o Instituto Endeavor Brasil (2013), três em cada quatro 

brasileiros preferem empreender, ou seja, 76% dos brasileiros afirmam preferir 

empreender a ser funcionário.  A delimitação do estudo trata especificamente do 

empreendedor e suas características empreendedoras. O estudo busca abordar o 

planejamento estratégico e o design nos pequenos negócios e o desafio imposto 

para planejar, operacionalizar e gerir o negócio buscando entregar valor. As 

ferramentas:  Plano de Negócios, Canvas e Design Thinking são consideradas 

relevantes e examinaremos se os empreendedores as utilizam como instrumentos 

de gestão.  O estudo também inclui a perspectiva da Gestão de Design, através da 

utilização da Escada do Design, como ferramenta aplicável de avaliação do perfil da 

gestão de design e inovação do negócio. 

O estudo foi delimitado junto ao universo de 108 empreendedores, 

participantes de um grupo ativo de Whatsapp, com empresas localizados na região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no estado de São Paulo, que 

participaram de um treinamento sobre comportamento empreendedor, conhecido 

como Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas - ONU, 

disseminada no Brasil pelo Sebrae, uma organização privada sem fins lucrativos que 

fomenta o empreendedorismo e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é formada por 39 

municípios e subdividida em 5 (cinco) sub-regiões, estando localizada entre os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e entre as duas maiores 

metrópoles nacionais, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, ocupa uma 

área de 16.100 quilômetros quadrados e população estimada em cerca de dois 

milhões e meio de habitantes. A região tem destaque nos setores de serviços e 

indústria, os quais representaram em 2015 a participação de 5,29% no Produto 

Interno Bruto do Estado de São Paulo (EMPLASA, 2018).  Os municípios que 

compõem a região podem ser verificados na figura 1. 
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FIGURA 1 – Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista e Litoral Norte - 
RMVPLN 

 

Fonte: EMPLASA (2018) 

 

1.3 O contexto e a realidade investigada  

 

O atual contexto globalizado dos negócios é de plena mudança e alta 

concorrência, sendo a competitividade por processos, produtos e serviços um fator 

essencial para a sobrevivência das empresas. 

Diante disso, empreender nesse cenário se constitui um processo de 

grandes incertezas. Embora empreender seja sonho da maioria dos brasileiros, 

existem características quanto ao seu perfil, como a capacidade comportamental do 

empreendedor para empreender, a sua experiência anterior, o seu compromisso 

com planejamento, a sua busca para avaliar e minimizar os riscos, assim como a 

burocracia excessiva e alta carga tributária, dentre alguns dos fatores que 

influenciam o sucesso ou fracasso do negócio. 

De acordo com Leite (2012), as micros e pequenas empresas, 

desempenham significativo papel na economia. Esse papel pode ser sintetizado da 

seguinte forma:  
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• Pelo seu número, são o motor da economia real;  

• Pela sua dimensão, são flexíveis e adaptáveis à mudança;  

• Pela sua natureza, são a essência da iniciativa empresarial, a fonte 

do “empreendedorismo”;  

• Pela sua diversidade, cobrem, praticamente, todos os setores da 

economia;  

• Pela sua heterogeneidade de culturas, cada caso é um caso e não 

existem seguramente dois casos iguais;  

• Pela sua capacidade de inovação, são mais ágeis nas respostas às 

necessidades do mercado.  

Portanto, ter um comportamento estratégico definido é questão de 

sobrevivência para as empresas e principalmente no caso específico das micros e 

pequenas empresas. De acordo com o SEBRAE (2016) a taxa de mortalidade das 

empresas de micro e pequeno porte, de dois anos, constituídas entre 2006 e 2012 

ficou na faixa de 45% a 54%. Isto é, em 2 anos, de 45 a 54% dos empreendimentos 

morrem.   

Neste contexto, a presente trabalho buscou descrever os fatores que 

contribuem para o sucesso e sobrevivência das empresas e está estruturado em 

cinco capítulos, com a finalidade de contemplar e responder todos os objetivos 

propostos, seguindo a estrutura explicada a abaixo:  

Capítulo 1 - Contextualização do problema de pesquisa e apresentação 

dos objetivos delimitação do trabalho, assim como a estrutura do mesmo. 

Capítulo 2 - Refere-se à Fundamentação Teórica. O objetivo é construir 

através da revisão da literatura o embasamento teórico necessário para desenvolver 

a pesquisa proposta. Nele é apresentado os seguintes temas: empreendedorismo; 

características do comportamento empreendedor; a importância da micro e pequena 

empresa no contexto nacional; estratégia empresarial; escolas estratégicas; plano 

de negócio; planejamento estratégico; modelo de negócio; Canvas; Design Thinking 

e Gestão de Design. 

Capítulo 3 - Apresenta a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa, sua caracterização, métodos e técnicas. 
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Capítulo 4 - Apresentação e mensuração das respostas recebidas e a 

interpretação das respostas. 

Capítulo 5 - Apresentação dos insights, conclusão da pesquisa e 

validação se o objetivo geral do trabalho foi alcançado e qual contribuição ele 

oferecerá ao ecossistema empreendedor dos pequenos negócios, organizados a 

partir da pergunta de pesquisa e da delimitação do estudo e as recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A decisão de empreender 

 

O homem é um ser social, ele vive em contínua interação com o seu 

ambiente. Nas interações, ele influencia as demais pessoas e é influenciado por 

elas, e sendo limitado por natureza, precisa cooperar e receber ajuda de outros para 

viver. Sua necessidade gregária o faz formar organizações, que segundo 

Chiavenato (1995, p.23) o auxilia a alcançar objetivos que seriam impossíveis de 

serem alcançados, se estivesse sozinho.  

Foi no século XX, que o espírito empreendedor foi estudado com afinco, 

quando Schumpeter (1961) discutiu a destruição criativa na construção do indivíduo 

empreendedor e McClelland (1972) investigou as características e os aspectos da 

necessidade de realização do empreendedor. Entretanto, foi Maslow (1965) quem 

esquematizou os aspectos motivacionais que levam um indivíduo a empreender ao 

criar a pirâmide de hierarquia das necessidades e, sua abordagem representou um 

modelo que ainda hoje é valioso para indicar as bases do empreendedorismo.  

O empreendedorismo, no ser humano é uma necessidade intrínseca à 

sua personalidade e, faz parte de sua individualidade, pois as pessoas trazem 

consigo suas aspirações, seus valores, suas atitudes, motivações e objetivos que as 

conduzem a buscar outros indivíduos na vida em sociedade. 

Nesse sentido, Hashimoto e Borges (2014) enfatiza que, as empresas 

surgem por que:  

• as pessoas são capazes de se comunicarem entre si;  

• as pessoas se dispõem a contribuir com a ação conjunta; e,  

• as pessoas desejam alcançar um objetivo comum.  

Hashimoto e Borges (2014), demonstram que as organizações assim 

criadas surgem para satisfazer diferentes necessidades dos indivíduos em 

empreender e, elas se situam nas esferas: emocionais; espirituais; intelectuais; e, 

econômicas. 
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 Para Le Gall (2008, p.15) “a empresa é uma micro sociedade e ao 

mesmo tempo um instrumento coletivo”, ela é formada de modo artificial, pela 

humanidade e também surge como algo natural, pois é resultante das ações 

imprevisíveis de um grande número de pessoas.  Para Le Gall (2008, p.15) todo 

empreendedor tem traços similares, e apresenta as seguintes características: 

• Alto senso crítico  

• Ser questionador  

• Ser persistente 

• Ser proativo 

• Ser dinâmico  

• Ser inovador 

• Ser orientado para resultados 

• Não ter medo de correr riscos 

Por isso, quando alguém se propõe a criar um empreendimento está 

motivado por alguma razão, algo o impulsionou a tomar uma decisão 

empreendedora. Hashimoto e Borges (2014) enfatizam que não existe resposta 

errada para saber por que empreender. Eles, porém, observam que esta é uma 

decisão difícil de ser tomada frente às múltiplas perspectivas de carreira e, que, 

seguramente, ser empregado de alguém exige menos esforço e preocupação, sem 

demandar tantos riscos.  

A motivação para empreender, segundo Dornelas (2018), pode ocorrer 

por necessidade ou oportunidade. Os empreendedores por necessidade criam um 

negócio com foco em sobrevivência e renda mínima. Os empreendedores por 

oportunidade identificam uma chance de negócio ou um nicho de mercado e 

empreendem mesmo possuindo alternativas como emprego e renda. Eles têm como 

foco realizar sonhos.  Pensam em longo prazo e planejam.  

Entretanto, Hashimoto e Borges (2014) explicam que empreender traz 

vantagens e desvantagens, dependendo das motivações que impulsionam a pessoa 

e, relacionam dez afirmações que surgem quando os empreendedores precisam 

explicar as razões que os impulsionaram a agir, e ainda esclarecem porque são 

algumas são equivocadas podendo comprometer o projeto desde o início. O quadro 

1 apresenta as motivações do empreendedor. 
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QUADRO  1 – Motivações do empreendedor 
 

MOTIVAÇÃO INICIAL CONSEQUÊNCIAS 

Para ter o que fazer Começa como hobby, passatempo. Ao se tornar 
um negócio exige competência, 
responsabilidade. 

Pais já tem negócio próprio Assumir negócio de família é diferente de 
começar um negócio do zero. 

Ambições financeiras O dinheiro não deve ser o único ou principal 
motivo. 

Fazer a diferença no mundo Nem todas as atividades econômicas são de 
cunho social. Necessário sentir prazer, ter amor 
pelo empreendimento. 

Uma excelente ideia de negócio Oportunidade ou produto inovador não garante 
sucesso. Essencial garantir vínculo entre 
expectativas do empreendedor, suas 
competências e a oportunidade identificada. 

Alternativa de investimento Figuras de investidor e empreendedor são 
diferentes, elas se complementam. Investidor 
espera o retorno o capital investido. 

Entrar em uma sociedade Adquirir cotas de um empreendimento não o faz 
empreendedor. É essencial ter responsabilidade, 
função e voz ativa no empreendimento. 

Meio de sobrevivência Muitos empreendedores surgem através dessa 
alternativa, buscando uma fonte de renda. 

Caminho para uma atividade independente Negócio em escala tem funcionários, clientes e 
faturamento, tornando-se um empreendimento.  

Liberdade, autonomia, independência. Empreendedores não são independentes. Eles 
dependem de clientes, fornecedores, parceiros, 
empregados, governo, banco, etc. 

  
Fonte: HASHIMOTO & BORGES (2014, p.4) 

 

Tendo em vista que, o empreendedor busca a inovação, tem o desejo de 

criar na empresa modelos diferentes, novas oportunidades, estilos diferenciados de 

gestão, ele quebra paradigmas. A procura de diferentes caminhos, ou de novos 

paradigmas, cria maior flexibilidade nas relações entre os componentes da 

organização e facilita as tomadas de decisão.   

Nas tomadas de decisão que o homem escolhe estão contidas as 

motivações que ele encontrou para empreender, que segundo esses autores, nem 

sempre são as mais desejáveis ou corretas. Hashimoto e Borges, (2014, p.4) 

também explicam que existem vantagens e desvantagens para a pessoa que 

envereda pela carreira empreendedora.  

Para eles são vantagens, não depender de ninguém para tomar decisões, 

poder escolher a área que gosta e ter liberdade de administrar seu horário de 

recursos, poder assumir responsabilidade sobre coisas importantes. Ter chances de 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

17 
 

realizar seus sonhos e lhe ser conferido status de empresário.  Ser pessoa bem-

sucedida. Não ter limites para crescer, poder chegar a ser uma multinacional, ser 

patrão ao invés de ser empregado, ganhar dinheiro e ficar rico, ter salário fixo, contar 

com a segurança das leis trabalhistas (legislação favorece o empregado em caso de 

demissão), contar com ambiente estável, interno e controlado. Contar com toda uma 

infraestrutura para fazer seu trabalho, ter horário fixo e autonomia. (HASHIMOTO 

&BORGES, 2014, p.4) 

As desvantagens em uma pessoa buscar construir sua carreira como 

empreendedor se concentra em: Ter sempre uma relação de dependência com 

clientes, fornecedores, funcionários. Ser obrigado a fazer atividades relacionadas 

com o negócio que não sabe ou que não sente prazer em fazer. Sentir falta de 

tempo para se dedicar à sua vida pessoal e à sua família, ficando muito preso à 

empresa. Suas responsabilidades podem se transformar em um fardo (não podem 

ser delegadas a ninguém). Deve entender que querer não é poder, as visões 

grandiosas podem esbarrar em falta de competência. Ter um alto capital investido, 

levando ao comprometimento do patrimônio pessoal, os riscos são muito altos no 

momento inicial, quando a situação da empresa é frágil e qualquer coisa errada 

pode comprometer o negócio. Podem surgir conflitos entre sócios e investidores na 

hora de definir rumos da empresa, sofrimento no início do empreendimento, por falta 

de capital e o investidor pode ficar sem rendimentos, até a empresa se firmar. 

(HASHIMOTO & BORGES, 2014, p.4) 

O desejo de abrir um negócio, de criar um empreendimento encontra-se 

diretamente ligado a aspectos da personalidade, que de acordo com Schultz & 

Schultz, (2006) estão na adaptação, nos traços de caráter, nos interesses, e 

impulsos, no autoconceito que a pessoa possui, em sua capacidade, na orientação 

das suas ações e, na expressão cognitiva de suas necessidades básicas que 

dependem ainda: 

a) Do desenvolvimento cognitivo 

b) Dos padrões emocionais 

c) Dos valores humanos.  
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Segundo Bygrave (2004), o empreendedor é uma pessoa totalmente 

apaixonada pelo que faz, e existem 10 atributos (10 Ds) que são inerentes ao  seu 

comportamento empreendedor. São eles: Dream; Decisiveness; Doers; 

Determination; Dedication; Devotion; Details; Destiny; Dollars; Distribute e podem 

transparecer em diferentes dimensões. 

 

2.2 Dimensões do empreendedorismo 

 
A primeira pessoa a desenvolver um trabalho no campo do 

empreendedorismo foi Richard Cantillon, em 1725, e, em 1803, Jean Baptiste Say 

criou teorias explicando o que seria o empreendedorismo (HISRICH; PETERS, 

2004). Mais tarde, o empreendedorismo surgiu como um campo acadêmico de 

estudo, quando Karl Vesper fundou um grupo de investigação dentro da Academy of 

Management (OMA) e da divisão de Business Policy Strategy em 1974.  

Foi somente em 1987 que o empreendedorismo se transformou em uma 

divisão separada da Academy of Management (OMA) (MEYER et al., 2002).  

O empreendedorismo é percebido como uma das principais forças 

motrizes da economia da sociedade, de acordo com (Brock & Evans, 1989; Carree & 

Thurik, 2000) e, tornou-se um hábil instrumento para lidar com o cenário altamente 

competitivo das organizações provocado pela extrema velocidade das mudanças do 

mundo globalizado.  

O empreendedorismo envolve bem mais do que o Start-up de uma 

empresa, conforme afirma Stevenson & Jarillo, (1990). A palavra empreendedor 

para Dolabela (1999, p.43) é entendida “como um neologismo, derivado da livre 

tradução da palavra entrepreneurship e é utilizado para designar os estudos 

relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu 

universo de atuação”.  

Entre os autores que contribuíram para o desenvolvimento da teoria de 

empreendedorismo destaca-se o economista austríaco Joseph Alois Schumpeter 

(1988), e sua teoria aponta o empreendedorismo como sinônimo de inovação. Para 

ele, o empresário seria a pessoa com a função de realizar as combinações novas na 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

19 
 

empresa. Dentro desse conceito o empreendedorismo tem diferentes dimensões e 

características, que são entendidas como oportunidades. Cada uma das dimensões 

precisa ser estudada pelos gestores, porque interferem na dinâmica das relações 

internas e externas da organização. (DORNELAS, 2001).  

As duas variáveis mais utilizadas atualmente no empreendedorismo são 

as abordagens causation, embasada no planejamento e na análise das situações e 

effectuation, referente à exploração de oportunidades emergentes de forma não 

preditiva e, ambos os conceitos foram apresentados por Sarasvathy (2001). 

Devido à crescente dinâmica e à intensificação da concorrência global, as 

empresas, independentemente da sua idade ou tamanho, precisam definir 

estratégias mais empreendedoras, para poderem competir e sobreviver, de acordo 

com a visão de Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2001; Meyer, Neck e Meeks, (2002).  

A estratégia da empresa tem como objetivo melhorar o desempenho que 

ela apresenta no cenário mercadológico, buscando identificar oportunidades e 

aproveitá-las no sentido de conseguir obter vantagens competitivas (Hitt, Ireland, 

Camp e Sexton, 2002). 

No campo do empreendedorismo o conhecimento e a gestão estratégica 

se cruzam, com a intenção de criar um processo de adaptação à mudança ou para 

influenciar os demais integrantes da organização, ou ainda, para aproveitar as 

oportunidades que o mercado apresenta, pois se ela não se inovar acaba por ser 

suplantada. 

De acordo com Meyer & Heppard, (2000); McGrath & MacMillan, (2000) é 

essencial que aconteça a integração entre o empreendedorismo e a gestão 

estratégica, pois os campos se entrelaçam. O empreendedorismo é gestão 

estratégica quando sabe utilizar os recursos com o intuito de aproveitar as 

oportunidades, e percebe a importância de incluir a perspectiva estratégica em todos 

os seus planos e ações.  

Essa integração é encontrada em grandes empresas empreendedoras 

que se mostram disposta a participar de práticas da gestão estratégica, com mais 

afinco e mais intensidade que as empresas antigas, tradicionais, que se encontram 

no cenário empresarial. Isso acontece porque as empresas antigas são 

conservadoras, de acordo com Shuman, Shaw, & Sussman, (1985); Bracker, Keats, 
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& Pearson, (1988); Woo, Cooper et.al(1989 ) e temem inovar. Também as médias e 

pequenas empresas, segundo Krames (2006) ainda não utilizam a gestão 

estratégica e as técnicas do empreendedorismo como deveriam. 

Entretanto, é sabido que nas micro e pequenas empresas se concentra 

grande força na sustentação de empregos e no desenvolvimento da sociedade e os 

estudos demonstram a dificuldade que elas encontram em sobreviver no cenário 

empresarial. 

 

2.3 Os pequenos negócios no cenário empresarial 

 

É importante conhecer o porte da empresa porque é ele que determina a 

carga tributária a que ela está sujeita, sabendo-se que o tamanho da empresa muda, 

e sua classificação também, dependendo da forma como os seus negócios são 

conduzidos, Hashimoto e Borges (2014, p.42) afirmam que essas organizações 

devem ser assessoradas por um contador para que a parte burocrática esteja 

resolvida de modo correto e para que haja credibilidade nas ações que realiza. 

