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resumo 
 

 

A investigação apresentada tem como objetivo compreender se o mindset 
empreendedor prediz o sucesso, perspetivando o empreendedor como um Ser 
que reside e atua em ambientes dinâmicos e incertos. Fatores externos, como 
contextos ambientais e forças exteriores, apresentam uma influência no 
alcance do sucesso empreendedor. Contudo, são as características internas 
do próprio indivíduo que demonstram estar no cerne deste alcance.  
O presente trabalho foi desenvolvido com base numa metodologia mista, com 
recurso a dados primários, através de entrevistas e questionários, e dados 
secundários, através de uma análise de conteúdos. Os resultados alcançados 
validaram as hipóteses de investigação propostas, indicando o mindset 
empreendedor como um agente preditor do sucesso. Este mindset caracteriza-
se essencialmente pela capacidade de identificação e ação sobre as 
oportunidades, por uma orientação para o crescimento baseada em 
capacidades de adaptação, pela procura constante por um desenvolvimento 
pessoal, e por uma elevada consciência metacognitiva. A característica da 
perseverança face às rejeições e eventos negativos também se mostrou 
bastante significativa na nossa amostra. Esta investigação constatou, também, 
que os objetivos empreendedores estão relacionados com as motivações 
próprias para empreender, sendo que a definição de sucesso está relacionada 
com os objetivos individuais. 
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abstract 

 
The presented investigation aims to understand if the entrepreneurial mindset 
predicts success, viewing the entrepreneur as a Being who lives and acts in 
dynamic and uncertain environments. External factors, such as environmental 
contexts and external forces, present an influence on the achievement of the 
entrepreneur’s success. However, it is the individual's own internal 
characteristics that prove to be at the heart of this achievement.  
The present work was developed on the basis of a mixed methodology, using 
primary data, through interviews and questionnaires, and secondary data, 
through a content analysis. The achieved results validated the proposed 
research hypotheses, indicating entrepreneurial mindset as a predictor of 
success. This mindset is mainly characterized by an ability of identifying and 
acting on opportunities, by an orientation towards growth based on adaptation 
capacities, by a constant search for personal development and by a high 
metacognitive awareness. The characteristic of perseverance in the face of 
rejections and negative events also proved to be highly significant in our 
sample. This research additionally found that entrepreneurial goals are 
connected to one's own entrepreneurial motivations, considering that the 
definition of success is related to individual goals. 
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Capítulo 1: Introdução 
 

O sucesso empreendedor tem-se revelado enigmático no seio da literatura. 
Ainda que evidências ambientais e fatores exógenos apresentem uma clara influência 
nos resultados empreendedores, o interesse pelo próprio sujeito bem com as suas 
diferenças individuais tem preexistido ao longo dos tempos. 

De um modo geral, investigações que abordam o empreendedorismo 
contemporâneo têm como foco a compreensão da natureza psicológica, bem como o 
desenvolvimento do próprio empreendedor (Obschonka & Stuetzer, 2017); sendo que 
o perfil de personalidade e características particulares destes indivíduos, clarificam, 
para alguns autores, a índole do sucesso no empreendedorismo (Lackéus, 2015). 
Desde as investigações de McClelland (1961), o número de estudos voltados para as 
características de personalidade dos empreendedores, aumentou. Não obstante a 
abundância de pesquisas com cerne desta natureza, os resultados apresentam-se 
essencialmente mistos e inconclusivos e, ainda assim as pesquisas procederam (Herron 
& Sapienza, 1992; Shaver & Scott, 1991; Stewart et al., 1999).  

Kuratko e Hodgetts (1998) definem o empreendedor como um ser otimista, 
comprometido e que encara a falha como um meio de aprendizagem. Acrescentam, 
também, que o empreendedor é aquele que confia em si próprio e nas suas 
capacidades para fazer a diferença nas receitas finais do seu negócio e, ainda, que se 
apresenta como um catalisador para a mudança económica, trabalhando 
criativamente para reunir recursos sempre com a finalidade de gerar abundância. 
Schumpeter (1942) diz-nos que o empreendedor, como indivíduo forte, leva à 
mudança na vida económica com as suas ações. Esta perspetiva defende que o perfil 
empreendedor se apoia essencialmente na inovação e renovação tecnológica para 
estimular o progresso económico (Ferreira et al., 2016; Jong & Marsili, 2011; John & 
Storr, 2018; Öner & Kunday, 2016; Schumpeter, 1942). Ainda que estas e outras 
abordagens acerca do perfil empreendedor apresentem algum fundamento, 
continuam a existir dúvidas quanto à certeza das mesmas. Segundo Stevenson & 
Gumpert (1985), nenhuma destas abordagens para a definição de empreendedorismo 
é suficientemente precisa ou indicativa para gerentes que ambicionam tornar-se mais 
empreendedores. De facto, existem inúmeros empreendedores que tentaram ser 
inovadores nas suas empresas, tendo exibido outras características consideradas 
empreendedoras e dinâmicas, mas ainda assim não conseguiram alcançar o sucesso.  

Recentemente, numerosos modelos de empreendedorismo têm sido 
elaborados com o propósito de desenvolver modelos cognitivos orientados para o 
processo com base nas crenças, atitudes e formas de previsão das intenções e 
comportamentos. Em atividades de figura complexa como o começo de um novo 
empreendimento, os processos cognitivos individuais emergem em esforços humanos. 
As pessoas têm a capacidade de pensar em resultados futuros prováveis e perceber 
entre eles, quais os mais desejáveis e viáveis para alcançar os efeitos que pretendem – 
de facto, não é plausível acreditar que as pessoas procurem resultados que, a seu ver, 
sejam indesejáveis ou impraticáveis (Segal et al., 2005). 
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Ainda que não exista um consenso acerca de quais os fatores individuais que levam ao 
sucesso empreendedor, é percetível o peso da variação humana neste fenómeno 
(Markman & Baron, 2003). Isto é, ainda que fracassos preliminares indiquem que 
diferenças individuais são irrelevantes para o empreendedorismo (Gartner, 1989; 
Shaver & Scott, 1991) a ideia de que estas são de facto importantes continuou a ser 
convincente (Pfeffer, 1998). 

Partindo dos pressupostos que as diferenças individuais estão relacionadas 
com o sucesso empreendedor e que a evolução académica tem dirigido o seu foco 
para modelos cognitivos, a presente investigação ambiciona compreender a relação 
entre o mindset empreendedor e o sucesso empreendedor. Deste modo, dividimos a 
nossa dissertação em duas partes. Na primeira parte (I) abordamos o enquadramento 
teórico sobre os conceitos inerentes a este estudo: o agente que empreende, o 
fenómeno do sucesso, o perfil e o mindset empreendedor. Ainda sobre estes últimos 
dois conceitos, elaborámos, no Capítulo 6, o conflito existente na literatura 
clarificando algumas noções sobre a temática. Na segunda parte (II) abordamos a 
problemática e as hipóteses resultantes da nossa interpretação do enquadramento 
teórico, e expomos a metodologia a utilizar na nossa investigação. De seguida, 
apresentamos os resultados obtidos através dos instrumentos de recolha de dados, 
bem como a sua discussão, visando a validação do modelo de investigação proposto. 
Por fim, apresentamos uma breve conclusão sobre o trabalho elaborado, assim como 
os limites sentidos na investigação e sugestões para pesquisas futuras. 

 

1.1 Relevância do estudo 
 

Os esforços para compreender o que torna um empreendedor bem sucedido 
perduram há várias décadas, sendo que o impulso das últimas décadas focou-se no 
conceito de mindset empreendedor, vago e imperfeito, como a melhor explicação 
encontrada (Daspit et al., in press; Pidduck et al., in press). Ainda que estas e outras 
questões relacionadas, como estratégias para o sucesso e razões para o fracasso 
estejam presentes de forma significativa na literatura, a profundidade e amplitude dos 
estudos diz-nos que existe uma clara necessidade de atualização e apoio contínuos na 
área (Alstete, 2008). Para além de uma teoria que repousa no pressuposto de que 
mindset empreendedor é importante para o comportamento empreendedor (Pidduck 
et al., in press), as implicações práticas desta temática revelam-se de extrema 
importância. De facto, o sucesso – ou a falta dele – apresenta dicotomias significativas 
para os próprios empreendedores e também para as suas comunidades e por isso, o 
interesse em garantir formas de o alcançar, parece ter fundamento (Markman & 
Baron, 2003). 

O conceito de mindset empreendedor não é comummente partilhado, não 
existindo, portanto, um consenso na literatura. Assim, para que este conceito aufira 
movimento como um constructo sustentável e com benefícios práticos, os estudiosos 
desta temática necessitam de uma maior clareza no delineamento teórico do mindset 
empreendedor e da sua relação com os comportamentos empreendedores (Pidduck et 
al., in press). Uma recente revisão sistemática concluiu que, apesar da investigação 
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feita, algumas abordagens deixam a desejar (Naumann, 2017). Deste trabalho 
salientamos duas principais objeções: a conceção das investigações e as amostras 
escolhidas. Dos estudos explicativos e exploratórios existentes, apenas 1 fez uso de 
entrevistas aprofundadas. Naumann (2017) defende que mais investigação qualitativa 
poderia facultar um entendimento mais profundo sobre os constituintes e respetivas 
interações com o mindset empreendedor. Ao nível da amostra, o principal grupo 
focado foi o dos estudantes, existindo também um enfoque geográfico nos EUA. 
Naumann (2017) sugere que investigações futuras dirijam a sua pesquisa para 
indivíduos de outras culturas para que os resultados existentes possam ser validados. 
Como abordaremos no Capítulo 8, a metodologia a empregar na presente investigação 
é, em parte, qualitativa, recorrendo ao uso de entrevistas, e a nossa amostra é 
constituída por empreendedores portugueses. Pretendemos deixar uma contribuição 
académica mais sólida através do método qualitativo e de uma amostra num contexto 
português e europeu. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 
 

Capítulo 2: Empreendedorismo e Empreendedor – abordagem 
concetual  
 

2.1 Introdução 
 

O empreendedor é considerado o agente central desta dissertação. Por esse 
motivo, entender o que é e o que torna um indivíduo num empreendedor é crucial 
para uma melhor compreensão das temáticas a abordar posteriormente. Numa 
primeira instância, exploraremos a noção de empreendedorismo, bem como a 
evolução do mesmo ao longo do tempo. Ainda que a importância deste termo seja 
óbvia, as suas origens não o são (De Carolis & Saparito, 2006). 

 

2.2 O Empreendedorismo 
 

Iniciaremos este subcapítulo com a origem da palavra “empreendedorismo”. 
Uma derivação do verbo francês “entreprendre”, que nos chega há cerca de 800 anos, 
e que possui o significado de “fazer algo” (Bolton & Thompson, 2004). Ao longo dos 
tempos, e até então, a investigação desta temática tem aceite muito interesse por 
parte de pesquisadores (Landström et al., 2012), entre os quais muitos defendem que 
esta assenta no saber de diferentes disciplinas, como por exemplo: economia, 
psicologia e sociologia (McClelland, 1961; Murphy et al., 2006; Schumpeter, 1982; 
Thornton, 1999; Weber, 2013).  

A teoria de Casson (2005) engloba diferentes abordagens pertencentes à 
perspetiva económica. No seu entender, o empreendedorismo é bem definido como o 
tributo para o desenvolvimento económico por meio da origem de projetos inovadores 
de alto risco. Revela-se necessário percecionar o ambiente em que o empreendedor 
atua, que se distingue como inconstante e imprevisível, onde o acesso à informação é 
preditor do sucesso empreendedor – mais informação leva a uma melhor defrontação 
do risco e consequente otimismo, proporcionando ao empreendedor uma melhor 
posição para ser bem-sucedido face a outros que não possuam essa informação 
(Casson, 2005). 

A perceção histórica do conceito aqui abordado, possibilita entender como a 
teoria evoluiu, condensando e ordenando o que se expõe como disseminado e 
complexo (Murphy et al., 2006). Deste modo, para compreender melhor a evolução 
desta temática, Cunha (2016) elaborou uma síntese concetual e cronológica dos 
principais constructos do entendimento acerca do empreendedorismo, com base nas 
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pesquisas apresentadas por Hébert e Link (2006), Murphy et al. (2006), Schumpeter 
(1934) e Shane e Venkataraman (2000). A tabela referente a esta síntese pode ser 
consultada no Anexo 1. 

Ainda que tenham surgido, ao longo da história, numerosas teorias acerca do 
empreendedor e do empreendedorismo, a definição de um agente económico ativo e 
dinâmico revela-se comum às diferentes abordagens (Hébert & Link, 2006). Estes 
autores reforçam, ainda, que os principais avanços das investigações acerca de 
empreendedorismo, foram desenvolvidos com fundamento num contexto económico 
e ativo, pois só este confere proeminência ao empreendedor. Gartner (1989) defende, 
então, que o empreendedorismo é vulgarmente definido como o estabelecimento de 
um novo negócio.  

No entanto, Birley e Muzyka (2000) consideram este conceito como uma 
perspetiva de gestão que pode ser aposta não só no surgimento de um novo negócio, 
mas também em negócios previamente estabelecidos. É nesta visão que a Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Económico descreve o empreendedorismo como 
um processo onde os empresários criam e contribuem para o crescimento de 
empresas, objetivando o fornecimento de novos produtos ou serviços ou o acréscimo 
de valor a produtos ou serviços existentes (OECD, 2006).  

Como referido anteriormente, outras perspetivas surgem aleadas a uma visão 
sociológica e psicológica. Drucker (1985), apresenta o empreendedorismo como uma 
característica diferenciada de um indivíduo (ou de uma instituição). Para Morris 
(1998), o empreendedorismo é uma comemoração do crescimento, onde a 
oportunidade empreendedora se funde com as competências e motivações do 
empreendedor, ou seja, com o potencial de desempenho. O termo é igualmente 
identificado como uma capacidade dinâmica, sendo que sem ele as organizações não 
teriam habilidades adaptativas (Teece et al., 1997) cruciais para a saúde financeira das 
empresas (Stevenson & Gumpert, 1985). Sucintamente, podemos admitir que o 
empreendedorismo se relaciona com os conceitos de inovação, destruição criativa e 
prosperidade, sendo que a atuação desta natura se demonstra como revolucionária 
sobre a economia de um país (Schumpeter, 1982). 

Assim, o entendimento do termo abordado prende-se com o grupo de 
comportamentos que incluem a inovação e a criação de valor, bem como a 
identificação, avaliação e exploração de oportunidades (De Jong & Marsili, 2015, Shane 
& Venkataraman, 2000). A perspetiva dos autores vai ao encontro do ponto de vista 
defendido por Bhuian et al. (2005), que identifica três componentes principais 
presentes no core do empreendedorismo: (1) a inovação, por meio do 
desenvolvimento de novos mercados e da inserção de novos produtos, serviços ou 
tecnologia; (2) a proatividade, atendendo à procura de novos modos de exploração do 
conceito empreendedor; (3) a assunção de riscos que permitem avançar e melhorar, 
como tomar decisões prudentes, defrontando incertezas e diminuindo riscos. Deste 
modo, o empreendedorismo incide essencialmente nos sujeitos e empresas que 
assumem uma posição inovadora, pró-ativa, audaz e ofensiva no processo de procura 
de oportunidades, assim como propensa à tomada de riscos, por exemplo através da 
adoção de projetos arriscados, mas com altas hipóteses de retorno (Covin & Slevin, 
1991). 
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Em suma, este termo é indissociável da inovação e da vantagem competitiva, 
sendo que o seu valor tem evidência, não apenas em iniciativas políticas que 
estimulam o desenvolvimento de novos negócios, mas também em empresas já 
instituídas que incitam ativamente a evolução e a procura por novas oportunidades 
(De Carolis & Saparito, 2006). De facto, a abordagem de que o empreendedorismo se 
descreve com base em termos como inovação, flexibilidade, dinamismo, risco, 
criatividade e orientação para o crescimento, ou a simples perspetiva de que o 
empreendedorismo é iniciar e operar novos empreendedorismos, têm vindo a ser 
reforçadas por empresas de sucesso como Apple Computer, Domino's Pizza e Lotus 
Development (Stevenson & Gumpert, 1985).  

Desta forma, podemos admitir que, apesar de ser um tema aparentemente 
trivial, o conceito e as diferentes perspetivas em torno do empreendedorismo 
revelam-se complexas de tornar inteligível. 

 

2.3 O Empreendedor 
 

O conceito de empreendedorismo leva-nos ao agente que empreende – aquele 
que é o objeto da presente investigação. Ainda que este trabalho esteja assente numa 
perspética psicológica, iremos debater o que é ser empreendedor com base nas 
diferentes abordagens da literatura, objetivando, assim, uma compreensão mais 
holística sobre o tema. 

O conceito de empreendedor pode então variar conforme três distintas 
abordagens: económica, psicológica e de gestão (Peters & Hisrich, 1989): 

• A perspetiva económica defende que o empreendedor agrega e combina 
recursos que convertam os seus valores em algo maior, e que insere uma nova 
ordenação, bem como mudanças e inovações. 

• Na ótica psicológica, o empreendedor é uma pessoa impulsionada por forças e 
motivos, como a premência de experimentar, fugir da autoridade alheia e 
necessidade de realização através do alcance de algo. 

• Por último, a abordagem de gestão diz que o empreendedor é alguém que 
encontra maneiras mais eficazes de utilizar recursos. Este surge ou como 
ameaça, numa vertente de concorrência agressiva, ou como aliado, ou ainda 
como um cliente que gera riqueza para outros. 
 
Definições atuais não devem ser percebidas de forma isolada, tornando-se 

essencial considerar a evolução das perspetivas sobre o empreendedor ao longo da 
história. No sentido histórico, é apresentada a seguinte tabela elaborada por Cunha 
(2016), que teve por base os trabalhos de Peters e Hisrich (1998), Casson (2005) e 
Badulescu e Badulescu (2014). Nesta síntese estão espelhadas as diferentes 
abordagens acima mencionadas. 
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Tabela 1 - Perspetiva histórica do empreendedor (Cunha, 2016) 
 

Idade Média

Século XVII

1725 Richard Cantillon A pessoa que corre riscos é diferente da que fornece o capital.

1803 Jean Baptiste Say Separa lucros do empreendedor de lucros de capital.

1848 John Stuart Mill A pessoa que assume o risco e a gestão do negócio.

1876 Francis Walker
Distingue entre aquele que fornece fundos e recebe o rendimento disso, do 

outro que recebe o lucro pelas suas capacidades de gestão.

1890 Alfred Marshall Acreditava que as qualidades de um bom empreendedor são raras.

1921 Frank Knight
Os empreendedores são donos de empresas e estão empenhados no lucro, 

para tal enfrentam a incerteza.

1934
Joseph 

Schumpeter

O empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia ainda não 

experimentada.

1960 Israel Kirzner O empreendedor é um gestor, não tem propriedade.

1961 David McClelland O empreendedor é enérgico, assume moderadamente riscos.

1964 Peter Drucker O empreendedor maximiza oportunidades.

1975 Albert Shapero
O empreendedor tem iniciativa, organiza mecanismos sociais e económicos e 

aceita o risco de falhar.

1980 Karl Vesper
O empreendedor é visto de forma diferente por economistas, psicólogos, 

gestores e homens de negócios, e políticos.

1983 Gifford Pinchot O intrapreneur  é um empreendedor dentro de uma organização que já existe.

1982 Mark Casson
O empreendedor é uma pessoa treinada, um especialista na tomada de 

decisões, em contextos de incerteza.

1985 Robert Hisrich O empreendedor cria algo diferente, com valor.

1994 Jeffrey Timmons
Alguém que reconhece uma oportunidade, tem motivação, recursos e 

capacidade de influenciar outros no aproveitamento dessa oportunidade.

2002 William Baumol O empreendedor assume duas funções: inovação e gestão.

Nesta fase é diferenciada a pessoa que tem o capital daquela que tem a necessidade de capital; a industrialização

esteve, em grande medida, na base deste facto.

Perspetiva Histórica do Empreendedor

Pessoa com a incumbência de gerir a produção de projetos em grande escala.

Pessoa que corre riscos (de ganho ou perda) num contrato com o governo.

No século XVII surge a noção de risco; posteriormente, Richard Cantillon vê o empreendedor como um assumidor de

riscos, através da observação que faz de comerciantes, agricultores e outros: “compram a um determinado preço para

venderem a um preço indeterminado”.

 

 

É importante perceber que proprietários de pequenos negócios e 
empreendedores, são dois conceitos distintos (Carland et al., 1984). Segundo estes 
autores, um proprietário de pequenos negócios é aquele que cria e gere um negócio 
com o objetivo de alcançar propósitos pessoais. Para estes, a empresa apresenta-se 
como fonte de rendimento principal, relacionando-se com as necessidades familiares, 
é percebida como uma extensão da personalidade do proprietário e faz uso de grande 
parte do tempo e recursos pessoais do indivíduo. Um pequeno proprietário não se 
envolve em práticas inovadoras ou de marketing, estando apenas focado em preservar 
a garantia de sobrevivência da empresa, bem como o sustento para a família. Por 
outro lado, o empreendedor é aquele que cria e gere um negócio com vista na 
obtenção de crescimento e lucro, e com base na utilização de práticas de gestão 
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estratégica, sendo caracterizado, enquanto indivíduo, por um comportamento 
inovador. De acordo com Stevenson e Gumpert (1985), o individuo empreendedor 
sabe onde se encontram os seus interesses e por isso persegue-os de forma agressiva. 

Para Kuratko e Hodgetts (1998), os empreendedores são vistos como heróis, 
independentemente do tipo de negócio em que atuam. É de reforçar que um 
empreendedor não cria apenas novas ideias que resultam em negócios disruptivos, 
mas também novas formas de fazer o que já existe, desregulando e perturbando a 
forma tradicional pelos demais conhecida (Scarborough, 2012).  

Podemos então definir o empreendedor como aquele que sustenta a faculdade 
de conceber um novo negócio, ou reinventar um já existente, com base numa ideia 
simples (ou disruptiva) que se transforma numa ideia de negócio sustentável devido: 

(1) À sua iniciativa e disposição para pensamentos criativos (Hisrich, 1990; Hisrich 
et al.,2017; Kuratko & Hodgetts, 1998); 

(2) Aos riscos e incertezas que enfrenta, encarando o fracasso como meio de 
aprendizagem (Hisrich, 1990; Hisrich et al.,2017; Kirzner, 1979; Kuratko & 
Hodgetts, 1998; Leibenstein, 1988; Scarborough, 2012; Zimmere & 
Scarborough, 2001) – ou seja, o empreendedor é um agente de mudança que 
responde às circunstâncias existentes, sejam estas provocadas por ele ou por 
um meio que exige a sua adaptação (Hébert & Link, 2006), gerindo o risco 
consoante o resultado, e assumindo as responsabilidades inerentes ao negócio 
(Pickle & Abrahamson, 1990); 

(3) À identificação, avaliação e capitalização de oportunidades (Kirzner, 1979; 
Leibenstein, 1988; Scarborough, 2012; Zimmere & Scarborough, 2001), 
entregando empenho na tomada de decisões que levarão o negócio ao 
próximo nível (Pickle & Abrahamson, 1990); 

(4) À reunião e transformação de recursos fundamentais para alcançar o máximo 
de lucro e crescimento possível (Hisrich, 1990; Scarborough, 2012; Zimmere & 
Scarborough, 2001). 
 
Define-se também como o indivíduo que, ao se deparar com uma realidade, é 

incapaz de não desenvolver pensamentos e formas de a melhorar; que encara a ação 
como um efeito natural do pensamento, assumindo que nada é garantido e que a 
mudança é sempre possível (Useem, 2001). A qualidade do que é empreendedor 
permite, ao sujeito que o exerce, vivenciar a emoção de criar algo grandioso a partir da 
estaca “zero” e descobrir quais os desafios e dificuldades inerentes a todo este 
processo (Scarborough, 2012). 

De forma geral, as definições apresentadas pelos diferentes autores aparentam 
coerência e assentimento do empreendedor enquanto criador de um novo negócio ou 
reformador de um já existente. Em torno deste agente, residem diversas noções – 
como a intenção e as motivações empreendedoras – que surgiram com o objetivo de 
perceber, de uma forma mais aprofundada, as intenções e motivos pelos quais estes 
empreendem. 
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2.3.1 A Intenção Empreendedora 
 

A intenção empreendedora pode ser bem definida como a intenção de um 
sujeito para dar início a um negócio com alto potencial de crescimento (Farrington et 
al., 2012; Hmieleski & Baron, 2009; Ariff et al., 2010; Ridha et al., 2017; Samuel et al., 
2013). Seja qual for a origem da intenção empreendedora (isto é, planeamento prévio, 
momento anterior à concretização da ideia ou até mesmo nunca coincidir com a 
execução do comportamento em questão) é evidente que as pessoas criam a sua 
empresa de forma intencional, sendo que a tomada de decisões justifica o modo como 
estas se convertem em empreendedores (Bird, 1988; Krueger et al., 2000)  

Diversas investigações que abordam a intenção empreendedora têm 
mencionado a Teoria do comportamento planeado (TCP), pois parece haver uma 
associação forte entre os assuntos (Valásquez et al., 2018). A TCP foi desenvolvida com 
o intuito de explicar o processo pelo qual os indivíduos decidem e se envolvem num 
curso de ação particular. Esta solicita que as atitudes perante um comportamento – 
inclusive de origem empreendedora – predizem intenções que, por sua vez, predizem 
o comportamento real; ou seja, a intenção de uma pessoa é o antecedente imediato 
de um comportamento (Ajzen, 1991).  

Assim, e segundo esta teoria, a intenção empreendedora é definida pela 
propensão para agir (atitude que se tem face à criação de um novo empreendimento), 
bem como pela sua perceção de viabilidade (perceção da capacidade própria para criar 
um empreendimento) e desejabilidade (atração pessoal de criar um 
empreendimento). Deste modo, se existir uma elevada viabilidade e desejabilidade de 
iniciar o negócio, e se a atitude se mostrar favorável, haverá uma tendência para um 
comportamento real de criação de empreendimentos (Adekiya & Ibrahim, 2016; 
Shapero & Sokol, 1982). 

 

2.3.1.1 Fatores da intenção empreendedora 
 

Os fatores implícitos à intenção empreendedora, ainda que pareçam difíceis de 
estudar (Ajzen, 1991), têm sido cada vez mais, alvo de trabalhos de investigação. Entre 
os mais abordados encontram-se a educação empresarial como meio de fomentação 
do empreendedorismo junto dos estudantes, a orientação de género e a sua eficácia, a 
experiência profissional, o papel parental, os traços de personalidade, fatores 
económicos e institucionais (Boyd & Vozikis, 1994; Davey et al., 2016; De Pillis & 
Reardon, 2007; Gelderen et al., 2008; Hahn et al., 2017; Hayton & Cacciotti, 2013; 
Khuong & An, 2016; Mueller & Dato-on, 2008; Nwankwo et al., 2012).  

Enquanto Bird (1988) defende que influências dos traços de personalidade bem 
como o contexto ambiental podem determinar a intenção empresarial; Ajzen (1991) 
discorda desta perspetiva, afirmando que variáveis destes âmbitos têm pouca 
relevância na justificação da formação da intenção empreendedora (Ajzen, 1991). 
Krueger e colaboradores (2000), explica que, num ambiente em mudança, indivíduos 
com traços semelhantes podem revelar comportamentos diferentes; ao passo que 
indivíduos com características pessoais opostas podem reagir da mesma forma no 
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ambiente conectivo. Até com uma mesma pessoa, com potencial próprio para se 
converter em empreendedor, pode ser efetivamente difícil prever uma mudança 
adjacente em momentos díspares, não sendo possível identificar qual o fator inerente 
a essa mudança. 

Ainda que não exista um consenso nos fatores que ajudam a explicar a 
intenção empreendedora, de forma genérica, os modelos de processo atuais parecem 
estar alicerçados, de forma implícita ou explicita, à seguinte noção fundamental: “será 
o espírito empreendedor desejável para mim? (ou seja, leva a resultados desejados?); 
e o empreendedorismo é viável para mim? (ou seja, tenho o que é preciso para ter 
sucesso como empreendedor?)” (Vroom, 1964, p. 45). 

 

2.3.2 Motivação para empreender 
 

A temática da motivação para empreender, como veremos neste tópico, 
parece estar explicitamente interligada à intenção empreendedora anteriormente 
abordada. Como Herron e Sapienza (1992) mencionam: "Uma vez que a motivação 
desempenha um papel importante na criação de novas organizações, as teorias de 
criação organizacional que não abordam esta noção, são incompletas" (Herron & 
Sapienza, 1992, p. 49). 

Efetivamente, os empreendedores apresentam níveis extraordinariamente 
elevados de motivação e determinação, sendo um fator distintivo quando comparados 
com outros profissionais que, muitas vezes, fazem somente o suficiente para cumprir 
as suas tarefas – têm uma necessidade de realização (McClelland, 1961). Quando se 
fala de empreender fala-se, pois, de motivações; sendo fundamental discernir a 
motivação do motivo (Miranda, 2016a). A motivação está associada à vontade, tendo 
por norma uma conotação mais positiva no entender comum; por outro lado, tomar 
uma ação com base num motivo, está articulado à responsabilidade e obrigação, 
sendo uma sugestiva mais negativa (Miranda, 2016b). Miranda (2016b) reforça que, 
apesar de na maioria das vezes o trabalho por motivo não permitir obter resultados 
excelentes, existem estímulos negativos e positivos, bem como motivações positivas e 
negativas. É possível relacionar este pensamento com as teorias “push” e “pull” de 
Gilad e Levine (1986). A teoria push alega que os sujeitos são empurrados para o 
empreendedorismo devido a energias externas de cariz negativo, como por exemplo a 
dificuldade em encontrar emprego, a insatisfação com o mesmo, salário diminuto ou 
ainda um horário rígido de trabalho. Em contrapartida, a teoria pull argumenta que as 
pessoas são atraídas pelo empreendedorismo visando a obtenção de resultados 
desejáveis, como mais independência, riqueza e autorrealização (Gilad & Levine, 
1986). 