A importância da micro e pequena empresa para o país decorre do fato 

que elas sustentam cerca de 90,3% de novos postos de trabalho, têm critérios 

específicos de classificação e, são consideradas uma alavanca para o crescimento 

da economia. SEBRAE (2014). 

A medida de classificação da empresa depende, de acordo com Leone 

(1991) da escolha do pesquisador, do órgão, do analista, instituto governamental ou 

da agência que está procedendo ao estudo. 

O quadro 2, demonstra que entre os critérios utilizados estão o número de 

empregados, o volume anual de vendas, o faturamento, a receita bruta anual, o 

capital social, a estrutura do financiamento, valor do passivo, valor do patrimônio 

líquido, valor do ativo imobilizado, consumo de energia, centro de lucros, quantidade 

de dirigentes, quantidade de contratos, quantidade de produtos, participação de 

mercado. LEONE, LEONE, (2012) 
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QUADRO  2 - Critérios para classificação do tamanho das empresas 

Critério  Explicação dos mesmos  
Número de empregados É um dos critérios mais conhecidos. Possui facilidades para 

ser coletado. Pode transparecer a situação econômica e 
social da empresa, porque revela capacidade de absorção 
de mão de obra, nível de renda e produtividade. 

Volume anual de vendas Indica a entrada de caixa, sua capacidade de pagamento. É 
uma das variáveis analisadas pelas instituições financeiras 
para disponibilizar créditos. Está sujeito à inflação. 

Faturamento (ou receita) bruta anual Fluxo operacional da empresa reflete seu tamanho no 
mercado. Utilizado pelas instituições de crédito e pelo 
governo. Sujeito a flutuações da moeda e critérios 
contábeis. 

Capital social de financiamento, 
estrutura passivo, valor do patrimônio 
liquido.  

Informação econômica oferece subsídios para avaliação 
financeira. No caso da M. E. devido ao seu tamanho, não 
existe muitas vezes a necessidade de recursos de 
terceiros. 

Valor de ativo inviabilizado Revela a dimensão física da empresa. 

Consumo de energia Critério econômico e homogêneo. Pode-se classificar a 
pequena e média empresa pelo fato de consumir muita 
energia. Entretanto uma grande empresa também pode 
consumir pouca energia. 

Centros de lucros Ideia de estrutura, variedade atividades e funções. A 
dificuldade reside em conceituar o que é centro de lucro. 

Quantidade de dirigentes Fundamenta-se na premissa que só possuem um único 
dirigente. 

Quantidade de contratos Contratos firmados entre o proprietário da empresa e o 
dirigente. Maior número de contratos assinados maior é a 
empresa.  

Quantidade de produtos Os pequenos negócios trabalham com produtos  ou 
serviços específicos, restritos a uma contingência de 
mercado. Já a pequena possui um produto ou serviço único 
ou uma única linha de produtos. 

Participação no mercado A participação dos pequenos negócios, no mercado em que 
atuam, é pequena, devido ao processo de venda que está 
vinculado ao cargo do empresário e aos poucos canais de 
distribuição. Porém, quanto maior o mercado, maior a 
empresa. 

Fonte: Leone e Leone (2012) 

2.4 Contexto dos pequenos negócios no Brasil 

 

Durante muito tempo os pequenos negócios, como as micro e pequenas 

empresas, foram considerados como miniaturas das grandes corporações de acordo 

com Day (2000); Oliveira, Terence, Escrivão Filho (2010). Entretanto, essa 

comparação não se justifica porque grandes empresas, assim como as pequenas 

têm especificações diferentes e, contribuem decisivamente para o desenvolvimento 

sócio econômico do país. No entanto, Leone (1999) aponta que as micros e 
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pequenas empresas são diferentes se comparadas entre si, possuem 

especificidades que as distinguem e, devem ser observadas dentro de suas 

heterogeneidades. São as diferenças que existem entre elas que oferecem campo 

de estudo e permitem conclusões e resultados concretos que contribuem para 

entender sua dinâmica. 

As micros e pequenas empresas possuem papel de destaque no país, de 

acordo com estudos do SEBRAE (2015), pois representam 99% dos 

estabelecimentos existentes no Brasil, e são responsáveis por 40% da remuneração 

paga aos empregados formais. Decorre dessa contribuição à economia nacional a 

preocupação em manter a sobrevivência dessas empresas, pois, estudos realizados 

pelo Portal Brasil (2012) demonstraram que 58% dessas empresas encerraram suas 

atividades antes de completar cinco anos. Esse mesmo estudo afirma que os fatores 

contribuíram para isso foram: 

a) Concorrência; 

b)  Burocracia;  

c)  Falta de capital;  

d) Altos impostos pagos; 

e) Falta de cliente;  

f) Falta de planejamento;  

g) Técnicas de marketing inadequadas; 

h) Avaliação de custos e fluxo de caixa. PORTAL BRASIL (2012). 

Neto (1997) demonstra que 80% dos pequenos negócios atravessam 

problemas de natureza estratégica. Os seus estudos apontam que somente 20% 

das dificuldades encontradas nas empresas são decorrentes da falta de recursos, ou 

então surgem pela combinação da falta de recursos financeiros e da falta de tempo 

para aplicar as ferramentas estratégicas.  

Para Boucinhas (1972, p.28) “Os fatores ambientais aliados a uma 

aceleração da taxa de mudança e consequente redução do tempo necessário para a 

tomada de decisões podem trazer impacto mais ou menos contundente sobre a 

empresa”.                                                                                                                                                                                                        

No entanto, esse autor explica que o planejamento é a estratégia 

indispensável para que elas superem seu desgaste e consigam sobreviver no 
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cenário conflitante em que se encontram.  Lembra esse autor da necessidade de 

verificar as variáveis como: fatores ambientais, taxa de mudança, tempo, entre 

outras que incidem sobre as decisões. Decorre daí a importância da estratégia 

empresarial. 

 

2.5 A importância da Estratégia empresarial para vantagem competitiva. 

 

O conceito de estratégia é amplo e comporta grande diversidade de 

definições sendo que cada conceito aborda um aspecto, em particular, do termo. Os 

autores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definiram cinco significados para 

“estratégia” (denominados de os cinco Ps). Para eles, a definição estratégia, para 

ser completa, solicita que estejam presentes desses cinco conceitos.  São eles que 

clarificam a noção do ambiente onde está inserida determinada organização, 

mostrando como ela se modifica e como é passível de se adaptar às transformações 

do ambiente externo.  

A estratégia pode surgir como: 

a) Plano: a estratégia assume o papel de uma ação desenvolvida de 

modo deliberado e consciente e no planejamento, parte de uma atividade 

estratégica, com uma determinada finalidade. No plano, a estratégia não surge em 

ações de modo explícito, não é obrigatória e, nem precisa de documentos formais, 

porém é elaborada antes das ações pretendidas e desenvolvidas com objetivo 

determinado;  

b) Padrão de comportamento: a estratégia é realizada 

independentemente de ter sido planejada pela empresa, fazendo com que ela se 

acomode ao ambiente externo, se transformando conforme a necessidade. Ela 

surge e é moldada em função da interação existente entre a empresa e meio 

externo. A estratégia é vista como um plano de ação e com o passar do tempo fica 

cada vez mais coerente;  

c) Posicionamento: surge por meio de uma mediação entre a 

organização e o ambiente externo, através de um plano ou de um padrão de 

comportamento, sem mudanças e ações drásticas. Inter-relaciona os meios interno 
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com o externo, com a finalidade de organizar o ambiente, permitindo que a empresa 

alcance posição de destaque no cenário competitivo;  

d) Perspectiva:  é concebida em conjunto pelos membros da 

organização, é moldada através da visão de mundo, dos modelos mentais e da 

aprendizagem das pessoas que compõem o grupo, mostrando os aspectos culturais, 

éticos e ideológicos que eles consagram. O foco dessa estratégia consiste em 

projetar a organização a partir de uma perspectiva interna;  

e) Pretexto: seu objetivo final é levar vantagem sobre os concorrentes, 

através de manobras intencionais. Elas surgem com intenção de superar os 

competidores em situações específicas. O estudo da concorrência e do contexto 

externo é destacado, permitindo que os integrantes da organização entendam o 

ambiente e possam realizar as ações em seu benefício.  

Os vários conceitos da estratégia podem ser usados simultaneamente e, 

quando se definem os conceitos se indica que eles estão em constante 

desenvolvimento na organização. As definições dadas à estratégia são, muitas 

vezes, complementares, dependendo da situação em que a empresa se encontre. 

O essencial é que, a estratégia no universo corporativo, apesar das 

diferentes conotações mostra que as pessoas, ligadas à corporação, estão a 

colocando em prática porque estão empenhadas em encontrar uma vantagem 

competitiva.  

Os dois momentos essenciais para se encontrar a melhor estratégia 

dizem respeito à: identificação dos caminhos a seguir e a forma de escolher esses 

caminhos. Para ser líder de mercado, em sua área de atuação, a empresa necessita 

avaliar os riscos, as vantagens, as particularidades do mercado. Uma boa estratégia 

ao ser colocada em prática ajuda a organização, a atingir seu objetivo e a gerenciar 

seu futuro empresarial. 

Ao pretender gerenciar seu futuro no mercado empresarial, ela precisa, 

inicialmente, de acordo com Mintzberg (1987) analisar seu passado, entender quais 

são suas forças e suas fragilidades. Só dessa forma assimila seu potencial e se 

organiza, para agir concretamente, intervindo com a rapidez necessária para 

minimizar os conflitos e aperfeiçoar os recursos, para obter vantagem competitiva. 
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 Porter desenvolveu as teorias de vantagem competitiva e de cadeia de 

valor, a enfatizou que o administrador é conhecido pela estratégia competitiva que 

estabelece. Em relação à estratégia, o autor define que é como “criar uma posição 

exclusiva e valiosa, a envolver um diferente conjunto de atividades” (Porter, 1998, 

p.63). Essas atividades precisam ser selecionadas pelos administradores como 

diferentes daquelas que seus rivais utilizam, porque:    

 

( ) Se os mesmos conjuntos de atividades fossem os melhores para 
produzir todas as variedades de produtos, para satisfazer a todas as 
necessidades e para ter acesso a totalidade dos clientes, as 
empresas simplesmente não se alternariam entre eles e a eficácia 
operacional determinaria o desempenho. Porter, (1998, p.63)  
 

Porter (1985) demonstra que é fundamental identificar recursos 

organizacionais que agreguem valor para o cliente, procurando superar o 

desempenho dos concorrentes em cada uma das tarefas essenciais. Para o 

autor, a forma como a empresa executa uma atividade proporciona vantagem 

não só para essa atividade em si, mas também para outras, gerando 

vantagem competitiva. Segundo ele, uma comparação das cadeias de valor 

dos concorrentes deve expor as diferenças que explicam variações nos 

retornos, mesmo quando o posicionamento estratégico das empresas 

analisadas é similar àquela primeira empresa analisada.  

  Com essa visão competitiva, Porter identificou três estratégias 

genéricas que visam o crescimento das organizações e melhor 

posicionamento no mercado à longo prazo e Elaina (2012) explica que elas 

estão contidas no:   

a) custo:  é a estratégia procurada por empresas que desejam ter 

uma participação maior no mercado por meio da redução dos custos em 

relação àqueles praticados por seus concorrentes. 

b) foco: a estratégia de foco de uma organização está centrada em 

oferecer produtos e serviços a nichos segmentados ou específicos, através da 

diferenciação ou dos custos. Nesse sentido, a estratégia da empresa busca atingir 

um nicho de mercado restrito ou um tipo específico de consumidor;   
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c) diferenciação: a vantagem competitiva está na oferta de produtos e 

serviços diferenciados e de qualidade. A empresa investe em sua imagem para 

atrair a lealdade dos consumidores e, a satisfação do consumidor com os produtos 

derruba a concorrência e dificulta a entrada de novos concorrentes.  

O conceito de Vantagem Competitiva está ligado a aplicação de 

estratégias competitivas visando obter um posicionamento favorável entre os 

concorrentes, geralmente limitado, em função do tempo e da capacidade de reação 

do setor. O design entra em foco quando se trata da diferenciação pois, ajuda a 

melhorar preço, imagem, suporte, qualidade e design, além da estratégia de não-

diferenciação.   

Por isso, a estratégia empresarial para inovar e promover o 

empreendedorismo corporativo e prospectar novas oportunidades deve se centrar 

em criar um ambiente favorável para que todos os colaboradores possam 

desenvolver sua criatividade, gerando inovações, transformando conhecimento em 

produto ou serviço. As empresas necessitam agregar valor, ser diferentes de seus 

concorrentes e, essa necessidade de inovação faz com que elas estejam 

continuamente se inovando, criando, dando abertura para que seus funcionários 

sejam criativos e intuitivos. 

Essa abertura é essencial porque empreendedorismo é processo, 

portanto,  

(  ) Empreendedorismo é processo de inovação e criação de um 
novo risco, dentro de 4 dimensões maiores -indivíduo, organização, 
ambiente, processo - e ajudado por uma rede colaborativa que 
envolve governo, educação, e instituições. Todas as posições ao 
nível macro e micro do empreendedorismo devem ser consideradas 
na busca e reconhecimento de oportunidades e ideias que possam 
ser convertidas, dentro do mercado, em produto que possibilite a 
competitividade. KURATKO e HODGETTS (1995, p. 30) 

 
Assim, o empreendedor é um agente de mudanças, ele fomenta a criação 

de novas oportunidades e suas características empreendedoras projetam a empresa 

onde ele se encontra.  

A tentativa de definir os traços comuns do empreendedor não é recente. 

Um dos estudos mais conhecidos é sobre o conjunto das características 

comportamentais empreendedoras, definidas por David MCClelland nas décadas de 
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1960 e 1970 e disseminadas no Brasil pelo SEBRAE.  McClelland relaciona o 

conceito de empreendedorismo à necessidade de realização, poder e planejamento.  

Uma pessoa empreendedora utiliza com certa frequência e intensidade as 

Características Comportamentais Empreendedoras (CCEs). O quadro 3 ilustra as 

Dez características essências do comportamento empreendedor. 

 

 QUADRO  3  – Características do comportamento empreendedor 
 

Realização Planejamento Poder  

• Busca de 
Oportunidades e 
Iniciativas 

• Correr Riscos 
Calculados 

• Qualidade e Eficiência 

• Persistência 

• Comprometimento 

• Planejamento e 
Monitoramento 
Sistemáticos 

• Estabelecimento de 
Metas 

• Busca de 
Informações 

 

• Persuasão e Redes 
de Contato 

• Independência e 
Autoconfiança. 

 

•  

Fonte: SEBRAE 2018 

 

O empreendedor entende que é essencial que todas as características 

marcantes de sua personalidade sejam colocadas à serviço da empresa. Uma das 

formas de prospectar a empresa é gerenciar a vivência do Planejamento 

Estratégico, favorecendo a competitividade, pois é uma ótima ferramenta de gestão.  

 

2.6 O Planejamento Estratégico como uma ferramenta de gestão 

 
Na década de 50, quando nos Estados Unidos as empresas começaram, 

lentamente, a diversificar seu “business”, algumas delas passaram a empregar uma 

abordagem sistemática para decidir como e, onde, iriam operar no futuro. Embora as 

transformações nas empresas acontecessem de modo uniforme e, em um ritmo 

lento e gradual havia necessidade de elas encontrarem meios eficientes para se 

manter em crescimento. Surgia o planejamento estratégico, com esta denominação 

específica, surgiu no final dessa década e sua implantação provocou intensas e 

rápidas mudanças no cenário mercadológico. (KUYVEN, 2004). 

Na década de 60, os estudos do professor Igor Ansoff e dos 

pesquisadores do Stanford Research Institute , na área de administração de 
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empresas levaram à compreensão da importância do planejamento para que as 

empresas encontrassem os melhores meios de sobrevivência no ambiente 

conflitante e dinâmico que o mundo apresentava. Esses estudos indicavam que a 

administração estratégica nas empresas permeava todos os níveis das 

organizações, inculcando a consciência que elas deveriam dirigir suas forças para 

um pensamento maior, estratégico e não ficar presa aos negócios isolados, 

buscando tirar vantagens das oportunidades que surgissem a cada momento.  

VASCONCELOS FILHO (1985). 

Para isso era essencial que a gestão empresarial tivesse foco em 

planejamento estratégico, determinando objetivos, projeção e construção de 

estruturas organizacionais adequadas, que fossem mobilizadoras de recursos. 

Esses recursos bem geridos iriam permitir alcance de objetivos previamente 

determinados. Com isso, a gestão concentraria esforços para que o processo de 

direção fosse coerente, lógico e criativo, ordenando o comportamento das pessoas 

que atuam na organização, e conduzindo à mudança de rumo, sempre que fosse 

necessário, para a consecução de melhores resultados.   PINHEIRO (1996) 

Os estudos se voltaram para conceptualização do Planejamento 

Estratégico, segundo Oliveira (2001, p. 12). “O planejamento pode ser conceituado 

como um processo desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um 

modo mais eficiente e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos 

pela empresa”.  

Entretanto, Kotler (1975, p.9), um dos defensores da utilização do 

planejamento estratégico, aponta que “o Planejamento Estratégico é uma 

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização, visando maior grau de interação com o ambiente”. Portanto, precisa 

estar inserido no plano de negócios da organização, não sendo trabalhado 

isoladamente como tem acontecido em muitas empresas, pois nele surgem 

informações valiosas sobre a organização que está inserida no plano de negócios 

fundamentando as decisões resultantes do mapeamento inicial feito pela empresa.  

O planejamento estratégico é composto de: visão, missão, cadeia de 

valores, competências essenciais, análise das oportunidades e ameaças, análise 
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dos pontos fortes e fracos, definição dos objetivos e das metas, formulação e 

consecução das estratégias, controle e retorno das informações.  

Conforme Oliveira (1987) a empresa deve estar atenta às oportunidades 

mostrando competitividade no mercado globalizado. Para manter liderança deve 

aperfeiçoar produtos, técnicas de venda e processos para que sua estrutura 

organizacional esteja adequada aos apelos do mundo globalizado.  Esse autor 

indica que o planejamento estratégico é um procedimento gerencial, sendo de 

competência dos níveis mais altos da organização. Nesse movimento, todos 

estudam quais são as ameaças e as oportunidades que se delineiam em seu interior 

e em seu entorno, estruturando-as no Planejamento Estratégico. Essa atitude facilita 

aos gerentes tomar decisões, antecipar mudanças, ser flexível frente às incertezas 

do mercado, podendo se ajustar às situações delicadas a que estão sujeitos. Sendo 

que, é no Planejamento Estratégico, que se define a missão, os objetivos principais, 

as estratégias e as políticas que governam a aquisição e distribuição de recursos 

pelas empresas.  

Para Salim et al. (2005) o Planejamento Estratégico (PE) leva em 

consideração a concepção e a análise dos cenários futuros para um 

empreendimento, estabelece os caminhos que a organização precisa percorrer para 

alcançar seus objetivos. Por fim, ele define as ações que possibilitam alcançar esses 

objetivos e as metas que foram colocadas para esse empreendimento.  

Também, Rhoden, (2000) mostra que o planejamento estratégico prepara 

a organização para que ela possa se adaptar aos novos contextos, buscando 

técnicas gerenciais que façam a análise do ambiente da empresa. Essas técnicas 

darão a conscientização das oportunidades, ameaças, riscos que ela está sujeita e, 

a faz conhecer seus pontos fortes e fracos. Essa ação possibilita a ser mais eficiente 

e utilizar os recursos que encontra disponíveis na empresa. 

Por meio do planejamento estratégico há uma contínua reflexão e uma 

análise consciente do ambiente interno e externo pelas pessoas envolvidas na 

empresa. O enfrentamento das ameaças e o aproveitamento das oportunidades 

propicia retorno mais consistente, e amplia os recursos voltados para ações da 

empresa, para o pleno alcance dos objetivos pretendidos. RHODEN, ALDAY (2000) 
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Entretanto, no universo das micro e pequenas empresas essa ferramenta 

não é utilizada com constância pelos empreendedores. Embora o planejamento 

estratégico seja visto como uma ferramenta de gestão essencial para as empresas 

conhecerem suas forças e fraquezas, Golde (1986) enfatiza que existe uma 

resistência por parte desses gestores, em realizar um planejamento estratégico 

dentro das suas empresas. Essa resistência decorre do fato que, os gestores não 

possuem nenhum controle sobre os riscos a que suas organizações estão sujeitas. 

KUYVEN, (2004). 

De acordo com Mintzberg et al. (2010), é importante que os gestores 

tenham clareza que o planejamento estratégico global se caracteriza por ser um 

sistema aberto. Nele o poder de decisão é complexo, interativo e indutivo. O 

essencial, entretanto, é considerar que o modelo tradicional de Planejamento 

Estratégico consiste em definir, a partir de análises internas (pontos fortes e fracos) 

e externas (oportunidades e ameaças), fatores chave de sucesso e vantagens 

competitivas e, dessa forma, gerar um lucro que prospecte a organização acima da 

média do mercado.  

 

2.7  As escolas de Planejamento Estratégico  

 

Mintzberg classificou o pensamento estratégico como escolas, e elas são 

apresentadas, de forma sucinta, com suas características principais e, indicando a 

forma como elas se estruturam em suas premissas para a organização 

As ideias que norteiam as escolas se complementam, e a empresa, ao 

elaborar sua estratégia pode incluir os conceitos de mais de uma escola, buscando 

formular aquela que, em determinado momento, determina a sua política e melhora 

o seu desempenho. Mintzberg et al (2010). O quadro 4, traz o resumo de como cada 

escola formula sua estratégia e suas premissas. 
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QUADRO  4 - Escolas de planejamento estratégico 
 

ESCOLA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA PREMISSAS PARA 
ORGANIZAÇÃO 

Design Processo de Concepção acontece pela 
adequação entre capacidades interna e 
possibilidades externas. Matriz SWOT 
avalia ambiente interno e externo 

 Formulação de Estratégia para 
concepção. Cérebro do 
estrategista: é do gestor. 
Necessário ter conhecimento 
antes de aplicar a estratégia 

Planejamento 
Estratégico 

Processo formal: técnicas, programas e 
planos elaborados, complexos e controles 
específicos. Estratégia é plano. Foco no 
processo de operacionalização da 
estratégia.   
 

 Estratégia em etapas 
delineada por checklists e 
apoiada por técnicas; cérebro 
do estrategista é tem 
conhecimento pleno, detalhado 
e íntimo da situação em 
questão. 

Posicionamento Estratégia como um processo formal 
analítico com base nos competidores 
existentes no mercado. 

Na área econômica tem  ênfase 
na análise e cálculos;  
 

Cognitiva Estratégia mapas mentais, modelos, 
conceitos e esquemas como processo 
cognitivo. 

Perspectivas auxiliam a 
interpretar o mundo. São 
difíceis de realizar e difíceis de 
mudar. . 

Aprendizagem Construção de estratégias se dá no 
ambiente coletivo  

Perspectivas estimulam o 
pensamento cognitivo para a 
compreensão da ação. 

Do Poder Estratégia como um processo de 
negociação. 

Usa poder político para 
influenciar e manobrar 
decisões. Usa o Macro poder 
ou o micro poder. 

Cultural Estratégia como um processo coletivo Poder fragmenta a organização 
e a cultura surge como o 
elemento de união. 

Ambiental Estratégia como um processo reativo. A organização deve responder 
a essas forças;  
Agrupam-se em nichos 
ecológicos. Pela percepção do 
ambiente se moldam e reagem 
pouco. 

Configuração Estratégia como processo de 
transformação 

A organização reconhece 
mudança e age para nova 
configuração, com mudanças 
estruturais e inovações. 

Baseada nos 
Recursos 

Estratégia deve manter vantagens 
competitivas 

Competências/capacidades 
com características distintivas 
perante clientes e 
competidores. Criam valor para 
os “Stakeholders 

Empreendedora Estratégia processo visionário 
semiconsciente. Deliberada na visão 
global e emergente. 

Líder promove a visão de forma 
decidida. 

 Baseado em MINTZBERG et al (2010, p.20) 
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2.7.1 A Escola do Design  

 

A escola do design surgiu na Universidade da Califórnia e no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts: Leadership in Administration escrito por Philip 

Selznick em 1957, e Strategy and Structure de Alfred D. Chandler em 1962. O livro 

se transformou no material mais popular da área, tornando-se dominante nesta linha 

de pensamento. Os textos atribuídos nas diversas edições do autor Kenneth 

Andrews se destacam como uma das manifestações mais claras desta escola. Até 

os anos 80 este livro era um dos poucos documentos que tratava destas ideias em 

sua forma pura.  

Na Escola do Design a formulação da estratégia acontece como um 

processo ou um momento de concepção. Segundo Mintzbeg (2015) a ação de criar 

estratégias deve fluir da razão e existem sete premissas que demonstram essa 

concepção: 

• A formulação das estratégias deve ser um processo deliberado de pensamento 

consciente. A ação flui da razão, e estratégias eficazes derivam do pensamento 

humano, rigidamente controlado, portanto, é uma capacidade aprendida. 

• A responsabilidade pelo controle e percepção é do gestor principal, que é o 

estrategista, só ele a elabora por estar no topo da pirâmide organizacional. Os 

demais integrantes estão fora do processo decisório. 

• O modelo de decisão da estratégia é simples e informal, o que garante que o 

poder continue nas mãos do gestor, 

• As estratégias devem ser únicas: as melhores resultam de um processo de 

design individual, elas surgem sobre medida para cada situação específica. 

• O processo de design está completo quando as estratégias parecem 

plenamente formuladas como perspectiva. Não há espaço para criações, a 

grande estratégia está pronta em algum lugar, e ela irá aparecer como uma 

perspectiva de negócio em algum tempo. 

• As estratégias são explícitas, por isso devem ser mantidas simples. Além de 

simples elas devem ser articuladas, explícitas para quem as projeta; 

•  Só depois que essas estratégias fossem desenvolvidas de forma simples, 

explícitas, articuladas é que elas deveriam ser seguidas pelos demais, 
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adequando as capacidades existentes a ela. MINTZBEG (2015, p.35). Esta 

escola busca uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades 

externas, com a finalidade de posicionar a empresa em seu ambiente. Utilizando 

a ferramenta de análise que é denominada de Matriz SWOT (do inglês Strenghs, 

Weaknesses, Opportunities, Threats, que se traduz para Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças), é feita uma avaliação do ambiente externo, para 

analisar quais são as ameaças e oportunidades que o mercado oferece para a 

empresa. Ao lado disso, é avaliado o ambiente interno da organização buscando 

encontrar as forças e as fraquezas que estão latentes em seu interior. Essas 

duas avaliações fornecem o combustível para a estratégia, que com os valores 

gerenciais e com a responsabilidade social estarão formando a etapa de 

avaliação e a escolha de estratégia. Após esses passos é colocado em prática o 

que foi estabelecido pelo estudo. Mintzberg et al (2010, p. 20) faz uma crítica a 

esse tipo de estudo, porque considera que a responsabilidade de organizar, 

perceber e controlar a estratégia está centralizada nas mãos do gestor da 

empresa. No entanto, esse autor enfatiza que quanto mais agentes estiverem 

participando nessa análise, e no processo de escolha da estratégia, mais rica e 

completa ela se mostra e melhor será para a organização.  

2.8 Modelo de Negócios 

 
O atual ambiente competitivo é volátil, incerto, complexo e ambíguo.  Para 

enfrentar este ambiente as organizações precisam moldar seu comportamento e 

modelo de negócio.  

Drucker (1994) em sua ‘teoria do negócio’ considera que os pressupostos 

fundamentais para o sucesso de uma empresa dizem respeito ao mercado, a 

identificação de clientes e concorrentes, seus valores e comportamentos, e sobre a 

tecnologia e sua dinâmica, ou seja, o que a empresa é remunerada para fazer. 

Essas suposições, segundo ele, moldam o comportamento das organizações, ditam 

suas decisões sobre o que fazer e o que não fazer e definem o que a organização 

considera resultados significativos e quais competências essenciais ela precisa 

exceder para criar valor e se manter competitiva.  
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Com a evolução do pensamento estratégico na teoria e na prática, 

pesquisadores e executivos perceberam que definir estratégias internas que guiarão 

a organização não vinha sendo um diferencial competitivo. Nesse contexto surge o 

conceito de modelo de negócio, que seria uma questão maior à dimensão 

estratégica (RAUSCH, 2012).  

O termo modelo de negócio ganhou notoriedade com a popularização da 

internet, em meados dos anos 1990, e desde então tem recebido atenção crescente, 

tornando-se expressão constante no vocábulo de gestão empresarial. Apesar de ser 

assunto em voga, não existe consenso do que são modelos de negócios e como 

eles podem ser utilizados (MAGRETTA, 2002, OROFINO, 2011; SHAFER et. Al. 

2005) 

De acordo com Shafer, et.al. (2005) essa falta de consenso a respeito do 

tema pode ser atribuída em parte ao interesse de uma ampla gama de áreas de 

conhecimento, todas possuindo alguma ligação com o termo. Também é importante 

salientar que inicialmente, a expressão quase sempre estava relacionada a negócios 

realizados por meio da internet, porém, os aperfeiçoamentos constantes de 

tecnologias de comunicação e de informação permitiram a criação de redes 

organizacionais, favorecendo a atuação conjunta, o que acabou trazendo resultados 

benéficos para todos os envolvidos no processo, oportunizando novas formas de 

criação de valor, expandindo assim o conceito de modelo de negócio além das 

fronteiras da web. Essa ampliação do termo permite que a concepção de valor 

esteja em sintonia com os objetivos econômicos, estratégicos e sociais da 

organização (OROFINO, 2011; OSTERWALDER, 2004).  

 Em ambientes instáveis e carregados de incerteza, modelos de negócios 

bem projetados e inovadores podem desempenhar papel crucial, realizando a 

ligação entre estratégia, processos internos e sistemas de informação, simplificando 

a comunicação entre esses componentes e favorecendo a difusão do conhecimento 

interno, o que por sua vez acaba gerando vantagem competitiva.  (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2003).    

Como não existe um consenso a respeito da definição do que é um 

modelo de negócio, a seguir são apresentados alguns conceitos e definições 

encontrados na literatura. 
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A ascensão do tema tem levado um número crescente de estudiosos 

radicados em disciplinas que vão desde sistemas de informação até economia a 

estudarem modelos de negócios, levantando questões associadas a processos de 

inovação, empreendedorismo, marketing e estratégia empresarial. Desse modo, 

cada definição aborda uma característica distinta, o que resulta em uma variedade 

de classificações e de elementos (BADEN-FULLER; MORGAN, 2010) 

Osterwalder (2004) coloca que o termo é composto pela palavra “modelo” 

que faz referência a uma descrição simplificada de um processo mais complexo, e 

pela palavra “negócio” que é alusiva a atividade de compra e venda de bens e 

serviços visando o lucro. Em consulta ao termo, realizada na versão online do 

Cambridge Learner’s Dictionary no dia 24 de agosto de 2013, foi constatado que 

modelo de negócio é uma descrição das diversas partes que compõem uma 

empresa ou entidade, demonstrando como cada uma dessas peças interage com as 

demais para gerar resultados econômicos positivos.  

Baseado no trabalho de Orofino (2011), que realizou uma ampla revisão 

literária sobre o termo, a seguir são apresentadas algumas definições encontradas 

na literatura, em ordem cronológica, permitindo visualizar a evolução da definição do 

conceito.  

Conforme Amit e Zott (2001) um modelo de negócios representa uma 

disposição estrutural das partes de uma organização, moldada para identificação de 

oportunidades de negócios, sendo essa premissa válida para qualquer tipo de 

empresa.  

Magretta (2002) caracteriza um modelo de negócio como sendo uma 

análise da cadeia de valor da organização, sendo que essa análise deve ser capaz 

de identificar entre outras questões, quem é o cliente, o que é realmente valor para o 

cliente, como é possível ganhar dinheiro no negócio e qual a lógica econômica que 

permite que a empresa proporcione ao cliente aquilo que ele deseja a um custo 

aceitável.  

Osterwalder (2004) entende que modelos de negócios servem para     

demonstrar de modo conceitual, qual a representação lógica do negócio de uma 

empresa em ganhar dinheiro e as relações entre os elementos que compõem esse 
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modelo. Esse tipo de representação é útil para visualizar e compreender o 

fundamento de negócios de uma determinada empresa.  

Já na concepção de Teece (2010) o termo modelo de negócio define 

como uma organização cria e entrega valor aos seus diversos clientes e de que 

forma esse valor agregado é transformado em resultado econômico positivo. 

Casadeus-masanell e Ricart (2010) definem a expressão como a forma lógica de 

funcionamento de uma organização e como a mesma cria valor para os 

stakeholders.   

Por fim, em uma elucidação que parece agregar o conjunto mais recente 

de definições do termo, Osterwalder e Pigneur (2010) descrevem o ciclo de 

desenvolvimento de um modelo de negócios sendo a maneira como uma 

organização, cria entrega e captura valor. Dessa forma, a classificação de 

componentes do modelo de negócio visa representar de maneira lógica como uma 

empresa  cria, captura, configura e entrega, valor para o cliente, de acordo com a 

rede de valor pretendido (OROFINO, 2011).   

2.8.1 Criando modelos de negócios centrados no Canvas 

 

De acordo com a visão de Osterwalder e Pigneur (2011), os modelos de 

negócio podem ser mais bem descritos a partir de um modelo, denominado pelos 

autores de Business Moldel Canvas. O conteúdo desse modelo traz interessantes 

contribuições. Talvez a maior delas seja a de conseguir congregar conceitos 

importantes de estratégia e inovação em um modelo simples e visual. Trata-se de 

uma ferramenta para descrever como uma organização cria, entrega e captura valor 

ou, em outras palavras, descrever o seu modelo de negócios (Kallás, 2012). 

 Através desse esquema Osterwalder e Pigneur, (2011) adaptaram os 

conceitos do design thinking e montaram um quadro para que, qualquer pessoa, crie 

seus negócios seguindo o modelo dado por eles.  

 

A ferramenta visual Canvas mostra num cenário interativo, o 

relacionamento e as trocas possíveis entre os nove blocos da ontologia de 

Osterwalder (2004). São eles: parcerias-chave, atividades-chave, recursos- chave, 

propostas de valor, relacionamentos com o cliente, canais. Segmentos de clientes, 
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estruturas de custos, fontes de renda. Os clientes são agrupados conforme suas 

necessidades, comportamentos e atributos, entendendo que cada segmento possui 

necessidades distintas, conforme OSTERWALDER; PIGNEUR, (2011). A figura 2 

representa a interação entre os blocos.  

 

 

 

  

FIGURA 2 - Representação dos 9 componentes do Business Model Canvas 

 

Fonte: OSTERWALDER; PIGNEUR (2011 p.18-19) 

 
 

 

 

Os nove blocos básicos que compõem o modelo de negócio de 

Osterwalder e Pigneur (2011) estão inclusos dentro de quatro macros áreas: clientes 

(proposição de valor), oferta de valor (segmento de clientes, canais e 

relacionamento), infraestrutura (recursos principais, atividades-chave e principais 

parcerias) e viabilidade financeira (estrutura de custos e fontes de receita). 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). O modelo de negócio é um esquema para a 

estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais, processos e 

sistemas e os nove componentes descrevem o caminho e direcionam o pensar.  
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QUADRO  5 - Os noves componentes do Business Model Canvas 
 

Componente O que é? Perguntas Direcionadoras  

Segmento  

de Cliente  

Os diferentes grupos de pessoas 
ou organizações que uma 
empresa busca alcançar e servir. 
O âmago de qualquer modelo de 
negócio. 

Para quem estamos criando valor? 
Quem são nossos consumidores mais 
importantes? 

Proposta 

de Valor  

Motivo pelo qual os clientes 
escolhem uma empresa ou 
outra.  
Pacote de produtos ou serviços 
que criam valor. 

Que valor entregamos ao cliente? 
Qual problema estamos ajudando a resolver? 
Que necessidades estamos satisfazendo?  
Que conjunto de produtos e serviços estamos 
oferecendo para cada segmento de cliente? 

Canais  Os canais são o ponto de 
contato dos clientes e 
desempenham um papel 
importante na sua experiência 
em geral.  

Através de quais canais nossos segmentos de 
cliente querem ser contatados? 
Como os alcançamos agora? 
Como nossos canais se integram? 
Qual funciona melhor? 
Quais apresentam melhor custo-benefício? 
Como estão integrados à rotina dos clientes? 

Relacionamento 

com Clientes  

Descreve os tipos de 
relacionamentos que a 
empresa estabelece  
com seus clientes.  