Para entender melhor este conceito, torna-se relevante percecionar a sua 
evolução histórica na literatura. No Anexo 2 é apresentada uma tabela elaborada com 
base na pesquisa de Segal e colaboradores (2005) que expõe a perspética económica e 
psicológica sobre as motivações empreendedoras. Vroom (1964) apresenta o modelo 
de expetativas que defende que o individuo escolhe entre diversos comportamentos 
aquele que permitirá obter o resultado mais desejável. O autor menciona que a 
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motivação se revela como o produto da expetativa, instrumentalismo e valentia. De 
facto, este modelo parece criar uma corrente conjunta que une diversas abordagens 
direcionadas para o processo da motivação empreendedora – analogias de expetativa, 
instrumentalismo e valentia, são encontradas em diversas medidas e modelos de 
decisão económica e modelos que preveem a intenção empreendedora (Segal et al., 
2005). 

 

2.3.2.1 Fatores da motivação empreendedora 
 

Na tentativa de perceber a diversidade de fatores que contribuem para as 
motivações empreendedoras, esta temática tem sido amplamente debatida no 
contexto académico. Salva a importância do reconhecimento dos traços de 
personalidade que bem definem um empreendedor, abranger o que motiva o mesmo 
a empreender, é relevante para investigadores e para toda a academia (Parreira et al., 
2016). 

Na literatura sobre o tema são identificados vários fatores motivacionais. 
Carvalho e González (2006) destacam: necessidade de independência, necessidade de 
desenvolvimento pessoal, perceção de instrumentalizar a riqueza e necessidade de 
aprovação. 

No que respeita à necessidade de independência, quando comparados com a 
população comum, os sujeitos empreendedores apresentaram níveis superiores de 
motivação orientada para esta necessidade (Hornaday & Aboud, 1971). O desejo de 
independência está articulado à realização pessoal, como a eventualidade de colocar 
em prática ideias próprias e criar a própria empresa (Vergés, 1989). 

McClelland (1961) diz que empreendedores são pessoas assinaladas por 
grandes níveis de necessidade de realização ou necessidade de desenvolvimento 
pessoal. Esta motivação ajuda a explicar a atividade empreendedora pois a força que 
atua como motivo para a realização, exprime-se em indivíduos ambiciosos e que dão 
início a novos negócios, orientando-os para o seu crescimento. Este fator de motivação 
empreendedora pode ser percebido como a necessidade que a uma pessoa apresenta 
em executar bem as suas tarefas, obtendo como resultado determinados padrões de 
excelência. Tal se sucede com o propósito de conquistar uma sensação de realização 
pessoal e não com o de conseguir um reconhecimento ou prestígio social. 

A necessidade em concretizar oportunidades de negócio, ainda que não 
especificada pelo trabalho de Carvalho e González (2006), consegue enquadrar-se em 
ambas as necessidades anteriormente explicitadas (de independência e de 
desenvolvimento pessoal), sendo um dos motivos presentes na maioria dos 
empreendedores. Este revela uma possibilidade consistente e real, com efetiva 
hipótese de realização (Parreira et al., 2016). As oportunidades consentem a 
introdução lucrativa de novos serviços, bens e métodos de organização no mercado 
(Shane & Venkataraman, 2000). 

No que concerne à perceção da instrumentalização da riqueza, estudos 
surgiram contestando a visão estendida de que um dos principais fatores 
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motivacionais do empreendedor se prende com a obtenção de lucro (Vergés, 1989). 
Existe ainda a perceção de que fatores negativos, ligados à insatisfação pessoal, 
explicam melhor a ação de criar um negócio do que fatores positivos, como a obtenção 
de lucro e rendimento (Shapero & Sokol, 1982). Ainda assim, Carvalho e González 
(2006) observam que este fator apresenta uma importância perpetua e bastante na 
tomada de decisão de criar um negócio. 

Por fim, no que respeita à necessidade de aprovação, conquistar notoriedade 
perante a sociedade, pode revelar-se uma motivação bastante válida para estimular a 
criação de um negócio próprio (Parreira et al., 2016). A procura pela aceitação e 
reconhecimento pode expor-se como uma necessidade visto que ser admirado e 
reconhecido é uma característica humana (Lin, 1999). A função da família parece 
compor, igualmente, um motivo para empreender. A família revela uma motivação 
marcante ao nível económico e social para a criação e progresso das organizações, 
sendo que as empresas de família mostram ser uma das origens primordiais no que 
toca à criação de postos de trabalho nas economias de mercado (Shanker & Astrachan 
1996). 

Carvalho e González (2006) conclui: “Podemos então supor que quanto mais 
(menos) elevadas forem as motivações empreendedoras, designadas por necessidade 
de independência ou autonomia, necessidade de desenvolvimento pessoal, perceção da 
instrumentalização da riqueza e necessidade de aprovação, maior (menor) será a 
probabilidade do indivíduo ter uma intenção favorável relativamente à alternativa de 
criar a sua própria empresa” (Carvalho & González, 2006, p. 55). 

 

2.4 Conclusão 
 

A investigação desenvolvida, permite-os afirmar que o empreendedorismo é 
um termo relacionado com a criação de valor, dinamismo, risco, identificação e 
capitalização de oportunidades; e que o empreendedor é aquele que sustenta a 
exploração destes termos através da ação. Esta ação tem inerente a intenção para 
empreender bem como as motivações do seu agente, como as necessidades ao nível 
da independência, desenvolvimento pessoal, aprovação e perceção de 
instrumentalização da riqueza.  
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Capítulo 3: Sucesso empreendedor 
 

3.1 Introdução 
 

O sucesso empreendedor apresenta-se como um fenómeno complexo de 
definir e de alcançar. Diversos são os estudos que se empenharam em precisar quais 
os fatores que levam um empreendedor a chegar ao sucesso, porém os resultados 
destas pesquisas mostraram-se pouco objetivos.  

 

3.2 Sucesso e as suas definições ambíguas 
 

O sucesso empreendedor tem vindo a ser definido de diferentes formas na 
literatura. De modo global, o sucesso pode ser assumido como a possibilidade de uma 
empresa alcançar objetivos eficazes que afetem o seu progresso (Zhokhova et al., 
2020). Powell e Eddleston (2013) definiram o sucesso empreendedor como uma 
medida de entidades económicas (desempenho da empresa e criação de novas 
oportunidades de emprego) e entidades não económicas (satisfação com o estatuto 
social e as relações de colaboradores). Gorgievski e colaboradores (2011) sugeriram 
como potenciais medidas do sucesso empreendedor:  a rentabilidade, o crescimento e 
a sobrevivência firme empresarial; bem como a contribuição para a sociedade, a 
satisfação pessoal, a satisfação das necessidades da sociedade e o reconhecimento 
público. Já Wach e colaboradores (2015) levantaram cinco fatores do sucesso 
empreendedor; são eles:  desempenho empresarial, satisfação pessoal, impacto 
comunitário, relações no local de trabalho e incentivo pessoal (financeiro).  

Olhando para estas e outras definições encontradas na literatura, é possível 
dividi-as em duas principais perspetivas: a de cariz económico e a de cariz não 
económico. 

A perspetiva económica defende que o sucesso empreendedor é mais 
facilmente definido através de elementos tangíveis, como por exemplo: receitas ou 
crescimento empresarial, rentabilidade, sustentabilidade, rotatividade e criação de 
riqueza pessoal (Perren, 1999, 2000; Amit et al., 2000). O sucesso empreendedor pode 
ainda relacionar-se com uma negociação contínua, sendo que, por outro lado, o 
fracasso empreendedor é diretamente relacionado com a falta de negociação ou uma 
negociação desajustada (Dafna, 2008; Watson et al., 1998). De um modo geral, os 
benefícios económicos são distinguidos como uma medida importante do sucesso 
empreendedor (Birley & Westhead, 1990), sendo a riqueza apontada como um 
indicador chave do mesmo (McMullen & Shepherd, 2006). 

Ainda que muitos estudos acerca do tema tenham assumido um destaque nos 
benefícios económicos, investigações contemporâneas têm focado a definição de 
sucesso empreendedor em benefícios não económicos. Estes benefícios têm sido 
considerados como mais atrativos para o empreendedor (Powell & Eddleston, 2013), o 
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que parece coincidir com Harada (2003) que concluiu que, alguns empreendedores, 
devido à sua elevada determinação, prefeririam permanecer no seu negócio apesar 
das dificuldades e perdas que vão combatendo. Ainda que frequentemente 
mencionado como o motivo do empreendedor se tornar independente, o dinheiro é, 
aparentemente, apenas uma razão menor (Alstete, 2002; Hormozi, 2004; Katz & 
Green, 2007). 

Singh e colaboradores (2019) afirmam que benefícios não económicos têm por 
base indicadores de estatuto e de satisfação dos empreendedores, sendo concordante 
com a visão de Rauch e colaboradores (2009) que identificaram o estatuto social e a 
satisfação das necessidades da sociedade na sua investigação. Outros benefícios foram 
identificados na literatura, tais como ganhar dinheiro, oportunidades de crescimento, 
independência e ausência de supervisor, liberdade e flexibilidade de tempo, maior 
satisfação e realização pessoal (Carter et al., 2004; Katz & Green, 2007; Longenecker et 
al., 2006; Timmons & Spinelli, 2007). 

De um modo geral, as definições de sucesso empreendedor parecem estar 
interligadas com as motivações empreendedoras (já abordadas neste trabalho) que, 
por sua vez, variam consoante o indivíduo. Segundo Carter e colaboradores (2003), os 
empreendedores podem ter até 38 motivos diferentes para procurar uma carreira 
empreendedora. A maioria dos empreendedores acredita que existem várias 
recompensas ou benefícios, sendo que diferentes sujeitos procuram muitas vezes 
diferentes recompensas isoladas ou combinadas (Alstete, 2008).  

Resumindo, o sucesso é um fenómeno multidisciplinar que tem um carácter 
pessoal determinado particularmente, isto é, para cada empreendedor o conceito de 
“sucesso” é determinado de forma individual. Neste sentido, considerar o conceito de 
sucesso pode significar preocupar-se com uma componente subjetiva: a satisfação de 
um empreendedor com a sua atividade empreendedora (Zhokhova et al., 2020). 

 

3.3 Fatores de alcance do sucesso empreendedor 
 

Para além de uma definição ambígua na literatura, atenta-se uma desordem ao 
identificar um único fator causador (ou que melhor influencie) o alcance do sucesso 
(Chang et al., 2021). Ainda que exista, certamente, uma forte influência de fatores 
externos, como forças e situações ambientais; os indivíduos e as oportunidades são o 
core do fenómeno empreendedor (Markman & Baron, 2003; Shane & Venkataraman, 
2000). Esta premissa reflete-se no elevado número de investigações que focam os 
fatores causadores do sucesso em aspetos individuais do empreendedor, isto é: 
capacidades e competências, comportamentos e atitudes, aspetos motivacionais, 
características da personalidade e mindset empreendedor. 

Para Shane e colaboradores (2010). o sucesso empreendedor abrange 
quaisquer comportamentos que incitem a inovação e crescimento empresarial ou 
bem-estar social, sendo que, os comportamentos mais reconhecidos no que respeita 
às disparidades pessoais no sucesso empreendedor são a identificação e exploração de 
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oportunidades, bem como a inovação e a criação de valor (Ahmetoglu et al., 2011; 
Shane & Venkataraman, 2000). 

De facto, o sucesso dos empreendedores pode prender-se com o 
conhecimento que é obtido por diversas fontes, como a experiência pessoal, por meio 
da educação formal ou informal (Aldrich & Martinez, 2001; Seeman, 1967).). Possuir 
conhecimento e sabedoria pode estimular a inovação e um desencadear de novas 
ideias num empreendedor, o que permite ao mesmo aproveitar as oportunidades 
emergentes do seu ambiente (Ward, 2004). 

Markman & Baron (2003) desenvolveram num modelo de aptidão para o 
empreendedorismo pessoal e o sucesso empreendedor (Fig. 1). De forma resumida, 
este modelo indica-nos que fatores de diferença individual são fundamentais para o 
sucesso empreendedor – quanto maior for a adequação pessoa-empreendedorismo, 
maior será a probabilidade de sucesso. Este modelo incorpora interações causais, 
recursivas e não lineares entre vários fatores de diferença individual (autoeficácia, 
capacidade de reconhecer oportunidades, perseverança pessoal, capital humano e 
social, e competências sociais superiores), que por sua vez estão inseridos no contexto 
de tarefas empreendedoras (avaliar e explorar novas oportunidades, criar novas 
oportunidades de negócio, e avançar para os mercados). Por forma a compreender de 
uma melhor forma estas interações dinâmicas, os autores exemplificam: a elevada 
autoeficácia ou capital humano conduz ao sucesso empreendedor, ao mesmo tempo 
que o sucesso empreendedor fomenta uma autoeficácia mais forte e aumenta o 
capital humano próprio (Markman & Baron, 2003; Davidsson & Honig, 2003). 

 

Figura 1 - Modelo da influência dos fatores externos e de diferença individual sobre o sucesso 
empreendedor (Markman & Baron, 2003) 
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Os autores reforçam que este modelo não objetiva a inclusividade no que 
respeita aos fatores de diferença individual; isto é, outros fatores de diferença 
individual não abordados no modelo, provavelmente também influenciam na 
adequação pessoa-empreendedorismo (Markman & Baron, 2003) e, 
consequentemente, no sucesso empreendedor. Enquanto algumas investigações 
focam o sucesso no perfil de personalidade do empreendedor (Lackéus, 2015), outras 
indicam que é o mindset o fator responsável por este fenómeno (Baluku et al., 2018; 
Chang et al., 2021). 

 

3.4 Conclusão 
 

Para a conclusão deste capítulo, realçamos o entendimento de que, o 
empreendedorismo, é algo absorvido por figuras com estados de necessidades 
díspares, e que por isso não há um preceito ou “fórmula” que possibilite 
garantidamente o sucesso ou fracasso empreendedor (Filion, 1988). Estas conclusões e 
discordâncias conduziram-nos a uma investigação mais aprofundada sobre a relação 
entre os aspetos individuais, tanto ao nível do perfil de personalidade como do 
mindset, que apresentaremos nos capítulos seguintes. 
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Capítulo 4: Perfil Empreendedor 
 

4.1 Introdução 

 
Estudos académicos indicam-nos que diferenças individuais estão na base do 

sucesso empreendedor. Assim, este capítulo apresenta o propósito de descrever o 
perfil empreendedor ao nível das competências e dos atributos de personalidade, por 
forma a explicar como estas se podem relacionar com o fenómeno “sucesso”. 

 

4.2 Competências empreendedoras 
 

A noção de competência remota ao século XV onde ganhou o significado de 
“pertencer a” ou “incumbir”. Assim originou o substantivo “competência” e o adjetivo 
“competente”, onde tem o sentido de “apto” ou “adequado”. É possível atentar, 
portanto, que o conceito de competência está relacionado à capacitação para fazer 
algo (Lévy-Leboyer, 1997).  

De acordo com o Manual do Empreendedor concebido pelo IAPMEI (Miranda, 
2016b), as competências de um empreendedor podem ser estruturadas em quatro 
grandes dimensões:  

1) Pessoal – são fruto da personalidade, atitudes e formação individual que 
explicam o empreendedor enquanto indivíduo; 

2) Relacional – capacidade de empatia, projeção e consequente interação do 
empreendedor; 

3) Conhecimento – composta por conhecimentos e know-how, muitas vezes 
efeito de uma formação académica ou de empenho autodidata; 

4) Técnica – capacidade de aplicar os conhecimentos num contexto prático. 
 
No Anexo 3, encontra-se um quadro que resume as competências 

compreendidas em cada uma das quatro dimensões (Miranda, 2016b). 

Neste seguimento, é possível inserir a perspetiva que defende a existência de 
três tipos de conduta que os empreendedores necessitam de assumir enquanto 
criadores de novas iniciativas: papel de empreendedor, papel de gestor e papel de 
técnico-funcional (Bird, 1995). Também Bird (1995) elaborou uma lista de 
competências (presente no Anexo 4) que vão ao encontro das quatro dimensões 
anteriormente citadas. 

Outra abordagem, ainda que se possa facilmente relacionar com a de Bird 
(1995) e com a do Miranda (2016b), desdobra o conceito de competências 
empreendedoras de uma forma diferente. Spencer e Spencer (1993) destacam como 
elementos da competência empreendedora: (1) motivos, que constituem o que uma 
pessoa pensa ou quer de modo consistente, podendo desencadear uma ação 
específica (são as necessidades que decretam a conduta de uma pessoa, como por 
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exemplo a necessidade de realização já abordada); (2) traços de personalidade, 
definidos como as características e respostas consistentes com as distintas situações e 
informações; (3) autoconceito, que abrange as atitudes, valores e autoimagem de um 
sujeito; (4) conhecimentos, que se prendem com a educação ou formação específicas 
de determinadas áreas do conhecimento do individuo; (5) habilidades, que se designa 
como a capacidade física ou mental própria para desempenhar uma tarefa.  

Outras investigações vêm associar estas competências empreendedoras ao 
sucesso do empreendimento, como por exemplo Zhokhova e colaboradores (2020) 
que reforçam a importância das competências profissionais no alcance do sucesso 
empreendedor. A influência das relações informais nos negócios (Berger-Walliser et al. 
2011) e das competências sociais no sucesso empreendedor é igualmente notória na 
literatura (Baron, 2008; Baron & Markman, 2000; Certo & Miller, 2008; Cox & Jennings, 
1995; Makhbul & Hasun, 2011; Markman & Baron, 2003). Baron e Markman (2000) 
completam, afirmando que a habilidade na perceção social e a adaptabilidade social – 
a capacidade que um indivíduo tem em se adaptar e interagir em diversas situações 
sociais com sujeitos de origens diferentes – é um preditor significativo do sucesso 
empreendedor. 

O estudo aprofundado acerca da demarcação concetual de competência, 
realizado por Spencer e Spencer (1993), diz-nos que a competência prediz o 
comportamento numa diversidade de situações e tarefas, já que a mesma é parte 
integrante e perdurável da personalidade de um indivíduo.  

 

 
Figura 2 - Modelo da influência das características pessoas e do comportamento sobre o 

resultado (Spencer & Spencer, 1993) 

 
Através da relação causal presente na figura 2, é possível compreender que os 

motivos, os traços de personalidade, o autoconceito e os conhecimentos operam 
como elementos incitadores das habilidades, para que estas sejam utilizadas em 
termos práticos e gerem resultados (Spencer & Spencer, 1993). Estes autores referem 
ainda que competências ao nível do conhecimento (know-how e skills) tendem a ser 
mais visíveis e mais fáceis de desenvolver uma vez que resultam de formações 
técnicas. Por outro lado, as competências de motivos, traços de personalidade e 
autoconceito são mais ocultas, profundas e centradas para a personalidade, o que as 
torna mais difíceis de avaliar e desenvolver. 
 

Concluímos admitindo que existe um consenso na literatura na medida em que, 
um empreendedor capaz, possui uma combinação de características psicológicas e 
sociológicas com aptidões técnicas e gerenciais, fundamentais para o sucesso de um 

“Intento” “Ação” “Resultado” 

Motivos 

Traços de personalidade 
Autoconceito 

Conhecimentos 

Habilidade 
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empreendimento (Sexton & Bowman, 1985). Ainda que todas as competências sejam 
importantes para esse fim desejável, será possível considerar a personalidade 
empreendedora como o principal fator chave do sucesso empreendedor? 

 

4.3 Personalidade empreendedora 
 

Os atributos psicológicos dos empreendedores podem estar expressivamente 
correlacionados aos comportamentos empreendedores e à intenção de iniciar um 
empreendedorismo (Ahmetoglu et al., 2011; Antoncic et al., 2015; Armstrong et al., 
2011; Baum et al., 2007; Baum et al., 2001; Chell, 2008; De Pillis & Reardon, 2007; 
Hansemark, 1998, 2003; Liñán & Fayolle, 2015; López-Núñez et al., 2020; Low & 
MacMillan, 1988; Obschonka et al., 2013; Shaver & Scott, 1991; Singh, 1989). Uma vez 
que o comportamento se dá em concordância com a personalidade de um sujeito, é 
aceitável expectar que as diferenças individuais no empreendedorismo sejam 
explicadas, pelo menos em parte, pela personalidade do sujeito (Ahmetoglu et al., 
2011). Neste sentido, as características de personalidade próprias do empreendedor, 
podem ser apontadas como o fundamento do empreendedorismo (Antoncic et al., 
2015; Antoncic et al., 2013; Baron, 1998; Baum et al., 2007; Brockhaus, 1982; Chell, 
2008; Gartner, 1985, 1989; Rauch & Frese, 2007; Shaver & Scott, 1991; Singh & 
DeNoble, 2003; Stewart et al., 1999). Assim, torna-se essencial a análise das mesmas 
para uma melhor compreensão do empreendedor enquanto pessoa. 

Muitas são as investigações sobre as características e perfis articulados ao 
empreendedor, onde infindos aplicados procuram esclarecer o termo empreendedor e 
realçam algumas características pertinentes. A investigação acerca do perfil 
empreendedor levada a cabo por McClelland (1961), continua a ser uma das mais 
relevantes sobre o assunto. Este, bem como outros autores com pesquisas posteriores, 
perspetivaram uma ótica concisa do tema, onde defendiam que o empreendedor 
apresentava uma necessidade de fazer e criar novas coisas e ideias, colocá-las em 
prática, inovando de forma incessante (Degen, 1989; McClelland, 1961). 

Modelos de personalidade mais atuais sustentam a visão de que a 
personalidade de um indivíduo é mais bem definida por um sistema dinâmico 
composto por traços biológicos e traços específicos, procurando uma combinação de 
ambas as variáveis da personalidade, objetivando um todo coerente do individuo 
(McCrae & Costa, 2008). Segundo os autores Rauch e Frese (2007), os atributos de 
personalidade podem ser catalogados em dois agrupamentos: (1) perspetiva geral ou 
ampla; (2) perspetiva específica. É com base neste ponto de vista que dividimos a 
análise do perfil psicológico dos empreendedores de sucesso. 
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4.3.1 Perspetiva ampla 
 

Numa perspetiva ampla são abordados estudos que tiveram por base a análise 
das cinco dimensões da personalidade, também conhecidas como os Big Five. Para 
esta análise,  investigadores utilizam uma ferramenta com bastante notoriedade no 
contexto da psicologia: NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). Projetado por Costa e 
McCrae (1992), NEO-PI-R é um instrumento que mede os cinco principais domínios da 
personalidade: Neuroticismo (N), Extroversão (E), Abertura à experiência (O), 
Amabilidade (A) e Conscienciosidade (C). Cada domínio contém diversas facetas ou 
traços, com diferentes pontuações associadas. O NEO PI-R tem então como principal 
objetivo avaliar a personalidade de um jovem ou adulto em diferentes contextos e de 
uma forma integral (Lima & Simões, 2000). 

Ao passo que a Conscienciosidade e, em parte, a estabilidade emocional são 
articuladas a um maior desempenho profissional na generalidade dos empregos, a 
conexão entre o desempenho profissional e outras dimensões dos Big Five (como por 
exemplo (E), (O) e (A)) parece depender ainda do contexto (Barrick et al., 2008). Por 
forma a exemplificar, temos que a Extroversão prevê o desempenho somente em 
ocupações que envolvam interação social; em contrapartida a Amabilidade e a 
Abertura à experiência apenas preveem proficiência na formação, mas não 
(consequentemente) no desempenho do trabalho (Barrick & Mount, 1991; Salgado, 
1997). 

É necessário ter ainda em conta que, quando se caracteriza o perfil 
empreendedor com base nas cinco dimensões da personalidade, as conclusões de 
estudos meta-analíticos podem ser limitadas à variável em análise: desempenho 
empreendedor, intenção empreendedora ou estatuto profissional (Leutner et al., 
2014). Relativamente à intenção para empreender, os empreendedores que possuem 
valores elevados da mesma, são caracterizados por pontuações altas nas dimensões 
(E), (C) e (O); e pontuações baixas em (N) e (A) (López- Núñez et al., 2020; Obschonka 
et al., 2013). Por forma a explicitar o perfil do empreendedor com base nestes 
resultados, foi elaborada a seguinte tabela: 
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Tabela 2 - Pontuações das dimensões Big Five para uma personalidade empreendedora  
(McCrae & Costa, 2008; López- Núñez et al., 2020; Obschonka et al., 2013) 

 

Extroversão (E)
Pessoa de fácil socialização (social), é enérgico, 

alegre e confiante.

Conscienciosidade (C)
Indivíduo com um bom autocontrolo, força de 

vontade, iniciativa e responsabilidade.

Abertura à experiência (O)

Sujeito que gosta de explorar, ir à descoberta, 

sair da sua zona de conforto, tem espírito aberto 

e é tolerante.

Neuroticismo (N)

Sujeito adaptado com pouca tendência a 

experienciar afetos negativos (tristeza, medo, 

embaraço ou vergonha).

Amabilidade (A)

Indivíduo desconfiado, calculista, manipulador, 

egoísta e distante. Tem atitudes arrogantes e 

narcisistas e tende a ser mais realista e racional.

Dimensões com pontuações baixas

Dimensões com pontuações altas

 

 

Por outro lado, quando o empreendedorismo é definido em termos de estatuto 
profissional, quando comparados com gerentes, assim como verificado na intenção 
empreendedora, os empreendedores obtiveram pontuações mais altas nas dimensões 
(C) e (O), e mais baixas em traços que refletem (N) e (A). Porém, numa meta-análise de 
23 estudos, não foi encontrada nenhuma diferença em (E) (entre gerentes e 
empreendedores) (Zhao & Seibert, 2006). 

Em modo conclusivo podemos então admitir que, numa perspetiva ampla 
(tendo por base os Big Five), o perfil empreendedor pode ser bem definido por: (1) 
elevadas pontuações em Extroversão, Conscienciosidade e Abertura à experiência, 
reconhecendo o empreendedor como um indivíduo social, enérgico, alegre, confiante, 
com um bom autocontrolo, força de vontade, iniciativa e responsabilidade, e que gosta 
de explorar, saindo da sua zona de conforto, sempre com espírito aberto e tolerância; 
(2) e por baixas pontuações em Neuroticismo e Amabilidade, caracterizando o 
empreendedor como um sujeito que se adapta e que tem pouca tendência a 
experienciar afetos negativos, que é desconfiado, calculista, manipulador, egoísta e 
distante, que possui atitudes arrogantes e narcisistas e pensamentos mais realistas e 
racionais. 
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4.3.2 Perspetiva específica 

 

A perspetiva específica tem como objetivo caracterizar o perfil empreendedor 
com base nos principais traços ou características da personalidade. De facto, o 
crescimento das descobertas pelos diversos estudiosos tem sido notório, dada a 
elevada importância por parte destes, de dar resposta à pergunta: Quais as 
características ou traços que formam o perfil empreendedor? 

Conceber uma definição verdadeira e exata deste perfil tem atravessado 
algumas dificuldades devido à complexidade da medição destes traços e à existência 
de divergências entre os vários pontos de vista sobre esta temática (Filion, 1988; 
Schumpeter, 1982). Assim, para uma melhor compreensão deste capítulo é necessário 
ter conta que: (1) os traços da personalidade que compõem o perfil de um 
empreendedor não são um consenso na literatura; (2) existe a necessidade de 
consolidar o entendimento dos termos que definem algumas das características pois, 
diferentes autores nomeiam os mesmos e também diferentes atributos utilizando 
nomes distintos. Neste sentido, apresentaremos, de seguida, os traços mais citados e 
reforçados pela literatura. 

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) 
define o empreendedor como um ser que demonstra segurança sobre si mesmo, que 
tem prazer na própria tomada de decisões e que gosta de fazer acontecer. A ambição, 
a adaptação a novas circunstâncias ou ambientes, a persistência nos seus propósitos, a 
resistência perante as adversidades, a facilidade relacional e de argumentação 
(levando os demais a acreditar e a seguir o que defende), são características que 
definem estes indivíduos. O empreendedor é atento ao que ocorre no mundo e ao seu 
redor, não tem medo de arriscar (mas analisa como pode minimizar os riscos), é 
responsável e também organizado (Miranda, 2016a).  

Outros estudos preliminares na área, indicam que os empreendedores 
possuem uma elevada necessidade de autonomia (Collins & Moore, 1964; Hornaday & 
Bunker, 1970), domínio (Sexton & Bowman, 1983), independência (DeCarlo & Lyons, 
1979), resistência (Mescon & Montanari, 1981), bem como uma baixa necessidade de 
apoio (Litzinger, 1965) e conformidade (Sexton & Bowman, 1983). Um dos estudos 
com maior impacto nesta temática é o de Sexton e Bowman (1985). Este destaca como 
traços principais a propensão para assumir riscos moderados, a tolerância à 
ambiguidade e o locus de controlo interno. Apresentamos, de seguida, uma breve 
explicação sobre estas três características. 

 

(1) Propensão para assumir riscos moderados 
 
Aquando da criação de uma nova empresa, o empreendedor enfrenta riscos de 

diversas naturezas como psicológica, financeira e social (Peters & Hisrich, 1989). 
Assumir riscos é exposto como um atributo que caracteriza o empreendedor e o 
empreendedorismo (Hisrich, 1990; Kihlstrom & Laffont 1979), uma vez que o esforço 
inerente à criação de um novo empreendimento se apresenta como arriscado pela 
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elevada taxa de fracasso dos novos negócios (Antoncic, 2003). Brockhaus (1980) define 
a propensão para correr riscos como a probabilidade percecionada de conquistar 
vantagens, ganhos ou lucros, relativamente à realização com sucesso das 
circunstâncias esperadas. Esta orientação é também definida como a inclinação para 
assumir ou evitar riscos (Sitkin & Weingart, 1995), ou ainda como a orientação que um 
individuo possui para se envolver e arriscar numa situação delimitada pela tomada de 
decisão (Rotter & Mulry, 1965), sendo que se considera os empreendedores como 
sujeitos com propensão moderada para aceitar riscos (Sexton & Bowman, 1985). Isto 
é, ainda que esta orientação seja considerada como uma característica clara do 
processo de empreendedorismo, estudos declaram que os empreendedores 
apresentam uma tendência para assumir riscos prudentes (Brockhaus, 1980). De Vries 
(1977) completam com a afirmação de que os empreendedores se afirmam como 
sujeitos que tomam riscos moderados, não simpatizando com riscos elevados. Não 
assumem riscos desgovernados, mas sim calculados. Têm uma visão diferente do risco, 
atingindo metas altas e inalcançáveis aos olhos dos demais. Alguns desses feitos foram 
conseguidos em recessões económicas, quando a maioria julgava estas ideias e timing 
como imprudentes (Scarborough, 2012). Ainda sobre o tamanho do risco, Caliendo e 
colaboradores (2010) defendem que a longevidade de uma empresa está também 
relacionada com as atitudes de risco do empreendedor. Sujeitos que mostram uma 
atitude de risco com médio alcance contribuem para um ciclo de vida empresarial 
superior aos que assumem riscos especialmente altos ou baixos. Assim, é possível 
concluir que a primazia por riscos moderados está associada de forma positiva ao 
empreendedorismo, ao passo que níveis extremos desta propensão se exibem como 
um conexo negativo (Antoncic et al., 2018). É preciso ter em consideração que, 
assumir o risco é uma característica oscilante uma vez que se altera consoante a 
situação ou circunstância (Antoncic, 2003). 