Que tipo de relacionamento cada um dos 
nossos segmentos de cliente espera que 
estabeleçamos 
com eles? 
Quais já estabelecemos? 
Qual o custo de cada um? 
Como se integram ao restante do nosso 
modelo de negócio? 

Fontes de  

Receita  

Representa o dinheiro que uma 
empresa gera a partir de cada 
segmento de clientes.  
Como ela ganha dinheiro. 

Quais valores nossos clientes estão realmente 
dispostos a pagar? 
Pelo que eles pagam atualmente? 
Como pagam? 
Como prefeririam pagar? 
O quanto cada fonte de receita contribui para o 
total da receita? 

Recursos 

Principais  

O componente recursos 
principais descreve os recursos 
mais importantes exigidos para 
fazer um modelo de negócio 
funcionar. 

Que recursos principais nossa proposta de 
valor requer? 
Nossos canais de distribuição? 
Relacionamento com o cliente? 
Fontes de receita? 

Atividades- 

Chave 

Descreve as ações mais 
importantes que uma empresa 
deve executar para operar com 
sucesso.  

Que atividades-chave nossa proposta de valor 
requer? 
Nossos canais de distribuição? 
Relacionamento com o cliente? 
Fontes de receita? 

Parcerias 

Principais  

Descreve a rede de 
fornecedores e os parceiros que 
colocam o modelo de negócio 
para funcionar.  

Quem são nossos principais parceiros? 
Quem são nossos fornecedores principais? 
Que recursos principais estamos adquirindo 
dos parceiros? 
Que atividades-chave os parceiros executam? 

Estrutura de 

Custo  

Descreve os custos mais 
importantes envolvidos na 
operação de um modelo de 
negócios.  

Quais são os custos mais importantes em 
nosso modelo de negócio? 
Que recursos principais são mais caros? 
Quais atividades-chave são mais caras? 

OSTERWALDER; PIGNEUR (2011) 
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Os principais segmentos de clientes são: mercado de massa, mercado de 

nicho, mercado segmentado, mercado diversificado, mercado multilateral. O modelo 

de negócios define que tipo de segmento irá atender, qual irá ignorar, se são de 

pequeno, médio ou grande porte.  OROFINO, (2011).  

 Na questão do relacionamento com os clientes a empresa pode possuir 

diversos modelos de relacionamento: assistência pessoal (ocorre através de call 

centers, e-mail); assistência pessoal dedicada (comum em  bancos); self-service 

(empresa oferece meios para satisfazer as necessidades do cliente, porém sem 

relacionamento direto); serviços automatizados: empresas simulam uma relação 

pessoal, mas agem através do perfil do cliente, ofertando  recomendações e livros; 

comunidades: fazem conexões entre clientes, auxilia na troca de informações e 

resolução de problemas. Trabalham através de chats, fóruns redes sociais; 

cocriação: um avanço frente aos relacionamentos organizacionais (cliente/empresa) 

estimula seus clientes a explorar sua criatividade, e solicita que os clientes 

colaborem com a empresa dando opiniões, dando valor ao produto. 

A empresa precisa utilizar os mecanismos colocados à sua disposição 

para fidelizar o cliente, fazendo com ele perceba os benefícios que lhe são 

oferecidos ao se perceber parte da organização. 

Quanto aos canais de distribuição do produto, a empresa, este é segundo 

Osterwalder; Pigneur, (2011) um importante canal para sensibilizar o cliente. Ao 

entregar sua mercadoria e prestar serviços de suporte após a venda, a organização 

agrega valor ao que foi ofertado. Esse mecanismo possui cinco fases distintas: 

conhecimento, avaliação, compra, entrega, pós-venda. 

O gerenciamento da infraestrutura mostra a maneira como uma 

organização cria e fornece sua proposta de valor, sendo capaz de identificar 

recursos, e as atividades essenciais para que a proposta chegue até o cliente. Neste 

segmento estão os blocos: recursos-chave, parcerias-chave e atividades-chave. 

OSTERWALDER; PIGNEUR, (2011) 

O Canvas consiste em um mapa visual que orienta a organização no 

desenvolvimento de sua estratégia. A figura 3, representa a ferramenta Canvas de 

Modelo de Negócios.  Ele foi desenhado para ser dividido em duas partes, um lado 

emocional (direito), abordando questões relacionadas a relacionamento e interação 
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entre os atores; e um lado lógico/racional (esquerdo), cujo foco está na eficiência do 

processo. A proposição de valor está no centro, representando a razão para qual 

cada lado se desenvolve. OSTERWALDER, PIGNEUR, (2011).  

 

              
FIGURA 3 – Representação da ferramenta Canvas  

 

 
Fonte:  OSTERWALDER; PIGNEUR (2011, p.44) 

 

A ferramenta é prática e leva a discussão, promove entendimento, a 

criatividade e análise:   

( ) Esta ferramenta lembra uma tela de pintura – mas pré-formatada 
com nove blocos – que permite criar imagens de Modelos de 
Negócios novos ou já existentes. O Canvas funciona melhor quando 
impresso em uma grande superfície, para que vários grupos de 
pessoas possam rascunhar e discutir juntos os seus elementos com 
anotações em adesivos (Post-It) ou marcadores. OSTERWALDER, 
PIGNEUR, (2011, P.42)  

 
Através da metodologia Canvas cada bloco tem seu ponto de vista como 

uma organização que cria, entrega e captura valor, pois cada componente da 

ontologia colabora para a geração do valor. Além disso, esse método faz com que 

os funcionários e a gerência, possam identificar através de técnicas de criação de 
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conhecimento os elementos possíveis e imagináveis que devem fazer parte de um 

modelo de negócios. (OROFINO, 2011; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Não 

existe uma regra para preencher o Canvas, além do que ele pode ser iniciado por 

qualquer bloco. 

Com o argumento que hoje é essencial o aumento da dinâmica do 

ambiente e, o projetar da organização com dinamismo, os empresários utilizam o 

Business Model Generation como uma ferramenta estratégica.  

 

2.9 Design: Fundamentos e Conceitos  

 

Usada com frequência cada vez maior nesse século a palavra design, 

significa: plano, projeto, intenção, esquema, processo esboço, modelo, motivo, 

decoração, composição visual, estilo.  

O termo design é formado pela aglutinação de: desígnio e desenho. Esse 

termo pode ser reagrupado conforme dois esquemas que esclarecem o conteúdo do 

conceito de design: significando desígnio e demonstra uma intenção e um processo. 

De acordo com Mozota (2011), a palavra design deriva do latim 

designare, e tem o sentido de designar, indicar, representar, marcar, ordenar, 

regular. Portanto, para esse autor design significa desenho como concretização de 

um projeto em um esboço, um motivo, uma composição visual.   

Para Ferrara (2002), a palavra de-sign vem do latim signum, que significa 

sinal, indício, e que deu origem a significado, significação. Não existe uma tradução 

para design na língua portuguesa. A palavra comporta a ideia de projeto em seu 

sentido mais amplo. Constitui a criação de um objeto, ou seu redesenho, uma 

mensagem, atendendo a fatores sociais, econômicos e estéticos que se refletem no 

projeto e no seu desenvolvimento.    

Na década de 50, a atividade de Design Industrial se tornou conhecida no 

Brasil como um desenho da indústria ou desenho para a indústria. No entanto, 

considera-se que esse entendimento contrariava o real significado do design. Isso, 

fez durante muito tempo o design ser entendido como uma habilidade de representar 

graficamente qualquer ideia, fugindo da noção de projetar concepções, de criar.  
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Para Coelho (1999), o termo design industrial foi levantado porque devido 

poderia sobrevir algum impedimento legal, para que uma instituição usasse um 

nome em língua estrangeira e com isso foi ampliada a dificuldade de se encontrar 

uma definição para a profissão, quando se deseja conceituar a profissão Design.   

No entanto, Mozota (2011), demonstra que as competências do Design 

estão restritas à natureza da profissão em seus diferentes campos de intervenção, 

indicando os métodos utilizados pelos designers em seus projetos. Esse autor 

explica que, na atualidade, o termo “design” é utilizado para descrever a profissão, 

enquanto que a palavra “designer” é usada para indicar todo profissional que a 

exerce.   

Nesse contexto, Mozota (2011) esclarece que o design é uma atividade 

voltada à resolução de problemas, para a criação, e para a elaboração de atividades 

coordenadoras e sistêmicas. Enquanto campo de atuação essa atividade se 

assemelha à atividade da gestão. 

Como o gestor, o designer deve buscar a resolução de problemas, 

realizando atividade de inovação, sistêmica e coordenadora na empresa. Esse 

profissional tem o de objetivo pensar e pesquisar a coerência do sistema de objetos. 

É ele quem, concebe marcas, espaços ou objetos destinados a resolver 

necessidades específicas usando um processo lógico. Cada problema que lhe é 

apresentado na empresa deve encaminhar seu estudo no sentido de descobrir um 

equilíbrio entre os planos da tecnologia, da ergonomia, da produção e do mercado.   

Para Bonsiepe (1997), o design consiste na melhoria da qualidade para o 

uso do produto, na forma a ser dada a um novo produto, no estudo de como decorre 

seu processo de fabricação. Nesse sentido, o designer precisa estudar se ele 

contribui para a sustentabilidade ambiental e social, se seu meio de acesso se 

traduz em um produto socialmente inclusivo, com a aplicação de novos materiais e 

com real qualidade estética.   

Para Bahiana (1998) o design busca a melhoria dos aspectos funcionais, 

ergonômicos e visuais de produtos, de modo a atender às necessidades do 

consumidor, melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários, sendo 

um dos principais instrumentos de competição nos mercados nacional e 

internacional. É a atividade que atua nas fases de definição de necessidades, 
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concepção e desenvolvimento de projetos de produtos, visando sua adequação às 

necessidades do usuário e às possibilidades de produção da empresa.  

Segundo a FIESP/CIESP (2002), a palavra tem sido empregada com 

sentido estreito, apenas de estilo de um produto, para justificar um Programa 

Nacional de fomento à área, envolvendo ações de planejar, projetar e desenvolver, 

que visa, como resultado, final a configuração de um produto, seja ela bi ou 

tridimensional. Ainda para a Federação, é, também, uma ação estratégica, pois se 

constitui num importante valor para quem cria e para quem o produz, vende e 

divulga.   

O nome “design” é geralmente associado à qualidade ou à aparência estética 

de produtos, e seu conceito indica a busca dos meios de levar bem-estar, satisfação 

às pessoas. No século XX o design surgiu no cenário como uma disciplina cujo 

objetivo é promover o bem-estar na vida das pessoas. Entretanto, é o modo como o 

designer percebe as coisas e, age sobre elas que atraiu a atenção dos gestores, 

descortinando caminhos para a inovação empresarial. 

O designer é uma pessoa que enxerga como um problema tudo o que 

prejudica ou impede a experiência humana nos níveis emocional, cognitiva, estética.  

Ele leva também em consideração o bem-estar na vida das pessoas pensando nos 

aspectos da sua vida, como o trabalho, lazer, relacionamentos, cultura. Por isso, a 

principal tarefa do designer era identificar problemas que afetam o bem-estar das 

pessoas e buscar soluções. 

Por isso, ele sabe que é essencial mapear a cultura, os contextos, as 

experiências pessoais e os processos na vida dos indivíduos para ganhar uma visão 

mais completa e assim melhor identificar as barreiras e gerar alternativas para 

superar os problemas.  

Ao investir esforços nesse mapeamento, o designer consegue identificar 

as causas e as consequências das dificuldades e ser mais assertivo na busca por 

soluções. O designer sabe que para identificar os reais problemas e soluciona-los de 

maneira mais efetiva, é preciso abordá-los de muitas perspectivas e ângulos. Assim, 

prioriza o trabalho colaborativo entre equipes multidisciplinares, que trazem olhares 

diversificados e oferecem interpretações variadas sobre a questão e, assim, 

soluções inovadoras. 
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Segundo Vianna (2012) o nome “design” surge associado à qualidade e 

também à aparência estética de produtos e se tornou disciplina com o objetivo de 

promover bem-estar na vida das pessoas. O designer, segundo esses autores, vê 

como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, 

cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas (considerando todos os 

aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, cultura etc.). Compete a 

esse agente na empresa identificar problemas e gerar soluções. 

Tendo em vista que os problemas são de diferentes naturezas é essencial 

que o designer faça o mapeamento da cultura, do contexto.  Ele deve entender as 

experiências pessoais e os processos que estão acontecendo na empresa, 

buscando elaborar uma visão completa e identificar as barreiras que impedem seu 

crescimento. Depois disso, ele propõe alternativas para transpô-las. Ao investir 

esforços nesse mapeamento, o designer consegue identificar as causas e as 

consequências das dificuldades e ser mais assertivo na busca por soluções. 

O designer sabe que para identificar os reais problemas e solucioná-los 

de maneira mais efetiva, é preciso abordá-los sob diversas perspectivas e ângulos. 

Assim, prioriza o trabalho colaborativo entre equipes multidisciplinares, que trazem 

olhares diversificados e oferecem interpretações variadas sobre a questão e, assim, 

soluções inovadoras. 

Nesse contexto, 

  [...]O designer trabalha em um processo multifásico e não linear - 
chamado fuzzy front end - que permite interações e aprendizados 
constantes. isso faz com que o designer esteja sempre 
experimentando novos caminhos e aberto a novas alternativas: o 
erro gera aprendizados que o ajudam a traçar direções alternativas e 
identificar oportunidades para a inovação. VIANNA (2012, p.61)   

 

A inovação trazida pelo design amplia a visão do mercado indicando a 

necessidade de inovar, focando no desenvolvimento e na integração de novas 

tecnologias voltadas para novos mercados e nichos.  Essa inovação oferece novos 

significados aos produtos, aos serviços e aos relacionamentos, pois segundo 

Krippendorf, (1989) “as coisas devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer 

sentido para serem entendidas e usadas”. 
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2.9.1 Design Thinking: Fundamentos e Conceitos  

 

Desafiando os diversos aspectos cognitivo, emocional e sensorial que 

surgem na experiência humana, segundo Vianna (2012) os “designs thinkers” 

estimulam os padrões de pensamento, comportamento e de sentimento dando 

novos significados aos produtos já existentes”. Isso ocorre, porque o Design 

Thinking inova a maneira de pensar, impulsiona as pessoas a usarem um raciocínio 

pouco convencional no meio empresarial, denominado de pensamento adutivo, que 

leva a questionamentos, por meio da apreensão ou compreensão dos fenômenos 

que estão sendo apresentados. Essa técnica consiste em formular perguntas que 

devem ser respondidas, levando em consideração as informações recebidas durante 

a observação do problema. O que vale é o pensamento divergente que produz 

várias oportunidades e ideias e o pensamento convergente que faz a seleção 

destas. 

O Design Thinking leva os participantes a se apropriar do contexto do 

problema, tanto do ponto de vista da empresa (do cliente) quanto do usuário final. 

Ele busca “estabelecer a correspondência entre as necessidades humanas com os 

recursos técnicos disponíveis considerando as restrições práticas do negócio”, 

BROWN (2010, p.3). Arte, Ciência e a Tecnologia atuam juntas no Design Thinking 

buscando encontrar novas soluções de negócio, através de vídeo, teatro, 

representações visuais, metáforas e música. Também estatística, planilhas e 

métodos de gerência entram em cena na análise de problemas de negócio e fazem 

com que haja um processo de inovação  

Entendendo que as empresas não podem esperar que aconteça um 

momento destinado à inovação, nem aguardar que o competidor dê o primeiro 

passo, para só então se organizar para mudanças, Vianna (2012) explica que, as 

empresas precisam ter equipes multidisciplinares de designers que estudem os 

processos de criação, que compreendam o que desejam os consumidores, 

funcionários e fornecedores. Os participantes devem agir, cocriando com os 

especialistas as soluções e, prototipando para entender as necessidades. Essas 

equipes estarão indicando novas soluções, inusitadas e inovadoras que 

surpreendam aos clientes e aos empreendedores. 
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O Design Thinking, conforme Vianna (2012) estimula os aspectos 

(cognitivo, emocional e sensorial) focando na experiência humana. Ele traz uma 

visão holística para a inovação através das etapas do processo que centram-se em 

imersão, ideação e prototipação, representadas pela figura 4. 

 
FIGURA 4 - Representação das etapas do processo de Design Thinking 

 

 

      Fonte: adaptado de Vianna et al (2012) 

 

A imersão se dá quando a equipe, que desconhece o tema a ser tratado, 

se aproxima do problema, muitas vezes antes do kick-off do projeto. Todos da 

equipe são chamados a examinar problemas ou questões não resolvidas em uma 

empresa, sob as diferentes perspectivas e dentro dos diversos ângulos, permitindo, 

assim, desconstruir crenças e suposições dos atores (stakeholders). Essa forma de 

agir auxilia a quebrar padrões de pensamento e, ajuda a mudar paradigmas dentro 

da empresa. É então dado o primeiro passo para alcançar soluções inovadoras. 

Nesta fase são feitas pesquisas como: entrevistas, buscas de tendências, 

observação direta, entre outras. Nesse momento se faz os seguintes 

questionamentos: O que as pessoas falam? Como agem?  O que pensam? A 

imersão divide-se em preliminar, quando há o primeiro contato com o problema e em 

profundidade, quando se inicia o levantamento das necessidades e oportunidades 

que irão orientar as soluções na fase seguinte do projeto, a Ideação. 

A Ideação é a fase do brainstorming, uma técnica utilizada para estimular 

a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. 

http://blog.mjv.com.br/a-entrevista-no-processo-de-design-thinking
http://blog.mjv.com.br/inovacao-com-design-thinking-o-brainstorming
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Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um 

moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a 

criatividade sem deixar que o grupo perca o foco. Para que um Brainstorming tenha 

sucesso é preciso estar atento a alguns preceitos: 

• A qualidade e a assertividade das ideias geradas se atingem 

através da quantidade, quanto maior a quantidade de ideias 

geradas pela equipe, maior é a chance de produzir uma solução 

inovadora e funcional. 

• As críticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração 

de ideias ousadas. O foco deve estar em aprimorar e produzir 

ideias, adiando a avaliação para um momento posterior. Ideias 

ousadas são bem-vindas 

É o momento de efetivamente começar a “pensar fora da caixa”, propondo soluções 

para o problema, validando e iniciando a prototipação.  

A Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas 

e, apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de Design 

Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a Imersão e a Ideação. 

É o momento para aparar arestas, testar o produto junto ao usuário final, refinando 

e melhorando até chegar a solução final.  As ideias podem ser combinadas, 

adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas outras por qualquer um da 

equipe em eventos de Workshop, e cocriação.  

Brow (2010) e Vianna et al (2012) são unanimes em afirmar que as 

etapas do Design Thinking podem ser moldadas e configuradas de modo a se 

ajustar à natureza do projeto e do problema levantado na empresa. Não há uma 

sequência ordenada e pré-definida. O processo é visto como etapas que se 

sobrepõem.  

Assim, considera-se que o Designer Thinking atua trabalhando o 

pensamento visual e utiliza ferramentas visuais, tais como, figuras, diagramas, 

desenhos, post-its, para representar ideias, textos ou situações. Ele permite a 

compreensão do modelo como um desenho e não como uma folha de texto, utiliza o 
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pensamento visual para descrever com o máximo de fidedignidade um novo modelo 

de negócio ou ao repensar negócios já existentes, aproveitando o conhecimento de 

todos, para inovar através do design e consequentemente entregando valor ao 

cliente.  

 

2.9.2 A Gestão de Design    

 

O design existe em ampla variedade de contexto e vem se impondo como 

um meio atraente para estimular a inovação e o consumo. (BEST, 2006 apud 

ARAUJO e SILVA, 2017, p.90). No mundo globalizado todas as empresas possuem 

acesso as mesmas fontes de informações e recursos. Uma empresa que deseja se 

tornar mais competitiva precisa gerar uma vantagem competitiva, por meio da 

combinação dos recursos da empresa, tornando a oferta de produtos ou serviços 

originais e, difícil de ser copiada, (MOZOTA, 2011). A partir dessa concepção, o 

design passa seu foco de atenção do produto ao sistema no qual está inserido, 

passando a considerar a visão ambiental, econômica e social visando a 

sustentabilidade (PRESTES e FIGUEIREDO, 2011).  

A Gestão de Design se apresenta como uma ferramenta estratégica para 

isso quando realizada de forma consciente e planejada levando o design a assumir 

um papel de grande destaque. O autor Mozota (2011) defende que o objetivo da 

gestão de design é: 

1. Tornar gerentes e designers parceiros: explicando o design aos 

gerentes e ao mesmo tempo, fazendo os designers compreender as formas de 

gerenciamento que estão sendo aplicadas na empresa. Os designers auxiliam 

no gerenciamento; 

2. Definir os métodos de gestão para integrar o design na empresa.  

Nesse processo, a gestão de orçamento, de pessoal, de projetos que são 

responsabilidade do gestor, também é compartilhada pelos designs, embora não o 

caracterizem. Por isso, a autora demonstra que o design pode gerar vantagem 

competitiva de duas formas distintas:  
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• Design como coordenador ou integrador: a vantagem 

competitiva é desenvolvida através da combinação dos recursos e 

processos empresariais, difíceis de serem copiados (design como 

processo, design como conhecimento, design como recurso, 

design avançado para um novo negócio). 

• Design como diferencial: a vantagem competitiva é adquirida 

baseada no mercado, os produtos e serviços da empresa são 

aprimorados, busca-se a diferenciação por meio do design de 

produtos, valor agregado, identidade visual e etc. 

A principal característica da Gestão de Design é, segundo Mozota (2011) 

a identificação e a comunicação dos meios pelo quais o design contribui para 

agregar valor estratégico para a empresa, e acontece de duas formas: 

• Gestão da integração do design em nível operacional do projeto, 

organizacional ou tático (função) ou estratégico (missão); 

• Gestão do sistema de design da empresa. 

                 Para conhecer como ocorre a gestão de Design dentro de uma 

organização foram criadas ferramentas de avaliação. A ferramenta de avaliação 

denominada de Design Management Staircase, ou Escada da Gestão de Design 

(KOOTSTRA, 2009), foi, originalmente, desenvolvida pelo Centro de Design da 

Dinamarca e, depois adaptada pelo programa Design Management Europe (DME).  

A escada da gestão de design contempla o diagnóstico de como está a 

gestão de design e avalia além do potencial do design como recurso o vínculo deste 

com a estratégia, ARAUJO e SILVA (2017). Ela classifica o perfil de gestão de 

design de uma organização em quatro níveis, conforme representado pela Figura 5. 

O grau mais alto representa uma maior maturidade da empresa quanto à gestão de 

design. 
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 FIGURA 5 – Representação da escada da gestão de Design 
 

 

Fonte: adaptado de Kootstra (2009) 

 

O modelo é bastante desenvolvido permitindo conhecer a maneira como o 

gerenciamento do design é trabalhado dentro da empresa. O comportamento típico 

das empresas em relação à gestão de design pode ser resumido de acordo com os 

níveis a seguir: 

• DM1: O design é utilizado de maneira esporádica e descontinuada, 

com pouco conhecimento disponível para lidar com as atividades 

do setor. As etapas de projeto tendem a ser imprevisíveis e os 

resultados inconsistentes. 

• DM2: O design não é reconhecido como ferramenta para a 

inovação de produtos. Em vez disso, é usado como auxiliar de 

marketing, que agrega valor por meio do aspecto visual do produto, 

embalagem ou identidade visual. Há pouca ou nenhuma 

colaboração entre departamentos e coordenação das atividades de 

design. 

• DM3: Um indivíduo ou um departamento tem a responsabilidade 

formal de fazer a gestão de design. Ele atua como uma interface 

para designers e outros departamentos, bem como para gestores 

na empresa. A fim de encurtar os ciclos de desenvolvimento, o 
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design é aplicado de forma proativa e é considerado uma 

característica permanente do desenvolvimento de novos produtos. 

• DM4: As empresas deste nível têm o design como referencial e se 

destacam por investirem em estratégias de diferenciação focadas 

em design. A alta administração e outros departamentos estão 

intimamente envolvidos com o design, que faz parte da estratégia 

de negócios da empresa. 

Cada nível da escada é avaliado com base em cinco fatores distintos: 

Consciência, Processo, Planejamento, Expertise e Recursos. A Figura 6 apresenta 

uma visão tridimensional da escada e os fatores para análise. 

 

FIGURA 6 - Representação da escada da gestão de Design e fatores 
 

 

Fonte: adaptado de Kootstra (2009) 

 

A análise é composta por um questionário com um total de 18 questões. 

Cada fator compreende 3 ou 4 questões, as respostas, para cada fator, são 

compiladas em 1 fator geral de pontuação. Os 5 fatores incorporados são mesclados 

em uma pontuação ou fator total que se refere ao nível da empresa na escada do 

design. Fernandes (2015), sinaliza que a tabulação e replicação da análise fica 

prejudicada pela falta de divulgação do questionário, pelos autores da pesquisa.  
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O quadro 6, sinaliza os critérios bases adotados para análise de cada 

fator. 

QUADRO  6 - Matriz da análise da Gestão de Design 
 

   FATORES   

NÍVEL Conhecimento Planejamento Recurso Expertise Processo 

DM1 
Não há 
Gestão de 
Design 
 

Não tem 
conhecimento dos 
benefícios ou 
potencial valor 
do design (uso 
inconsciente 
do design ou 

nenhum uso) 

Planos de 
negócio ou de 
marketing não 
mencionam o 
uso do design 

A empresa não 
aloca recursos 
para design 
(Pode não 
apreciar o 
retorno do 
Investimento 

em design 

Pouca ou 
nenhuma 
habilidade 
para lidar com 
atividade de 
design. Não há 
ferramenta de 
gestão de 
design 

aplicada 

Sem noção de 
onde o design 
se encaixa dentro 
do processo atual 
da empresa 

DM2 
Gestão de 
Design em 
nível de 
Projeto 
 

Alguns profissionais 
especialistas estão 
cientes dos 
benefícios do 
Design. 

Planos e 
objetivos 
limitados 
existem em 
um nível de 

projeto 

Recursos 
limitados são 
alocados para 
projetos. 
Investimentos 
em design são 
isolados sem 
avaliação de 

retorno 

Algumas 
habilidades e 
ferramentas 
básicas 
de gestão de 
design 
são aplicadas 
de forma 
informal; muito 
espaço para 

melhorias 

Inconsistentes e 
atrasados em 
desenvolvimento, 
os processos não 
são repetidos 
entre projetos 

DM3 
Gestão de 
Design em 
Nível 
Funcional 
 

A maioria está 
ciente de que o 
design é 
Importante para 
manter a empresa 
competitiva. 

Planos e 
objetivos 
existem 
definindo 
direcionamento 
e 
integrando 
design em 
várias 

atividades 

São atribuídos 
recursos 
suficientes 
com base em 
potencial de 
retorno, 
embora os 
procedimentos 
para 
auxiliar a 
tomada de 
decisões sejam 
limitados 

Ferramentas 
de 
gerenciamento 
padrão 
de design 
aplicadas de 
forma 
consistente; 
algum espaço 
para 
melhoria 

Realizada de 
forma 
consistente e 
precoce, 
a gestão de 
design é 
feita formalmente 
com 
o objetivo de 
impulsionar o 
desempenho. 

DM4 
Gestão de 
Design 
como 
Cultura da 

empresa 

Todos estão cientes 
de que o design é 
de fundamental 
importância para 
obter 
uma posição de 
liderança 
no mercado 

Design é parte 
de planos 
estratégicos; 
planejamento 
de design é um 
processo 
dinâmico que 
impulsiona o 
negócio 

Recursos 
substanciais 
são alocados 
com 
procedimentos 
financeiros 
para avaliar 
investimentos, 
medindo 
riscos e 
monitorando 
retorno. 

Expertise 
apropriada, 
uso 
de ferramentas 
de gestão 
de design 
avançadas, 
métricas 
apropriadas 
utilizadas 

Design é uma 
atividade 
contínua, a 
empresa está 
constantemente 
engajada 
em melhorar 
continuamente o 
processo de 

design. 

Fonte:  adaptado de Kootstra, 2009 
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Percebe-se que a escada da gestão de design dá uma visão detalhada e 

apresenta um caminho para o empreendedor formular os objetivos e metas de seu 

negócio, direcionando suas atividades através do design, buscando inovar e gerar 

vantagem competitiva 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

  
De acordo com os objetivos apresentados, o desenvolvimento da 

pesquisa considera os pequenos negócios, no contexto empresarial cada vez mais 

competitivo e dinâmico, que torna essencial a utilização de ferramentas que 

possibilitem o desenvolvimento de novas formas de criação, entrega e captura de 

valor. Na Figura 8, encontra-se um fluxograma com a visualização do método e 

etapas de cada fase da pesquisa. 

 

FIGURA 7 - Fluxograma da metodologia da pesquisa 

não

       sim

Início

Definição do Problema
Revisão  Bibliográfica

Livros, Artigos 
Científicos,Teses, 
Dissertações

Contextualização do
Problema e Definição 

da População Alvo 

Definição das 
Questões 

Referêncial teórico 
e Objetivos 
Específicos

Validação das Questões com  
Orientador e Pré - teste com 

Empreendedor

Envio da Pesquisa para o Comité 
de Ética

Aprovação

Aplicação do Questionário junto a 
amostra da população alvo 

Envio do link da 
Survey via 
Whatsapp

Obtenção dos dados 
sobre problema 

Tabelas e Matrizes

Análise e Interpretação dos dados

Conclusões frente ao 
objetivo de pesquisa

Apresentação dos dados 

Relatório Técnico 
Científico

Fim

Adequados

Análise Estatística 
e Interpretativa

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

 

Fonte: A autora 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

55 
 

 

A presente pesquisa caracteriza-se pela linha metodológica qualitativa. A 

pesquisa qualitativa é considerada como uma forma viável e promissora de trabalhar 

em ciências sociais principalmente quando se busca compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos participantes da situação em estudo, Godoy (1995).  Ela 

está desenhada para fornecer evidências e buscar compreensão de um fenômeno, 

sua complexidade, sem preocupação com a representatividade numérica (GODOY, 

1995; RITCHIE ET AL, 2014; GUPTA ET AL, 2006; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 

2006). Ela é, também, quantitativa pois procura quantificar os dados e aplica alguma 

forma de análise estatística (MALHORTA, 2001). Em relação ao objetivo, a pesquisa 

buscou esclarecer conceitos e ideias para construir hipóteses classificando-se como 

exploratória (GIL, 2002). 

      Para atender aos objetivos de estudo, a pesquisa se caracterizou como 

bibliográfica na primeira fase do estudo, e objetivou levantar o referencial teórico 

sobre o assunto estudado por meio da busca de material publicado como livros, 

artigos, dissertações, teses e relatórios técnicos (GIL, 2010).  O principal objetivo 

desse tipo de pesquisa é aprimorar ideias ou descobrir intuições para embasamento 

conceitual e teórico sobre o tema. 

A segunda fase consistiu-se de uma pesquisa descritiva. Segundo 

Malhorta (2001) a pesquisa descritiva caracteriza-se como um estudo de corte 

transversal único, pois se extrai de uma amostra de entrevistados da população-alvo 

informações que corroboram para o desenvolvimento do estudo. A pesquisa foi 

realizada, por meio de um Levantamento, tipo survey, encaminhado via formulário 

eletrônico. O levantamento tipo survey, leva a obtenção das características ou 

opiniões de determinado grupo de pessoas, representante de uma população alvo, 

utilizando um questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA,2002).   

A terceira fase do estudo apresentou-se como a categorização e análise dos 

dados coletados na survey. O capítulo 4 detalhará esta etapa. 

A quarta fase do estudo, consistiu nos insights, apresentação dos dados e 

conclusões sobre o tema abordado e redação do relatório técnico.  

Para este trabalho, foi utilizada uma amostra não probabilística intencional, 

que segundo Rudio (2015) trata-se de uma estratégia adequada quando escolhida 
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para a amostra casos que representem determinada população sob algum aspecto. 

A amostra foi recrutada junto a empreendedores da região Metropolitana do Vale do 

Paraíba que passaram por um treinamento de comportamento empreendedor, 

conhecido como Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas, 

aplicada no Brasil pelo Sebrae. A metodologia trabalha com elementos essenciais 

ao empreendedorismo tais como: desenvolvimento da imaginação, criatividade e a 

habilidade de canalizar energia para os objetivos que o empreendedor quer alcançar 

(COSTA, 2015). 

  De acordo com a área de atendimento ao empresário, do escritório regional 

do Sebrae em Guaratinguetá, anualmente cerca de 10 mil pessoas passam por este 

treinamento, a nível Brasil, sendo que, na região Metropolitana do Vale do Paraíba 

foram treinados 322 empreendedores no último ano. Atualmente um grupo ativo em 

um  Micro Learning  conta com a participação de 108 empreendedores, com maior 

participação do ramo de comercio e serviços, que passaram por esta capacitação 

nos últimos 12 meses.  Intencionalmente, por possuir característica que representam 

a população-alvo do presente estudo, esta foi a população que recebeu o 

questionário da pesquisa.  

 Os aspectos abordados na coleta de dados foram definidos baseados no 

conteúdo da pesquisa bibliográfica e visaram compreender os seguintes aspectos: 

• Motivação para empreender 

• Estágio do empreendimento 

• Nível de escolaridade 

• Ramo da empresa e faturamento 

• Importância dada ao planejamento estratégico 

• Conhecimento das ferramentas estratégicas e de criatividade, bem 

como, o posicionamento estratégico e gestão de design pelos 

micro e pequenos empresários. 

Na investigação foram seguidos os procedimentos e atividades propostos 

pela Resolução 466/12 DO Conselho Nacional de Saúde, tendo como instrumento 

de coleta o questionário survey (Apêndice A) de cunho quali-quantitativo com 

perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha.  
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Aplicou-se a um pré-teste com 1 empreendedor e o questionário foi 

validado pelo professor orientador.  

Os critérios de inclusão para participar da Survey foram: 

• Ser empreendedor 

• Ter participado do treinamento de comportamento empreendedor 

• Participar do Grupo de empreendedores do Vale do Paraíba 

• Ser maior de 18 anos  

• Concordar em participar da pesquisa respondendo ao item 

obrigatório do survey. 

Os critérios de exclusão foram: 

• Ser menor de 18 anos 

• Não ter respondido ao item obrigatório do questionário – Aceite do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

O questionário de pesquisa (Apêndice 1) foi composto por 31 perguntas e 

dividido em 04 grupos de questões com objetivos específicos:  

a) Grupo 1: Perfil dos Empreendedores e Empreendimentos – Este 

bloco caracteriza a empresa, os empreendedores e suas motivações. Aqui buscou-

se compreender os seguintes aspectos: 

• Perfil dos empreendedores - O perfil sociodemográfico dos 

empreendedores através das variáveis como gênero, faixa 

etária e escolaridade dos empreendedores. Estes dados 

estimularam a reflexão se escolaridade, idade e gênero levam a 

qualificar melhor os empreendimentos e consequentemente o 

sucesso empresarial.   

• Características dos empreendimentos - As características e 

estágios dos empreendimentos, foram levantadas através das 

informações do faturamento anual, números de funcionários, 

tempo de vida dos empreendimentos e retirada de pró-labore e 

setor da economia.  

• Motivação para empreender - A motivação para empreender 

pode ser considerada como um fator determinante da 

sobrevivência das empresas ao longo do tempo. A motivação 
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pode ocorrer por necessidade ou oportunidade. Os 

empreendedores por necessidade criam um negócio com foco 

em sobrevivência e renda mínima. Os empreendedores por 

oportunidade identificam uma chance de negócio ou um nicho 

de mercado e empreendem mesmo possuindo alternativas 

como emprego e renda. Eles têm como foco realizar sonhos.  

Pensam em longo prazo e planejam.  

b) Grupo 2: Planejamento estratégico – visa compreender como o 

empreendedor compreende e aplica o planejamento estratégico na sua empresa. 

Segundo pesquisa do SEBRAE, as principais causas de mortalidade de empresas 

são: falta de planejamento prévio (55% não elaboram plano de negócio), problemas 

de gestão empresarial e problemas no comportamento empreendedor.  A coleta de 

dados visou descobrir se o planejamento estratégico é feito de maneira formal, 

informal ou se não é feito.  Bem como, se as tomadas de decisões são participativas 

ou não. 

 

c) Grupo 3: Ferramentas estratégicas e de criatividade– Das 

ferramentas e metodologias tradicionais de criação e administração de empresas às 

metodologias do Canvas de modelo de negócios e do Desing Thinking, quais os 

empreendedores conhecem, utilizam e consideram necessárias para o sucesso do 

seu negócio?  

 

d) Grupo 4: Design – Para aumentar a competitividade da empresa o 

design é uma atividade estratégica essencial. O design é um elemento de 

diferenciação e inovação de produtos e serviços. Ele pode ser utilizado como um 

método de trabalho, integrado nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento 

de produto e serviço (como fins estéticos) e pode chegar a ser incorporado na 

estratégia da empresa, sendo utilizado como uma ferramenta de inovação nas suas 

diversas áreas.  