 
(2) Tolerância à ambiguidade (TA) 

 
Estudos revelam que os empreendedores com uma elevada intenção para 

empreender possuem pontuações de escala mais altas neste traço específico (De Pillis 
& Reardon, 2007; López-Núñez et al., 2020). Um cenário ambíguo dá-se quando existe 
informação insuficiente para estruturar uma situação (Koh, 1996). A definição de 
toletância à ambiguidade (TA) foi elaborada originalmente como uma variável da 
personalidade emocional e percetual (Frenkel-Brunswick, 1949). Budner (1962) definiu 
este conceito como a tendência para percecionar situações ambiguas como desejáveis, 
e Mclain (1993) acrescentou informação contextual indicando TA como “um conjunto, 
desde a rejeição à atração, de reações de estímulos percebidos como desconhecidos, 
complexos, dinamicamente incertos ou sujeitos a múltiplas interpretações opostas” 
(Mclain, 1993, p. 184). TA estabelece-se então como a capacidade de dar resposta, de 
forma positiva, a situações ambíguas; sendo que um sujeito com alta tolerância à 
ambiguidade pode apresentar-se com confiança na tomada de decisão, perante um 
ambiente ambíguo, sem que para isso necessite de procurar por mais conhecimento 
ou informação (Teoh & Foo, 1997). Sexton e Bowman (1985) defendem que esta 
característica pode ser vista como um continuum com dois extremos: de um lado a 
ambiguidade é entendida como temível, stressante e indesejável, e do outro é 
percecionada como uma meta desafiadora, ambicionável e desejável. O sujeito 
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intolerante, que se deixa consumir pela ansiedade e stress, provocados por uma 
situação ambígua, apresenta uma tendência de resposta mais precipitada, podendo 
elaborar soluções antes das informações adequadas estarem disponíveis para uma 
resolução do problema de forma mais apropriada (Smock, 1955). Por outro lado, a 
tomada de decisão do indivíduo tolerante é oposta, pois este não sente necessidade 
de minimizar a exposição a uma situação desta natureza (Sexton & Bowman, 1985). 

A capacidade de resistir a situações ambíguas tem vindo a ser correlacionada 
com a intenção empreendedora, uma vez que a faculdade de exercer ações 
empreendedoras exige tomadas de decisão constantes com base em informações 
escassas e diminutas (McMullen & Shepherd, 2006). Pesquisas indicam também que 
indivíduos com alta TA denotam de uma predisposição maior para desenvolverem 
conceções mais criativas e inovadoras (Teoh & Foo, 1997; Tuckman, 1966).  

 

(3) Locus de controlo interno 

Locus de controlo define-se como a medida em que uma pessoa compreende 
os acontecimentos da sua vida como estando sob o seu controlo interno, ou como fora 
do seu controlo – isto é, de forma externa, onde os acontecimentos são percebidos 
como não relacionados com as ações próprias (Sexton & Bowman, 1985). O 
desenvolvimento da construção de locus de controlo, foi elaborada por Rotter (1966). 
Este defende que o indivíduo orientado de forma "interna" acredita que possui 
influência sobre os resultados através das suas habilidades, capacidades e esforços. Em 
alternativa, o individuo orientado de modo "externo" admite que forças fora do 
controlo próprio determinam os resultados. 

O locus de controlo interno e o comportamento empreendedor apresentam 
uma associação com validade bastante forte. De facto, na maioria das definições 
abordadas sobre o conceito de empreendedor, parecem estar relacionadas com a 
abordagem do empreendedor enquanto iniciador, que não dependente de outros e 
que é encarregue da responsabilidade pelo seu próprio bem-estar (McClelland, 1961). 
É possível concluir que os potenciais empreendedores têm maior probabilidade de 
possuir um locus de contorno interno do que externo, dado que o risco e a capacidade 
de mover os resultados estão inerentes à decisão de iniciar um novo empreendimento 
(Brockhaus, 1982).  

A identificação do locus de controlo interno como um possível traço 
empreendedor estimulou numerosos estudos empíricos, sendo que, no decénio da 
época de 70, os resultados dos estudos foram geralmente positivos (Jennings & 
Zeithaml, 1983), mas na década de 80 os resultados passaram a ser mistos (Mueller & 
Thomas, 2001). Acredita-se que estes resultados inconclusivos tenham tido origem na 
medida original de Rotter, pois esta apresenta-se como multidimensional e nem todas 
as duas dimensões aparentaram predizer, de igual forma, o comportamento 
empresarial (Shaver & Scott, 1991). Ainda assim, diversos estudos anteriores e mais 
recentes defendem que empreendedores pontuam significativamente mais a nível de 
controlo interno do que outros grupos, ou que indivíduos com níveis elevados de 
intenção para empreender tendem a apresentar um locus de controlo interno alto em 
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comparação aos que não apresentam tais intenções (Brockhaus, 1982; Shapero & 
Sokol, 1982) (consultar artigos mencionados por Mueller & Thomas, 2001).  

Para além destas, existem muitas outras características da personalidade 
frequentemente conferidas aos empreendedores em investigações académicas. Destas 
salientamos as qualidades notáveis na tomada de decisões, a inteligência emocional, a 
autoconfiança e independência, a missão, propósito e valores claros a serem 
compartilhados e vendidos a outros, a honestidade, a espiritualidade e a ética, a 
liderança, o trabalho árduo e a paixão pelo empreendimento (Alstete, 2008; Baum & 
Locke, 2004; Boren, 2010;  Cox & Jennings, 1995; Cutting & Kouzmin, 2000; De Jong & 
Den Hartog, 2007; Goleman, 1995; Hisrich & Grachev, 1995; Dafna, 2008; Kriger & 
Hanson, 1999; Machan, 1999; Makhbul & Hasun, 2011; Reijonen, 2008; Say, 1971; 
Salovey & Mayer, 1990; Thompson, 1999). Neste contexto evidenciamos os trabalhos 
de Kuratko e Hodgetts (1998) e Scarborough (2012) – disponibilizámos no Anexo 5 
duas tabelas resumo das características identificadas por estes autores.  

Perante a diversidade de interpretações acerca dos traços que compõem o 
perfil empreendedor, foram surgindo algumas revisões sistemáticas da literatura. 
Destacamos para este efeito, o trabalho realizado por Filardi e Fischmann (2014). 
Neste estudo é possível perceber a evolução das características do empreendedor 
desde 1983 até 2014 (denominado de período contemporâneo pelos autores), 
complementando, deste modo, o trabalho elaborado por Kuratko e Hodgetts (1998), 
que descreveram o avanço desta temática de 1848 a 1982 (período tradicional).  

Da investigação concebida por Filardi e Fischmann (2014) resultou o gráfico 
representado na figura 3. Este indica-nos que, no período contemporâneo, as 
características mais citadas foram a proatividade (presente em 23 anos da amostra), a 
capacidade de inovação (22 anos), a propensão para assumir riscos moderados (20 
anos), e a criatividade (18 anos). Esta última, comprova a necessidade gradual que o 
empreendedor tem vindo a sentir ao longo dos tempos em diferenciar-se da 
concorrência existente, que tem vindo a aumentar também pelo processo de 
globalização e abertura da economia de muitos países. 

 

 

Figura 3 - Características mais citadas do Perfil Empreendedor Contemporâneo (Filardi & 
Fischmann, 2014). 
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Com o desenvolvimento da inserção mundial e enfraquecimento progressivo 
das barreiras linguísticas e geográficas, chegou a oportunidade de tornar os negócios 
virtuais. Estas exigências de mercado e regras mutáveis e imprevisíveis, incitaram um 
empreendedor mais visionário, perseverante e flexível. O comprometimento com a 
agregação de valor, tanto a nível social como ambiental, também tem vindo a 
evidenciar-se no perfil empreendedor, devido à necessidade de adaptação empresarial 
às imposições de uma sociedade que se apresenta ainda mais participativa. Os autores 
referem também que os termos utilizados para definir estas características, têm 
sofrido uma evolução notória, onde a descrição do empreendedor passa de 
“agressivo” para “motivado”, “orientado a resultados” para “objetivo”, e daquele que 
“domina” para aquele que “controla”. Estas mudanças diminutas demonstram a 
preocupação gradual com a imagem que passam de si próprios aos seus clientes e 
restantes stakeholders. Por último, e de forma global, ao observar a figura acima é 
possível compreender que o empreendedor denota, neste período contemporâneo, de 
um perfil menos técnico e mais direcionado para uma face comportamental e 
relacional, o que vai ao encontro do valor acentuado deste tipo de performance nos 
negócios modernos (Filardi & Fischmann, 2014). 

Sentimos necessidade de realçar os resultados da pesquisa de Filardi e 
Fischmann (2014), acerca da evolução das características desde o período tradicional, 
retratado por Kuratko e Hodgetts (1998), até ao período contemporâneo. A 
representação deste progresso da literatura sobre a temática explorada, encontra-se 
na Figura 4. 
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Figura 4 - Evolução das 10 características mais citadas do Empreendedor Tradicional (Filardi & 
Fischmann, 2014). 

 

O gráfico representado na figura acima, explicita-nos como as características 
(das dez mais citadas até 1982) se encontram atualmente em termos de citações. Este 
mostra-nos quais as características que prevaleceram mesmo diante de um mercado 
mais desperto, ativo e exigente; quais se ergueram e estabeleceram; e quais 
desvaneceram com a evolução da ação empreendedora. Podemos concluir assim que, 
a proatividade (de 2 citações passou para 23), a inovação (de 4 para 22) e a propensão 
para assumir riscos (de 7 para 20), foram as três características que revelaram um 
crescimento com mais vigor, o que vai de acordo com o aumento da incerteza da 
economia neste período contemporâneo face ao período passado. Os autores 
salientam que estas três características são de um âmbito de relacionamento externo, 
o que fortalece a importância do empreendedor criar e aprimorar boas relações com o 
ambiente que o rodeia. Por outro lado, características como a necessidade de controlo 
e de realização, viram a sua pertinência reduzida, o que indica uma predisposição para 
a delegação, bem como um cerne na realização coletiva, oposta à realização individual. 
De um modo global, traços relacionados ao próprio indivíduo não demonstraram um 
crescimento tão acentuado como aqueles que gratificam o relacionamento externo 
(Filardi & Fischmann, 2014). 

 

4.4 Conclusão 
 

Perfazendo a compreensão deste capítulo, distinguimos o empreendedor como 
um sujeito capaz que dispõe de um conjunto de competências entre as quais 
destacamos as características psicológicas do próprio. Na literatura são identificadas 
duas principais perspetivas da análise destas características. No entendimento dos Big 
Five, o empreendedor regista elevadas pontuações em Extroversão, Conscienciosidade 
e Abertura à experiência; e baixas pontuações em Neuroticismo e Amabilidade. Num 
ponto de vista mais específico, são numerosas as características identificadas pelos 
estudiosos, não existindo por isso, um consenso no que respeita à criação do perfil 
empreendedor.  
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Capítulo 5: Mindset empreendedor 
 

5.1 Introdução 
 

Diversos são os estudos que identificam o mindset empreendedor como um 
dos principais fatores do sucesso empreendedor. Neste capítulo pretendemos abordar 
a definição deste conceito, bem como os principais elementos que o constituem. 

 

5.2 Definição de Mindset empreendedor  

  
Segundo McGrath e MacMillan (2000) o mindset empreendedor é a forma de 

pensar acerca dos negócios, com foco e apreensão dos benefícios da incerteza. A 
incerteza apresenta-se como um fenómeno de compreensão decorrente da 
incapacidade de conferir probabilidades a episódios posteriores, principalmente graças 
à escassez de informações das relações de causa-efeito (Hoskisson & Busenitz, 2001). 
Como já abordado, a incerteza organizacional engloba conceitos como o risco e a 
ambiguidade (Priem et al., 2002), sendo que organizações que possuem a capacidade 
de lidar com a incerteza, podem tributar para uma vantagem competitiva (Brorström, 
2002).  

Para uma melhor compreensão da definição de mindset empreendedor, é 
apresentada, de seguida, uma tabela elaborada por Naumann (2017) que reúne as 
diferentes definições do conceito presentes na literatura. 
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Tabela 3 - Principais definições de mindset empreendedor (Naumann, 2017) 

 

 

Neste capítulo pretende-se caracterizar o mindset empreendedor, destacando 
alguns dos pontos mais abordados pela literatura: reconhecimento de oportunidades, 
metacognição, orientação para o crescimento e capital psicológico. 

 

5.3 Reconhecimento de oportunidades  
 

McGrath and MacMillan (2000) afirmam que indivíduos que exibem um forte 
sentido empreendedor, demonstram igualmente um forte mindset. Neste sentido 
identificaram cinco características determinantes do mindset empreendedor. Os 
empreendedores comuns: 

(1) Ficam atentos e procuram apaixonadamente por novas oportunidades que lhes 
permitam lucrar através das mudanças e disrupções no modo como o negócio é 
feito, ou mesmo, através da criação integral de um novo modelo de negócio 
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(representando um maior impacto). Estes novos modelos de negócio 
revolucionam as receitas, os custos e as operações ao nível empresarial e, por 
vezes, ao nível de toda a indústria ou setor de atividade. Os autores reforçam 
ainda a importância do surgimento da internet no âmbito das oportunidades 
percebidas, onde os investidores interpretam este potencial como forma de 
transformar virtualmente, e de forma lucrativa, todos os aspetos da vida 
económica (McGrath & MacMillan, 2000). O reconhecimento de oportunidades 
empreendedoras é uma atividade-chave de criação de riqueza (Ireland et al., 
2003), sendo que estas são encontradas em mercados onde novos produtos, 
serviços, matérias-primas ou métodos podem ser penetrados e vendidos a um 
preço superior ao seu custo de produção (Shane & Venkataraman, 2000). 
Shane e Venkataraman (2000) dizem que apenas um fragmento de uma 
população reconhecerá uma dada oportunidade empreendedora, já que as 
oportunidades não são igualmente reconhecíveis por todos os indivíduos 
(Hayek, 1945). Condições e assimetrias de informação no mercado, abastecem, 
por norma, oportunidades de empreendedorismo (Ireland et al., 2003), como 
mudanças demográficas, sociais, surgimento de novos segmentos de mercado 
ou mudanças nas regulamentações governamentais (Morris, 1998). Deste 
modo, aqueles que possuem agilidade empreendedora são aqueles que 
identificam quando novos bens ou serviços se tornam viáveis, ou quando 
produtos e serviços já existentes se tornam inesperadamente valiosos para os 
consumidores. A prontidão empreendedora resulta num clarão repentino de 
visão, que por sua vez estimula a busca de oportunidades empreendedoras, o 
desenvolvimento de uma cultura e de uma liderança empreendedora – ou seja, 
a visão dos empreendedores influencia a procura por mercados nos quais essa 
visão possa ser aplicada através de novos bens ou serviços (Hitt, 2000; Ireland 
et al., 2003). 

(2) Procuram oportunidades com enorme disciplina e agem sobre elas, não se 
limitam a estar em alerta. Muitos chegam a criar um inventário ou registo de 
oportunidades não exploradas, certificando-se que as reveem regularmente e 
que apenas tomam ação quando existe necessidade, fazendo investimentos 
somente quando o meio competitivo for atrativo e a oportunidade for madura 
e adequada (McGrath & MacMillan, 2000). Dispor todas as oportunidades num 
registo torna-as visíveis para toda a empresa, possibilitando o uso das mesmas 
por departamentos distintos, assim que estes possuam os recursos necessários 
para essa prática. Certas oportunidades podem ainda revelar-se como mais 
valiosas para unidades específicas (Ireland et al., 2003). 

(3) Escolhem apenas as melhores oportunidades e evitam esgotar-se a si próprios 
e às suas organizações por meio da perseguição de cada opção 
exaustivamente. São brutalmente disciplinados a limitar o número de projetos 
que seguem, aproveitando apenas um portefólio de oportunidades 
estritamente controlado e adequado para os diferentes estágios do 
desenvolvimento organizacional. Associam, de forma rígida, a sua estratégia 
com a sua escolha de projetos ao invés de diluir os seus esforços numa 
perspetiva mais ampla (McGrath & MacMillan, 2000). Assim, visando um 
comportamento estratégico, as oportunidades só podem ser procuradas 
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quando a empresa tem as capacidades necessárias para as colocar em prática 
(Carolis, 2002). 

(4) Focam-se na execução adaptável. Tomam ação em vez de analisar 
constantemente e “eternamente” novas ideias, e são capazes de mudar o rumo 
à medida que a oportunidade real e a forma de a exploram evoluem (McGrath 
& MacMillan, 2000). 

(5) Encarregam-se de todos aqueles que estão no seu domínio. Os 
empreendedores envolvem muitas pessoas na procura de uma oportunidade, 
façam elas parte ou não de uma mesma organização, criando e sustentando 
redes de relações que os auxiliem neste processo. Tiram partido de recursos e 
da inteligência própria e de outros, para oferecer e ajudar essas pessoas a 
alcançar, igualmente, os seus objetivos individuais (McGrath & MacMillan, 
2000). 

 Para Ireland et al (2003), um dos componentes do mindset empreendedor 
implica a envolvência num enquadramento empreendedor, onde o potencial de 
criação de riqueza deste tipo de mindset, aumenta quando é aplicada num contexto de 
estrutura empreendedora. Esta estrutura abrange a definição de objetivos, a criação 
de um registo de oportunidades e a determinação do momento articulado ao 
lançamento da estratégia exploratória de uma oportunidade empreendedora. As 
definições dos objetivos não são apenas incrementais, estes permitem que as 
diferentes partes entendam o processo e os resultados que daí advém, esforçando-se 
para alcançar e procurar oportunidades empreendedoras. Os autores reforçam 
também a importância do uso consistente desta estrutura empreendedora em todos 
os projetos. Esta visão vai ao encontro da linha de pensamento acerca do mindset 
empreendedor apresentado anteriormente por McGrath e MacMillan (2000). 

Haynie e colaboradores (2010) descrevem o empreendedor como um 
“estrategista motivado”, fazendo referência à frase de Fiske e Taylor (1991, p. 13): “um 
pensador totalmente envolvido, que tem múltiplas estratégias cognitivas disponíveis e 
escolhe entre elas com base em objetivos, motivos e necessidades”. Assim, perceberá 
se deve ou não tomar ação perante as oportunidades por ele percebidas (McMullen & 
Shepherd, 2006).  

Segundo Mullins (2017), os empreendedores exibem seis linhas ou formas de 
pensamento e ação que se encontram no núcleo dos seus esforços empreendedores: 
Nesta lógica, realçamos aquelas que demonstram como um empreendedor de sucesso 
perceciona as oportunidades do mercado. 

(1)“Sim, nós conseguimos”: o empreendedor apto para alcançar o sucesso 
mostra-se disponível para dar resposta a uma procura, mesmo quando não reúne as 
condições ou competências necessárias para o realizar. Na ótica de Mullins (2017), 
empreendedores de sucesso primeiro disponibilizam-se para fazer o proposto e só 
depois descobrem como o vão fazer;  

(2)“Implorar, pedir emprestado ou roubar”: empreendedores de sucesso não 
têm, obrigatoriamente, de possuir todos os recursos (sejam eles financeiros ou 
materiais) para desenvolver uma ideia ou modelo de negócio. Estes sujeitos apenas 
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necessitam de uma ideia para começar o seu negócio, e não deixam que a escassez de 
recursos os impeça de tal objetivo. Ao invés de desistirem, se lamentarem ou ficarem 
estagnados, arranjam estratégias para “implorar” ou pedir “emprestado” o que 
necessitam a entidades ou pessoas que possuem esses recursos. A falta de recursos, 
para um empreendedor apto para o sucesso, não o impede de iniciar ou progredir a 
sua ideia;  

(3) “Pensar de forma específica e não amplamente”: o empreendedor, deve 
pensar grande, mas de forma restrita, percecionando pequenas oportunidades que aos 
olhos de muitos são desvalorizadas. Empreendedores de sucesso aproveitam 
oportunidades, por mais pequenas que se revelem, pois estes conseguem percecionar, 
com a sua ambição, no que esta pequena oportunidade se pode vir a tornar;  

(4) “‘Não’ é algo à espera de se tornar um ‘Sim’”: empreendedores de sucesso 
encaram os eventos negativos ou rejeições como algo passageiro, acreditando que, 
com o tempo, conseguirão alcançar o que desejam. Ao invés de ficarem estagnados 
pelas consequências daquilo que não ocorreu como planeado, agem e vão atrás 
daquilo a que se propuseram, mesmo que isso implique quebrar as regras de como as 
coisas são normalmente feitas. “Não” não é uma resposta aceitável para estes 
empreendedores, e por isso eles procuram uma forma de conseguir transformar esta 
rejeição num “Sim". Estão cientes do valor da persistência e por isso mantém-se 
focados apesar das contrariedades ou dificuldades que surgem no processo.  

 

5.4 Metacognição 
 

Um estudo de Haynie e colaboradores (2010), procurou investigar os 
fundamentos do mindset empreendedor, ao associar os processos cognitivos, já antes 
estudados, aos processos cognitivos superiores. Assim, desenvolveram um modelo 
metacognitivo do mindset empreendedor, na tentativa de explicitar o 
desenvolvimento de estratégias metacognitivas num ambiente desafiante. Antes de 
percebermos o modelo defendido por estes autores, é relevante perceber o conceito 
de metacognição. 

 Metacognição é um conceito instaurado por John Flavell, que se apresenta de 
forma simplista como “pensar sobre o pensamento”. É o conhecimento que o 
individuo tem sobre os seus próprios processos cognitivos, conhecidos como 
pensamentos, a capacidade de controlar os processos dos mesmos através de variadas 
estratégias (como são exemplos a organização, a monitorização e a adaptação), de 
refletir sobre as tarefas ou processos próprios que realiza, e de selecionar e utilizar as 
estratégias adequadas úteis nas interações próprias. De forma resumida, a 
metacognição distingue-se como o processo de formular estratégias com o objetivo de 
realizar uma escolha, sendo que o individuo entende sobre as suas próprias 
motivações, suposições, pontos fortes e fracos, e consegue estar mais consciente de si 
próprio, refletir, planear e ser estratégico, com uma maior propensão para a 
formulação e avaliação de alternativas para processar as diferentes tarefas e ainda 
uma maior sensibilidade e recetividade ao feedback do ambiente (Flavell, 1979; Flavell, 
1987; Melot, 1998; Guterman, 2002). Estudos de Staw & Boettger (1990) e Staw e 
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colaboradores (1981) demonstraram que a obtenção de uma maior consciência 
metacognitiva, assim como uma aplicabilidade de estratégias metacognitivas, estão 
relacionadas à capacidade de um individuo fazer opções mais apropriadas, 
dependendo das suas motivações e do seu contexto (Staw & Boettger, 1990; Staw et 
al., 1981). 

 Desta forma, a metacognição é um processo de ordem superior, que se foca 
numa maior consciência sobre o controlo do um indivíduo sobre os pensamentos de 
avaliação, julgamento e decisão (Haynie et al., 2010). Sendo este um processo, a 
metacognição não é um traço, mas sim uma resposta dinâmica, podendo por isso ser 
melhorada através da experiência e do treino. Esta ideia tem sido fundamentada por 
alguns autores, devido à metacognição ser um processo, que se pode aprimorar com o 
treino, e que faz com que o empreendedor consiga, através da pedagogia, avançar e 
melhor o seu pensamento adaptável (Nelson, 1996; Mevarech, 1999; Schmidt & Ford, 
2003).  

 Quanto ao mindset empreendedor, autores como Haynie e colaboradores 
(2010) identificam os processos metacognitivos como importantes, nomeadamente 
em ambiente dinâmicos e incertos, como aqueles que os empreendedores 
normalmente enfrentam. Sendo que estes ambientes estão em constante mudança, os 
indivíduos precisam de adaptar as suas respostas cognitivas e desenvolver estratégias 
para responder ao ambiente, sendo que, objetivos difíceis e específicos aumentam a 
atividade de procura de estratégias de um indivíduo (Earley et al., 1989). Perante um 
ambiente de incerteza, o empreendedor é capaz de identificar e explorar novas 
oportunidades devido às suas habilidades cognitivas que lhes consentem a atribuição 
de significado a ocasiões divididas e ambíguas (Alvarez & Barney, 2017). Contudo, um 
empreendedor que consiga pensar sobre as suas estratégias e elaborar melhor a sua 
linha de pensamento, adaptando o mesmo a cada oportunidade, utiliza assim uma 
maior consciência sobre si e o seu meio. O mindset empreendedor tem por base a 
adaptabilidade cognitiva que se define como a capacidade de ter cognições 
(pensamentos) dinâmicas, flexíveis e autorreguladas em ambientes dinâmicos e 
incertos, de modo a alcançar resultados de sucesso, ao utilizar cognições adaptáveis 
(Krauss et al., 2005; Haynie et al., 2010). 

 Um fator chave de sucesso no desempenho de tarefas empreendedoras é a 
adaptabilidade (Ireland et al., 2003; Shepherd et al., 2007; Haynie et al., 2010). Alguns 
estudos indicam-nos que a consciência metacognitiva está positivamente relacionada à 
tomada de decisão adaptável, conceito que tem sido falado ao longo desta introdução 
(Schraw & Sperling, 1994; Batha & Carroll, 2011; Haynie et al., 2010).  

 Foi com base na metacognição que Haynie e colaboradores (2010) 
desenvolveram o modelo metacognitivo do mindset do empreendedor, que visa 
elucidar como se pode fundamentar e formular o mindset empreendedor, com foque 
no metacognitivo. Este modelo é um processo interativo e constituído por cinco fases 
essenciais.  
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Figura 5 - Modelo metacognitivo do mindset do empreendedor (Haynie et al., 2010) 

 

 Será exposto, de seguida, o nosso entendimento acerca das etapas que 
constituem o presente modelo com base em Haynie e colaboradores (2010) e nos 
restantes autores mencionados no artigo “A situated metacognitive model of the 
entrepreneurial mindset” que sustentam a ótica apresentada. 

 A Etapa 1, caracterizada pela interação do contexto ambiental e da motivação 
do indivíduo, conclui que as motivações individuais e o ambiente, são uma parte 
importante na influência, no desenvolvimento e na seleção de estratégias cognitivas 
(Haynie et al., 2010). A motivação de um empreendedor direciona a atenção do 
mesmo para pistas contextuais que sinalizam mudanças naquele ambiente – que, num 
contexto empreendedor, podem representar oportunidades. Assim, a motivação 
influencia a forma como o ambiente é percebido e interpretado. Ao mesmo tempo o 
ambiente pode influenciar a motivação do individuo – por exemplo, num ambiente 
hostil as pessoas tendem a tomar decisões que evitem perdas, enquanto num 
ambiente generoso procuram por ganhos. Ou seja, estamos perante uma relação 
bidirecional, onde a motivação influencia a forma como o ambiente é percecionado e 
interpretado e o ambiente influencia a forma como a pessoa pensa e a sua motivação; 
influenciam-se mutuamente. Assim, o modelo do mindset empreendedor de Haynie et 
al (2010) descreve o processo metacognitivo como resultado, de uma parte inicial, dos 
efeitos conjuntos do ambiente do indivíduo, e das motivações do mesmo, visto que 
não é possível se dissociar o ator do seu contexto. 

 Em continuidade, e já na Etapa 2, caracterizada pela ativação da consciência 
metacognitiva, esta representa um nível geral de consciência que o individuo possui 
em relação às suas próprias cognições focadas para realizar determinada tarefa 
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empreendedora (como conceber a ideia empreendedora, adquirir recursos, testar o 
modelo de negócio, entre outras) (Haynie et al., 2010). A consciência metacognitiva é 
aumentada ou diminuída com base na perceção que o individuo tem da novidade, 
incerteza e dinamismo, acerca da tarefa a realizar – quando a novidade percebida, a 
incerteza e o dinamismo associados à tarefa empreendedora aumentam, a consciência 
metacognitiva também aumenta. Os aumentos da consciência metacognitiva tornam 
mais provável que o empreendedor faça uso de mais recursos metacognitivos para 
formular e avaliar estratégias alternativas múltiplas que lhe permitam processar a 
tarefa empreendedora e determinar as ações mais prováveis de produzir o resultado 
desejado. Isto é, aumentos na consciência cognitiva, resultam na formulação de mais 
estratégias que, por sua vez, auxiliando na escolha daquela que melhor se adequa à 
realização da tarefa empreendedora com sucesso. Por norma, os empreendedores 
possuem uma consciência metacognitiva elevada, uma vez que as tarefas 
empreendedoras são caracterizadas em termos de alta incerteza, novidade (novos 
produtos, mercados, organizações) e inseridas num ambiente dinâmico (de rápida 
mudança). Porém, algumas das tarefas empreendedoras podem ser percebidas, pelo 
empreendedor, como rotineiras, claramente definidas e estáveis, o que desencadeia 
uma diminuição da consciência metacognitiva em resposta a essas tarefas.  

 Quanto à Etapa 3, esta é caracterizada pelos recursos metacognitivos 
fundamentais. Existem dois tipos de recursos metacognitivos que desempenham 
papéis cruciais na formulação de estratégias metacognitivas para alcançar um 
resultado desejado da tarefa empreendedora em questão, são estes o conhecimento 
metacognitivo e a experiência metacognitiva.  

 O conhecimento metacognitivo, refere-se à compreensão consciente e 
cognitiva de pessoas, tarefas e estratégia. O conhecimento metacognitivo das pessoas 
reflete perceções acerca das competências, pontos fracos e sobre a forma de pensar, 
tanto alheias como do próprio individuo. O conhecimento metacognitivo de tarefas 
refere-se à natureza das informações adquiridas por um indivíduo em relação a uma 
atividade específica (exemplo: calcular fluxos de caixa); e influencia o modo como a 
informação é utilizada em diversos contextos ou objetivos. O conhecimento 
metacognitivo da estratégia refere-se aos procedimentos para garantir que uma 
estratégia cognitiva seja apropriada para atingir algum objetivo desejado. 

 A experiência metacognitiva representa um “stock de recursos cognitivos”, 
representativos das experiências de natureza afetiva, intuições e emoções do 
empreendedor, que podem ser usadas no processo de formulação de uma estratégia 
metacognitiva para realizar um resultado desejado. Estas experiências metacognitivas 
surgem durante a vida quotidiana, são mais facilmente interpretas com a idade e 
experiência e permitem que os empreendedores desenvolvam uma melhor 
interpretação do seu mundo social (exemplo: ocorrem quando um empreendedor tem 
a sensação de que um objetivo é difícil de alcançar ou de como as ações 
provavelmente se desenrolarão). 

 A Etapa 4, caracteriza-se pela formulação da estratégia metacognitiva, isto é, 
avaliar as várias opções, alternativas que tenho, para realizar determinada tarefa. A 
forma como tu escolhes (o esforço) as estratégias que consideras mais adequadas tem 
a ver quanto é que tu desejas alcançar aquele objetivo (a tua motivação e o ambiente 
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voltam a estar aqui relacionados). Quando maior o uso de estratégias metacognitivas 
por parte do empreendedor, mais desejável será o resultado para a tarefa 
empreendedora relativos à motivação empreendedora e ao ambiente percebido. 

 Por último a Etapa 5, identifica-se pelos mecanismos de monitorização 
metacognitiva e feedback de desempenho. Nesta última fase, realiza-se um processo 
de procura e uso de feedback para reavaliar, adaptar motivações, recursos 
metacognitivos e a formulação de estratégias metacognitivas adequadas para avaliar o 
que correu bem e o que correu menos bem sobre a minha ação. 

 Sendo assim, podemos dizer que este modelo metacognitivo, que incide sobre 
o funcionamento e desenvolvimento do mindset de um empreendedor, foca-se no 
aumento da consciência que o mesmo deve ter na interação com o meio, assim como 
de si, do seu pensamento e das suas experiências passadas. Esta abordagem foca-se no 
pensar sobre como enquadrar a tarefa empreendedora, que irá definir um leque de 
alternativas, e das quais o empreendedor selecionará uma resposta, de forma 
consciente e “pensada” (Haynie et al., 2010).  

 A maior parte dos modelos encontrados na literatura, que fazem uso de 
roteiros, ideias pré-concebidas, pensamento contrafactual e o uso de padrões de 
experiência, acabam por não deixar caminho para o desenvolvimento do pensamento, 
da interpretação, de uma maior variedade e mais diversificada de possibilidades dos 
quais o empreendedor deve adotar no seu ambiente (Haynie et al., 2010). Existe assim 
a necessidade de o individuo proceder a uma reflexão sobre si mesmo, com o objetivo 
de ter uma perceção de quais as competências que possui, e quais pode melhorar e 
aumentar (Miranda, 2016a). 

 

 

5.5 Orientação para o crescimento 
 

 Uma mentalidade é a teoria implícita de um indivíduo sobre as suas próprias 
habilidades intelectuais, tornando-se relevante por afetar a motivação de uma pessoa 
(Dweck, 2000). Existem duas visões acerca da mentalidade própria: (1) aqueles que 
percecionam a sua mentalidade e a de outros como fixas, admitindo que traços 
humanos como inteligência, personalidade e moralidade são estáticos e que por isso 
não há muito a ser feito a respeito disso – possuem a visão de que alguns são 
vencedores e outros não, preocupando-se apenas se nasceram ou não com boas 
características/traços; (2) aqueles que percecionam a sua mentalidade com 
crescimento, aceitando que a aprendizagem e a experiência possibilitam o 
desenvolvimento e a mudança do comportamento das pessoas, de forma significativa 
(Murphy & Dweck, 2016). Num estudo que teve como objetivo investigar a relação 
entre a mentalidade e o envolvimento do aluno no curso introdutório à comunicação, 
a sua apreensão de falar em público e competência de comunicação interpessoal, 
conclui que: os alunos com uma mentalidade projetada para o crescimento tendem a 
responder ao fracasso com base em ações e estratégias para melhorias; e que, por 
outro lado, os alunos com uma mentalidade fixa tendem a perder a persistência, a 
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exibir uma descida no desempenho, culpabilizando-se a si próprios (Nordin & 
Broeckelman-Post, 2019). Isto faz-nos pensar no quão importante será o mindset, não 
apenas quanto ao empreendedorismo, mas a qualquer ser humano. 

 A mente empreendedora está associada à criatividade e inovação (Moreau & 
Engeset, 2016; Karwowski, 2014), sendo que um sujeito que tem uma mente 
empreendedora é uma pessoa que possui a capacidade de identificar oportunidades, 
desenvolver novas ideias e descobrir novas visões acerca das oportunidades e 
problemas, bem como encontrar formas criativas de os resolver (Benedict & Venter, 
2010; Khosla, 2002). Autores descrevem este conceito como uma perspetiva orientada 
para o crescimento, com base na flexibilidade, criatividade, inovação contínua e 
renovação. Possuir esta mentalidade é um ativo individualista e coletivo, revelando-se 
como significativo para empreendedores individuais (Ireland et al., 2003). Na 
interpretação de Haynie e colaboradores (2010), a mentalidade empreendedora 
apresenta-se como a capacidade que uma pessoa tem de ser dinâmica, flexível e 
autorreguladora em ambientes incertos e dinâmicos, o que vai ao encontro da ideia 
anteriormente exposta, de que uma mentalidade projetada para o crescimento 
assume processos metacognitivos responsáveis por integrar como alguém sente, 
reflete e adapta estratégias para pensar acerca de uma ação empreendedora. Heslin e 
Vandewalle (2008) assim que os indivíduos com uma mentalidade de crescimento 
tendem a utilizar estratégias cognitivas de "ordem superior" e a adaptar-se mais 
facilmente ao stress. 

 Neste sentido, é possível afirmar que a mentalidade empreendedora de uma 
pessoa está diretamente relacionada com o próprio desenvolvimento pessoal, sendo 
que o processo de aprendizagem inerente a esta mentalidade, impulsiona o 
desenvolvimento de novos comportamentos, atitudes e crenças, que levam a decisões 
sobre praticar e desenvolver os seus conhecimentos e habilidades empreendedoras 
(Hultén & Tumunbayarova 2020). Percebemos assim que o que atrai as pessoas para o 
empreendedorismo é o facto de possuírem uma mentalidade propícia para isso, e o 
que os torna bons a empreender é o conjunto de competências que possuem (Davis et 
al., 2016). 

 

5.6 Capital psicológico 
 

Al Issa (in press) encontrou resultados significativos entre o capital psicológico 
e o sucesso empreendedor. Este autor valida o interesse de um empreendedor possuir 
uma mentalidade positiva em relação a si próprio e ao ambiente, afirmando que um 
desenvolvimento psicológico positivo apresenta resultados fulcrais no comportamento 
empreendedor.  

O capital psicológico, também denominado de PsyCap na literatura, faz uso de 
recursos psicológicos positivos de natureza cognitiva (Avey et al., 2010; Casad, 2015), e 
pode ser definido como um estado (state-like) de desenvolvimento psicológico positivo 
que um indivíduo dispõe (Luthans et al., 2007). O conceito de estado é bastante 
reforçado nesta temática visto que o PsyCap não diz avaliar traços de personalidade 
mas sim estados emocionais que possam ser alterados (Wright & Quick, 2009). É de 
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realçar que estes estados não são momentâneos ou situacionais; estão abertos ao 
desenvolvimento aquando do surgimento de uma intervenção ou sugestões 
contextuais (Avey et al., 2006; Luthans et al., 2007). Luthans e colaboradores (2004), 
declaram que o capital psicológico é direcionado para a premissa de “quem somos” e 
“em quem nos tornamos”, contrariamente ao capital humano (que se foca em “o que 
sabemos”) e capital social (que destaca “quem conhecemos”). Podemos então 
caracterizar o PsyCap em autoeficácia, otimismo, esperança e resiliência (Luthans et 
al., 2007). 

A autoeficácia define-se como "a convicção ou confiança do trabalhador sobre 
as suas capacidades de mobilizar a motivação, os recursos cognitivos ou os cursos de 
ação necessários para executar com sucesso uma tarefa específica dentro de um 
determinado contexto" (Stajkovic & Luthans, 1998; p. 66). O otimismo é a explicação 
de eventos positivos com base em termos de esforço próprio, sustentabilidade e 
causas sistémicas, enquanto eventos negativos são atribuídos como o resultado de 
energias incontroláveis decorrentes de involuções momentâneas e situacionais 
(Seligman, 1998). Isto significa que, um sujeito considerado como otimista detém uma 
maior capacidade de percecionar o positivo ao invés do negativo. Concentram-se em 
crenças e comportamentos que controlam, ao mesmo tempo que não se deixam 
arrastar para acontecimentos sobre os quais não têm qualquer influência (Scott, 2015). 
A esperança é um estado motivacional positivo que se baseia num sentido interativo 
de (1) agency – a força de vontade e motivação impulsionadoras do indivíduo e (2) 
pathway – faculdade de planear para atingir objetivos (Snyder et al., 1991). A 
esperança identifica-se como os esforços de um sujeito para alcançar o sucesso por 
meio de uma direção propositada da sua energia e pontos fortes para ultrapassar 
obstáculos (Scott, 2015). Por fim, a resiliência prende-se com o conceito de capital 
psicológico que permite uma melhor recuperação em relação a adversidades, 
incertezas, dúvidas, fracassos ou, por outro lado, em casos onde ocorrem mudanças 
positivas acompanhadas de maiores responsabilidades e progressos (Luthans, 2002). A 
resiliência permite ao sujeito, quando deparado com ameaças, adaptar-se e adotar 
estratégias de sobrevivência para uma dada situação (Scott, 2015). 

 

5.7 Conclusão 
 

O mindset empreendedor é percecionado como uma forma de pensamento 
capaz de se adaptar a contextos complexos, incertos e dinâmicos. Na literatura, 
encontrámos três características principais deste tipo de mindset: o reconhecimento e 
exploração de oportunidades, a orientação para o crescimento e desenvolvimento 
pessoal, e a consciência metacognitiva. O capital psicológico é um termo que se tem 
relacionado com o sucesso empreendedor e com o mindset empreendedor na 
literatura. 
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Capítulo 6: Mindset e personalidade 

 

6.1 Introdução 
 

Ao longo da elaboração do presente trabalho, fomos constatando um conflito 
evidente entre mindset e personalidade empreendedora na literatura. A abordagem 
para responder a questões como “porque algumas pessoas identificam oportunidades 
e outras não?” mudou consideravelmente ao longo do tempo - a primeira abordagem 
baseou-se nos traços de personalidade do empreendedor enquanto a segunda se 
prende em conceitos como a cognição e estipula o empreendedorismo como uma 
forma de pensar (Naumann, 2017). Após a leitura e análise de diferentes estudos 
académicos, surgiram algumas questões referentes ao tema: As características 
empreendedoras já abordadas, serão inatas ou fruto de uma evolução individual? 
Quando abordamos esta temática numa perspetiva de diferença individual, o que 
melhor explica o alcance do sucesso empreendedor, a personalidade ou o mindset?. 
Na tentativa de encontrar respostas às nossas questões, abordaremos neste capítulo 
as discordâncias sobre mindset e personalidade empreendedor encontradas na 
literatura. 

 

6.2 Conflito entre conceitos 
 

 Estudos como os de White e colaboradores (2006; 2007), com o objetivo de 
explorar possíveis relações entre a genética e o empreendedorismo, demonstraram-
nos uma associação positiva entre os níveis de testosterona e uma maior 
probabilidade de experiências empreendedoras, isto pois, a testosterona afeta 
variáveis psicológicas como a propensão para a tomada de risco, essencial para o 
empreendedorismo. Ainda no estudo realizado em 2007, foi descoberto que a 
testosterona, como variável independente, não surte efeitos para o 
empreendedorismo, sendo o meio uma variável extremamente importante, e que por 
si só pode afetar a predisposição para o mesmo. Já os estudos que fazem uma ligação 
entre a influência do meio com o empreendedorismo demonstram-nos que a maior 
influência para o desenvolvimento de uma predisposição para o empreendedorismo é 
o meio familiar, e as influências empreendedoras advindas das figuras de referência 
(Ronstadt, 1984; Cooper & Dunkelberg, 1987; White et al., 2007). 

 Um estudo de Vladasel e colaboradores (2020), sobre as origens do 
empreendedorismo no meio familiar, demonstrou que o background partilhado por 
irmãos, explica até 45% da disposição para o empreendedorismo, dos quais, cerca de 
50% é explicado pelos genes, observado nas correlações entre irmãos, o que 
demonstra a alta influência da família e do contexto comunitário primário, para o 
desenvolvimento do empreendedor. Na continuação dos dados, o estudo enfatiza que 
uma influência empreendedora mais precoce, tem mais impacto no indivíduo 
empreendedor, e ainda que, apesar da contribuição dos genes e do meio na infância, 
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os efeitos individuais explicam a maior disposição para o desenvolvimento do 
empreendedor, o que vem reforçar a ideia de que o mesmo pode vingar pela 
aprendizagem. 

 A associação entre os fatores biológicos e o empreendedorismo tem-se 
demonstrado de uma menor relevância comparativamente com a associação 
encontrada entre os fatores ambientais, sociais e culturais e o empreendedorismo, 
contudo não menos importantes. Parece-nos assim, e pelo que temos encontrado na 
literatura, que a genética pode influenciar a predisposição para o empreendedorismo, 
contudo, para este ser um efeito significativo tem de haver estimulação do ambiente 
em que o indivíduo se insere. 

Para uma melhor compreensão sobre o tema, tentámos desdobrar as nossas 
questões em duas origens: a que provém da personalidade empreendedora, e a que 
provém de um mindset empreendedor. Se por uma lado conseguimos compreender 
que o mindset aparenta ser de natureza dinâmica, isto é, não se mantém igual ao 
longo da vida e pode ser mudado e aprendido (Dweck, 2012), relativamente aos traços 
de personalidade as conclusões na literatura têm sido mistas (De Vries et al., 2021). 
Segundo Davis e colaboradores (2016) os esforços para a identificação dos elementos 
que constituem o mindset empreendedor, apresentam uma história longa e 
complicada, sendo este termo referido em muitos estudos anteriores como 
“personalidade empreendedora” – o que pode tornar ainda mais confuso as diversas 
interpretações de estudos anteriores.  

Investigações assumem que o capital psicológico provém do constructo de 
estado (state-like) como anteriormente referido. Um estado é flexível e aberto ao 
desenvolvimento, sendo exemplos a autoeficácia, a esperança, o otimismo e a 
resiliência (dimensões do capital psicológico) bem como a sabedoria, o bem-estar, a 
gratidão, o perdão e a coragem. Em contrapartida, um traço (trait-like) é relativamente 
estável e difícil de se converter, associando-se a fatores de personalidade e pontos 
fortes do sujeito, como por exemplo as dimensões dos Big Five (Luthans et al., 2007). 
Luthans e colaboradores (2007) retratam o PsyCap como um continuum entre estados 
e traços, determinado pelo grau de estabilidade relativo à abertura à mudança e ao 
seu desenvolvimento. Isto significa que, ainda que os constructos de estado e traço 
tenham sido apresentados como autónomos (Luthans et al., 2007), “há mais em 
comum entre eles do que diferenças” (Avey et al., 2011; p.131). Isto faz-nos pôr em 
causa as reais dissemelhanças e limites destes conceitos. A título de exemplo, 
enquanto alguns autores consideram o otimismo como um estado (Luthans et al., 
2007; Seligman, 1998), outros percecionam este conceito como um traço individual 
(Scheier & Carver, 1992). 

De Vries e colaboradores (2021) têm uma visão diferenciada sobre o tema, 
assumindo que os traços de personalidade podem ser alterados consoante o mindset 
que o individuo apresenta. Isto significa que, sujeitos com uma mentalidade fixa 
tendem a reagir de um modo mais rígido a circunstâncias desconhecidas não 
experimentando a necessidade de adaptação. Isto traduz-se em nenhuma mudança ao 
nível dos traços de personalidade. Por outro lado, pessoas com um mindset orientado 
para o crescimento, quando são expostos a um acontecimento crítico da vida, tendem 
a adaptar-se a uma nova situação mais facilmente e, consequentemente exibirão uma 
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maior mudança nos traços de personalidade relacionados. Esta justificação vai ao 
encontro do estudo retratado por Korte (2018), que tinha por base estimular o 
desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora por meio de um workshop 
projetado para professores de engenharia. Através deste foi possível confirmar, uma 
vez mais, que é possível desenvolver as características empreendedoras. Os resultados 
foram diversos: enquanto alguns, após o experimento, adotaram com entusiasmo a 
nova mentalidade, outros apresentaram-se como hesitantes ou mesmo resistentes. As 
respostas dadas pelos participantes comprovam que este perfil ou identidade não se 
encaixa em todos os indivíduos. A identidade e mentalidade de uma pessoa 
comandam como esta perceciona o mundo e processa informações e, por isso, é 
comum que quando um sujeito se começa a identificar e a tornar membro deste grupo 
social (empreendedores), passe por um processo de adoção de normas até então 
desconhecidas, que poderão causar algum conflito. Resumindo, a evidência aponta 
para que uma crença na flexibilidade de caraterísticas globais leve a que os indivíduos 
se adaptem a diferentes situações de vida de forma determinada relativamente aos 
objetivos por eles estabelecidos e que o mindset leva a melhores respostas a desafios 
(Dweck & Leggett, 1988).  

 

6.3 Conclusão 
 

Concluímos que, apesar de alguns estudos sobre os traços de personalidade 
terem conduzido a resultados pouco convincentes e os investigadores tenham 
argumentado que o problema deve ser abordado numa perspetiva de cognição onde o 
empreendedorismo é notado como uma forma de pensar (Naumann, 2017); é possível 
aferir que o mindset e os traços de personalidade são dois conceitos que dificilmente 
se dissociam. Neste sentido acreditamos que o foco de investigações futuras deve 
continuar a prender-se com o mindset empreendedor e não em características isoladas 
da personalidade, porém é necessário ter em conta que os limites que separam os dois 
conceitos são, muitas vezes, pouco robustos e frágeis.  

O ser humano, como um ser racional, é influenciado tanto pelos seus traços e 
características pessoais, que nascem com ele próprio, como pelo que aprende ao longo 
do seu percurso de vida. O desenvolvimento do indivíduo empreendedor segue o 
mesmo caminho, ao ser influenciado pelos seus fatores biológicos e pelo contexto em 
que está inserido. As qualidades do perfil de um empreendedor podem ser de origem 
inata ou resultantes de um processo de aprendizagem, sendo a premissa chave para o 
alcance desse perfil, a força de vontade e o trabalho-árduo. Isto faz com que se 
descarte o fundamento de que que este perfil é totalmente independente do que se 
apreende ou vivencia após o nascimento do individuo (Miranda, 2016a; 2016b). 
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Parte II – Investigação Empírica 

 

Numa primeira fase de desenvolvimento desta dissertação, e de forma a obter 
uma compreensão mais aprofundada acerca da área e dos temas escolhidos, 
procurou-se elaborar uma revisão de literatura coesa. Diversas plataformas foram 
utilizadas para a consecução da revisão de literatura, com recurso a palavras-chave 
que demonstraram coerência com o estudo de caso que se pretende elaborar nesta 
investigação. Este enquadramento teórico serviu de suporte a nossa investigação 
empírica que será apresentada nesta segunda parte do trabalho. Apresentaremos o 
problema e hipóteses de investigação formuladas no âmbito deste estudo, o esboço da 
metodologia, resultados e as conclusões obtidas, bem como as limitações encontradas 
ao longo da presente investigação. 

 

Capítulo 7: Questões e hipóteses de investigação 
 

7.1 Introdução 
 

O propósito deste capítulo é apresentar e justificar a formulação do nosso 
problema de pesquisa, com recurso ao modelo de investigação proposto, bem como 
explicitar as hipóteses de investigação delineadas para o âmbito desta dissertação. 

 

7.2 Problema de pesquisa 
 

Para uma maior compreensão do problema de pesquisa por nós identificado, é 
necessário ter em conta o rumo que o presente trabalho tomou. Numa fase inicial, o 
propósito do estudo era compreender quais os fatores de diferença individual que 
contribuem para o sucesso empreendedor. Como abordado na literatura, estudos 
preliminares na área apontavam a tendência para a personalidade empreendedora 
como justificativa deste sucesso. Porém, com a evolução da temática, o seio 
académico direcionou os seus esforços para o mindset empreendedor como preditor 
do sucesso. Após percebermos estas implicações contemporâneas, decidimos centrar 
o presente estudo no âmbito do mindset empreendedor, utilizando instrumentos de 
pesquisa próprios para o efeito (como veremos no capítulo seguinte). Neste 
seguimento, propusemos a seguinte pergunta de investigação: o sucesso 
empreendedor é explicado pelo mindset empreendedor? 

Denote-se que, apesar de nos distanciarmos conscientemente da 
personalidade empreendedora no problema de investigação definido, sabemos que 
traços da mesma poderão ser evidenciados nos resultados deste estudo. Tal pode 
dever-se ao facto de, como já referido anteriormente, a personalidade e o mindset 
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parecerem ser termos não totalmente independentes, dado os limites ténues entre 
ambos os conceitos de personalidade empreendedora e mindset. 

 

7.3 Hipóteses de investigação 
 

As hipóteses de investigação foram formuladas com base nos pontos mais 
abordados na literatura acerca de mindset empreendedor, presente nos Capítulos 5, 
bem como do sucesso empreendedor compreendido no Capítulo 3. 

 

H1: A capacidade de identificar e capitalizar oportunidades é parte integrante de um 
mindset empreendedor. 
 

McGrath e MacMillan (2000) e Ireland e colaboradores (2003) afirmam que os 
empreendedores procuram atentamente por novas oportunidades que lhes tragam 
riqueza. Benedict e Venter (2010) confirmam que quem possui uma mente 
empreendedora tem a capacidade de identificar oportunidades, bem como novas 
visões de como as aproveitar de forma criativa. De facto, assimetrias de informação no 
mercado, como mudanças demográficas, sociais ou de regulamentações abastecem 
oportunidades empreendedoras (Ireland et al., 2003; Morris, 1998), o que pode fazer 
com que estas oportunidades não sejam igualmente reconhecíveis por todos os 
indivíduos – apenas um fragmento as consegue detetar (Hayek, 1945; Shane & 
Venkataraman 2000). Mullins (2017) acrescenta que o empreendedor de sucesso 
pensa de forma grandiosa, encontrando e aproveitando pequenas oportunidades aos 
olhos dos demais, pois consegue percecionar o futuro potencial das mesmas. Assim, é 
possível assumir que a identificação e capitalização de oportunidades empreendedoras 
é uma atividade-chave dos empreendedores aptos para alcançar o sucesso. 

 

H2: Possuir uma orientação para o crescimento é característico de um mindset 
empreendedor. 

Murphy e Dweck (2016) afirmam que indivíduos que percecionam a sua própria 
mentalidade com crescimento, acreditam que a aprendizagem e a experiência 
possibilitarão a evolução significativa do seu comportamento. Este mindset, apanágio 
de um empreendedor, inclui características como a flexibilidade, criatividade, inovação 
contínua e renovação, sendo relevante para os empreendedores (Ireland et al., 2003). 
Segundo McGrath & MacMillan (2000), empreendedores de sucesso devem combinar 
as suas melhores aprendizagens com a capacidade de sentir, agir e mobilizar 
velozmente. Isto significa que estes sujeitos têm de estar abertos à aprendizagem por 
forma a possuírem um comportamento flexível. Uma vez que estes indivíduos atuam 
em ambientes incertos e dinâmicos, e dado que um mindset empreendedor se 
apresenta como a capacidade de se adaptar a estas circunstâncias (Haynie et al., 
2010), assumimos as possíveis relações propostas para esta hipótese. 

 



44 
 

H3: Uma consciência metacognitiva elevada é uma característica-chave de um 
mindset empreendedor. 

Para Haynie e colaboradores (2010), o modelo metacognitivo que se foca no 
aumento da consciência que o mesmo deve ter na interação com o meio, assim como 
de si, do seu pensamento e das suas experiências passadas, incide diretamente sobre o 
funcionamento e desenvolvimento do mindset de um empreendedor. Os 
empreendedores apresentam, comumente, índices de consciência metacognitiva 
elevada, dado os termos de alta incerteza, novidade e dinamismo em que operam. Os 
aumentos desta consciência resultam num maior uso de recursos metacognitivos para 
a formulação e avaliação de estratégias, auxiliando consequentemente na escolha 
daquela estratégia que melhor se adequa à realização da tarefa empreendedora, com 
sucesso. 

 

H4: O mindset empreendedor do indivíduo explica o sucesso empreendedor. 

Alguns autores afirmam que os indivíduos e as oportunidades são o core do 
fenómeno empreendedor (Markman & Baron, 2003; Shane & Venkataraman, 2000) e 
que indivíduos que exibem um forte sentido empreendedor demonstram, igualmente, 
um forte mindset (Daniel, 2016; McGrath and MacMillan, 2000). Deste modo podemos 
afirmar que um mindset empreendedor e os seus recursos psicológicos são essenciais 
para impulsionar o sucesso no empreendedorismo (Baluku et al., 2018; Chang et al., 
2021; Ireland et al., 2003). 

 

7.4 Modelo de investigação 
 

O modelo concetual de investigação, que visa destacar as relações sugeridas 
nas nossas hipóteses, está representado na Figura 6: 

Identificação e

capitalização de
oportunidades

Orientação para o 

crescimento

Consciência

metacognitiva

Mindset

Empreendedor 

Sucesso

Empreendedor 

H1

H3

H2 H4

 

Figura 6 - Modelo de investigação 
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7.5 Conclusão 
 

Para a presente investigação foram elaboradas 4 hipóteses, representadas 
anteriormente no modelo concetual, e que irão ser testadas no âmbito deste estudo. 
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Capítulo 8: Metodologia de investigação 
 

8.1 Introdução 
 

O presente capítulo visa a apresentação da abordagem metodológica a 
empregar nesta investigação. Neste, serão abordados os instrumentos de recolha de 
dados, bem como a justificação da sua escolha e, por fim, será caracterizada a amostra 
em estudo. 

 

8.2 Abordagem metodológica 
 

A escolha da nossa abordagem metodológica tem-se pelo propósito da nossa 
investigação: compreender a importância de um mindset empreendedor para alcançar 
do sucesso. Neste sentido, e após a análise dos diferentes caminhos a prosseguir com 
este estudo, foi notório que os resultados do mesmo poderiam ficar comprometidos se 
a metodologia escolhida fosse apenas de uma natureza (qualitativa ou quantitativa). 
Motivo para tal pode ter-se dado que alguns dos constructos do nosso estudo, como o 
reconhecimento de oportunidades e o sucesso, são melhor analisados através de 
abordagens qualitativas, pois requerem um teste à teoria; enquanto outros, como a 
metacognição e o mindset orientado para o crescimento, exigem uma avaliação em 
termos quantitativos, e com recurso a instrumentos de avaliação já existentes na 
literatura. 

O que percebemos na escolha de qual o método a empregar é que, o conflito e 
a dúvida não estão em descobrir qual dos métodos é intrinsecamente melhor, mas sim 
qual a combinação de métodos que melhor se adequa aos objetivos no nosso estudo 
(Downe‐Wamboldt, 1992). Neste sentido, decidimos adotar uma abordagem mista que 
combine elementos de pesquisa quantitativa e qualitativa, por forma a conseguirmos 
uma investigação mais rica, com resultados imprevistos e novos entendimentos 
(Bryman, 2006). 

É necessário, ainda, considerar outro aspeto nesta estrutura metodológica. Do 
nosso conhecimento, coadunado com trabalhos como o de Davis e colaboradores 
(2016), as investigações acerca do mindset empreendedor foram realizadas através de 
instrumentos de personalidade, que não foram desenhados especificamente para a 
avaliar. Isto é, a maioria das investigações utilizaram instrumentos que mediam a 
personalidade (por exemplo Costa & McCrae, 1992), motivações ou intenções 
empreendedoras (como por exemplo Stewart & Roth, 2001) como medidas do mindset 
empreendedor – quando estas não foram concebidas para esse efeito. À exceção da 
medida criada por Davis e colaboradores (2016), que requer uma formação paga que 
conceda o título e a autorização necessários para fazer uso da mesma, poucas ou 
nenhumas medidas foram criadas para analisar verdadeiramente o mindset 
empreendedor.  
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Como tal, decidimos elaborar um estudo qualitativo e quantitativo, de base 
empírica, onde serão recolhidos dados a auferir de três principais fontes: 
questionários, entrevistas e análise de conteúdos. Os questionários constituirão a 
nossa pesquisa quantitativa e serão elaborados tendo por base questionários já 
disponíveis na literatura. As entrevistas e a análise de conteúdos integrarão a base 
qualitativa do estudo, sendo que o guião das entrevistas será elaborado com suporte 
em conclusões de outros autores. Denote-se, ainda, que os questionários e entrevistas 
constituirão os dados primários e que a análise de conteúdos pertence à recolha de 
dados secundários desta investigação. 