A Figura 8 apresenta os blocos e as questões do Survey referente as 

dimensões avaliadas. 
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   FIGURA 8 - Blocos de questões do Survey 
 
  

 

Fonte: A autora 

 

Para compreensão da realidade empreendedora, da nossa população 

alvo, foi estabelecido com parâmetro o processo empreendedor abordado pelo 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017). 

O GEM é a mais abrangente pesquisa sobre atividade empreendedora no 

mundo. Teve início em 1999, com a participação de 10 países, por meio de uma 

parceria entre o Babson College, dos Estados Unidos e a London Business School, 

da Inglaterra. Em 2017, a pesquisa teve a participação de 54 países, representando 

mais de 67,8% da população e do PIB global, segundo o GEM Annual Global 

Report, (2017/18). No Brasil a pesquisa GEM é aplicada pelo Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade – IBQP, em parceria com o SEBRAE.  

As questões do Grupo 1: Perfil Empreendedor e Empreendimentos foram 

baseadas nos indicadores de atitude, atividades e aspirações do GEM. O quadro 7 

1 2 

3 4 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

60 
 

apresenta as questões do Survey e relaciona com as terminologias e medidas do 

GEM (questões de 2 a 9). Para as questões 11 e 12 a dimensão: porte do negócio 

será baseada na Lei do Simples Nacional e Sebrae. 

 

QUADRO  7 – Definição do perfil empreendedor e empreendimentos  
 

 Grupo 1 – Perfil Empreendedor  

Questão  Descrição Dimensão Avaliada 

2 Sexo  Empreendedorismo por gênero 

3 Faixa Etária Empreendedorismo por faixa etária. 

6 Qual o motivo que o levou a empreender? A motivação que levou o 
empreendedor a criar seu negócio. 
Necessidade ou Oportunidade 

7 Qual o estágio do seu empreendimento? Fase do processo de criação e 
desenvolvimento do negócio 
(inicial ou estabelecido) 

8 Qual o seu nível de escolaridade? Empreendedorismo por escolaridade 

9 Qual o setor de atuação de sua empresa? Empreendedorismo por setor de 

atividade econômica 

10 Você poderia explicar o que faz sua 

empresa? 

Caracterização do setor 

11 Qual o seu faturamento anual? Porte do negócio 

12 Qual o número de funcionários?   

Fonte: A autora 

 

Os quadros 8 e 9 apresentam as questões relacionadas aos objetivos 

específicos da presente dissertação sobre a utilização das ferramentas de 

planejamento estratégico e ferramentas ágeis de gestão como o Canvas e o Design 

Thinking. 

  

QUADRO  8 – Carácter do planejamento estratégico do trabalho 
 

 Grupo 2 – Planejamento Estratégico  

Questão  Descrição Dimensão Avaliada 

13 Como são tomadas as decisões da sua 

empresa/ do seu negócio? 

Gestão participativa 

e 

14 Como é feito o Planejamento Estratégico na 

empresa? 

Planejamento Formal ou Informal 

Fonte: A autora 
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QUADRO  9 – Aplicação das ferramentas estratégicas em níveis de criatividade 
diante do design  

 
 Grupo 3 – Ferramentas estratégicas e de criatividade 

Questão  Descrição Dimensão Avaliada 

15 Das metodologias / ferramentas abaixo, qual 

o seu grau de conhecimento?  

Conhecimento e utilização das 

ferramentas e visão para inserção de 

produtos no mercado. 

16 Das ferramentas/ metodologias abaixo, por 

favor, indique quais você utiliza. 

 

17 Do ponto de vista da sua empresa qual a 
utilidade das ferramentas abaixo para a 
estruturação do negócio? 

 

18 Na sua empresa a inserção de produtos ou 

serviços no mercado, considera quais 

pontos?  

 

Fonte: A autora 

 

As questões específicas com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de 

design nas empresas pesquisadas estão relacionadas no quadro 10. 

 

QUADRO  10 – O uso intrínseco do Design e suas dimensões estratégicas 
 

Grupo 4 – Design 

Questão  Descrição Dimensão Avaliada 

19 A logomarca da sua empresa foi 
desenvolvida dentro de um projeto e é 
aplicada em todos os produtos e serviços? 

Os 5 fatores da matriz da escada do 

Design: 

20 A sua empresa conta com a colaboração de 
um profissional de design no 
desenvolvimento de projetos? 

Conhecimento 

Planejamento 

21 O posicionamento estratégico da sua 
empresa se estende para sua identidade, 
atendimento, embalagem, publicidade, 
produtos e serviços, levando em 
consideração a forma como deseja ser 
percebida pelo consumidor? 
 

Recursos 

Expertise 

Processo 

22 A apresentação e estética dos produtos e 
serviços como acabamento, cores e texturas 
é uma pratica da sua empresa? 
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QUADRO  11 – Continuação  – O uso intrínseco do Design e suas dimensões 
estratégicas 

 

Grupo 4 – Design 

Questão  Descrição Dimensão Avaliada 

23 

 

 

 

 

São práticas da sua empresa a melhoria da 
qualidade do uso dos produtos e serviços, a 
prototipação e testes com usuários, análise 
do processo de produção, redução de custos 
e desperdícios? 

Os 5 fatores da matriz da escada do 

Design: 

Conhecimento 

Planejamento  

Recursos 

25 Pensando em competitividade sua empresa 
adota medidas ambientais como a utilização 
de embalagens ecológicas? 

Expertise 

Processo 

26 Sua empresa realiza ações para inovar?  

27 Sua empresa considera fundamental a 
inovação em processos de fabricação e no 
desenvolvimento de produtos e serviços? 

 

28 Sua empresa leva em consideração as 
necessidades do usuário no 
desenvolvimento de 
novos produtos e serviços? 

 

29 A empresa investe ou já investiu em design?  

30 É prática, no planejamento anual, você 

reservar recursos financeiros para investir 

em serviços de design? 

 

31 A empresa investe em design regularmente 
por essa ser uma ferramenta que alavanca 
suas vendas e reduz seus custos? 

 

 

Fonte: A autora 
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3.1 Variáveis explicativas para análise das questões da investigação 

Do universo de 108 empreendedores, 35 empreendedores se dispuseram 

a responder ao questionário survey e compõem a amostra, não probabilística e 

intencional, desta pesquisa. 

O tratamento dos dados coletados para a caracterização da amostra foi 

realizado por meio do programa Excel para Office 365 e pelo programa IBM SPSS 

Statisitics, versão 22. De acordo, com MEIRELHES (2014), o SPSS (Software 

estatístico) pode ser utilizado por aqueles que desejam trabalhar uma abordagem 

quantitativa buscando o estabelecimento de padrões e tendências de 

comportamento amostral. Os dados foram mensurados por meio de estatística 

descritiva por meioda análise de frequência, média, moda, mínimo e máximo, pontos 

totais, quartil e coeficiente de correlação, o ‘r’ de Pearson  ou correlação linear, de 

acordo com a necessidade de análise para cada questão. A Figura 09 apresenta 

uma janela de tratamento de dados via SPSS.    

 
FIGURA 9 - Janela de tratamento dos dado do programa IBM SPSS 

 

 

       Fonte: A autora 

 

Para medir o conhecimento das ferramentas estratégicas e de 

criatividades e sua utilidade junto aos empreendedores, questões 15 e 17, grupo 2, 
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definiu-se trabalhar com a escala tipo Likert, de classificação forçada, com nível 4.   

Atribuiu-se um valor para manifestar o grau de conhecimento (questão 15) ou 

utilidade (questão 17) indo de 1 a 4. O quadro 11 representa o modelo da escala tipo 

Likert e os valores de acordo com os níveis. 

 

 

QUADRO  12 – Valor atribuído para os níveis da escala tipo Lirket 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

Para a avaliação do Grupo 4: Design, primeiramente fez-se uma análise 

geral dos dados coletado e posteriormente realizou-se uma análise a utilizar como 

parâmetros os fatores da escada do design desenvolvido por Kootstra (2009). As 

questões receberam pontuação conforme os fatores: conhecimento, planejamento, 

recursos, expertise e processo.  Cada fator, compreende de 2 a 3 questões, com 

perguntas dicotômicas, em que as respostas sim, receberam o valor de 1 e as 

respostas não, o valor zero, conforme quadro 12. Os 5 fatores foram calculados com 

a média destas respostas. Posteriormente, chegou-se a uma pontuação média ou 

fator total que se refere ao nível da empresa na escada do design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 

15 

Não 

conheço 

Conheço  

pouco 

Conheço 

bem 

Conheço 

muito 

1 2 3 4 

 

Questão 

17 

Completamente 

desnecessário 

Desnecessário Necessário Extremamente 

necessário 

1 2 3 4 
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QUADRO  13 - Fatores da Escada de Design e Questões 
 

Fatores  Descrição dos Fatores   Questões  

Conhecimento  “A extensão com que a empresa (e a gerência, em particular) 
está consciente dos benefícios e do valor potencial que o 
design e a gestão de design podem oferecer. “ 

19 e 20  

Planejamento  “A extensão com que a empresa desenvolveu uma estratégia 
de design, articulada nos planos de negócios e amplamente 
comunicada. “ 

21,24 e 26 

Recurso  “A extensão com que a empresa investe em projetos de 
design e dedica a uma equipe de design apropriada. Também 
se investe em um ambiente propicio a criatividade, em 
softwares e equipamentos para design, etc. “ 

29,30 e 31 

Expertise  “A qualidade da equipe (nível de experiência, de habilidades e 
de conhecimentos) e a variedade de ferramentas e métodos 
aplicados. “ 

22, 25 e 27 

Processo  “A extensão com que a empresa busca ter um processo de 
gestão de design robusto e eficiente enraizado dentro do seu 
negócio base.” 

23 e 28 

Fonte: Adaptado de KOOTSTRA, 2009, p.14 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O propósito deste capítulo foi apresentar a análise e discussão dos 

resultados do presente estudo.  

 

4.1 Apresentação e Análise dos Dados 

Este trabalho buscou contribuir para a vantagem competitiva do pequeno 

negócio através do diagnóstico de como os empreendedores formulam a estratégia 

empresarial e da caracterização da utilização das ferramentas de design. Para tanto, 

investigou-se a utilização das ferramentas de planejamento estratégico; verificou-se 

quais ferramentas ágeis de gestão orientam a estratégia; e identificou-se o nível de 

utilização do design pelas pequenas empresas. 

O empreendedorismo é gestão estratégica quando sabe utilizar os 

recursos com a finalidade de aproveitar as oportunidades e gerar retorno acima da 

média do mercado. O pensamento estratégico da escola do design e da escola 

empreendedora pressupõem que a estratégia surge e é moldada em função da 

inteiração da empresa, do meio ambiente e pela visão de mundo do empreendedor. 

Analisando os dados sociográficos, gráfico 1, dos 35 empreendedores 

respondentes da pesquisa verificou-se que a amostra é essencialmente masculina 

(71,4%) e perfil etário entre 35 a 54 anos.  

 
GRÁFICO 1 - Empreendedorismo por gênero 

 

 

                                Fonte: A autora  
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4.1.1 – Grupo 1: Perfil dos Empreendedores e Empreendimentos 

 

As análises das questões do grupo 1: foram realizadas pela visão do 

estágio da atividade empreendedora e pela motivação empreendedora. 

O estágio da atividade empreendedora foi parametrizado como: inicial e 

estabelecido. O estágio inicial é representado pela soma dos valores dos 

empreendedores nascentes e novos 1 . O estágio empreendedor com negócio 

estabelecido compreende, o negócio que pagou salários, pró-labores ou qualquer 

outra forma de remuneração para o proprietário por mais de 42 meses.  

Observa-se, no gráfico 2, que 44 % dos empreendimentos encontram-se 

em estágio inicial da atividade empreendedora e 56% em estágio estabelecido. Dos 

44 % dos negócios iniciais, 29 % são empreendedores novos, momento este, de alta 

taxa de mortalidade de negócios. De acordo com dados do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2016) em 2 anos, de 45 a 54% dos 

empreendimentos de micro e pequeno porte morrem. 

 
GRÁFICO 2 -– Empreendedorismo por estágio empreendedor  

 

 

  Fonte: A autora 

                                                        
 
 

1Nascente: empreendedor que está ativamente envolvida na estruturação de um negócio do qual 

será proprietário. Esse negócio ainda não pagou salários, pró-labores ou qualquer outra forma de 
remuneração para os proprietários por mais de três meses.   
Novos:  empreendedores que administra um novo negócio do qual é proprietário, negócio este que 
pagou salários, pró-labores ou qualquer outra forma de remuneração para os proprietários por mais 
de três e menos de 42 meses. 
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O gráfico 3, caracteriza os empreendedores de acordo com o gênero e 

estágio empreendedor. Percebe-se a prevalência do empreendedorismo masculino 

nos 2 estágios da atividade empreendedora totalizando 73,5% da amostra, sendo a 

maior participação 44,1% na fase estabelecida. 

O empreendedorismo feminino, em fase inicial, na amostra, encontra-se 

muito abaixo do que aponta o estudo do GEM, se comparado a tendência no Brasil, 

em que a atividade empreendedora por gênero, possui uma mínima diferença entre 

os gêneros, sendo o empreendedorismo feminino ligeiramente maior. Na nossa 

amostra ele está 50% abaixo do masculino.  

 

GRÁFICO 3 - Empreendedorismo por gênero e estágio de empreendedor 
 

 

  Fonte: A autora 

 

Um importante parâmetro em empreendedorismo é o nível de 

escolaridade dos empreendedores. FERREIRA et al (2012), sinaliza que a baixa 

escolaridade do empreendedor pode estar associada à mortalidade precoce de 

negócios. De acordo com o gráfico 4, nossa amostra possui alto grau de 

escolarização 82,4%, com nível superior. Destes 44,1% encontra-se no estágio 

inicial e 38,2% no estágio estabelecido do negócio; um contraponto com a realidade 

brasileira do GEM, na qual, cerca de metade dos empreendedores não concluiu 

sequer o nível básico de ensino. 
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GRÁFICO 4 - Empreendedorismo em relação à escolaridade e estágio 
empreendedor 

 

 

  Fonte: A autora 

 

Considerando as faixas etárias, gráfico 5, a idade média de nossa 

amostra está entre 35 e 54 anos. Ao analisar os empreendimentos em estágio 

inicial, percebe-se que os adultos entre 35 e 44 anos se destacam e que os jovens 

de 25 a 34 anos começam a ganhar maturidade como proprietários de 

empreendimentos, ao passo que, a participação da faixa etária dos 18 a 24 e acima 

dos 55 são nulas.  Entre os empreendedores estabelecidos, a faixa dos 45 a 54 

anos é a de maior destaque. 

  

GRÁFICO 5 – Empreendedorismo em relação à idade e estágio empreendedor 
 

 

  Fonte: A autora 
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O aumento da escolaridade, a criação do MEI e a mudança cultural 

brasileira, podem estar entre os fatores estruturais influenciadores que estimularam 

a atividade empreendedora (CARRER et al. 2010). A motivação para empreender, 

conforme discorrido anteriormente, pode ocorrer pela necessidade ou oportunidade. 

Os empreendedores da nossa amostra quando inquiridos sobre os motivos que os 

levaram a empreender responderam que, 67,1% empreenderam por oportunidade. A 

faixa etária dos 35 aos 44 anos é a mais ativa em empreender por oportunidade 

conforme demonstrado no gráfico 6. 

          

GRÁFICO 6 - Motivação para empreender por idade 
 

 

Fonte: A autora 

 

Os empreendedores de alta escolaridade tendem a iniciar sua empresa 

mais por oportunidade do que por necessidade e quanto maior a escolaridade dos 

empreendedores, maior é a chance de sobrevivência dos negócios (SEBRAE, 

2015). Nossa amostra reflete essa realidade, onde 52,9% dos que empreenderam 

por oportunidade possuem nível superior completo ou mais. Percebe-se, também, 

que 29,4% dos empreendedores respondentes, com nível superior, decidiram 

empreender por necessidade; podendo sinalizar a relação com retração da 

economia nacional e o aumento do índice de desemprego dos últimos anos. A 

motivação para empreender em relação à escolaridade é demonstrada no gráfico 7. 

 

61,7% 
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GRÁFICO 7– Motivação para empreender por escolaridade 
 

 

  Fonte: A autora 

 

Para compreender o empreendedorismo é importante conhecer além 

das características específicas dos empreendedores, os elementos que 

caracterizam o tipo negócio como: porte da empresa, setor da economia, 

faturamento, número de empregados. 

Levando em consideração os critérios de receita bruta anual, 

regulamentado por lei e definido pelo faturamento anual auferido, abordado na 

página 7, nossa amostra está proporcionalmente dividida, conforme expresso no 

gráfico 8, sendo 34% das empresas enquadradas como MEI, 34% como ME e 32% 

como EPP.  

 
GRÁFICO 8 - Porte da empresa por receita bruta mensal 

 

 

                        Fonte: A autora 
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O relatório GEM 2017 salienta que a atividade empreendedora, no Brasil, 

possui caráter individual, visando alcançar as condições materiais necessárias para 

si próprio e família ou a auto ocupação, mas, apesar disso, é responsável pela 

geração expressiva de ocupação e renda para empregados e familiares. Observa-

se, no gráfico 9, uma ênfase ao empreendedorismo de caráter individual , 

representando 39,4 % da amostra, distribuído em 30,3% em MEI e 9,1% em ME. 

Nota-se, também, que 45% das empresas pesquisadas empregam até 9 pessoas .   

 
GRÁFICO 9 - Porte da empresa por número de funcionário  

 

 
  Fonte: A autora 

 

De acordo com o DATASEBRAE (2017), plataforma sobre o ambiente dos 

pequenos negócios, desenvolvida pelo Sebrae, o setor de comércio responde por 

42,2% e serviços por 36,6% dessas empresas.  Indústria, construção civil e 

agropecuária representam 13,3%, 7,0% e 0,9% respectivamente.  Nossa amostra 

possui uma predominância do setor de serviço, respondendo por 55,9 % dos 

respondentes, seguido pelo setor de comércio com 35,3% e indústria com 8,8 %, 

conforme ilustrado no gráfico 10. Ao analisar a motivação ao para empreender, 

verifica-se que, 61,8% decidiram estabelecer seu negócio por oportunidade. O setor 

industrial, como era esperado, devido ao investimento e planejamento necessário 

para entrada no mercado aparece exclusivamente no parâmetro oportunidade. São 

negócios industriais de pouca tecnologia, voltados para fornecimento de insumos e 

preparação de alimentos. Ao analisar o setor de serviços, verifica-se o caráter 
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empreendedor individual da amostra. Dos 20 empreendedores, do setor de serviços, 

8 não possuem funcionários. 