 

8.3 Instrumentos e recolha de dados primários 

 

8.3.1 Amostra 
 

Tal referido anteriormente, é possível compreender que os resultados de 
investigações anteriores podem ser colocados em perspetiva devido às amostras 
utilizadas pelos mesmos (Naumann, 2017). Por esse motivo, definimos desde o início 
da elaboração deste trabalho que a população em estudo seria somente constituída 
por empreendedores, e não outros conjuntos de indivíduos frequentemente utilizados 
em investigações anteriores, como comparações com não-empreendedores ou 
estudantes. Ainda na definição da nossa amostra, tivemos em consideração a área 
geográfica da mesma. Segundo Naumann (2017), investigações do mindset 
empreendedor são principalmente derivadas de uma perspetiva anglo-americana. 
Neste sentido, centramos a nossa amostra em empreendedores portugueses por dois 
motivos: pela conveniência das investigadoras e pela contribuição esperada para a 
comunidade académica através da caracterização do mindset e sucesso 
empreendedores, numa visão de contexto português e europeu. 

Inicialmente, o objetivo era constituir uma amostra congruente com os dados 
das revistas do Diário de Aveiro, “Maiores Empresas Aveiro”, desde o ano 2014 até ao 
ano de 2019. Esta revista anual apresenta, em todas as edições, uma lista com as 1500 
maiores empresas do distrito de Aveiro definidas através do volume de negócios 
registado num espaço de tempo preciso. Uma vez que o fator sucesso empreendedor é 
difícil de mensurar, decidimos escolher a amostra com base numa avaliação do 
sucesso dos empreendimentos dos potenciais inquiridos por meio de fatores 
económicos e exatos e, por isso, fáceis de medir e justificar. Foi realizada uma triagem 
destas empresas, tendo sido contactadas aquelas com maior rendimento por distrito e 
eliminadas aquelas que, como a título de exemplo a Prio e a Lanidor, atuam a nível 
nacional e internacional sendo que Aveiro apenas constitui uma extensão do 
empreendimento principal. Após este processo de seleção, as empresas foram 
contactadas através de correio eletrónico e chamada telefónica. Infelizmente, devido 
ao contexto de pandemia (vírus Sars-CoV-2), a maioria das empresas atravessou uma 
fase adversa que resultou numa rejeição por parte de todas as empresas contactadas. 
Por este motivo, e não querendo comprometer a relevância deste estudo ao nível da 
amostra, optámos por entrevistar empreendedores de outras empresas de dimensão 
mais reduzida. 
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Assim, a composição da amostra teve por base dados relativos aos 
empreendimentos como o número de efetivos, com o mínimo de 11 e máximo de 250, 
e o volume de negócio, com valores entre os 2 milhões de euros e os 50 milhões, 
fatores característicos de Pequenas e Médias Empresas (PME). 

Após contacto com as empresas, conseguimos um total de 10 empreendedores 
que aceitaram participar nesta investigação. Denote-se que as entrevistas e 
questionários têm a mesma amostra uma vez que se trata de dois instrumentos que se 
complementam, neste caso em particular.  Cada inquirido respondeu ao questionário 
antes de iniciar a respetiva entrevista. Alguns destes contactos foram realizados 
presencialmente, porém, a maioria foi por meio do digital, através de plataformas de 
reuniões como Zoom e Google Meet, devido, mais uma vez, às condicionantes 
causadas pela pandemia. 

 

8.3.2 Questionário 
 

O questionário constitui-se como o método de recolha de informação mais 
usado no domínio da investigação social, apresentando-se como uma ferramenta de 
obtenção de dados preenchido pelo informante (Pardal & Lopes, 2011). À vista disso, 
podemos admitir que o questionário se constitui por um agrupamento estruturado de 
questões expostas, com a finalidade de averiguar a opinião do público a que se 
propõe, de forma sistemática e ordenada, acerca das variáveis que compõem o 
propósito do estudo (Vilelas, 2009). A presente investigação foi desenvolvida 
recorrendo a um questionário em que utilizamos duas escalas distintas, que objetivam 
avaliar dois dos constructos em estudo: a orientação para o crescimento e a 
consciência metacognitiva.  

O questionário que pretende avaliar a orientação para o crescimento foi 
concebido com base na escala “Work Domain Goal Orientation Instrument” de 
Vandewalle (1997). Pese embora a versão deste instrumento seja constituída por 13 
questões, a presente investigação integrou 5 das 13 questões, dado serem as que 
objetivam avaliar o mindset do crescimento do indivíduo. Todos os itens serão 
medidos tendo por base uma escala de Likert, de 7 pontos, em que 1 corresponde a 
“discordo totalmente” e 7 a “concordo totalmente” com a afirmação proposta. Assim, 
o instrumento que pretende analisar a orientação para o crescimento compreendeu os 
seguintes itens: 

(1) Eu estou disposto a escolher tarefas desafiantes no meu trabalho, onde eu 
possa aprender bastante com elas (LGO1); 

(2) Eu procuro frequentemente por oportunidades para desenvolver novas aptidões 
e conhecimentos (LGO2); 

(3) Eu gosto de tarefas difíceis e desafiadoras, onde possa aprender novas aptidões 
(LGO3); 

(4) Para mim, desenvolver aptidões no trabalho é importante o suficiente para que 
eu assuma riscos para desenvolvê-las (LGO4); 

(5) Eu prefiro situações no trabalho que exijam alto nível de competência e talento 
(LGO5). 
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O segundo questionário visou analisar a consciência metacognitiva dos 
inquiridos. Para isso, recorremos ao questionário “Generalized Measure of Adaptive 
Cognition”, elaborado por Haynie & Shepherd (2009). Este questionário possui 5 
partes: Orientação para Objetivos, Conhecimento Metacognitivo, Experiência 
Metacognitiva, Escolha Metacognitiva e Monitorização. Este questionário foi analisado 
com base na escala de likert, onde 1 corresponde a “não muito parecido comigo” e 7 
diz respeito a “muito parecido comigo”. Os componentes integrantes deste 
questionário são expostos em seguida. 

 

Orientação para os objetivos (Goal Orientation - GO): 

• Costumo definir objetivos para mim próprio(a) muitas vezes (GO1); 

• Compreendo como a realização de uma tarefa se relaciona com os meus 
objetivos (GO2); 

• Estabeleço objetivos específicos antes de iniciar uma tarefa (GO3); 

• Pergunto a mim próprio(a) quão bem alcancei os meus objetivos quando os 
termino (GO4); 

• Ao executar uma tarefa avalio frequentemente o meu progresso em relação 
aos meus objetivos (GO5). 
 

Conhecimento Metacognitivo (Metacognitive Knowledge - MK): 

• Penso em várias formas de resolver um problema e escolho a melhor (MK1); 

• Desafio as minhas próprias suposições sobre uma tarefa antes de começar 
(MK2); 

• Penso em como os outros podem reagir às minhas ações (MK3); 

• Dou por mim automaticamente a empregar estratégias que funcionaram no 
passado (MK4); 

• Desempenho melhor uma tarefa quando já tenho conhecimento da mesma 
(MK5); 

• Eu crio, na minha mente, os meus próprios exemplos para tornar a informação 
mais relevante/significativa (MK6); 

• Tento utilizar estratégias que funcionaram no passado (MK7); 

• Faço a mim próprio(a) questões sobre a tarefa antes de a começar (MK8); 

• Tento traduzir nova informação nas minhas próprias palavras (MK9); 

• Tento decompor problemas em componentes mais pequenos (MK10); 

• Foco-me no significado e valor de novas informações (MK11). 
 

Experiência Metacognitiva (Metacognitive Experience - ME) 

• Penso sobre o que realmente preciso de alcançar antes de iniciar uma tarefa 
(ME1); 

• Utilizo estratégias diferentes dependendo da situação (ME2); 

• Organizo o meu tempo para melhor alcançar os meus objetivos (ME3); 

• Sou bom/boa a organizar informação (ME4); 

• Sei que tipo de informação é mais importante a considerar quando 
confrontado(a) com um problema (ME5); 
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• Foco conscientemente a minha atenção em informação importante (ME6); 

• O meu instinto diz-me quando uma dada estratégia que utilizo será mais eficaz 
(ME7); 

• Dependo da minha intuição para me ajudar a formular estratégias (ME8). 
 

Escolha Metacognitiva (Metacognitive Choice - MC) 

• Pergunto a mim próprio(a) se considerei todas as opções quando resolvo um 
problema (MC1); 

• Pergunto a mim próprio(a) se havia uma forma mais fácil de fazer as coisas 
depois de terminar uma tarefa (MC2); 

• Pergunto a mim próprio(a) se considerei todas as opções depois de ter 
resolvido um problema (MC3); 

• Reavalio as minhas assunções quando fico confuso(a) (MC4); 

• Pergunto a mim próprio(a) se aprendi o máximo que pude quando terminei a 
tarefa (MC5). 
 

Monitorização (Monitoring - M) 

• Reflito periodicamente para me ajudar a compreender relações importantes 
(M1); 

• Paro e volto a analisar informações que não são claras (M2); 

• Estou ciente das estratégias que utilizo quando estou envolvido numa 
determinada tarefa (M3); 

• Dou por mim a analisar a utilidade de uma dada tarefa quando estou envolvido 
nela (M4); 

• Dou por mim a parar regularmente para verificar a minha compreensão do 
problema ou situação em mãos (M5); 

• Faço a mim próprio(a) questões sobre quão bem me estou a sair quando realizo 
uma nova tarefa (M6); 

• Paro e releio quando fico confuso(a) (M7). 
 

8.3.3 Entrevista 
 

A entrevista resume-se a uma interação social particular (Vilelas, 2009), 
resultando numa coletânea de informação por meio de um diálogo profissional com 
que se obtém conhecimento a respeito do que se investiga (Ramos & Naranjo, 2014). 
O investigador questiona indivíduos aptos de ceder dados relevantes, por meio de uma 
conversa de cariz próprio, existindo uma parte que procura recolher informações e 
outra que se detém como uma fonte das mesmas. Como benefício fundamental tem-
se que são os “próprios atores sociais quem proporciona os dados relativos às suas 
condutas, opiniões, desejos, atitudes e expetativas, os quais pela sua natureza é quase 
impossível observar de fora” (Vilelas, 2009, p. 279). É sabido que este método ocasiona 
a recolha de uma informação mais valiosa (Pardal & Lopes, 2011). Por outro lado, as 
respostas dos participantes na entrevista às questões feitas pelo entrevistador, terão 
sempre presente a sua perspetiva acarretada de subjetividade, preferências e 
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preconceitos (Vilelas, 2009). Assim, restringindo a consecução desta técnica, salienta-
se a limitação de recolha de informação acerca de objetos delicados, bem como a 
oportunidade debilitada de aplicação a grandes universos (Pardal & Lopes, 2011).  

Como referido anteriormente, debatemo-nos com a dificuldade em encontrar 
uma medida já testada e validada para o mindset empreendedor. Neste sentido, foi 
criado um guião de entrevista, composto por 4 partes e que teve por base os 
pressupostos de outros autores e principais conclusões de investigações anteriores. É 
de realçar que o grau de estruturação da nossa entrevista foi semiestruturado, o que 
significa que no guião apenas constam tópicos e questões-chave, existindo uma 
liberdade de exploração (Edwards & Holland, 2013; Ketele & Roegiers, 1999). O guião 
da nossa entrevista encontra-se no Anexo 7, e integra as seguintes partes:  

(I) Informações Pessoais; 
(II) Reconhecimento e a Ação Sobre Oportunidades Empreendedoras; 
(III) Linhas Características de um Mindset Empreendedor; 
(IV) Alcance do Sucesso Empreendedor. 
 

Na primeira parte da entrevista (I) pretendeu-se obter algumas informações 
básicas dos inquiridos para uma caracterização geral da amostra. Esta incidiu 
sobretudo em questões sociodemográficas como o género; o estado civil; a região de 
origem do indivíduo e a região/regiões em que o seu empreendimento opera; o nível 
de instrução do inquirido e dos seus pais; qual a área do seu curso superior (caso o 
entrevistado possuísse, pelo menos, o grau de Licenciatura); se já trabalhou por conta 
de outrem e se, no seu contexto familiar, existe alguém que possui algum historial 
empreendedor. 

Posteriormente, na segunda parte da entrevista, pretendeu-se compreender 
como os entrevistados em estudo reconhecem e agem sobre as oportunidades 
empreendedoras. Procurou-se entender o que estes empreendedores pensam sobre 
oportunidades enquanto atividade-chave de criação de riqueza, e como as identificam 
e se adaptam às mesmas.  Tencionou-se compreender se, nas suas visões, definir 
objetivos contribui para a identificação e capitalização dessas oportunidades e, 
consequentemente, para o sucesso empreendedor. Para isso, foram constituídas 11 
questões elaboradas com base em autores como McGrath e MacMillan (2000), Ireland 
e colaboradores (2003), Shane e Venkataraman (2000) e Morris (1998). 

A terceira parte da entrevista (III) foi dedicada a analisar as linhas de 
pensamento de Mullins (2017). Segundo este, os empreendedores exibem seis formas 
de pensamento e ação que conduzem os seus esforços empreendedores. Assim como 
no enquadramento teórico, esta entrevista apenas reforçou 4 dessas linhas de 
pensamento (resultando em 4 questões) visto que as restantes se focavam em 
perspetivas mais comerciais e financeiras do empreendedorismo, o que não coincide 
com o propósito da nossa investigação. 

Por último (IV), procurou-se entender qual a perceção dos entrevistados face 
ao conceito de “sucesso empreendedor”. Como percebemos no nosso enquadramento 
teórico, a definição deste termo não é um consenso na literatura, sendo que cada 
empreendedor o encara de uma forma particular (Alstete, 2008; Carter et al., 2003). 
Acreditamos, por isso, que os resultados desta quarta parte da entrevista serão, 
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certamente subjetivos (Zhokhova et al., 2020). A entrevista termina com uma pergunta 
que espelha o nosso problema de investigação: “Considera que o seu mindset (a forma 
como pensa) o levará (ou o levou) a alcançar o sucesso?”.  

8.4 Instrumentos e recolha de dados secundários 

 

8.4.1 Análise de conteúdos 
 

Por forma a tornar os resultados desta investigação mais valiosos, optámos por 
realizar uma análise a entrevistas e palestras concedidas por empreendedores e outras 
personalidades que estudam o fenómeno do sucesso empreendedor ou que, de certa 
forma, estão interligadas com o mesmo (como CEOs de multinacionais, famosos ou 
políticos que já empreenderam ou que possuem empreendimentos). 

Para tal análise, recorremos a uma abordagem qualitativa através da análise de 
conteúdo dessas entrevistas e palestras. De acordo com Finn e colaboradores (2000), 
trata-se de uma técnica que visa a análise de material não estatístico de uma forma 
sistemática. Corresponde a qualquer técnica que objetiva inferências pela identificação 
sistemática e objetiva de características das mensagens (Holsti, 1968).  

Steven (2015) explica que, com a mudança da tecnologia, vivemos a era dos Big 
Data onde dados permanentes sobre indivíduos foram arquivados (através do correio 
eletrónico, mensagens de texto, web, fotografia ou vídeos digitais). Com esta 
mudança, surgiu a necessidade de utilizar um método apropriado para a análise destes 
dados – análise de conteúdo, sendo que este pode ser utilizado com uma grande 
variedade de fontes de dados. Assim, acreditamos que poderá ser o método que 
melhor se adequa à recolha dos dados secundários desta investigação. 

Encontra-se, de seguinte, a lista de personalidades escolhidas, bem como o 
nome das entrevistas ou palestras em análise. 
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Tabela 4 - Lista de conteúdos a analisar 
 

Personalidade Conteúdo

Jeff Bezos
Amazon founder Jeff Bezos delivers Princeton University's 2010 

Baccalaureate address [Video]

Jack Ma's life-changing advice for young people [Video]

ENGLISH SPEECH | JACK MA: We Never Give Up! (English Subtitles) 

[Video]

Bob Proctor
ENGLISH SPEECH | BOB PROCTOR: The Billion Dollar Practice 

(English Subtitles) [Video]

Oprah Winfrey
ENGLISH SPEECH | OPRAH WINFREY: Learn From Every Mistake 

[Video]

Steve Jobs ENGLISH SPEECH | STEVE JOBS: Stanford Commencement [Video]

Simon Sinek 5 Rules to Follow as You Find Your Spark by Simon Sinek [Video]

Tim Cook 2019 Stanford Commencement address by Tim Cook [Video]

ENGLISH SPEECH | DONALD TRUMP: Never, Ever Give Up (English 

Subtitles) [Video]

Donald Trump interview 1980 (Rona Barrett) [Reelin' In The Years 

Archives] [Video]

Mark Cuban
ENGLISH SPEECH | MARK CUBAN: Entrepreneurship Mindset 

(English Subtitles) [Video]

Sundar Pichai Sundar Pichai Commencement Speech | Dear Class Of 2020 [Video]

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg Harvard Commencement Speech 2017 

FACEBOOK CEO'S FULL SPEECH [Video]

Barack Obama
President Obama Delivers the Rutgers University Commencement 

Address [Video]

ENGLISH SPEECH | ELON MUSK: Future, A.I. and Mars (English 

Subtitles) [Video]

ENGLISH SPEECH | ELON MUSK: Think Big & Dream Even Bigger 

(English Subtitles) [Video]

Bill Gates Bill Gates Harvard Commencement Address 2007 [Video]

Ratan Tata 
ENGLISH SPEECH | RATAN TATA: India's Car Industry (English 

Subtitles) [Video]

Jack Ma

Donald Trump

Elon Musk
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8.5 Conclusão 
 

Neste capítulo evidenciamos a metodologia a empregar no nosso estudo. Como 
explicitado anteriormente, optou-se por uma metodologia mista, com instrumentos 
quantitativos, como o questionário, e qualitativos, como a entrevista e análise de 
conteúdo. A nossa amostra é composta por 10 empreendedores, que se 
disponibilizaram para responder ao questionário e entrevista propostos, e um total de 
18 momentos compostos por entrevistas e palestras que serão explorados através da 
nossa análise de conteúdos.   
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Capítulo 9. Resultados e discussão 

 

9.1 Introdução 
 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados obtidos no desenvolvimento 
desta dissertação com a metodologia adotada. Na análise de resultados apresentada 
de seguida, identificamos como Conteúdo os dados secundários e como Entrevistas os 
dados primários. Sempre que possível relacionaremos a informação obtida das 
entrevistas e conteúdos com a literatura, por forma a debater a informação e, assim, 
confirmar a validação das nossas hipóteses. De modo a obter uma organização mais 
lógica, optámos por dividir este capítulo em quatro pontos, cada um correspondente a 
cada uma das hipóteses. Por fim, iremos apresentar uma pequena conclusão da 
discussão visando a aprovação do nosso modelo de investigação.  

 

9.2 Identificação e capitalização de oportunidades  
 

- Identificação de oportunidades como um hábito empreendedor 

 

Segundo McGrath e MacMillan (2000), um mindset vigoroso é algo 
característico dos indivíduos que exibem um forte sentido empreendedor. Estes, bem 
como outros autores (Benedict & Venter, 2010; Busenitz, 1999; Ireland et al., 2003; 
Kirzner, 1997; Wang et al. 2011) afirmam que este mindset se explica, em parte, pela 
capacidade de detetar e reconhecer oportunidades, sendo esta um componente chave 
para a definição do que é ser empreendedor (Kirzner, 1979; Leibenstein, 1988; 
Scarborough, 2012; Zimmere & Scarborough, 2001): a forma como se vê o mundo, 
como se aproveita uma oportunidade é fulcral (Conteúdo 3). A nossa amostra de 
empreendedores revelou, na sua totalidade, ter por hábito a procura ativa por novas 
oportunidades empreendedoras: “A busca por novas oportunidades é constante, nem 
todas as ideias passam à concretização, mas penso que só a fase do estudo traz mais 
possibilidades, contribui para a nossa visão do mundo e é benéfico para qualquer 
empreendedor” (Entrevista 3); “Na vida sempre procurei acrescentar valor a tudo o 
que me envolvia (...) considero-me um ser atento a novas oportunidades” (Entrevista 
2); “Acredito que ao estarmos atentos e ao termos pré-disposição para o 
empreendedorismo, a possibilidade de empreender aparece-nos em vários locais, 
inclusive em coisas banais do nosso dia a dia” (Entrevista 7); “Procuro por 
oportunidades todos os dias. Dentro e fora da minha indústria. Eu sou muito curioso, 
estou sempre à procura de novos nichos.” (Entrevista 9). 
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- Pequenas oportunidades podem transformar-se em grandes oportunidades 

 

Mullins (2017) afirma que um empreendedor exibe diferentes linhas de 
pensamento, entre elas destaca-se a perceção deste individuo face às oportunidades. 
Este pensa grande e graças à sua ambição perceciona e aproveita pequenas 
oportunidades, que por muitos são desvalorizadas, pois têm consciência da grandeza 
que estas pequenas oportunidades podem conseguir alcançar com o tempo. Os 
resultados desta investigação parecem estar de acordo com a perspetiva deste autor: 
“Todas as oportunidades são importantes, por vezes é de pequenos projetos que 
nascem grandes empreendimentos” (Entrevista 10); “O meu pai sempre me disse que a 
chave está em ver o que os outros não veem; e temos inúmeros empreendedores que 
hoje têm sucesso porque foram capazes de descobrir e responder a desafios que outras 
pessoas não foram capazes” (Entrevista 2); “Ainda que realmente existam 
oportunidades “maiores” e “menores” são sempre oportunidades. Por muito pequenas 
que sejam, eu tenho consciência de que as pequenas oportunidades que aproveito têm 
potencial de crescimento” (Entrevista 4); “Os feitos levam tempo, não podemos querer 
criar um império da noite para o dia. Eu acredito no crescimento progressivo, e isso 
começa com oportunidades pequenas. Basta olhar para as grandes empresas 
mundiais, como a Amazon, por exemplo - como eles começaram e como estão agora” 
(Entrevista 7). Certas mudanças no mundo parecem tão claras e óbvias, que o 
indivíduo pode chegar a acreditar que serão feitas por grandes empresas, que 
possuem muitos e valiosos recursos. Mas eles não o irão fazer porque este indivíduo 
foi quem percecionou essa pequena oportunidade. E, avançando dia após dia, 
seguindo pequenos passos e objetivos, mesmo com poucos recursos materiais e de 
know-how, conseguirá alcançar aquilo a que se propôs (Conteúdo 13). 

 

- Aproveitamento de oportunidades acima de fatores como a criatividade e inovação 

 

Um facto interessante sobre os nossos resultados é que a referência à 
expressão “não temos de inventar a roda”, foi diversas vezes referida pela nossa 
amostra de empreendedores. Alguns exemplos: “Não temos de inventar a roda. Temos 
apenas de percecionar uma oportunidade. A pequena ideia hoje, poderá tornar-se 
gigante amanhã. Com muito trabalho claro” (Entrevista 6); “É necessário perceber que, 
nem todas as oportunidades têm de partir de ideias megalómanas, fora da caixa, não 
temos de inventar a roda.” (Entrevista 1). De facto, um dos mitos identificados pelo 
trabalho de renome de Kuratko e Hodgetts (1998) é a falácia de que os 
empreendedores são sempre inventores. Ainda que muitos dos inventores sejam 
igualmente empreendedores, é importante perceber que nem todos os 
empreendedores são inventores. Para alcançar o que se aspira, não é necessário fazer 
ou seguir o caminho da mesma forma que a maioria, o sujeito pode fazê-lo à sua 
maneira (Conteúdo 7). Se todos fazem algo de uma forma, porque sempre foi feito 
assim, então o sujeito deve procurar outra forma de o fazer, pois não é aí que se 
encontra o futuro – se todos olham na mesma direção, é porque é a direção errada 
(Conteúdo 11). É necessário ter em conta que fazer diferente não implica 
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necessariamente ser-se extremamente criativo, inovador ou dotado de uma 
inteligência extrema. Estudos recentes sugerem inclusive que, o reconhecimento de 
oportunidades exerce um papel de maior importância, comparativamente à 
criatividade, no alcance do sucesso empreendedor (Che net al., 2018). Nem todas as 
pessoas de maior sucesso hoje no mundo, são pessoas brilhantes, mas muitas das 
pessoas brilhantes não têm sucesso porque desistem (Conteúdo 9). 

 

- Os empreendedores reconhecem oportunidades de forma diferente dos demais 

 

Shane e Venkataraman (2000) acreditam que a população como um todo não 
reconhece as oportunidades de igual forma. Isto é, apenas um conjunto de indivíduos 
possui a capacidade de reconhecer uma dada oportunidade empreendedora: “Poucas 
pessoas estão atentas ao mundo, isso faz com que não reconheçam as oportunidades a 
tempo” (Entrevista 3); “Vejo muitas pessoas a abrir negócios em mercados saturados e 
obsoletos. Não me revejo neste pensamento e nunca consideraria abrir um negócio 
deste género. Nunca seria um empreendimento de sucesso, por isso acredito que nem 
todas as pessoas vejam as oportunidades da mesma forma, ou pelo menos, não 
identificam as que possuem um verdadeiro potencial” (Entrevista 1); “No fundo acho 
que todos nós reconhecemos problemas, mas a maioria não identifica soluções porque 
simplesmente não lhes afeta diretamente a sua rotina ou estilo de vida, enquanto 
tendo um negócio possivelmente pensas de outra forma porque consegues retirar o 
valor dessa solução que vais criar e ganhar com isso” (Entrevista 9); “Penso que a 
maioria das pessoas simplesmente não está atenta ou não é do seu interesse procurar 
por novas oportunidades de empreender” (Entrevista 5); “Todos nascemos com 
capacidades diferentes. Há quem seja desde novo bom a matemática, deportos, jogos, 
desenho ou música. No meu caso, tenho uma certa facilidade em observar o que me 
rodeia de maneira diferente, e perceber quando e onde surgem oportunidades com 
futuro” (Entrevista 7). No Conteúdo 3 o sujeito afirma que ser considerado louco é 
algo bom, pois se todos tivessem concordado e acreditado que sua a ideia seria uma 
boa ideia, a empresa não teria a hipótese que teve (Conteúdo 3). Isto pode indicar-nos 
que a visão de Shane e Venkataraman (2000) tem algum fundamento, caso contrário, 
uma ideia vinda de um empreendedor nunca poderia ser considerada tão insensata 
quanto o mesmo descreve neste conteúdo – todos concordariam, pois, todos 
percecionariam aquela mesma oportunidade. 

 

- Mais importante que identificar oportunidade, é agir sobre elas e assumir riscos 

 

Ainda que este tipo de raciocínio tenha sido comum na nossa amostra, outros 
empreendedores parecem não concordar na totalidade com esta perspetiva. É 
necessário colocar os nossos valores, sacrifícios e devoções nas nossas esperanças e 
sonhos, e destes transformá-los em ação (Conteúdo 9). Denota-se uma forte 
justificação para o aproveitamento de oportunidades orientada para a ação e 
propensão para assumir riscos (Antoncic, 2003; Antoncic et al., 2018; Brockhaus, 1980; 
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Cox & Jennings, 1995; Caliendo et al., 2010; Hisrich, 1990; Peters & Hisrich, 1989; 
Scarborough, 2012; Sexton & Bowman, 1985; Sitkin & Weingart, 1995; Tang, 2020; De 
Vries, 1977): “Todas as pessoas têm a capacidade de ver oportunidades com potencial. 
Na minha opinião, o que nos diferencia do resto da população é a coragem para agir 
sobre elas” (Entrevista 2); “Há muitas pessoas que têm muitas ideias, mas há poucas 
pessoas que as concretizam - porque é arriscado, porque estão na zona de conforto, 
porque não conseguem lidar com a falta de certeza. A maioria dos empreendedores 
são criativos, isto significa que podemos ter uma visão mais criativa do que outras 
pessoas, mas mais do que isso, concretizamos essas ideias” (Entrevista 10); “Se nos 
focarmos demasiado no planeamento de uma ação, esquecemo-nos de agir, porque 
estamos constantemente a tentar delinear a perfeição. Fazer é mais importante do que 
pensar na forma como o vamos fazer (...) porque o tempo passa e a oportunidade 
também. Eu adoro uma frase do Jeff Bezos que diz algo como: a maioria das decisões 
deve ser tomada com cerca de 70 por cento da informação que desejamos ter, se 
esperarmos para conseguir 90 por cento estamos a agir muito lento” (Entrevista 8). 
Existe uma grande diferença entre preparação e prontidão. Os mentores podem deixar 
o mentorado preparado, mas nunca pronto. A verdade é que, quando chegar o 
momento certo, que certamente chegará, este nunca estará pronto por mais 
preparado que esteja (Conteúdo 8). O sujeito em análise no Conteúdo 13 reforça que 
se tivesse de saber tudo acerca do seu negócio antes de o começar, nunca o teria 
criado – deve-se apenas começar, pois as ideias não surgem totalmente formadas, 
vão-se alinhando com o passar do tempo e com o trabalho e empenho que se coloca 
para desenvolver as mesmas (Conteúdo 13). Não se deve perder tempo à espera pelo 
momento certo, porque ele pode nunca chegar (Conteúdo 14).  

 

Estas perspetivas vão ao encontro de McGrath and MacMillan (2000) que 
indicam que os indivíduos com um mindset empreendedor não se limitam a procurar e 
a estar atentos a novas oportunidades, eles agem sobre elas quando o meio se 
apresenta atrativo e a oportunidade for madura e adequada. Estes indivíduos tomam 
ação em vez de analisar constantemente e “eternamente” novas ideias. A propensão 
para assumir riscos tem-se mostrado como crucial para iniciar um percurso profissional 
como empreendedor, para estabelecer um novo negócio e também para o 
desenvolvimento e sucesso de pequenas empresas (Antoncic et al., 2018): “ (...) 
podemos colocar alguns entraves pois é assim que a sociedade nos ensina a ser – somos 
mais ensinados a lamentar-nos do que a ir à procura de soluções e tomar o risco. Eu tive 
de desaprender a ser assim e neste momento estou a aprender cada vez mais a ser de 
outra forma (é um processo). Acho que é um pensamento que me possibilita a ter mais 
oportunidades” (Entrevista 2); “A capacidade de identificar problemas e até soluções é 
comum à maioria das pessoas, no entanto, por norma não colocam essas soluções em 
prática. Esta é a principal diferença (...) a razão pela qual a maioria das inovações 
ficarem virais nos EUA não é porque se trata de um povo mais criativo, ou porque são 
muito bons a encontrar novas oportunidades; mas sim porque as pessoas arriscam. É 
sobre saber arriscar, não é apenas sobre reconhecer oportunidades” (Entrevista 6). 
Quem encontra e coloca em prática as soluções para os problemas, sabe exatamente 
como os resolveu, com todos os detalhes, enquanto, quem apenas ficou pela tentativa 
de resolver pode não conseguir ultrapassar o grau da tentativa. O empreendedor em 
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análise no Conteúdo 15 diz escolher a sua equipa com base nos problemas que essas 
pessoas já resolveram (Conteúdo 15).  

 

- As pessoas têm uma elevada importância no processo de procura e aproveitamento 
de oportunidades 

 

Os resultados desta investigação indicaram ainda, que o empreendedor dá 
muita importância às pessoas e ao papel que as mesmas desempenham no processo 
de procura de uma oportunidade: “As pessoas têm a capacidade de unir mais pessoas 
a um negócio e escalá-lo de uma forma que primeiramente parecia impossível de 
concretizar” (Entrevista 5) - para resolver um problema de uma grande dimensão, é 
necessário um grande grupo de pessoas - uma comunidade. Alcançar uma grande 
conexão e oportunidades maiores prende-se com a capacidade individual de construir 
comunidades onde cada pessoa tem presente o seu propósito – são as pessoas 
comuns que transformam pequenas mudanças em mudanças globais, e tal 
transformação depende do próprio ser humano (Conteúdo 13).  “Tudo o que atingi até 
este momento eu conseguiria atingir sozinho sem qualquer sombra de dúvida, mas iria 
demorar mais tempo, e tempo é dinheiro (...) e podia ter perdido a oportunidade 
porque no momento em que chegasse lá, alguém poderia ter chegado primeiro que eu 
(...) por isso acredito que as pessoas têm um papel fundamental, ajudam-te a chegar 
onde queres e a conseguir o que precisas. Temos de saber partilhar as nossas 
conquistas com elas” (Entrevista 8); “Na minha opinião ninguém é capaz de 
empreender sozinho, todas as pessoas, seja a tua equipa, investidores financeiros, 
clientes, parceiros de negócios – todos são necessários para que se consiga avançar 
com um projeto para a frente” (Entrevista 9); O ser humano tem a necessidade de ser 
compreendido e validado pelos outros, por isso deve desenvolver a capacidade de 
ouvir diferentes pontos de vista e a coragem de se colocar no lugar do outro, 
reconhecendo tudo o que se compartilha enquanto sociedade (Conteúdo 5).“Vivemos 
numa sociedade composta por pessoas, cada uma com as suas características e 
identidade própria que quando trabalham em conjunto conseguem ter ganhos de 
produtividade acima do normal” (Entrevista 2); “É preciso ser capaz de reunir muitas 
pessoas para trabalhar consigo para criar algo” (Conteúdo 18); “Acabas por falar com 
várias pessoas, interagir com pessoas que te ajudam imenso no início e isso é 
importante – consegues criar uma rede que deve ir para além do teu ambiente de 
empresa” (Entrevista 6). De facto, os empreendedores envolvem muitas pessoas neste 
processo, quer sejam ou não da mesma organização, visando sempre a criação e 
sustentação de redes de relações, úteis e fortes (McGrath & MacMillan, 2000). Estas 
relações possibilitam-lhes ter acesso a recursos que de outra forma não teriam 
(Mullins, 2017) e que, podem ser cruciais para o aproveitamento de uma dada 
oportunidade: “Não podemos ter medo de pedir ajuda, o não é sempre garantido. 
Basta uma pessoa dizer-te que sim, em dez, e isso pode mudar o rumo do teu projeto, 
para muito melhor” (Entrevista 10). 
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Parece existir um desencontro destes resultados com as baixas pontuações de 
Amabilidade (Big Five) encontradas na literatura. Estudos defendem que o indivíduo se 
revela como um ser manipulador, egoísta, distante, arrogante e narcisista (López- 
Núñez et al., 2020; McCrae & Costa, 2008; Obschonka et al., 2013), porém os nossos 
resultados revelam um forte sentido de comunidade e compaixão com o próximo: o 
empreendedor em análise no Conteúdo 16 reforça que um indivíduo não se deve 
julgar apenas pelos feitos que alcançou a nível profissional, mas principalmente 
criticar-se pelos seus valores e pela forma como lidou com as disparidades da 
humanidade, como se preocupou e ajudou pessoas desfavorecidas com quem nunca 
teve qualquer relação (Conteúdo 16). Este desencontro já foi encontrado em variadas 
outras investigações. Por esse motivo, o perfil de empreendedor baseado na 
personalidade foi encarado como pouco explicativo, tendo caído em desuso 
(Naumann, 2017). De facto, como característica central do empreendedor encontra-se 
a diversidade (Scarborough, 2012), e talvez por isso alguns empreendedores possam 
sim assumir traços como a arrogância ou o egoísmo. Não obstante, talvez os nossos 
resultados venham reforçar a importância do foco das investigações contemporâneas 
no mindset empreendedor como preditor do sucesso.  

 

- A importância no desenvolvimento de competências relacionais e networking 

 

As competências relacionais e sociais, bem como as relações informais nos 
negócios é algo muito salientado na literatura no que concerne à temática do sucesso 
empreendedor (Baron & Markman, 2000; Berger-Walliser et al. 2011; Cox & Jennings, 
1995; Miranda, 2016b; Makhbul & Hasun, 2011; Markman & Baron, 2003): 
“Costumamos dizer que o mundo é pequeno e isso faz com que quanto melhor e maior 
for a rede mais probabilidade de sucesso terá o projeto” (Entrevista 6); “Acredito que o 
sucesso de um empreendedor passa também pela nossa capacidade de networking e 
de criar equipas qualificadas” (Entrevista 3). No mundo atual, é muito difícil conseguir 
fazer algo sozinho, daí a importância de desenvolver a habilidade de ajuda mútua, 
oferecendo e pedindo ajuda aqueles que rodeiam. Aceitar ajuda quando ela é 
oferecida e saber pedi-la quando se necessita, é uma aptidão extremamente valiosa, 
mas que requer sempre que primeiro se aprenda a cuidar e a ajudar essas mesmas 
pessoas. É desta forma que as pessoas avançam em direção ao sucesso (Conteúdo 7). 
“Ninguém é mestre em todas as áreas. Para conseguires levar uma ideia para a frente, 
precisas sempre de uma equipa. O teu networking, as relações que tens e constróis ao 
longo da tua carreira são fundamentais (...) Eu invisto na formação da minha equipa 
principalmente na área da comunicação, para que eles aprendam como conquistar 
outras pessoas” (Entrevista 10); “A criação de uma grande rede de relações é uma 
necessidade que surge inevitavelmente para empreendedores (...) e diria que investir 
tempo para aprender esta arte - tornares-te muito bom a comunicar e a influenciar - 
nunca é demais” (Entrevista 5). 

 

Estes resultados parecem ir ao encontro de resultados anteriores que 
defendem que o empreendedor possui pontuações elevadas na dimensão de 
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Extroversão (Big Five), isto é, apresenta-se como um ser social (López- Núñez et al., 
2020; McCrae & Costa, 2008; Obschonka et al., 2013). 

 

A importância das relações interpessoais também mostrou algum peso no 
processo de triagem de oportunidades empreendedoras: “Identifico uma boa 
oportunidade, escrevo no caderno, e depois falo com a minha equipa (um designer e 
um web developer) e com os investidores (em forma de pitch). A minha triagem é feita 
por estas pessoas.” (Entrevista 4); “A minha vivência e as minhas experiências pessoais 
e profissionais influenciam as minhas tomadas de decisão. Precisamos de mais ideias, 
de diferentes pontos de vista, de outras formas de pensar. E isso só se consegue com 
uma rede de pessoas no processo de empreendedorismo” (Entrevista 2). Um dos 
maiores desafios é o de desenvolver a capacidade de criar e manter um ciclo de 
feedback critico ao longo do tempo, tendo estofo para muitas vezes se ouvir aquilo 
que não se deseja. O empreendedor do Conteúdo 15 aconselha a procurar o feedback 
de pessoas próximas, como o de amigos, pois apesar de serem aqueles que desejam o 
melhor, também serão os que criticarão da forma mais sincera e honesta, se assim for 
solicitado (Conteúdo 15). Todas estas respostas parecem ir ao encontro de 
investigações anteriores que defendem que o apoio pessoal e profissional permite aos 
empreendedores obter informações novas e valiosas (Carrier et al., 2004; Cox e 
Jennings, 1995; Cutting & Kouzmin, 2000; De Jong & Den Hartog, 2007; Levent, et al., 
2003; Makhbul & Hasun, 2011). 

 

- Crises podem ser percecionadas como oportunidades empreendedoras 

 

Condições e assimetrias no mercado, como mudanças demográficas, sociais, 
surgimento de novos segmentos de mercado ou mudanças nas regulamentações 
governamentais podem ser encaradas como novas oportunidades empreendedoras 
(Ireland et al., 2003; Morris, 1998): “As mudanças geram as melhores oportunidades 
(...) os meus melhores investimentos foram feitos em tempos de crise” (Entrevista 4); “A 
mudança, seja ela qual for, tem sempre intrínseca ideias e necessidades 
empreendedoras” (Entrevista 9); “Neste momento estou a explorar uma oportunidade 
relacionada com a eletricidade que veio justamente da subida de preço da mesma. Não 
encarei esta subida de preço como um problema, ela despertou em mim um interesse 
de como posso tentar solucionar isto” (Entrevista 8); “Sempre que existe uma mudança 
no que nos rodeia surgem sempre novas perspetivas e novas oportunidades. E sempre 
que surge algo novo, pode ser melhorado. Assim qualquer mudança à nossa volta, por 
vezes mínima, pode trazer oportunidades inimagináveis” (Entrevista 3). “O Churchill diz-
nos que nunca devemos desperdiçar uma boa crise, isso acontece não pelas crises serem 
boas, mas por gerarem provavelmente alguns buracos em determinadas áreas como é o 
caso da COVID-19 que apoiou na transição digital do país ou mesmo noutras crises que 
acabam por facilitar ou puxar o gatilho de outras áreas desenvolvimento” (Entrevista 
5). “Muitas vezes as oportunidades nascem através de momentos de crise - apesar de 
serem momentos negativos estes criam lacunas que se tornam em oportunidades com o 
aparecimento de novas soluções e ideias inovadoras” (Entrevista 1). É possível 
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relacionar estes resultados a outros aspetos abordados no nosso enquadramento 
teórico. A tolerância à ambiguidade é uma característica da personalidade que tem 
influência sobre a forma como os indivíduos tendem a organizar as informações e 
conhecimentos que dispõem acerca de situações ambíguas (Budner, 1962; De Pillis & 
Reardon, 2007; Frenkel-Brunswick, 1949; Ho & Koh, 1992; Koh, 1996; López-Núñez et 
al., 2020; Mclain, 1993; McMullen & Shepherd, 2006, Schere, 1982; Sexton & Bowman, 
1985; Smock, 1955; Teoh & Foo, 1997; Tuckman, 1966). Esta é uma característica chave 
dos empreendedores, bem como dos mais bem-sucedidos senadores americanos, 
presidentes de corporações e líderes sindicais (Stogdill et al., 1963; 1964) – o que 
parece ser uma informação relevante uma vez que alguns dos empreendedores da 
nossa análise de conteúdo já possuíram altos encargos em funções políticas na 
América. Ao analisar os nossos resultados facilmente relacionamos a tolerância à 
ambiguidade com a capacidade para assumir riscos, a visão de crises como 
oportunidades e capacidade de adaptação a ambientes de mudança.  

 

- Os empreendedores têm um locus de controlo interno 

 

Foi ainda encontrado na nossa amostra uma possível relação com o traço de 
personalidade locus de controlo interno. Este revela-se como a compreensão dos 
acontecimentos como algo que está sob o controlo interno de um indivíduo 
(Brockhaus, 1982; Chell, 2008; Hisrich & Grachev, 1995; Jennings & Zeithaml, 1983; 
McClelland, 1961; Mueller & Thomas, 2001; Rotter, 1966; Sexton & Bowman, 1985; 
Shapero & Sokol, 1982; Shaver & Scott, 1991). Para além de frequentemente referida 
na literatura como um traço típico dos empreendedores, estudos também já 
concluíram que a independência, capacidade de tomar as suas próprias decisões e a 
capacidade de controlar empresas contribuem para o sucesso empreendedor 
(Makhbul & Hasun, 2011). Os nossos resultados indicam-nos que a diferença entre os 
dons e as escolhas é que o dom é algo fácil, porque é inato à pessoa, como a 
inteligência, enquanto a escolha pode ser algo difícil. Se não tiver atenção, o sujeito 
pode deixar-se levar pelos seus dons em detrimento das suas escolhas. A inteligência é 
útil pois é o que permite a evolução da sociedade, porém não é desse dom que se deve 
ter orgulho, mas sim das decisões que se tomam. O fator mais significativo para a 
construção da própria história de vida é as escolhas que se fazem e não os dons que se 
possuem, pois no final, aquilo em que a pessoa se torna resume-se às suas escolhas 
(Conteúdo 1). 

 

- Os empreendedores são proativos e têm iniciativa 

 

A proatividade e iniciativa foram também mencionadas na literatura como 
traços típicos dos empreendedores (Bird, 1995; Filardi & Fischmann, 2014; Hisrich, 
1990; Hisrich et al.,2017; Kuratko & Hodgetts, 1998; Scarborough, 2012), o que 
também parece ser concordante com os nossos resultados: no Conteúdo 3 o sujeito 
em análise menciona que quando era jovem não tinha acesso a cursos ou livros para 
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aprender o idioma inglês. Por forma a superar isso, deslocava-se até a um hotel da sua 
zona onde, durante nove anos, recebia e guiava visitantes estrangeiros, que tinham na 
sua maioria como língua-mãe o inglês (Conteúdo 3).A impaciência e insatisfação das 
atuais gerações é o combustível que permite a construção de algo novo por parte das 
mesmas, algo que gerações passadas nunca poderiam sonhar. É assim que a evolução 
acontece. Por isso, ser impaciente e frustrado com as abordagens atuais, é o que criará 
o progresso que o mundo necessita (Conteúdo 12). Estas características parecem estar 
sobretudo alinhadas com o aproveitamento de oportunidades, a premissa que 
estivemos a desmantelar até ao momento e que procuramos comprovar com os 
nossos resultados. Por último, e ainda relacionado com estes traços, encontramos a 
dimensão Conscienciosidade (Big Five) que apresentou pontuações elevadas na 
literatura. Isto traduz-se no empreendedor como um indivíduo com força de vontade, 
iniciativa e responsabilidade (McCrae & Costa, 2008; López- Núñez et al., 2020; 
Obschonka et al., 2013). 

 

- Principais conclusões acerca da identificação e capitalização de oportunidades 

 

De modo conclusivo, neste subcapítulo abordámos diversos pontos como a 
importância da identificação de oportunidades, como pequenas oportunidades podem 
ser desenvolvidas em algo maior, o reconhecimento de oportunidades acima de 
fatores como a criatividade ou a inovação, a importância de agir e assumir riscos, o 
valor das pessoas no processo de procura e capitalização de oportunidades, a 
importância das competências relacionais e networking, e, por fim, a perceção de 
crises e mudanças como oportunidades. Conseguimos também, relacionar os nossos 
resultados com traços de personalidade como a propensão para assumir riscos, a 
tolerância à ambiguidade, o locus de controlo interno, a proatividade e a iniciativa. 
Relações com as dimensões de Extroversão e Conscienciosidade (Big Five) foram 
também conseguidas, porém, foram encontradas algumas divergências entre a 
literatura e os nossos resultados no que respeita à dimensão de Amabilidade. Depois 
de toda esta análise, podemos então admitir que o empreendedor é um ser que 
procura ativamente por novas oportunidades e que, apesar de ser um planeador, 
valoriza a ação e o risco acima da procura exaustiva pela perfeição. Este acredita que 
consegue percecionar e aproveitar uma oportunidade com sucesso sem que para isso 
sejam necessárias ideias extraordinárias, onde pequenas oportunidades em momentos 
de crise podem ser a chave. O foco está em estabelecer objetivos e em fomentar a sua 
rede de pessoas que conquistou graças às suas capacidades relacionais. Em resumo, 
todos os nossos resultados foram comprovados pela literatura sendo possível suportar 
a hipótese 1 do nosso estudo que afirma que a capacidade de identificar e capitalizar 
oportunidades é parte integrante de um mindset empreendedor. 

 

9.3 Orientação para o crescimento  
 

- Orientação para objetivos de aprendizagem 



64 
 

 

Na literatura é possível encarar o empreendedor como um ser que possui uma 
orientação para o crescimento. Isto significa que, perante um acontecimento crítico, 
tem a capacidade de se adaptar, exibindo flexibilidade e dinamismo e aceitando que a 
aprendizagem e a experiência possibilitarão o seu desenvolvimento pessoal (Dweck, 
2012; Haynie et al., 2010; Heslin & Vandewalle, 2008; Ireland et al., 2003; Murphy & 
Dweck, 2016; Nordin & Broeckelman-Post, 2019; Vries et al., 2021) 

 

Para a análise desta hipótese recorremos, primeiramente, ao instrumento 
elaborado por Vandewalle (1997) intitulado de “Work Domain Goal Orientation 
Instrument”. Os resultados encontram-se na tabela seguinte: 

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

LGO1 - - - - 1 2 7

LGO2 - - - - 1 2 7

LGO3 - - - - 1 3 6

LGO4 - - - - 4 3 3

LGO5 - - 1 - 3 2 4

“Work Domain Goal Orientation Instrument” (Vandewalle, 1997)

Orientação para objetivos de aprendizagem (Learning Goal Orientation)

 

Tabela 5 - Instrumento “Work Domain Goal Orientation Instrument” (Vandewalle, 1997) 

 

Como explicado na metodologia, o número 1 corresponde a “discordo 
totalmente” e 7 a “concordo totalmente”. A nossa amostra atribuiu, na sua grande 
maioria, valores elevados a todos os componentes. As afirmações que receberam 
pontuações mais altas foram as correspondentes ao LGO1 e ao LGO2. Isto significa que 
os empreendedores estão dispostos a escolher, no contexto de trabalho, tarefas 
desafiantes onde possam aprender com elas (LGO1); e que procuram, com frequência, 
por oportunidades que lhes permitam desenvolver novas habilidades e conhecimentos 
(LGO2). Esta segunda conclusão vai ao encontro da linha de procura e capitalização de 
oportunidades abordada na hipótese 1, reforçando, uma vez mais, a validade da 
mesma. Os componentes que registaram maior distribuição de valores foram a LGO4 e 
LGO5. Ainda assim, os valores continuam a ser elevados o que significa que para estes 
empreendedores, desenvolver habilidades no trabalho é importante o suficiente para 
que assumam riscos para desenvolvê-las (LGO4); e que preferem situações no trabalho 
que exijam alto nível de habilidade e talento (LGO5). A distribuição de valores 
verificada no componente LGO4, quando comparado com a LGO1 e LGO2 por 
exemplo, pode talvez ser explicada pela margem de interpretação percebida na 
afirmação estruturada por Vandewalle (1997). Isto porque a mesma se refere a riscos 
de uma forma generalizada e, como vimos pela literatura, os empreendedores têm 
uma propensão para riscos moderados (Antoncic et al., 2018; Brockhaus, 1980; 
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Caliendo et al., 2010; Sexton & Bowman, 1985; De Vries, 1977). Isto pode ter suscitado 
algumas dúvidas no momento de interpretação e consequente resposta da amostra. 

 

Assim, como é possível compreender pelos valores, os resultados da nossa 
investigação indicam-nos que os empreendedores em estudo possuem uma orientação 
para objetivos de aprendizagem, ou seja, têm o desejo de se desenvolverem a eles 
próprios, adquirindo novas competências, dominando novas situações e melhorando a 
sua competência (Vandewalle, 1997).  

 

- Capacidade de adaptação do empreendedor 

 

A capacidade de adaptação dos empreendedores também tem sido 
mencionada na literatura, quer ao nível das oportunidades, ao nível dos pensamentos 
ou ainda ao nível social (Baron e Markman, 2000; Earley et al., 1989; Filardi & 
Fischmann, 2014; Haynie et al., 2010; Hébert & Link, 2006; Heslin & Vandewalle, 2008; 
Miranda, 2016a; McGrath & MacMillan, 2000; Scarborough, 2012; Scott, 2015; Vries et 
al., 2021). A nossa amostra revelou que esta é uma característica típica que se reflete 
nas suas experiências de vida: “Eu já tive duas oportunidades diferentes no estrangeiro, 
um ambiente completamente diferente do ambiente português, e adaptei-me 
facilmente e rapidamente a esse novo ambiente - à cultura, às pessoas e ao trabalho” 
(Entrevista 8); “Eu já explorei oportunidades na área de desporto, seguros e agora 
estou na programação” (Entrevista 6). Os entrevistados demonstraram atribuir uma 
elevada importância à capacidade de adaptação num contexto de empreendedorismo: 
“A vida ligada ao empreendedorismo e à criação de novos negócios pressupõe uma 
grande capacidade de resiliência e adaptação a novos cenários” (Entrevista 8); “Penso 
que nos dias de hoje a adaptação é aquilo que nos pode salvar. Nascemos e crescemos 
com ideias bem definidas de como deve ser o nosso dia a dia, a nossa carreira e o 
mundo. Mas sabemos que pelo caminho vão surgindo várias alterações. E a forma 
como nos adaptamos a isso vai influenciar o nosso sucesso.” (Entrevista 1); “(...) acho 
que é uma das coisas que mais gosto nesta área. Acabamos por estar em contacto com 
tantas áreas e mercados diferentes, que ao longo do tempo ganhamos uma certa 
facilidade em nos adaptarmos a novos cenários. De notar que nunca passa a ser 
demasiado fácil, é sempre preciso uma boa mentalidade quando encaramos uma nova 
oportunidade e a humildade de perceber que pode não ser tão fácil como pensamos. 
Mas o mais importante é que aprendemos a encarar estas novas oportunidades da 
maneira certa” (Entrevista 6); “(...) dificuldades vão sempre aparecer e por isso temos 
que nos adaptar às dificuldades, encontrar soluções quando elas parecem não existir” 
(Entrevista 10). 

 

Esta adaptação também se aplica à falta de recursos num negócio. Os 
empreendedores não deixam que a escassez de recursos os impeça de desenvolver 
uma ideia ou modelo de negócio – não desistem e arranjam forma de reunir e 
transformar recursos que precisam através de outras entidades ou pessoas (Hisrich, 
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1990; Mullins, 2017; Scarborough, 2012; Zimmere & Scarborough, 2001): “(...) ver 
nascer um negócio, mesmo não tendo os recursos disponíveis de imediato ou as 
soluções para resolver os problemas, é perfeitamente possível, basta fazer por isso. A 
ideia transforma-se em realidade” (Entrevista 4); “No desenvolvimento de uma ideia 
de negócio existem recursos chave que são fundamentais para o desenvolvimento do 
mesmo. Um verdadeiro empreendedor não se esgota na impossibilidade de os 
conseguir. Quando isso acontece, pessoalmente procuro munir-me de capacidades ou 
de pessoas que me possam ajudar, mesmo que isso signifique simplificar o processo e 
adaptar a minha ideia” (Entrevista 7). O empreendedor provavelmente não saberá 
como envolver um grande número de pessoas num projeto, ou certamente não terá o 
know-how suficiente para fazer acontecer o que imagina, mas é importante que o 
mesmo perceba que ninguém possui esses conhecimentos antes de começarem 
(Conteúdo 13). Levar as pessoas a acreditar numa ideia pode ser o caminho a seguir 
para suprir essa escassez de recursos: “(...) tens de fazer a outra pessoa acreditar na 
tua ideia tanto como tu. O banco não te empresta dinheiro se não acreditar no teu 
projeto. Eu não vejo problema nenhum em trocar, eu não peço nada, eu não peço 
dinheiro ao banco, eu troco valor.  A escassez de recursos não deve impedir a ação, se é 
algo que tu acreditas, força, vai. Tu podes fazer com que as pessoas acreditem” 
(Entrevista 9); “Se acreditas realmente numa ideia, o trabalho vai ser levar os outros a 
acreditar que vais conseguir executar essa ideia. Fazer com que as pessoas que tu 
precisas para concretizar essa ideia também acreditem nela, para assim conseguires 
que elas te deem aquilo que procuras. Não é a indisponibilidade de recursos técnicos ou 
humanos que deve ser um impedimento para levar uma ideia para a frente” 
(Entrevista 2). 

 

- Desenvolvimento pessoal do empreendedor 

 

Aliada a esta adaptação encontra-se a necessidade de desenvolvimento pessoal 
(Carvalho & González, 2006; McClelland, 1961). Como percebemos pela literatura, o 
pensamento de que as características típicas dos empreendedores são inatas com as 
quais se deve nascer, é erróneo - estas características podem ser aprendidas e devem 
ser ensinadas (Kuratko & Hodgetts, 1998). Assim, um desenvolvimento do próprio 
indivíduo pode levar a novos comportamentos, atitudes e crenças que se alinhem com 
a evolução dos seus conhecimentos, habilidades e práticas empreendedoras (Hultén & 
Tumunbayarova 2020): “Tento sempre desenvolver-me pessoalmente, envolver-me em 
novos projetos e novas atividades, desenvolver novas skills, conhecer novas pessoas” 
(Entrevista 4). O indivíduo deve ter novas experiências, experimentar novas ideias e 
ajudar o outro, da forma que lhe for possível, a ter a mesma oportunidade, pois os 
maiores sucessos acontecem quando temos a liberdade de poder falhar (Conteúdo 
13). O desenvolvimento pessoal também parece estar relacionado com o sentido de 
responsabilidade sobre as ações próprias (Kuratko e Hodgetts, 1998; Pickle & 
Abrahamson, 1990; Scarborough, 2012): boas intenções originam, por vezes, 
resultados adversos, resultados esses que devem ser assumidos com responsabilidade, 
tendo coragem para fazer uso da razão e refletir sobre os sucedidos. O sujeito em 
análise é claro no seu exemplo: se o empreendedor construiu uma fábrica no meio do 
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caos, não pode fugir da responsabilidade pelo caos, mesmo que as suas intenções 
sejam boas. Para receber crédito pelas suas conquistas, é necessário primeiro 
aprender a assumir a sua responsabilidade (Conteúdo 8). Por vezes, o próprio 
indivíduo é o problema e não o reconhece, tende a culpabilizar os outros pelas suas 
ações. Este, pode e deve receber o mérito pelas suas ações e decisões acertadas, 
desde que também assuma a responsabilidade pelos erros que comete – uma 
condição com dois lados que são entendidos de uma só forma (Conteúdo 7). As 
pessoas devem comportar-se com dignidade e orgulho, e terem sempre coragem de 
serem elas mesmas. Exigirem sempre mais e melhor de si próprias, e não deixar o 
medo apoderar-se do desafio (Conteúdo 9). A falácia de que existe um único momento 
heureca é perigosa, impede que pessoas com boas ideias as desenvolvam pois se 
sentem inadequadas por não terem esse preciso momento (Conteúdo 13). 

 

- Eventos negativos e rejeições como elemento regular do caminho empreendedor 

 

Este sentido de responsabilidade e o próprio desenvolvimento do 
empreendedor estão também ligados à forma como este encara eventos negativos no 
seu percurso. Mullins (2017) refere que, para estes indivíduos, as rejeições são 
percecionadas como algo passageiro. Estes, não se conformam com uma resposta 
negativa e acreditam que alcançarão o que desejam com o tempo. “Quantas vezes 
somos rebaixados por algo que pensámos que poderia ter um grande potencial? (...) há 
pessoas que têm a capacidade de pensar um bocadinho out of the box, e isso pode ser 
difícil de perceber para pessoas que têm uma visão mais pequena do mundo” 
(Entrevista 3). Ser idealista e sonhador é algo muito bom, mas implica que se esteja 
preparado para ser mal interpretado: o indivíduo será considerado maluco mesmo que 
a sua ideia acabe por ser bem sucedida, será responsabilizado pela falta de um 
conhecimento total (mesmo sendo um problema complexo e que seja impossível saber 
tudo de antemão), será criticado por agir rápido quando toma a iniciativa. Na maioria 
das situações, as pessoas optam por não avançar com as soluções que encontram 
meramente por receio de errar. Tudo o que de novo se cria, terá problemas no futuro, 
mas tal realidade não pode representar um impedimento para começar (Conteúdo 
13). O sujeito terá de enfrentar as críticas daqueles que não têm a mesma coragem ou 
resistência para aceitar o que está certo e fazê-lo. Ser verdadeiro com ele próprio e 
com as suas crenças, é fazer o que está certo, não o que é mais fácil (Conteúdo 9). 
“Encaro o “não” como apenas uma opinião, tento aprender com os “nãos”, mas 
também sei diferenciar que muitas vezes o “não” não está ligado à proposta de valor 
do meu negócio, mas sim e apenas a preferências pessoais.” (Entrevista 1). 