           

GRÁFICO 10 - Setor e motivação para empreender 
 

 

       Fonte: A autora 

 

4.1.2 -  Grupo 2: Planejamento estratégico 

 

 

O processo de tomada de decisão é tema importante para a compreensão 

da estratégia da empresa de qualquer porte. Com a finalidade de entender como o 

planejamento estratégico e as tomadas de decisões são tomadas nas micro e 

pequenas empresas os empreendedores foram questionados sobre a gestão 

participativa e a formulação da estratégia.  De acordo com Duarte (2004), o 

processo de formação da estratégia na pequena empresa reflete a direção e o ritmo 

que se quer dar ao negócio. Por isso, ele é complexo, abstrato, intuitivo e flexível. O 

gráfico 11, demonstra como são tomadas as decisões de acordo com o porte da 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

61,8% 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

74 
 

GRÁFICO 11 - Tomada de decisão por porte de empresa 
 

 

       Fonte: A autora 

 

Observa-se que na ME as decisões são participativas representando 

18,2% das respostas. Interessante notar que na EPP a decisão fica com a gerência. 

Para Loureiro (2010), o processo de criação de Estratégia, na pequena empresa, 

não obedece às várias instâncias como na grande empresa, pois concentra-se, no 

proprietário ou a uma pessoa de confiança para quem ele delega o poder de 

decisão. Comprova-se a teoria por meio do comportamento dos empreendedores, 

conforme gráfico 11. 

O gráfico 12 apresenta uma visão geral de como os empreendedores 

formalizam a metodologia do planejamento estratégico em seus negócios.   

 

GRÁFICO 12 – Formalização do planejamento estratégico nas organizações 
 

   

                                 Fonte: A autora 
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Observa-se no gráfico 12, que 34 % dos empreendedores declaram não 

realizar planejamento estratégico e 37% realiza o planejamento de maneira informal, 

sinalizando que na empresa, poucos conhecem ou sabem como o ocorre o 

planejamento, pois ele ocorre na cúpula apenas o que corrobora para o alto nível de 

mortalidade dos pequenos negócios, uma vez que o planejamento é a ferramenta 

que prepara a empresa para a tomada de decisão e vincula a objetivos e metas.  

Chiavenato (2007), discorre que um dos motivos para a mortalidade prematura dos 

pequenos negócios ser extremamente elevada não está no mercado nem no 

produto, mas na maneira improvisada de planejar e tocar os pequenos negócios. O 

planejamento formal, com metodologia conhecida, é realizado por 29% da amostra.  

Mintzberg et al. (1987) afirma que a estratégia é, ao mesmo tempo, deliberada e 

emergente, verificou-se assim, que nos pequenos negócios, a estratégia “acontece”.  

O pequeno empresário toma decisões conforme as situações vão aparecendo. A 

revisão de literatura aponta que 80% dos pequenos negócios atravessam problemas 

de natureza estratégica sendo a falta de planejamento um dos fatores que mais 

contribui para o alto índice de mortalidade das empresas. 

 

4.1.3 -  Grupo 3: Ferramentas estratégicas e de criatividade 

 

As pequenas empresas possuem aspectos que as diferem das grandes e 

que precisam ser levados em conta na análise das variáveis da utilização das 

ferramentas estratégicas e de criatividade. Comumente fazem uso do trabalho 

próprio ou de familiares; dificilmente contam com administração especializada; não 

apresentam produção em escala; possuem estreita relação pessoal do proprietário 

tanto com empregados quanto com clientes e fornecedores. (MORAES; ESCRIVÃO 

FILHO, 2006). Consequentemente, algumas ferramentas estratégicas utilizadas 

pelas grandes empresas podem não ter aderência ou até ser desconhecidas pelos 

empreendedores dos pequenos negócios. A tabela 1, apresenta os resultados, em 

moda, média, mínimo, máximo, pontos totais e quartil (Q), da escala tipo Likert, para 

a questão 15, que objetivava levantar o nível de conhecimento dos empreendedores 

com relação às ferramentas estratégicas e de criatividade. Os valores atribuídos, 
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para análise, da escala tipo Likert, no SPSS foram: 1 para não conheço, 2 para 

conheço pouco, 3 para conheço bem e 4 para conheço muito.  

 
 

Tabela 1 – Conhecimento das Ferramentas Estratégicas 
 

SWOT BALANCE SCORECARD 5 FORÇAS PLANO DE NEGÓCIOS CANVAS DESIGN THINKING

MODA 3 1 1 3 4 1

MÉDIA 2,7 2,0 2,0 3,2 2,5 2,0

MIN 35 35 35 35 35 35

MAX 140 140 140 140 140 140

PT 95 71 70 111 89 71

Q % 67,9% 50,7% 50,0% 79,3% 63,6% 50,7%  

Fonte: A autora 
 

 

Verifica-se, estatisticamente, que Plano de Negócios é a ferramenta que 

obtém a melhor performance, apresentando moda 3, valor atribuído para conheço 

bem, e seu quartil é de 79,3%, e média de 3,2. Dornelas (2005), sinaliza que Plano 

de negócio é uma ferramenta de gestão cuja essência está no desenvolvimento 

inicial da empresa ou processo empreendedor e os números confirmam esse 

conhecimento. A SWOT (em português, FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas 

e Ameaças) se apresenta como a segunda ferramenta com melhor conhecimento, 

tendo quartil de 67,9%, média de 2,7; refletindo o nível educacional de nossa 

amostra. A maior parte das escolas de empreendedorismo e administração do país 

ensinam que é preciso primeiro elaborar um plano de negócios para desenvolver 

uma oportunidade de mercado, definir um público alvo, elaborar estratégias para 

atendê-lo, fazer previsão de vendas, calcular taxa de retorno do investimento para 

chegar a viabilidade do negócio. Sarasvathy (2001) denomina esta abordagem 

empreendedora como causation. Percebe-se que apesar da alta escolaridade, as 

ferramentas como a Análise das 5 forças de Porter e Balanced Scorecard, e Desing 

Thinking são desconhecidas pelos empreendedores.  

Adicionalmente, depurou-se os dados no SPSS, para verificar 

graficamente qual era o comportamento da amostra, quando comparado o 

conhecimento da ferramenta Plano de Negócio com relação a utilização das demais 

ferramentas. Para facilitar o entendimento da plotagem gráfica, emitida pelo SPSS, é 

fundamental considerar, que a primeira coluna se refere a “não conheço”, a coluna 2 
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para “conheço pouco”, a coluna 3 para “conheço bem” e a coluna 4 para “conheço 

muito”, conforme ilustrado na figura 10.  

 

FIGURA 10 - Legenda para o gráfico 13 

 

Fonte: A autora 

 

 

  O gráfico 13 evidencia uma diferença significativa de conhecimento das 

ferramentas quando comparadas com a resposta sobre o nível de conhecimento do 

Plano de Negócio Verifica-se, que quando o empreendedor não possui o 

conhecimento do Plano de Negócio ele responde não conhecer nenhuma outra 

ferramenta. Ao passo que, quando ele possui um maior conhecimento do Plano de 

Negócio ele passa a expressar conhecimento em outras ferramentas. Observando o 

gráfico no parâmetro Plano de Negócio: “Conheço Bem”, a frequência relativa, para 

SWOT é de 21,43% para os que responderam que “não conhecem”; 14,29% “para 

os que conhecem pouco”; sendo de 50,0% “para conhecem bem” e de 14,29% para 

“conhecem muito”. A tendência se mantém para as ferramentas que obtiveram moda 

1 valor atribuído para Não Conheço e assim sucessivamente na escala. 
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GRÁFICO 13 - Comparativo conhecimento de ferramentas estratégicas  
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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Os empreendedores foram inquiridos sobre as ferramentas que utilizam 

em seus negócios. O plano de negócio, conforme demonstrado na tabela 2, é 

utilizado por 63% da amostra, seguido pela análise SWOT em 43% e pelo Canvas 

em 31%, evidenciando a forte influência da Escola do Design, cuja principal 

ferramenta é a análise SWOT . Nesta escola, a estratégia ocorre pela concepção do 

cérebro do estrategista, do gestor, (MINTZBERG et al, 2010) caracterizando-se 

como a união entre qualificações e oportunidades posicionando a empresa em seu 

ambiente e permitindo aos empreendedores uma fotografia sobre a atuação e 

possibilidade de seus negócios. 

 

Tabela 2 – Dados estatísticos quanto â utilização das Ferramentas Estratégicas  
 

 

Ferramenta 

Frequência 

Absoluta (n) 

Frequência 

Relativa (%) 

Utilizo Não utilizo Utilizo Não Utilizo 

Análise SWOT 15 20 43% 77% 

Balanced Scorecard 4 31 11% 89% 

Análise 5 forças de Porter 7 28 20% 80% 

Plano de Negócios 22 13 63% 37% 

Canvas Business Model 11 24 31% 69% 

Desing Thinking 7 28 20% 80% 

              
Fonte: A autora 

 

 

Adicionalmente, analisou-se a utilização das ferramentas em função do  

porte dos negócios. Verificou-se, conforme gráfico 14, que o MEI está utilizando a 

ferramenta Canvas em 9,1%, mesmo valor para análise SWOT. Inferimos que seja 

para a modelagem do negócio e para a construção do seu Plano de Negócio pois, 

12,1% fazem uso desta ferramenta, modelo recomendado pelo SEBRAE. Quando 

olhamos para a ME o Plano de Negócio é utilizado por 12,1% dos empreendedores 

e o Design Thinking aparece com participação de 6,1% mesmo valor que a análise 

SWOT. As ferramentas Balance Scorecard e 5 forças apresentam maior utilização 

pela EPP, 3% e 4,5% respectivamente. 
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GRÁFICO 14 - Utilização das ferramentas por porte empresa 

 

 

 

                           Fonte: A autora 

 

A questão número 17 buscou compreender, por meio de uma escala tipo 

Likert, o nível de utilidade que os empreendedores percebem para as ferramentas 

estratégicas e de criatividade sob o ponto de vista da estruturação e sucesso dos 

negócios.  A escala vai de “1- completamente desnecessário” a “4 – extremamente 

necessário”.  As respostas estão apresentadas na tabela 3. De acordo com os dados 

obtidos, das 6 ferramentas, 5 possuem moda 3, valor atribuído para Necessário. 

Plano de Negócio lidera em utilidade com moda 4 e média 3,2. Os empreendedores 

percebem utilidade em todas as ferramentas; considerando necessária  até mesmo 

aquelas que eles conhecem pouco, como as 5 Forças de Porter, que apresenta o 

quartil de 58,6%. 

 

Tabela 3 - Utilidade das Ferramentas para Estruturação dos Negócios 
 

SWOT BALANCE SCORECARD 5 FORÇAS PLANO DE NEGÓCIOS CANVAS DESIGN THINKING

MODA 3 3 3 4 3 3

MÉDIA 2,9 2,4 2,3 3,2 2,6 2,4

MIN 35 35 35 35 35 35

MAX 140 140 140 140 140 140

PT 102 83 82 111 91 85

Q % 72,9% 59,3% 58,6% 79,3% 65,0% 60,7%

 

Fonte: A autora 
 

Verifica-se uma dualidade no comportamento dos empreendedores entre 

o conhecimento das ferramentas estratégicas e a  importância da utilidade dada a 

10,6% 
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cada uma delas. No sentido de medir as relações entre as variáveis: conhecimento 

das ferramentas e utilidade para estruturação do negócio, foi analisado o coeficiente 

de correlação de Pearson (r). O ‘r’ de Pearson, ou correlação linear, é um grau de 

relação entre duas variáveis e exprime o grau de correlação por meio de valores 

situados entre -1 e 1. Quando o coeficiente se aproxima de 1, percebe-se um 

aumento no valor de uma variável quando a outra também aumenta, isto é, há uma 

relação linear positiva. Quando o coeficiente se aproxima de -1, há uma correlação 

linear negativa (FIGUEIREDO, SILVA, 2009). O resultado das correlações está 

expresso na Tabela 4. Com base nos coeficientes expressos visualiza-se que o 

Canvas é a ferramenta com melhor correlação entre conhecimento e utilidade. O 

Canvas trata-se de uma ferramenta para descrever como uma organização cria, 

entrega e captura valor ou, em outras palavras, descrever o seu modelo de negócios 

(Kallás, 2012). Acredita-se que, por conseguir unir conceitos importantes, de 

estratégia e inovação, em um modelo simples e visual, o Canvas vêm ganhando 

importância junto aos empreendedores na modelagem de seus negócios pois, 

rapidamente os empreendedores conseguem visualizar os diferentes aspectos de 

seus negócios e tomarem decisões embasados com sua proposta de valor. O 

Balance Scorecard e as 5 forças são as ferramentas de pior correlação. Os 

empreendedores não conhecem e nem veem utilidade para o sucesso dos negócios.  

Tabela 4 – Relação entre Conhecimento das Ferramentas e tilidade 
 

SWOT BALANCE SCORECARD 5 FORÇAS PLANO DE NEGÓCIOS CANVAS DESIGN THINKING

0,491 0,250 0,316 0,320 0,589 0,417
r

Fonte: A autora 

A estratégia de introdução de produtos no mercado foi questionada com 

relação aos parâmetros: inovação, design, competências essenciais, negociação, 

mercado e tecnologia. Os empreendedores responderam, conforme gráfico 15 

(RM)2, que a introdução é feita 71,4% em função da negociação com clientes e 

fornecedores, seguida pelo mercado em 60% e por Inovação em 57,1%. Inovação, 

segundo o manual de Oslo, é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

                                                        
2 RM – Respostas múltiplas. 
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significativamente melhorado, no que se refere às suas características ou usos 

previstos, ou ainda, à implementação de métodos ou processos de produção, 

distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente melhorados. 

Percebe-se, que o empreendedor está com a estratégia conduzida pelo movimento 

do mercado e o foco na inovação e o atendimento das necessidades do usuário 

ainda é incipiente. O design pode ajudar os empreendedores a criar soluções entre o 

que o usuário desejam e os recursos disponíveis, uma vez que,   design e inovação 

são ponte entre a tecnologia e a busca de soluções entretanto, de acordo com os 

resutados, o design é levado em consideração para lançamento de novos produtos 

por 28,6% dos empreendedores.  

 

 

GRÁFICO 15 - Razão de inserção de produtos no mercado  
 

 

   Fonte: A autora 

 

Analisando as respostas, em função do porte das empresas, gráfico 16, 

não verificamos divergências significativas entre MEI, ME e EPP. O comportamento 

no gráfico é semelhante em quase todos os fatores, exceto pela inovação por parte 

da EPP e tecnologia pelo MEI.  Verificamos que o MEI está buscando a tecnologia, 

como diferencial, sendo 4,9% das respostas versus 1% das EPP e ME.  

Constatou-se que a busca por tecnologia é influenciada por empreendedores 

nascentes, com atividades voltadas para criptomoedas e aplicativos.  A baixa busca 

20% 

71,4% 

28,6% 

57,1% 

51,4% 

60% 

2,9% 
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por inovação, por parte da EPP, pode ser justificada pela característica da amostra; 

formada por empresas que se localizam no meio da cadeia de valor, fornecedoras 

de  insumos para outras empresas.  

 
GRÁFICO 16 - Razão de inserção de produtos no mercado x formato 

 

 

   Fonte: A autora 

 

4.1.4 - Grupo 4: Design 

 

O atual cenário de negócios resulta na necessidade de utilização de 

ferramentas para se criar valor. O design pode ser incorporado na cultura da 

empresa trabalhando aspectos como identidade visual, apresentação estética dos 

produtos, qualidade, sustentabilidade, inovação e satisfação do usuário para a 

geração de diferencial em produtos e serviços. 

As questões do grupo 4 visaram identificar o nível de utilização do design 

nos pequenos negócios do ponto de vista da gestão de design.  

A primeira fotografia que temos ao analisamos os dados, sem levar em 

conta os parâmetros da escada do Design, é uma visão geral baseada nas 

respostas das questões dicotômicas, identificou-se que os empreendedores, da 

amostra, fazem uso empírico do design no âmbito estético e de produto. Eles 

contratam profissionais de design para desenvolvimento de projetos e melhoria 

estética de apresentação de produtos. Consideram fundamentais a inovação e o 
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foco no usuário mas percebe-se contradições nas respostas quando fazemos 

correlação com outras perguntas da pesquisa. Eles utilizam o design, sabem que é 

bom, observam o retorno em vendas mas não o empregam em busca da melhoria 

de processos e serviços.   

Adicionalmente, num segundo momento, analisou-se as mesmas 

perguntas, tentando encaixa-las no modelo da escada da gestão de design, 

fornecido por Kootstra, por meio da perspectiva dos 5 fatores, 

O resultado dos 5 fatores está apresentado no gráfico 18.  

Verifica-se que o fator conhecimento, média de 2,88, plota nossa amostra 

no degrau DM2, e revela que os empreendedores estão cientes que o design é 

importante para manter a empresa competitiva.   

O fator Planejamento, obteve média de 3,08, demonstrando que o design 

já é utilizado por meio de planos e objetivos pelos pequenos negócios, sendo a 

contratação de serviço de design feita para melhorar a apresentação ou o 

desenvolvimento de novos produtos. 

O fator processo, apresenta média de 3,31, inserindo nossa amostra, no 

nível 3 da escala de gestão, onde o design é utilizado com o objetivo de melhorar o 

desempenho. 

O fator expertise, posiciona as empresas no nível 3 da escala do design 

sinalizando, que existe espaço para melhoria da utilização das ferramentas de 

design, como por exemplo, a pesquisa com usuário, a criação e prototipagem e a 

comunicação entre as áreas. 

O fator que se apresenta crítico na amostra é o fator recurso. A média de 

2,02 demonstra que os empreendedores não alocam recursos, ou quando o fazem, 

os recursos são limitados a projetos ou para investimento isolado sem avaliação de 

retorno.   
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GRÁFICO 17 -  Resultados dos fatores 

 

 

   Fonte: A autora 

 

Os dados evidenciaram, que 40% dos pequenos negócios, da nossa 

amostra, encontram-se, Figura 11, no nível 3 da Escada do Design, em que a 

Gestão de Design é utilizada em nível de projeto, com as empresas usando o design 

taticamente, visando apenas diferenciar seus produtos ou serviços. Os 

empreendedores estão construindo seus negócios através do design, inovando 

através dele, mas desconhecem sua função estratégica. O design apresenta uma 

função estratégica, quando conectado com os tomadores de decisão e colabora 
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para a construção da identidade empresarial sendo interface que a empresa possui 

com a sociedade e o mercado (Zurlo, 1999). 

 
 

FIGURA 7 - Escada do Design e Nível da Gestão de Design 
 

 

              Fonte: A autora  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa desenvolvida buscou responder à pergunta: O planejamento 

estratégico e o design são utilizados como geradores de vantagem competitiva para 

o crescimento e a sobrevivência dos pequenos negócios? 

A partir da análise de dados, foi possível diagnosticar que o perfil dos 

empreendedores da amostra tratava-se de uma fotografia singular e muito diferente 

do perfil empreendedor apresentado no relatório brasileiro da pesquisa GEM 2017, 

em que, 1 em cada 5 empreendedores não estudou ou não completou o ensino 

fundamental.  Ao analisar os resultados coletados verificou-se uma predominância 

de empreendimentos liderados por homens entre 35 e 54 anos, com alta 

escolaridade. Empreendedores cuja motivação para empreender foi gerada pela 

oportunidade vislumbrada no mercado e com negócio em estágio empreendedor 

estabelecido. Isto é, acima de 42 meses de retirada de pró-labore, e fora da curva de 

alta mortalidade dos empreendimentos.  

Conclui-se que os empreendedores não enxergam importância no 

planejamento estratégico. O processo de planejamento estratégico é feito de 

maneira improvisada, só 29% da amostra declara realizá-lo formalmente, e as 

decisões estão centralizadas na figura do empreendedor ou do gestor face a 

necessidade operacional dos negócios. Portanto, frente às necessidades de inovar e 

criar uma posição exclusiva na mente do consumidor o planejamento não está 

sendo inserido como estratégia indispensável para obtenção de vantagem 

competitiva.  

As ferramentas estratégicas, em sua abrangência, possuem pouco 

conhecimento pelos empreendedores e são utilizadas de maneira incipientes. O 

Plano de Negócio e a análise SWOT, são as ferramentas mais conhecidas e 

utilizadas, porém não de forma integrada. Verificou-se um desalinhamento entre o 

conhecimento que foi declarado e a utilidade de uso das ferramentas. O Canvas, 

apresentou-se como uma ferramenta com a mais alta correlação linear entre 

conhecimento e necessidade de utilização para a estruturação e sucesso dos 

negócios. O Canvas direciona o pensar estratégico e é derivado do conceito do 
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Design Thinking, abordagem ainda desconhecida e utilizada de forma incipiente 

pelos empreendedores da amostra.  

Constata-se que a falta de importância dada ao planejamento estratégico, 

a baixa utilização e/ou pouco conhecimento das ferramentas estratégicas de gestão 

e criatividade, implicam em empresas que estão entregues às leis do ambiente 

competitivo dos negócios. O lançamento de produtos e serviços está sendo 

realizado em função da negociação e do mercado levando a não diferenciação de 

produto e geração de valor.  A inovação, palavra chave dos negócios, é buscada, 

porém o design ainda não aparece como elemento motivador estratégico para a 

inserção de produtos no mercado. Verificou-se que o design é utilizado de forma 

empírica e no âmbito estético e de produto: 

 

• 82,9% da amostra sinaliza que a logomarca foi desenvolvida 

dentro de um projeto de design e aplicada em todos os produtos e serviços.  

• 54,3% da amostra, já utilizam profissionais de design no 

desenvolvimento de projetos. Isso ajuda a melhorar a apresentação e a 

estética dos produtos e consequentemente resulta em aumento de vendas.   

• Os empreendedores demonstraram, também, que o 

posicionamento da empresa está presente na identidade, atendimento, 

embalagem, publicidade, produtos e serviços, onde 74,3%, dos pequenos 

negócios, estão trabalhando visando a maneira como desejam ser percebidos 

pelo consumidor  

• Constatou-se que 71,4% da amostra declara que são práticas a 

melhoria de produtos e serviços, análise de processo de produção, redução 

de custos. Porém, somente 50% da amostra consegue integrar os processos 

de design com a estratégia.  

• A utilização de medidas ambientais, como embalagem 

ecológica, visando engajar um consumidor ambiental responsável, só faz 

parte de 45% da amostra. 

• De acordo com o manual de Oslo, as empresas podem inovar 

em processo, em marketing e reduzindo custo. Na nossa amostra, 85,7% das 

empresas realizam ações para inovar. Os dados obtidos sinalizam que 88,6% 
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consideram fundamental a inovação em processos de fabricação e no 

desenvolvimento de produtos e serviços. 

• Na percepção de 91,4% dos empreendedores, a necessidade 

do usuário é levada em conta para o desenvolvimento de produtos em 

serviço. Entretanto, anteriormente, no bloco 3, eles sinalizaram, com 71,4% 

das respostas, que a razão da introdução de produtos no mercado está na 

negociação. 

•   Ficou evidenciado, com 74,3% das respostas, que não é 

prática reservar recursos no planejamento anual para investir em design. É de 

conhecimento que a empresa que investe em design tem possibilidade de se 

tornar uma marca líder de mercado. 

 

Apesar das especificidades dos pequenos negócios, durante o trabalho 

de pesquisa, ousou-se identificar a dimensão estratégica do Design, adaptando o 

modelo da ferramenta de avaliação, desenvolvido por Kooststra, conhecida como 

Escada do Design.  Com base nos dados obtidos, conclui-se que, os negócios 

pertencentes à amostra, encontram-se no nível 3 ou DM3 da Escada do Design. 

Configurando que o Design é utilizado de forma funcional. Os empresários 

conhecem os benefícios do design, contratam o serviço pontualmente para buscar 

soluções que gerem rentabilidade e diferenciação, investindo com pouca 

regularidade. Apresenta-se, assim, uma lacuna entre a teoria que é desenvolvida 

para os grandes negócios e a aplicabilidade nos pequenos. Em grandes empresas o 

nível DM3 da escada do design pressupõe um designer com a responsabilidade 

formal de fazer a Gestão de Design, uso de ferramentas de design aplicadas de 

forma consistente, planos e objetivos definido para que o design seja usado para 

impulsionar o desempenho. Nos pequenos negócios percebe-se que o diálogo entre 

gestão e estratégia ainda é inexistente. Os empreendedores estão utilizando o 

Design como diferencial e adquirindo vantagem competitiva, não como parte de uma 

estratégia consciente, mas por demanda do mercado.  

 Com relação ao objetivo geral deste trabalho: diagnosticar como os 

empreendedores dos pequenos negócios formulam sua estratégia empresarial e 

caracterizar a utilização das ferramentas do design como gerador de vantagem 
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competitiva estratégica, conclui-se que, o planejamento estratégico não está inserido 

como estratégia indispensável para obtenção de vantagem competitiva.  

No mundo agressivo dos negócios, para se ter uma vantagem 

competitiva, é necessário criar uma vantagem sobre os concorrentes. O Design, 

apresenta a perspectiva de se tornar a ferramenta de gestão estratégica dos 

pequenos negócios. Pois, se apresenta como metodologia capaz de gerar soluções 

de diferenciação e entrega de valor efetivo para o consumidor final e encontra-se 

sendo utilizado de maneira funcional. Corroboram, para isso, a atual disseminação 

da ferramenta Canvas no ecossistema empreendedor e seu formato rápido, simples, 

visual e intuitivo, desenvolvido a partir da abordagem do Design Thinking, que 

propõe ferramentas importante em situações estratégicas para pessoas que não são 

designers.   

Este estudo consiste em um passo inicial e retrata o perfil de uma 

amostra muito específica de empreendedores e não pode ser considerado como o 

espelho do universo empreendedor nacional. 

Sugere-se o aprofundamento do trabalho de pesquisa, com amostra 

composta por empreendedores com diferentes níveis de escolaridade, afim de 

investigar como se processa a gestão estratégica dos pequenos negócios e o uso do 

design por públicos diferenciados.  

Recomenda-se um estudo mais aprofundado sobre a ferramenta modelo 

da escala de gestão do design para mapear os 5 fatores, sob a perspectiva dos 

pequenos negócios e adequá-la, para esta realidade, devido suas características 

intrínsecas de gestão de negócio.  

Sugere-se a criação de projetos de extensão e pesquisa voltados para o 

desenvolvimento de modelo de negócios e uso da ferramenta de Design Thinking 

visando a divulgação das ferramentas do “pensamento do design” e principalmente o 

desenvolvimento do mercado profissional de design na nossa região.  

Essas propostas visam contribuir para o fortalecimento da cultura do 

design junto aos empreendedores e ao aumento de produção cientifica. Verifica-se 

escassa literatura sobre o design, Gestão de Design e Design Thinking sob a ótica 

do sucesso das pequenas empresas. 
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APÊNDICE A 
 

. 

FÓRMULÁRIO SURVEY: EMPREENDEDORISMO E FERRAMENTAS 
ESTRATÉGICAS DE GESTÃO.3 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Empreendedor(a),  

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da 

pesquisa:  " O DESIGN COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA E GERADOR DE 

VANTAGEM COMPETITIVA PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA". 

Esta pesquisa faz parte da dissertação do programa de mestrado 

profissional em Design, Tecnologia e Inovação do Centro Universitário Teresa 

D´Avila – UNIFATEA . 

Respondendo sincera e objetivamente a este questionário, on line, 

através do formulário "google forms", você estará colaborando com a dissertação de 

uma “Empreteca” que está focada em descobrir quais ferramentas de gestão são 

conhecidas pelos empreendedores e quais são efetivamente utilizadas.   

Em nenhum momento suas respostas serão identificadas, os resultados 

serão apresentados de forma anônima e genérica. Os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas 

científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 

consentimento, o que garante sua autonomia.  O risco da pesquisa é mínimo por 

envolver apenas a resposta ao questionário online, o qual foi elaborado com o intuito 

de que o tempo gasto para seu preenchimento seja mínimo, em torno de 10 a 15 

minuto e você poderá responder em qualquer lugar que tenha acesso a internet. 

 

                                                        
3 - Link do formulário survey : Empreendedorismo e ferramentas estratégicas de gestão 

https://docs.google.com/forms/d/1z8X3GY88deZGCsLisMxTuTnc94yOYF7bEBkwatLx6Zw/edit 
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Não existe benefício ou vantagem direta em participar deste estudo. Os 

benefícios e vantagens em participar são indiretos, proporcionando retorno ao 

ecossistema empreendedor através da publicação dos resultados da pesquisa em 

periódicos científicos . Este estudo está inserido na linha de Inovação e 

Empreendedorismo do Mestrado Profissional de Design do Centro Universitário 

Teresa D`Ávila UNIFATEA.  Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizada a pesquisa e ficarão arquivados eletronicamente com a pesquisadora 

responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão descartados. 

Para oficializar seu consentimento e permissão em participar da pesquisa 

basta responder com “SIM” à primeira pergunta do questionário on-line: Você aceita 

participar da pesquisa?  

Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade para entrar em contato pelo e-

mail:  bizaio@uol.com.br  

Sua participação é muito importante para que esta pesquisadora possa 

concluir o seu mestrado.  

Desde já, meus sinceros agradecimentos. 

Att, 

Érica Aparecida Freire Ramos Bizaio 

e-mail: bizaio@uol.com.br 

 

 

*Obrigatório 

Vamos começar? 

1. Aceita participar da pesquisa ? * 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim 

Ο Não 

 

2. Sexo 

Marcar apenas uma oval. 

Ο  Masculino 

Ο  Feminino 
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3. Faixa Etária 

Marcar apenas uma oval. 

Ο 18 a 24 anos 

Ο 25 a 34 anos 

Ο 35 a 44 anos 

Ο 45 a 54 anos 

Ο 55 a 64 anos 

 

4. Qual o seu nome? (Esta informação será utilizada somente pela 

pesquisador, e, em momento algum, será disponibilizada a terceiros, conforme 

está apresentado no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido). 

 

 

 

5. Qual é o nome da sua empresa? (Esta informação será utilizada somente 

pela pesquisadora, e, em momento algum, será disponibilizada a terceiros, 

conforme está apresentado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

___________________________________________________________________ 

 

6. Qual o motivo que o levou a empreender? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Oportunidade 

Ο Necessidade 

 

 

7. Qual o estágio do seu empreendimento? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sou empreendedor Nascente. Estou envolvido na estruturação de um negócio do 

qual sou proprietário, porém, o empreendimento não me permitiu a retirada de pró-

labores, ou qualquer outra forma de remuneração por mais de três meses. 
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Ο Sou empreendedor Novo. Estou na faixa de três a 42 meses com relação ao 

tempo de retirada de pró-labores ou demais formas de proventos. 

Ο Sou um empreendedor Estabelecido. Administro um negócio e retiro pró-labore há 

mais de 42 meses (3,5 anos) 

 

8. Qual o seu nível de escolaridade? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Nenhuma educação formal e ensino fundamental incompleto 

Ο Ensino fundamental completo e ensino médio incompleto 

Ο Ensino médio completo e superior incompleto 

Ο Superior completo, especialização incompleta ou completa, mestrado incompleto 

ou completo, doutorado incompleto ou completo. 

 

9. Qual o setor de atuação de sua empresa? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Comércio 

Ο Serviço 

Ο Industrial 

 

10. Você poderia explicar o que faz sua empresa? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Qual o seu faturamento anual? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Ainda não faturou 

Ο Até R$ 81 mil 
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Ο De R$ 81 mil a R$ 360 mil 

Ο De 360 mil a R$3.6 milhões 

Ο Acima de R$3.6 milhões 

 

12. Qual o número de funcionários? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Não tem 

Ο até 9 

Ο de 10 a 49 

Ο de 50 a 99 

Ο de 100 a 499 

Ο 500 ou + 

 

13. Como são tomadas as decisões da sua empresa/ do seu negócio ? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Participativas 

Ο Apenas as gerencias participam 

Ο Não há sistemática de participação 

Ο Só eu decido 

 

14. Como é feito o Planejamento Estratégico na empresa? Planejamento 

estratégico segundo Kotler: " é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente interno e externo." 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Formal: Todos sabem como ocorre o planejamento estratégico e ele segue uma 

metodologia conhecida 

Ο Informal: Poucos ou ninguém sabe como ocorre o planejamento estratégico pois 

ele ocorre na cúpula apenas. 

Ο não é feito 
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15. Das metodologias / ferramentas abaixo, qual o seu grau de conhecimento ? 

* Dê uma nota individual para cada uma delas de acordo com seu grau de conhecimento. 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 

 

FERRAMENTAS 

Não 

conheço 

Conheço 

pouco 

Conheço 

bem 

Conheço 

muito 

Análise Swot Ο Ο Ο Ο 

Balanced Scorecard Ο Ο Ο Ο 

Análise 5 forças de Porter Ο Ο Ο Ο 

Plano de Negócio Ο Ο Ο Ο 

Canvas Business Model Ο Ο Ο Ο 

Design Thinking Ο Ο Ο Ο 

 

 

16. Das ferramentas/ metodologias abaixo, por favor, indique quais você utiliza 

. *Marcar apenas uma oval por linha. 

 

 

FERRAMENTAS 

Não 

utilizo 

Utilizo 

Análise Swot Ο Ο 

Balanced Scorecard Ο Ο 

Análise 5 forças de Porter Ο Ο 

Plano de Negócio Ο Ο 

Canvas Business Model Ο Ο 

Design Thinking Ο Ο 

 

 

 

17. Do ponto de vista da sua empresa qual a utilidade das ferramentas abaixo 

para a estruturação do negócio? * Marcar apenas uma oval por linha. 

  

 

FERRAMENTAS 

Completamente 

desnecessário  

Desnecessário Necessário Extremamente 

Necessário 
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Análise Swot Ο Ο Ο Ο 

Balanced Scorecard Ο Ο Ο Ο 

Análise 5 forças de Porter Ο Ο Ο Ο 

Plano de Negócio Ο Ο Ο Ο 

Canvas Business Model Ο Ο Ο Ο 

Design Thinking Ο Ο Ο Ο 

 

18. Na sua empresa a inserção de produtos ou serviços no mercado, considera 

quais pontos? 

Marque todas que se aplicam (RM – respostas múltiplas) 

Ο Não sei 

Ο Mercado 

Ο Competências essenciais 

Ο Inovação 

Ο Design 

Ο Negociação com clientes e/ou fornecedores 

Ο Aspectos tecnológicos 

 

Design 

 

 

19. Agora vamos falar um pouco sobre Identidade Visual. A logomarca da sua 

empresa foi desenvolvida dentro de um projeto e é aplicada em todos os 

produtos e serviços ? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

 

 

20. A sua empresa conta com a colaboração de um profissional de design no 

desenvolvimento de projetos? 

Marcar apenas uma oval. 
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Ο Sim      Ο Não 

 

21. O posicionamento estratégico da sua empresa se estende para sua 

identidade, atendimento, embalagem, publicidade, produtos e serviços, 

levando em consideração aforma como deseja ser percebida pelo 

consumidor? Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

22. A apresentação e estética dos produtos e serviços como acabamento, 

cores e texturas é uma prática da sua empresa? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

23. São práticas da sua empresa a melhoria da qualidade do uso dos produtos 

e serviços, a prototipação e testes com usuários, análise do processo de 

produção, redução de custos e desperdícios? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

24. A sua empresa integra os processos de design com as estratégias de 

gestão buscando maximizar os recursos disponíveis para atender as 

necessidades do mercado? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

25. Pensando em competitividade sua empresa adota medidas ambientais 

como a utilização de embalagens ecológicas? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

Está acabando ... 

 

Inovação 
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Agora vamos falar sobre inovação. Inovação é a exploração de novas ideias com 

sucesso. E sucesso para as empresas significa, por exemplo, aumento de 

faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros 

benefícios. 

 

26. Sua empresa realiza ações para inovar? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

27. Sua empresa considera fundamental a inovação em processos de 

fabricação e no desenvolvimento de produtos e serviços? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

28. Sua empresa leva em consideração as necessidades do usuário no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

29. A empresa investe ou já investiu em design? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

30. É prática, no planejamento anual, você reservar recursos financeiros para 

investir em serviços de design? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 

 

 

31. A empresa investe em design regularmente por essa ser uma ferramenta 

que alavanca suas vendas e reduz seus custos? 

Marcar apenas uma oval. 

Ο Sim      Ο Não 
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Muito Obrigada !!! 

 

Assim que tiver os resultados estarei compartilhando com você. 

 

Atenciosamente, 

 

Érica Bizaioi 

 

 

                                                        
i FIM 
 
 
 
 
 