 

O modo como os empreendedores de sucesso enfrentam a probabilidade de 
falha, prende-se com a convicção de que esta é um elemento regular do processo 
criativo, perspetivando, assim, a falha como um mero obstáculo que se cruza no trilho 
daqueles que pretendem o alcance do sucesso (Scarborough, 2012): “Frequentemente 
ouvimos aquelas histórias de grandes empreendedores, que começaram a vender porta 
a porta e agora são bilionários. Isso é mesmo verdade. Quando ouves mil “nãos” e um 
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“sim”, esse “sim” vale milhões. E quando tu passas a conhecer o gosto do “sim”, não 
vais desistir até o apanhar novamente. O “não” é só um obstáculo no caminho. A ideia 
pode ser descabida, só tens de conseguir convencer alguém a acreditar na sua 
insanidade.” (Entrevista 10). O empreendedor deve acostumar-se à rejeição, faz parte 
do caminho. No Conteúdo 3 o individuo relata que foi rejeitado mais de trinta vezes, 
tanto pelos bancos, como pelo governo, e por muitas outras pessoas que insinuaram 
que a sua ideia não tinha cabimento. O sujeito em análise defende que não importa se 
uma ideia é “estúpida” ou “inteligente”, desde que as pessoas a comprem. Ser 
rejeitado muitas vezes por tantas pessoas não é uma boa sensação – afirma – e ainda 
que deixe as pessoas deprimidas, mais tarde descobrirão que o mundo está repleto de 
muitas e novas oportunidades (Conteúdo 3). De uma forma geral, os empreendedores 
em análise parecem lidar com a rejeição da mesma forma – relativizando a sua 
importância e o seu valor, encarando este obstáculo como uma parte comum do 
processo: fatores como o medo da rejeição, do fracasso ou humilhação, o orgulho e as 
expetativas externas reduzem, em muito, a sua importância quando o indivíduo se 
encontra diante da morte – restando apenas o que realmente importa. Pensar na 
morte pode ser a melhor forma para que este evite o pensamento de que tem algo a 
perder, permitindo-o seguir o seu coração no momento da decisão. O tempo é um 
recurso limitado, por isso não se deve desperdiçar vivendo em prol das expetativas e 
resultados do pensamento de outras pessoas, mas sim viver de acordo com o coração 
e intuição próprios – que, de alguma forma, já sabem qual o propósito e aquilo em que 
o sujeito se deseja tornar (Conteúdo 6). 

 

Além do mais, é possível relacionar estes resultados aos conceitos de 
Neuroticismo dos Big Five e ao estado de Otimismo do Capital Psicológico. A nossa 
amostra aparenta ter pouca tendência para experienciar afetos negativos, como a 
tristeza, o medo, o embaraço ou a vergonha (McCrae & Costa, 2008; López- Núñez et 
al., 2020; Obschonka et al., 2013), demonstrando uma faculdade mais propícia ao 
positivo e não ao negativo, não se deixando consumir por acontecimentos que não 
estão no seu controlo (Al Issa, in press; Luthans et al., 2007; Scott, 2015; Seligman, 
1998). 

 

- O valor da perseverança no empreendedorismo 

 

Podemos afirmar que os empreendedores alimentam a sua força de vontade, e 
não tendem a demover-se de prosseguir com rigidez as suas convicções, por barreiras, 
rejeições e derrotas. É importante não desistir diante os fracassos. Se não o fizer, a 
pessoa ainda terá uma oportunidade. O foco deve estar em trabalhar “duro” e em 
equipa, e nunca desistir (Conteúdo 3). A verdade é que os empreendedores estão 
cientes do valor da persistência na sua rotina e, ainda que apareçam dificuldades no 
processo e os acontecimentos não se sucedam como o planeado, mantém-se focados, 
persistem e não desistem (Mullins 2017; Scarborough, 2012). Neste seguimento, os 
resultados da nossa amostra indicaram que a perseverança é uma das características 
especiais dos empreendedores (Markman & Baron, 2003; Bird, 1995; Markman & 
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Baron, 2003; Miranda, 2016a; Miranda, 2016b; Kuratko & Hodgetts, 1998; Makhbul & 
Hasun, 2011; Nordin & Broeckelman-Post, 2019): “Uma das características de um 
verdadeiro empreendedor é a capacidade de perseverança. No processo de 
desenvolvimento de um negócio encontramos sempre muitas dificuldades, muitos altos 
e baixos, e só uma pessoa verdadeiramente resiliente conseguirá levar avante o seu 
projeto.” (Entrevista 7). O empreendedor deve acreditar em si e ignorar críticas 
destrutivas (Conteúdo 3). 

 

Ter perseverança perante dificuldades empreendedoras pode ser mais 
importante do que a própria ideia de negócio ou a oportunidade que se está a explorar 
(Markman & Baron, 2003). “As oportunidades estão aos olhos de todos e ao alcance de 
todos, contudo muitas pessoas não têm a perseverança necessária, deixam-se 
consumir por pensamentos destrutivos” (Entrevista 1). 

 

“(...) nem sempre é fácil manter a força perante as dificuldades. No entanto o 
desejo de levar uma ideia para um negócio real, deverá manter-se. Depende de nós e 
do nosso empenho. Caso contrário não haveria empreendedorismo” (Entrevista 5). 
Mueller e Thomas (2001) argumentam que se não se admitir que o efeito de um 
empreendimento será manipulado pelo esforço pessoal, então é pouco provável que o 
indivíduo em causa se arrisque a ser exposto às altas punições do fracasso. Estas 
conclusões vão ao encontro, novamente, do locus de controlo interno dos 
empreendedores, outra característica que parece estar fortemente evidenciada nos 
nossos resultados. 

 

Parece também existir ligação com a Resiliência, um dos estados do Capital 
Psicológico (Al Issa, in press; Luthans et al., 2007; Luthans, 2002; Scott, 2015). A nossa 
amostra revela uma boa recuperação face às adversidades, incertezas, dúvidas e 
fracassos. 

 

- Sentido crítico dos empreendedores face à origem das rejeições  

 

Um resultado interessante da nossa investigação é o sentido critico dos 
empreendedores face os “nãos” que recebem:  “Mais importante do que a crítica é de 
quem essa crítica veio” (Entrevista 8); “(...) Logicamente que temos de ter um sentido 
critico em tudo – às vezes existe um não porque tem de existir um não. Por vezes as 
pessoas estão tão fascinadas com a sua ideia que se deixam cegar, e não percebem a 
realidade à volta delas. Mas isto não significa que não surjam melhores ideias ou 
oportunidades derivadas dessa rejeição. Sem a persistência não se chega muito longe, 
pois as probabilidades da tua primeira ideia ser a ideia certa, são muito pequenas. 
Temos de ser persistentes para alcançar aquilo a que nos propusemos.” (Entrevista 4); 
“Tudo tem de ser ponderado. Às vezes receber um “não”, dependendo de quem o 
recebes, pode indicar-te que talvez aquele não seja o caminho certo. Quem te deu o 
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“não”? Esse “não” é “válido”? Tem realmente valor? – são perguntas que tens de fazer 
a ti próprio. Porque eu já recebi muitos “nãos”, mas também já tive a sensação de um 
“não” se tornar um “sim”, e depois virem procurar-me. Ainda nesta semana aconteceu. 
Eu tive um cliente que recusou um orçamento meu em 2018 e passado dois anos veio-
me procurar novamente. Só que agora, eu é que lhe digo o “não”, porque agora ele 
não tem dinheiro para me pagar, o meu serviço vale mais. Eu já tive muitos “nãos”, 
muitas rejeições, muitas pessoas que não acreditaram em mim ou nos meus projetos. E 
a verdade é que alguns desses projetos não deram, e essas pessoas dizem-me “eu 
avisei-te”. Só que o que estas pessoas não sabem é que esses projetos antigos que 
foram insucessos, levaram-me onde estou hoje, levaram-me a lutar por outros 
objetivos com pessoas que conheci graças a esses falhanços” (Entrevista 9). O maior 
prazer está em tentar conseguir algo que todos dizem não ser possível de alcançar. 
Quando um sujeito se propõe a tentar algo “impossível”, muitas vezes as pessoas e os 
seus amigos afastam-se – também conhecido como distanciamento do fracasso. Nesse 
momento este sujeito irá sentir-se sozinho, sem nenhum amigo, e pensará que todos 
os avisos que essas pessoas lhe deram se tornarão provavelmente realidade. Mas no 
fim, nada se iguala ao sentimento de recompensa quando este sujeito consegue atingir 
aquilo a que propõe (Conteúdo 17). 

 

- A importância da aprendizagem com eventos negativos 

 

Estes resultados, para além da perseverança já mencionada, revelam algum 
sentido de aprendizagem e visão positiva face aos eventos negativos: “É importante 
perceber que ninguém nasce ensinado, tudo se aprende, e a perfeição alcança-se com 
a tentativa erro, não é com a tentativa de conseguir fazer perfeito à primeira. A 
rejeição é importante porque faz-te perceber o que resulta e o que não resulta, e vais 
utilizando e melhorando as tuas estratégias.” (Entrevista 3). Para Kuratko e Hodgetts 
(1998) é inquestionável que o erro é provedor de vários ensinamentos para aqueles 
que estão abertos à aprendizagem. O que foi possível observar na nossa análise é que, 
para estes indivíduos, falhar é uma aprendizagem, e por isso, não se deixam paralisar 
pelo medo do fracasso (Scarborough, 2012; Zimmere & Scarborough, 2001): “(...) Além 
disso, todas as oportunidades trazem consigo uma pequena possibilidade de aprender 
mais, evoluir e criar novas relações no ramo, e isso é sempre valioso, 
independentemente de correr bem ou mal” (Entrevista 6). Quando um indivíduo 
ultrapassa um momento difícil e negativo na sua vida, deve dar a si próprio o tempo 
necessário para se sentir mal e lamentar o que perdeu. Depois desse período, deve 
refletir e aprender com cada erro que cometeu, pois estes existem para ensinar e 
forçar o individuo a ser mais fiel a ele próprio e, assim, descobrir qual o próximo passo 
(Conteúdo 5).“Quando algo corre mal acaba sempre por ser uma aprendizagem (...) 
Tens duas hipóteses de interpretação de um evento negativo: ou desistes, ou vês como 
uma oportunidade que te pode desenvolver enquanto pessoa - tornar essa má 
experiência em algo positivo. Da próxima vez que correr mal, saberás certamente o que 
fazer para o evitar” (Entrevista 10). Participar no processo significa que o individuo 
tem também de ouvir aqueles que não concordam com a sua opinião. Não estar 
disposto a ouvir o outro quando não se concorda, é um equívoco – se discorda de 
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alguém, o sujeito deve debater o assunto, enfrentando-o com as suas palavras e lógica, 
sem medo da ofensa que possa ferir as suas crenças, e envolvendo-se ao defender 
aquilo em que acredita. Assim, tornará mais forte a sua posição e argumentos, e talvez 
descubra que o seu domínio não está completamente certo, e aprenda uma nova 
perspetiva ou interpretação, baseada não só nas convicções do seu adversário, como 
no que ele próprio acredita. A aprendizagem é um benefício, e seja qual for o 
desenredo, o sujeito irá desfrutar (Conteúdo 14). 

 

- Principais conclusões acerca da orientação para o crescimento 

 

Podemos então admitir que os nossos resultados foram ao encontro da 
literatura, indicando que o empreendedor possui um mindset caracterizado por uma 
orientação para o crescimento através de uma capacidade de adaptação e necessidade 
de desenvolvimento pessoal, refletindo-se numa tendência para percecionar eventos 
negativos como uma aprendizagem, enfrentando-os com perseverança. Neste 
subcapítulo foi também possível relacionar os resultados com a dimensão do 
Neuroticismo (Big Five) e aos estados de Otimismo e Resiliência (Capital Psicológico). 
Os nossos resultados quantitativos indicaram-nos que os empreendedores em análise 
possuem uma orientação para objetivos de aprendizagem. Segundo Dweck (2012), um 
indivíduo que possui esta orientação apresenta um mindset de crescimento, e Hultén e 
Tumunbayarova (2020) explicam que o mindset empreendedor de uma pessoa está 
relacionado, de forma direta, com desenvolvimento pessoal do próprio indivíduo. 
Neste sentido, podemos concluir que a hipótese 2 do nosso estudo é suportada: 
possuir uma orientação para o crescimento é característico de um mindset 
empreendedor. 

 

9.4 Consciência metacognitiva  
 

Mitos como a premissa de que os empreendedores são fazedores e não 
pensadores, foi desmentido pela literatura. Ainda que a tendência para a ação esteja 
bastante presente nos empreendedores, estes também se apresentam como sujeitos 
pensantes, reflexivos, metódicos e que planeiam os seus movimentos e ações com 
atenção e cautela (Haynie & Shepherd, 2009; Haynie et al., 2010; Kuratko & Hodgetts, 
1998). 
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Tabela 6 - “Generalized Measure of Adaptive Cognition” (Haynie & Shepherd, 2009) 
 

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

GO1 - - - - 1 2 7

GO2 - - - - - 3 7

GO3 - - - 2 2 3 3

GO4 - 1 - - 3 3 3

GO5 - - - 1 2 3 4

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

MK1 - - - - 1 5 4

MK2 - - - - 3 3 4

MK3 - 1 - - - 3 6

MK4 - 1 - - 4 2 3

MK5 - - - - 2 2 6

MK6 - - - - 3 1 6

MK7 - - 1 1 4 1 3

MK8 - - - - 2 4 4

MK9 - - - 1 1 4 4

MK10 - - - - 2 2 6

MK11 - - - - 3 2 5

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

ME1 - - - - 2 3 5

ME2 - - - - 1 3 6

ME3 - - 1 1 3 1 4

ME4 - - - - 1 6 3

ME5 - - - - 2 4 4

ME6 - - - 1 3 - 6

ME7 - 1 - 2 1 3 3

ME8 1 1 1 1 3 - 3

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

MC1 - - - - 4 4 2

MC2 - 1 - 1 3 2 3

MC3 - 1 1 3 3 1 1

MC4 - - - 1 2 5 2

MC5 1 - - 1 4 3 1

Itens/Escala de Likert 1 2 3 4 5 6 7

M1 - - - 2 1 3 4

M2 - - - - - 3 7

M3 - - - - 1 4 5

M4 - - - - 2 3 5

M5 - 1 - 1 4 3 1

M6 - - - - 2 3 5

M7 - - - - - 2 8

“Generalized Measure of Adaptive Cognition” (Haynie & Shepherd, 2009)

Experiência Metacognitiva (Metacognitive Experience)

Escolha Metacognitiva (Metacognitive Choice)

Monitorização (Monitoring)

Conhecimento Metacognitivo (Metacognitive Knowledge)

Orientação para objetivos (Goal Orientation)
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- Orientação para objetivos 

 

A literatura diz-nos que os empreendedores seguem objetivos que por sua vez 
são interpretados como uma função ou consequência do ambiente em que os mesmos 
se criam. A orientação para objetivos apresenta-se como “a medida em que o 
indivíduo interpreta as variações ambientais à luz de uma grande variedade de 
objetivos pessoais, sociais e organizacionais” (Haynie & Shepherd, 2009 p.698). Os 
nossos resultados quantitativos comprovaram esta ideia, indicando-nos então, que os 
empreendedores em análise possuem uma orientação para objetivos. 

 

De facto, a relação entre o estabelecimento de objetivos e o empreendedor, foi 
bastante mencionada na literatura (Dweck & Leggett, 1988; Filardi & Fischmann, 2014; 
Haynie et al., 2010; McGrath & MacMillan, 2000; Naumann, 2017). Segundo Ireland e 
colaboradores (2003), definir objetivos desencadeia um maior esforço para alcançar e 
procurar oportunidades empreendedoras. Esta visão foi comprovada também pelas 
nossas entrevistas e análise de conteúdo, sendo facilmente relacionada com as 
conclusões da hipótese 1: “Se tens uma empresa ou a oportunidade para criar uma, 
mas não tens nenhum rumo nem nenhum objetivo, nunca conseguirás alcançar o 
potencial de sucesso que o projeto poderia ter (...) traçar objetivos motiva-te a alcançar 
mais” (Entrevista 7); “Definir objetivos é crucial para o sucesso de um 
empreendimento, sem objetivos é impossível mover-se equipas, traçar estratégias e 
definir tarefas” (Entrevista 8). O individuo deve expandir a mente e utilizar os meios 
necessários para alcançar o objetivo a que se propôs (Conteúdo 3), manter o foco na 
ideia de que o objetivo a que se quer chegar existe e é real – excluindo todas as 
afirmações contrárias e desencorajadoras que chegam através do próprio indivíduo ou 
das pessoas que o rodeiam (Conteúdo 4): “Os objetivos fazem com que tu lutes para os 
alcançar. Eu tinha uma professora que dizia isto algumas vezes: nós temos de pedir o 
impossível para conseguir o máximo possível - e os meus objetivos, alguns deles, são 
impossíveis de atingir. E se eu atingir algo que seja perto do impossível, vou ficar 
radiante. Eu imagino-me como estarei daqui a 10 anos, tanto profissionalmente como 
pessoalmente – e isso são objetivos” (Entrevista 1) - Utilizar a palavra “impossível” dita 
pelos mais céticos, como motivação; sendo fiel e determinado em provar que essas 
pessoas estão erradas (Conteúdo 9). 

 

Os episódios passados de um individuo são gravados na sua mente e, refletindo 
acerca de como determinado acontecimento ocorreu – olhando para o passado – é 
possível conectar os pontos que lhe permitiram ou contribuíram para alcançar 
determinado objetivo na sua vida. O mesmo não é possível em relação ao futuro, pois 
não se sabe o que acontecerá, mas é necessário confiar que de alguma forma os 
pontos se irão conectar (Conteúdo 4; Conteúdo 6): “Um provérbio chinês diz que “sem 
rumo nenhum vento é favorável”. Isto significa que preciso de perceber onde quero 
estar, onde quero chegar, olhar para os pontos lá à frente, estabelecer um destino e os 
meus objetivos. Só assim conseguimos desenhar o caminho para lá chegar” (Entrevista 
3);“Definir objetivos é crucial, temos de ver a “big picture” e perceber para onde 
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queremos ir, e depois as coisas vão se alinhando.” (Entrevista 5); “O objetivo é 
fundamental para concretizar as tuas visões, por isso são fundamentais para a 
execução e consequentemente para chegar ao sucesso. Se não temos objetivos, não 
temos rumo, não sabemos para onde vamos. E como vamos desejar alcançar algo que 
nem sabemos o que é?”(Entrevista 10). 

 

A associação entre o estado de Resiliência (Capital Psicológico) e estes 
resultados parece ser viável. Este estado reflete a interação entre a força de vontade e 
motivação próprias impulsionadoras com a capacidade de planear para chegar a 
objetivos, unindo e direcionando esforços para alcançar o sucesso e ultrapassar 
obstáculos (Al Issa, in press; Luthans et al., 2007; Scott, 2015; Snyder et al., 1991). 

 

- Conhecimento Metacognitivo 

 

O conhecimento metacognitivo pode ser dirigido internamente – compreensão 
própria de preferências, valores, pontos fortes e fracos, estratégias para lidar com 
ambientes incertos, como a autorreflexão e a recolha de informação – e externamente 
– conhecimento de como outras pessoas (clientes, concorrência, investidores) pensam 
sobre as suas empresas, ambientes, como e quando realizam tarefas, e estratégias 
para encarar ambientes em mudança (Flavell, 1987; Haynie et al., 2010; Haynie & 
Shepherd, 2009). O empreendedor deve ser consciente sobre os pensamentos 
individuais, controlando o medo, as dúvidas e inseguranças, e não deixando que elas 
controlem os pensamentos, imaginação e ações próprias. O indivíduo necessita de 
entender que essas dúvidas (falta de capacidades, recursos, apoio, medo de falhar) 
fazem parte de um paradigma que atua como se fosse uma outra pessoa que está 
contra ele próprio, e que fala com o seu consciente quando o mesmo se encontra 
sozinho. Por este motivo, é necessário arranjar estratégias que este empreendedor 
possa seguir e que o ajudarão a manter a força e a vontade de seguir em frente 
naquela direção, principalmente nos tempos mais difíceis que certamente chegarão 
(Conteúdo 4). Os nossos resultados quantitativos registaram, na sua grande maioria, 
pontuações médias a altas na escala de likert, o que significa que os empreendedores 
em análise possuem um conhecimento metacognitivo “sobre si próprio, outras 
pessoas, tarefas e estratégia quando se envolve no processo de gerar múltiplos 
quadros de decisão centrados na interpretação, planeamento e implementação de 
objetivos para "gerir" um ambiente em mudança” (Haynie & Shepherd, 2009 p.699). 

 

 

- Experiência Metacognitiva 

 

As experiências metacognitivas prendem-se com o uso de experiências 
passadas, memórias, intuições e emoções como recursos no processo de um contexto 
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de decisão, interpretação, planeamento e implementação de objetivos para “gerir” um 
ambiente em mudança (Flavell, 1987; Haynie et al., 2010; Haynie & Shepherd, 2009). 
Um empreendedor que toma uma decisão estratégica com base num “palpite” (Miller 
& Ireland, 2005), implica atuar a partir da intuição, pois as ações próprias não serão 
pensadas a partir do que os olhos veem, pois, aquele objetivo, ainda não se alcançou. 
(Conteúdo 4). Curiosamente, os nossos resultados quantitativos revelaram que as 
respostas com valores mais desfasados se encontram no componente ME8, que tem 
como afirmação “Eu dependo da minha intuição para me ajudar a formular 
estratégias”. Este é um resultado não concordante com a literatura e com a nossa 
análise de conteúdo. Talvez, a origem de pontuações baixas no componente ME8 seja 
justificada com a falta de uma noção clara do que é a intuição, ou de como identificar 
que se está a fazer uso da mesma para lidar com um ambiente em mudança. 
Investigações sobre o reconhecimento da intuição e da regularidade do uso desta em 
questões de empreendedorismo, poderiam ser relevantes para a comunidade 
académica. Não obstante, os restantes resultados indicam-nos que os 
empreendedores dão uso às suas experiências metacognitivas.  

 

- Escolha Metacognitiva 

 

Um indivíduo que é cognitivamente adaptável faz uso dos seus conhecimentos 
e experiências metacognitivos para gerar diversos quadros de decisão alternativos 
(para dar resposta a um ambiente em mudança), e desses, escolher a opção mais 
viável para realizar um objetivo específico (Haynie et al., 2010; Haynie & Shepherd, 
2009). Os resultados da nossa amostra foram concordantes com a literatura. Ainda 
assim, é possível detetar uma variação de pontuações mais acentuada no componente 
MC3 – “Pergunto a mim próprio(a) se considerei todas as opções depois de ter 
resolvido um problema” – onde metade dos empreendedores assumiu pontuações 
mais baixas, entre o valor 2 e 4 da escala de likert. De acordo com Cox e Jennings 
(1995) e Say (1971), os empreendedores devem ter qualidades notáveis na tomada de 
decisões. Estes resultados podem ainda estar relacionados com a forte orientação para 
a ação e risco do empreendedor anteriormente abordado (Antoncic, 2003; Antoncic et 
al., 2018; Brockhaus, 1980; Caliendo et al., 2010; Hisrich, 1990; Peters & Hisrich, 1989; 
McGrath & MacMillan, 2000; Scarborough, 2012; Sexton & Bowman, 1985; Sitkin & 
Weingart, 1995; De Vries, 1977), sendo que, após tomarem uma decisão e 
consequente ação, ainda que reflitam sobre a mesma, não pensam incansavelmente 
sobre todas as opções e caminhos que poderiam ter seguido: “No empreendedorismo 
deve existir tempo para pensar e refletir sobre as nossas ações, mas não podemos ficar 
presos à ideia de avaliar para sempre todas as formas de resolver um problema, mais 
importante que isso é agir (...) os erros trazem-nos aprendizagens, e ficar preso ao 
passado a pensar como poderia ter alcançado “isto” se tivesse feito “aquilo” ou 
seguido outro caminho, não é saudável. (...) Volto a reforçar, é importante refletir, mas 
não nos podemos deixar consumir por isso, e não podemos deixar que isso limite a 
nossa vontade de agir por medo de falhar” (Entrevista 3). Investigações futuras 
poderiam explorar como os pensamentos e procura incansável pelo que é certo ou 
“perfeito”, podem limitar a intenção e propensão para a ação empreendedora, 
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relacionando esses resultados com a consciência metacognitiva de um mesmo 
indivíduo.  

 

- Monitorização 

 

A monitorização vem depois da ação e pode ser definida como “procurando e 
utilizando o feedback para reavaliar a orientação para o objetivo, o conhecimento 
metacognitivo, a experiência metacognitiva, e a escolha metacognitiva para efeitos de 
"gestão" de um ambiente em mudança” (Haynie & Shepherd, 2009 p.700). Os nossos 
resultados quantitativos indicaram-nos que os empreendedores fazem uso da 
monitorização, o que vem reforçar uma vez mais a importância do feedback já 
mencionada pela Entrevista 4 (o valor do feedback de investidores e equipa na triagem 
de oportunidades), Conteúdo 15 (criar um ciclo de feedback critico formado por 
pessoas próximas) e literatura (Carrier et al., 2004; Cox e Jennings, 1995; Cutting & 
Kouzmin, 2000; De Jong & Den Hartog, 2007; Levent, et al., 2003; Makhbul & Hasun, 
2011) – como discutido na análise da hipótese 1.  

 

- Principais conclusões acerca da consciência metacognitiva 

 

De modo resumido, para a avaliação de uma consciência metacognitiva 
optámos por dar ênfase a uma análise quantitativa, sendo os resultados qualitativos de 
entrevistas e análise de conteúdos um acrescento à nossa análise da hipótese 3. Neste 
capítulo a nossa amostra mostrou resultados relevantes nas diferentes fases do 
processo metacognitivo, podendo concluir que estes empreendedores, perante um 
ambiente de incerteza, têm a capacidade de adaptar as suas respostas cognitivas e 
desenvolver estratégias para responder a esse mesmo contexto – possibilitando-os 
identificar e explorar novas oportunidades, alcançar objetivos e resolver problemas, 
tornando-os sujeitos com tomadas de decisão adaptáveis (Alvarez & Barney, 2017; 
Batha & Carroll, 2011; Earley et al., 1989; Flavell, 1979; Flavell, 1987; Guterman, 2002; 
Haynie & Shepherd, 2009; Haynie et al., 2010;  Melot, 1998; Schraw & Sperling, 1994; 
Staw & Boettger, 1990; Staw et al., 1981). Assim, é possível confirmar a relação entre 
uma consciência metacognitiva e a posse de um mindset empreendedor, dando força à 
nossa hipótese 3: uma consciência metacognitiva elevada é uma característica-chave 
de um mindset empreendedor. 

 

9.5 Sucesso empreendedor 
 

- Definição de sucesso alinhada com os objetivos individuais 
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Como foi possível concluir pela literatura, a definição de sucesso parece não ser 
um consenso: “O sucesso do empreendedor pode ser muita coisa. Para alguns é abrir 
uma empresa, para outros é ter 1000 funcionários” (Entrevista 2). Segundo os nossos 
resultados, a definição mais comum prendeu-se com os objetivos individuais: “(...) o 
importante é identificar bem o nosso objetivo e trabalharmos para isso – é por isso que 
reforço sempre que definir o objetivo é fulcral para o sucesso” (Entrevista 10); “Sucesso 
é conseguir passar para a realidade as ideias e objetivos propostos” (Entrevista 1); 
“(...) está sempre interligado com os objetivos. Diria que o sucesso é quando o 
empreendedor consegue atingir os resultados que se propôs no início do seu percurso, 
tendo sempre em conta que os mesmos podem mudar ao longo do caminho” 
(Entrevista 3); “A definição de sucesso varia consoante os objetivos que definiste e a 
fase de vida em que te encontras” (Entrevista 5). Este pensamento vai ao encontro da 
definição de Zhokhova e colaboradores (2020) que acreditam que o sucesso 
empreendedor se prende com a possibilidade de alcançar objetivos. 

 

Como já abordado, é possível dividir esta definição em duas principais 
perspetivas, a económica (Amit et al., 2000; Birley & Westhead, 1990; Dafna, 2008; 
Gorgievski et al., 2011; McMullen & Shepherd, 2006; Perren, 1999, 2000; Powell & 
Eddleston, 2013; Wach et al., 2015; Watson et al., 1998) e a não económica (Alstete, 
2002; Carter et al., 2004; Gorgievski et al., 2011; Harada, 2003; Hormozi, 2004; Katz & 
Green, 2007; Longenecker et al., 2006; Powell & Eddleston, 2013; et al., 2019; Rauch et 
al., 2009; Timmons & Spinelli, 2007; Wach et al., 2015).  

 

- Benefícios não económicos são preferíveis a benefícios económicos 

 

Ainda que alguns empreendedores tenham exibido nos seus discursos um 
pouco das duas perspetivas: “Sucesso é alcançar os objetivos que definimos como 
prioritários e a partir daí conseguir garantir a subsistência e capacidade de criar valor 
no mercado” (Entrevista 7); “Os objetivos quando crio uma empresa são: lucratividade 
e rentabilidade, gerar bem e qualidade de vida para a comunidade, ter um propósito 
ou uma missão” (Entrevista 4). Os nossos resultados sugerem uma forte orientação 
para os benefícios não económicos como medidores do sucesso empreendedor: “Os 
objetivos daquilo que estou a criar diferem sempre muito – estão constantemente em 
mudança. Eu conheço pessoas que criam negócios com um modelo de negócio focado 
na capitalização rápida, e depois vão embora. Estas pessoas têm provavelmente como 
objetivo principal, a riqueza. Isto vai contra o que eu penso.” (Entrevista 8). Realmente, 
este tipo de benefício é apreciado como mais aliciante para o empreendedor, caso 
contrário não teriam a determinação e a capacidade de resistir às dificuldades e perdas 
que vão enfrentando (Harada, 2003; Powell & Eddleston, 2013; Zainal et al., 2018) 

 

- O dinheiro representa apenas uma razão menor para o empreendedor 
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Apesar da grande referência ao dinheiro, principalmente em estudos 
preliminares, este não parece ser o motivo principal do empreendedor – apresenta-se 
sim como uma justificação menor (Alstete, 2002; Hormozi, 2004; Katz & Green, 2007): 
“A economia não funciona sem gerar valor. O dinheiro é apenas uma ferramenta para 
tornar as coisas reais. Não é sobre o dinheiro, ele é apenas um meio para que as coisas 
aconteçam. O importante é gerar valor, se não o gerares, significa pouco” (Entrevista 
6). Quando se cria uma empresa o pensamento deve estar em “quais são alguns dos 
outros problemas que provavelmente mais afetam o futuro da humanidade?” e não 
em “qual é a melhor forma de ganhar dinheiro” (Conteúdo 18). O sujeito da análise ao 
Conteúdo 3 declara ter recursos como o dinheiro e a sua influência, para fazer mais e 
melhor, e que apenas os carrega com alegria, visando sempre o melhor para a 
sociedade, principalmente para os jovens (Conteúdo 3).  

 

- Benefícios não económicos identificados 

 

Os benefícios não económicos podem ser medidos pelo estatuto e pela 
satisfação dos empreendedores face às suas necessidades (Rauch et al., 2009; Singh et 
al., 2019). Alguns dos benefícios encontrados na literatura (Carter et al., 2004; Chell, 
2008; Chong, 2012; Katz & Green, 2007; Longenecker et al., 2006; McClelland, 1961; 
Timmons & Spinelli, 2007) e nos nossos resultados foram: (1) ganhar dinheiro “O 
sucesso empreendedor é conseguires ter sustentabilidade financeira para ti e para os 
teus, e conseguires criar valor para as outras pessoas. Ou seja, criar valor no sentido de 
o teu produto ou serviço entregar valor à vida dos teus clientes e conseguires 
sustentabilidade financeira, gerar riqueza, para as pessoas que fazem parte da tua 
network e projeto” (Entrevista 2); (2) satisfação e realização pessoal “O sucesso 
empreendedor acaba por ser a gratificação e satisfação pessoal ao alcançares o teu 
objetivo e o desafio a que te propuseste. O sucesso empreendedor dá-se quando o que 
tu desejas se concretiza, aquilo que sonhaste se tornou viável e real” (Entrevista 8), “O 
sucesso empreendedor está ligado à realização pessoal enquanto empreendedor. Isto 
é, quando te sentes realizado” (Entrevista 1), O trabalho preenche uma grande parte 
da vida de uma pessoa, e para que esta fique verdadeiramente satisfeita é necessário 
que acredite que está a fazer um excelente trabalho naquilo que mais gosta (Conteúdo 
6); (3) liberdade e independência “O tempo é o bem mais valioso que temos, e por 
mais dinheiro que se ganhe, nada paga o nosso tempo (...) eu tenho muita flexibilidade 
de horário e acredito que isso vem depois de muito trabalho, quando alcanças um nível 
mínimo de sucesso na tua empresa, em que já tens uma equipa grande e que podes 
delegar muito trabalho - não passa tudo por ti e já não depende tudo de ti” (Entrevista 
7); oportunidades de crescimento “Eu acredito que qualquer pessoa que goste de se 
desenvolver olha para a chance de crescer a partir de novos desafios como uma grande 
vantagem nesta profissão” (Entrevista 9); “O objetivo é sempre crescer mais, sabedoria 
é uma recompensa que o dinheiro não te traz” (Entrevista 3). Como Alstete (2008) 
confirma, os benefícios não são os mesmos para todos os empreendedores, sendo que 
estes podem procurar apenas uma recompensa ou conjuntos delas. O mesmo parece 
acontecer com as motivações que levam um indivíuo a empreender. Denota-se que a 
nossa interpretação da literatura é de que as motivações (como por exemplo a 
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independência, desenvolvimento pessoal, perceção de instrumentalização da riqueza e 
aprovação) estão fortemente relacionadas com a definição de objetivos ou benefícios 
próprios. Isto significa que outros trabalhos podem reforçar os resultados aqui 
discutidos (Carvalho & González, 2006; Gilad & Levine, 1986; Herron & Sapienza, 1992; 
Hornaday &; Aboud, 1971; Miranda, 2016a; Miranda, 2016b; Lin, 1999; McClelland, 
1961; Parreira et al., 2016; Segal et al., 2005; Shane & Venkataraman, 2000; Shanker & 
Astrachan 1996; Shapero & Sokol, 1982; Vergés, 1989; Vroom, 1964). 

 

- O sucesso empreendedor visto como um processo contínuo ao invés de um patamar 

 

Os nossos resultados indicaram-nos que o sucesso empreendedor não é um 
patamar que se atinge, é algo contínuo e evolutivo: “O sucesso não é um patamar que 
se alcança, é evolutivo e nunca para” (Entrevista 4); “O facto de teres sucesso não 
significa que não queres conseguir ter ainda mais sucesso – isto porque podes alcançar 
objetivos, mas continuas a definir novos objetivos que queres alcançar, caso contrário 
não existiria evolução e estarias estagnado” (Entrevista 5); “(...) e aquilo que eu já 
considerei como sucesso em anos anteriores, neste momento considero como um meio 
termo para o sucesso. Não há propriamente um fim. Não se consegue atingir 1 sucesso, 
é um vicio, não é ganância, é ambição. Tu vais querer sempre mais, porque a tua vida 
muda e os teus objetivos vão se adaptando (...) e a tua perspetiva de sucesso vai 
acompanhando este raciocínio. (...) se tu fizeres uma retrospetiva perceberes que 
aquilo que valorizas agora e queres alcançar, daqui a 5 anos vale pouco, isso é sucesso. 
Porque se aquilo que eu tenho agora para mim é muito bom e daqui a 5 anos não vale 
quase nada, é porque eu já tenho muito mais. Seja em que aspeto for – dinheiro, 
cartela de clientes, poder, reconhecimento, a própria qualidade do meu trabalho, etc. 
Para mim, eu valorizo muito o reconhecimento das outras pessoas, mas não sendo 
cínico, o reconhecimento traz-te dinheiro, traz-te pessoas melhores, traz-te contratos 
melhores (...) Não tens um nível para o sucesso, ou estás sempre a evoluir ou vais cair” 
(Entrevista 3). Aquilo que se pretende perceber com o nosso estudo é se o mindset 
empreendedor é ou não preditor do sucesso. Estes resultados são interessantes pois a 
nossa amostra definiu o sucesso como algo individual, dinâmico e evolutivo – três 
características fortemente mencionadas por estudiosos na definição do conceito de 
mindset empreendedor (Davis et al., 2016; De Vries et al., 2021; Dweck, 2012; Dweck 
& Leggett, 1988; Korte, 2018; McGrath & MacMillan, 2000; Naumann, 2017). 

 

- Fatores intrínsecos ao indivíduo explicam o sucesso empreendedor 

 

Segundo a literatura, não existe uma “fórmula mágica” para o alcance do 
sucesso (Chang et al., 2021; Filion, 1988; Daspit et al., in press). Apesar de fatores 
ambientais terem uma influência clara, aspetos intrínsecos ao individuo apresentam-se 
como um fator crucial para o alcance do sucesso empreendedor (Ahmetoglu et al., 
2011; Baluku et al., 2018; Chang, 2021 et al.; Markman & Baron, 2003; Lackéus, 2015; 
Shane & Venkataraman, 2000; Shane et al., 2010):  “Não existe uma fórmula. Mas diria 
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que somos nós, temos de acreditar em nós.” (Entrevista 2); “Não existe uma fórmula 
para alcançar o sucesso, infelizmente. Mas existem características pessoais que tornam 
esse alcance mais possível, e é importante tê-las: Perseverança, foco, humildade, 
inteligência, capacidade de adaptação e capacidade de sacrifício” (Entrevista 6); 
“Alcançar o sucesso só depende de nós mesmos. Temos de ter persistência, confiança, 
manter uma mente aberta, ter capacidade de aprendizagem e adaptação (...) e 
podemos não nascer assim – eu não nasci assim – eu aprendi a ser assim, eu 
desenvolvi-me, eu investi em mim. Investir em mim próprio foi sem dúvida o melhor 
investimento que fiz – e continuo a fazer – e considero essencial para alcançar o 
sucesso” (Entrevista 9).  Uma vez que o sucesso empreendedor é explicado por 
diversos fatores individuais, vamos enumerar aqueles que foram mais vezes 
mencionados pela nossa amostra. 

 

(1) Honestidade, humildade e outros fatores éticos 
 

Makhbul e Hasun (2011) afirmam que a honestidade é percebida como o fator 
que melhor influencia o sucesso empreendedor – resultados concordantes com 
pesquisas anteriores (Miranda, 2016b; Kuratko & Hodgetts, 1998; Machan, 1999) que 
assumem que bons valores, como a honestidade e outros aspetos éticos, levam à 
criação de uma organização saudável (Kriger & Hanson, 1999): “Alcança-se com muita 
verdade e muita honestidade. Ouvir, ouvir, ouvir o máximo possível, tanto os clientes 
como as pessoas com quem trabalhas. O marketing hoje em dia é essencial, e quanto 
mais veracidade tiveres na tua marca, incluindo a tua marca pessoal – tu enquanto 
pessoa – mais fácil consegues alcançar a lealdade das pessoas e a lealdade para com a 
tua marca” (Entrevista 7); Servir algo maior, combinando a ambição com a humildade 
– uma humildade com um propósito associado. E tal não significa ser menor ou inferior 
aquilo que está a criar, é sim o oposto, pois o que constrói e cria define-o enquanto 
pessoa (Conteúdo 8). “(humildade) muito importante, pois acho que te ajuda a manter 
os pés na terra e não permite que o sentimento de superioridade se apodere de ti e das 
tuas ações)” (Entrevista 4); “(...) há que ter a humildade para admitir que não sabemos 
tudo (...) só com humildade de consegue glória” (Entrevista 1). À medida que um 
indivíduo ganha mais dinheiro, fama e sucesso, também ganha uma posição, onde as 
pessoas ao redor o tratam de forma diferente, melhor e especial. Mas a verdade é que 
nenhuma das ofertas que irá receber foram feitas para ele enquanto pessoa, mas sim 
para a posição de sucesso e poder que este alcançou e ocupa. É necessário ter 
humildade e gratidão, apreciando e aceitando todas as vantagens e benefícios que 
desse nível advém, mas tendo sempre presente que tudo isso não foi feito para ele 
enquanto indivíduo. No fundo, nenhum ser humano merece essas regalias (Conteúdo 
7). 

 

(2) Autoconfiança e esperança 
 

A literatura diz-nos que o empreendedor é um ser confiante das suas 
capacidades e otimista em relação à sua chance de alcançar o sucesso (Bird, 1995; 
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Hisrich & Grachev, 1995; Miranda, 2016b; Mullins, 2017; Scarborough, 2012; Segal et 
al., 2005; Teoh & Foo, 1997): “Eu penso que grande parte do sucesso que tive até 
agora passa pela confiança que tenho em mim. Foi algo que sempre tive, mas sinto que 
fui ganhando mais ao longo do tempo, com o apoio das pessoas que acreditam em 
mim” (Entrevista 3); acreditar que não se conseguirá ter algo, é o primeiro passo para 
não o conseguir. Se o ser humano utilizar a sua inteligência, e juntar os elementos 
certos, conseguirá alcançar tudo aquilo que quer (Conteúdo 10); “Não podes perder-te 
naquilo que é o teu objetivo, deves usar as ferramentas necessárias para ires subindo - 
acho que este é o caminho para o sucesso. E uma dessas ferramentas é a confiança, tu 
tens de saber vender o teu produto, as pessoas têm de acreditar em ti, e para isso tu 
tens de acreditar em ti primeiro” (Entrevista 5); acreditar é a chave para alcançar 
aquilo que se deseja. Quando se acredita que se pode chegar ao objetivo que se 
almeja, parte-se para a ação e tudo começará a acontecer até que finalmente se 
consegue alcançar o ponto que inicialmente se projetou (Conteúdo 4); “Como já referi 
acho que é muito importante acreditarmos na nossa ideia de negócio e, acima disso, 
acreditarmos em nós próprios e nas pessoas que trabalham connosco. Se trabalharmos 
esta fé em conjunto, estaremos certamente mais próximos de alcançar o sucesso.” 
(Entrevista 8). 

 

O foco deve estar em acreditar no que se está a desenvolver, quer as pessoas 
confiem ou não na ideia (Conteúdo 3). Pois, o futuro não pertence aos críticos que 
escolhem o caminho mais fácil, mas sim aqueles que são sonhadores, que seguem o 
seu coração e que, independentemente das críticas destrutivas, são fiéis à sua visão, 
pois é nisso que acreditam (Conteúdo 9). Estes resultados podem também relacionar-
se com o estado da Autoeficácia (Capital Psicológico) que se prende com a confiança e 
convicção que um indivíduo detém sobre as suas próprias capacidades (motivacionais, 
cognitivas ou cursos de ação) para executar uma dada tarefa num dado contexto, com 
sucesso (Al Issa, in press; Luthans et al., 2004; Luthans et al., 2007; Stajkovic & Luthans, 
1998). 

 

Manter a esperança e fé também foi apontado pela nossa amostra como um 
fator crucial para atingir o sucesso: É fundamental ter fé em algo, seja o que for – a 
nossa intuição, o destino, a vida, o karma (Conteúdo 6). “Se acreditarmos que vamos 
estar preparados para reagir a todas as dificuldades é garantido que vamos ter 
sucesso” (Entrevista 6). Não se deve perder a esperança quando se encontra 
obstáculos ou se depara com opositores e críticos (Conteúdo 14).  Mesmo quando um 
sujeito se depara com o insucesso, nunca deve perder a fé, deve sim continuar e 
acreditar que mesmo os maus acontecimentos farão parte do caminho para alcançar o 
que pretende (Conteúdo 6). Torna-se difícil encontrar esperança quando se 
ultrapassam momentos sombrios. A forma de se alimentar a própria fé, é confiar na 
razão pela qual se sabe que se irá vencer – a veracidade de que muitos outros já o 
fizeram antes. Existem inúmeros exemplos notáveis de gerações passadas, onde os 
nossos antepassados passaram por momentos desanimadores e até desesperantes na 
história da humanidade, tiveram de superar novos desafios, e em todos os casos eles 
prevaleceram. E é por estes registos que se tem todos os motivos para ter esperança e 
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fé (Conteúdo 12). O sujeito, sempre que duvidar que também pode fazer a diferença 
no mundo deve então inspirar-se em grandes exemplos e em pessoas que se 
encontram à sua volta e que já estão a causar impacto no que pretendem (Conteúdo 
14; Conteúdo 3). Devem encontrar a esperança no inesperado, a coragem no desafio e 
a visão no caminho solitário (Conteúdo 8). Este ponto é facilmente relacionado com 
outros aspetos que já foram abordados nesta discussão, como o estado de Esperança 
(Capital Psicológico), capacidade de lidar com eventos negativos e rejeições e 
perseverança. 

 

(3) Perseverança e capacidade para encarar eventos negativos de forma positiva 
 

De facto, a capacidade de lidar com a rejeição e a persistência do 
empreendedor foram altamente referidas nos nossos resultados, tanto no 
reconhecimento e exploração de oportunidades, como no alcance de objetivos, 
orientação para o crescimento e sucesso empreendedor – o que parece ser coerente 
com a literatura encontrada (Markman & Baron, 2003; Bird, 1995; Markman & Baron, 
2003; Miranda, 2016a; Miranda, 2016b; Kuratko & Hodgetts, 1998; Makhbul e Hasun, 
2011; Mullins 2017; Nordin & Broeckelman-Post, 2019; Scarborough, 2012; Zimmere & 
Scarborough, 2001): “(...) é crucial saber lidar bem com pressões externas, com as 
rejeições, com os desfechos negativos” (Entrevista 2); Aquilo que um sujeito pode 
alcançar quando começa pequeno e persegue uma grande visão só será possível se 
nunca desistir, ultrapassando os momentos maus, onde quererá parar e regressar a 
casa. Este nunca deve parar de lutar por aquilo em que acredita (Conteúdo 9); O 
arrependimento é maior quando se toma a decisão de nem se quer se tentar, do que 
quando se escolhe o caminho menos seguro, onde se tenta e se falha (Conteúdo 1); A 
rejeição não deve ser motivo do ser humano parar de fazer aquilo que o apaixona, 
deve sim decidir recomeçar ao invés de desistir (Conteúdo 6); “Já falhei várias vezes na 
vida, e vou continuar a falhar, faz parte. Mas para isso é necessário ter perseverança - 
não desistires, não deixares que nada te pare” (Entrevista 7); A essência está em nunca 
desistir, sucumbir à complexidade ou parar de trabalhar (Conteúdo 16); “Deve existir, 
primeiro que tudo, persistência – não baixar a cabeça perante as dificuldades, 
encarando as rejeições com aprendizagem e de forma positiva” (Entrevista 1); Jamais 
alguém alcançou algo significativo sem críticas destrutivas, que afirmam que tal meta 
não é possível de ser completada (Conteúdo 9). Seja qual for o rumo que um indivíduo 
escolha para a sua vida, certamente enfrentará alguns contratempos, lidará com a 
frustração e com pessoas que não se identifica, não obterá tudo o que sonha tão 
rápido como almeja. Este deve aceitar estes obstáculos, ser persistente e perceber que 
o progresso acontece, pode não ser perfeito ou excelente, mas um sucesso, ainda que 
incompleto, será sempre sucesso (Conteúdo 14). 

Recapitulando, os nossos resultados dizem-nos que "hoje é muito difícil, 
amanhã é mais difícil, depois de amanhã é bonito, mas a maioria das pessoas morre 
amanhã à noite" (Conteúdo 2), e que por isso “o sucesso de um projeto é definido pela 
nossa perseverança e resiliência” (Entrevista 4). De facto, o mais importante a reter da 
mensagem do Conteúdo 9 é “nunca desistir” (Conteúdo 9) – por estes motivos, é 
possível considerar que a perseverança é um dos aspetos mais cruciais no alcance do 
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sucesso empreendedor, e a literatura apoia dizendo que empreendedores 
perseverantes tenderão a superar aqueles que o são menos (Markman & Baron, 2003). 

 

(4) Capacidade de adaptação e propensão para assumir riscos 
 

Para além da perseverança, outro aspeto altamente referido pela nossa 
amostra e pela literatura é a capacidade de adaptação (Baron e Markman, 2000; Earley 
et al., 1989; Filardi & Fischmann, 2014; Haynie et al., 2010; Hébert & Link, 2006; Heslin 
& Vandewalle, 2008; Hisrich, 1990; Miranda, 2016a; McGrath & MacMillan, 2000; 
Mullins, 2017; Scarborough, 2012; Scott, 2015; Vries et al., 2021; Zimmere & 
Scarborough, 2001): “Não desistir é o segredo. Ser forte para não desistir, mas 
inteligente quando for necessário dar um passo ao lado para reavaliar o nosso trajeto. 
Adaptar a nossa ideia para alcançar o nosso objetivo” (Entrevista 3); “Tu não podes 
remar contra a maré porque não vais conseguir chegar onde queres sozinho, mas tu 
podes usar o rumo da maré a teu favor, para te levar até certo sítio, e depois o restante 
caminho fazes pelo areal – e assim alcançarás o sucesso” (Entrevista 7); “(...) a forma 
como penso é altamente moldável. Porque aquilo que achamos ser certo hoje, pode ser 
errado amanhã. E nós temos de ter a inteligência de perceber e de nos adaptar a isso. 
Não é sobre confiares na tua ideia, é sobre confiares em ti para moldar a tua ideia. 
Porque ninguém nasce ensinado, ninguém sabe tudo – eu não sei tudo – mas tenho 
uma capacidade brutal para me adaptar. Eu aplico os conhecimentos que já sei, e 
juntamento com aquilo que não sei adapto-me e tento encontrar um equilíbrio – e é 
esse ponto que te permite chegar longe” (Entrevista 8). 

 

A propensão para assumir riscos, também já abordada anteriormente no 
enquadramento teórico e na presente discussão (Antoncic, 2003; Antoncic et al., 2018; 
Brockhaus, 1980; Caliendo et al., 2010; Hisrich, 1990; Peters & Hisrich, 1989; McGrath 
& MacMillan, 2000; Scarborough, 2012; Sexton & Bowman, 1985; Sitkin & Weingart, 
1995; De Vries, 1977), foi mencionada como um preditor do sucesso empreendedor. A 
nossa amostra reforça a importância de os assumir e de sair da zona de conforto 
própria: “Alcança-se o sucesso quando saímos da nossa zona de conforto e 
aprendemos a gerir o risco” (Entrevista 1); O foco do indivíduo deve estar em não se 
acomodar (Conteúdo 6); “(...) é preciso sair da zona de conforto, procurar o 
desconforto, a incerteza, sair da rotina, procurar novas ideias, novas oportunidades, 
novos desafios. Quando nos sentimos confortáveis significa que não estamos a evoluir” 
(Entrevista 9); As pessoas devem refletir se querem desafiar as expetativas e assumir o 
risco, ou apenas seguir o rebanho, deixarem-se seguir pela corrente, pelo caminho 
tradicional. Nada que valha verdadeiramente a pena será fácil, e seguir as convicções 
individuais significa escolher o trajeto mais difícil (Conteúdo 9). Estes resultados 
parecem estar catalogados a pontuações altas na dimensão de Abertura à Experiência 
(Big Five), comprovadas pela literatura (López- Núñez et al., 2020; McCrae & Costa, 
2008; Obschonka et al., 2013). Neste sentido, o empreendedor apresenta-se como 
uma pessoa que gosta de explorar e ir à descoberta, saindo da sua zona de conforto 
com o seu espírito aberto e tolerante. 
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(5)  Procura pelo desenvolvimento pessoal 
 

Aliado a estes aspetos, entra o conceito de desenvolvimento pessoal (Carvalho 
& González, 2006; Hultén & Tumunbayarova 2020; Kuratko e Hodgetts, 1998; 
McClelland, 1961; Pickle & Abrahamson, 1990; Scarborough, 2012), que também foi 
mencionado pela nossa amostra como um vaticinador do sucesso empreendedor: 
Independentemente de quais os desafios ou deceções no caminho de um sujeito, este 
encontrará o verdadeiro sucesso e felicidade se o seu foco estiver em cumprir a sua 
versão mais verdadeira enquanto ser humano (Conteúdo 5); “(...) tornares-te a tua 
melhor versão é crucial para o teu sucesso” (Entrevista 3); O indivíduo deve focar-se 
em ser a melhor versão de si mesmo, não tentando agir de acordo com o que as outras 
pessoas esperam ou exigem, imitando alguém que veio antes dele ou esforçando-se 
para se encaixar numa forma que não lhe pertence – tudo isto exige muito esforço 
mental e tempo para reconectar todos os seus pensamentos, recursos estes que 
deveriam ser dedicados a criar e a construir algo (Conteúdo 8); “(...) não podemos ficar 
estagnados. Precisamos de tentar sempre aprender mais, querer saber mais, querer 
evoluir e desenvolvermo-nos ao máximo” (Entrevista 10); “Aprender mais, criar mais 
ligações, lucrar mais até, e definitivamente crescer mais” (Entrevista 5); Desenvolver 
qualidades em nós mesmos, como a capacidade de trabalhar arduamente, a bondade, 
compaixão e integridade apresentam-se, no grande plano, como mais importantes do 
que skills técnicas ou de know-how (Conteúdo 14); 

Para que um indivíduo se desenvolva e se “torne a melhor versão de si 
mesmo”, precisa de se rodear de pessoas e ambientes propícios para essa 
aprendizagem. É propício que, quando um indivíduo se começa a identificar e a tornar 
membro de um grupo de empreendedor, passe por um processo de aceitação de 
novas normas (Korte, 2018): “Mudares de núcleo de pessoas pode transformar-te. Se te 
dás com um gruo de empreendedores, vais certamente adquirir novos hábitos e 
provavelmente tornar-te-ás numa pessoa empreendedora” (Entrevista 6). 

Ainda sobre a influência do desenvolvimento pessoal no sucesso 
empreendedor, identificámos uma possível ligação ao traço de locus de controlo 
interno nos nossos resultados (Brockhaus, 1982; Chell, 2008; Jennings & Zeithaml, 
1983; Makhbul & Hasun, 2011; McClelland, 1961; Mueller & Thomas, 2001; Rotter, 
1966; Sexton & Bowman, 1985; Shapero & Sokol, 1982; Shaver & Scott, 1991): O cerne 
deve encontrar-se no desenvolvimento pessoal, mudando o que está menos bem, sem 
reclamar. O sujeito que reclama com os outros, não assumindo a responsabilidade dos 
seus atos perante o erro ou a falha, nunca alcançará o sucesso. Este deverá fazer uma 
introspeção, verificar o que está errado nele próprio enquanto ser, para que assim se 
torne uma pessoa com esperança de sucesso (Conteúdo 3). Os indivíduos não devem 
cair no comum erro da ilusão, de distorcer ou ignorar a realidade por algo que querem 
mesmo que seja real e verdadeiro. Ao invés disso, devem adotar a abordagem de 
assumir que estão sempre errados até certo ponto, tendo como objetivo ficar menos 
errados ao longo do tempo (Conteúdo 15). 
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(6) Trabalho árduo 
 
O trabalho árduo revela-se como regra e não como exceção no campo de 

empreendedorismo. Esta atividade pede um esforço elevado e consistente, uma 
dedicação extrema e muitas horas de trabalho para que o sucesso seja alcançado 
(Alstete, 2008; Scarborough, 2012): “(...) o esforço, é preciso muito trabalho árduo. 
Enquanto algumas pessoas descansam, eu continuo a trabalhar, arduamente (...) na 
semana passada, dormi, em média, três horas e meia por dia. Não dormir faz parte de 
ser empreendedor. Eu tenho hora para acordar, mas não tenho hora para me deitar” 
(Entrevista 9); Nada é fácil ou gratuito, e o preço para atingir o sucesso é muito alto: a 
sorte é necessária, mas trabalhar muito mais do que a maioria das pessoas, 
arduamente, dia e noite, com consistência, é essencial. O trabalho intenso traz dias, 
momentos e problemas difíceis, e é isso que dá forma à preparação individual e ao 
desenvolvimento pessoal de cada um (Conteúdo 2); “Acho que um dos passos mais 
importantes é nunca nos mentalizarmos que o sucesso já está alcançado, para nos dar 
força para continuar a trabalhar, cada vez mais e melhor” (Entrevista 10); “Criares 
alguma coisa é fácil, o difícil é dar continuidade, mantê-la por anos, fazê-la crescer. Há 
muito trabalho envolvido que as pessoas não veem nem imaginam” (Entrevista 10); 
Independentemente do seu propósito ou do que escolheu fazer para a sua vida, o 
indivíduo deve ser um construtor. E entenda-se por construtor aquele que constrói 
peça por peça, que está ciente de que o trabalho ao qual se dedicou durante a vida, 
um dia será maior do que ele próprio e do que qualquer pessoa, e que este terá efeitos 
sobre a sua geração e futuras. Ser um construtor, e alcançar algo monumental, não 
implica começar do zero – resume-se a perceber que não se é um ser poderoso ou 
superior, pois não foi feito para durar até ao fim; tem de compreender que não estará 
lá para presenciar o final da história da sua construção (Conteúdo 8). 

 

(7) Paixão e propósito  
 

No que concerne ao valor da realização acima do dinheiro, mencionado por 
Scarborough (2012), é de constatar que os empreendedores que demonstram paixão 
sobre os seus empreendimentos – e entenda-se paixão como nutrir sentimentos 
positivos e intensos – propendem a alcançar um maior sucesso do que aqueles que 
não revelam paixão (Alstete, 2008; Baum & Locke, 2004; Thompson, 1999): Por vezes 
certos episódios parecem trágicos, mas se o indivíduo continuar a acreditar e a fazer o 
que o apaixona, o final será sempre o melhor (Conteúdo 6); O propósito cria a 
felicidade, dando o sentido de pertença a algo maior do que o próprio ser, e a 
sensação de que o contributo individual é necessário para construir algo melhor 
(Conteúdo 13); “Um empreendedor é um indivíduo que procura e identifica 
oportunidades numa área que gosta, que lhe é de interesse. Se não for assim, mesmo 
que ele encontre uma necessidade, dificilmente terá suporte para a levar até ao fim. É 
difícil alguém conseguir fazer dinheiro sem um propósito” (Entrevista 4). A única forma 
de alguém se manter em movimento, mesmo quando se depara com a rejeição e o 
insucesso, é amar o que faz. As pessoas devem fazer o que as apaixona, e se ainda não 
sabem o que é, devem continuar à procura (Conteúdo 6). O indivíduo deve fazer o que 
ama, e não seguir um caminho que não quer por pressão familiar ou de amigos. Tem 
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de fazer o que ama ou provavelmente não terá muito sucesso no que faz (Conteúdo 
9). Mesmo que não saiba exatamente como, o sujeito conseguirá tornar o mundo 
melhor à sua maneira, desde que tenha a disposição e a mente aberta para encontrar 
o que ama fazer. O foco do indivíduo deve incidir em investir o tempo próprio para 
encontrar o que realmente o entusiasma, e não seguir os que os pais querem, o 
caminho que os amigos escolheram seguir ou mesmo o que a sociedade espera dos 
mesmos (Conteúdo 12). 

 

A nossa amostra reforça a importância de ter um propósito, sendo que este, à 
luz da nossa interpretação, parece ser uma função entre a o objetivo que se persegue 
– aquilo que temos debatido ao longo de toda esta discussão (Dweck & Leggett, 1988; 
Filardi & Fischmann, 2014; Haynie & Shepherd, 2009; Haynie et al., 2010; Ireland et al., 
2003; McGrath & MacMillan, 2000; Naumann, 2017) – e a motivação inerente à 
perseguição desse mesmo objetivo. Os nossos resultados parecem ir, uma vez mais, ao 
encontro da literatura: Encontrar o propósito de vida individual não é o suficiente para 
a atualidade, o desafio está em criar um mundo onde todos tenham um propósito – 
assim ocorrerá a evolução da sociedade, para além de criar empregos, o ser humano 
deve procurar renovar o seu senso de propósito, bem como o de cada envolvido no 
projeto. Quando todos os colaboradores de uma empresa não se regem por um senso 
de propósito superior, os relacionamentos desgastam-se, o sucesso da organização 
perde o seu rumo e tudo isso destrói a essência de uma startup. Depende dos 
empreendedores, enquanto líderes, criar e comunicar esse propósito, para que todos 
possamos avançar e evoluir juntos. (Conteúdo 13); O indivíduo deve questionar-se 
sobre o que realmente importa, não do porquê de aqui estar, ou qual o sentido da 
vida, mas sim qual o sentido que o mesmo lhe quer dar e de que forma, e com quais 
meios e recursos, conseguirá garantir um futuro bom à humanidade. E essas boas 
questões só ocorrem quando o sujeito aumenta a sua consciência humana e o seu 
propósito. Este deve procurar inspiração numa motivação que o faça levantar todos os 
dias de manhã, que faça a sua vida valer a pena, pois a vida não pode ser apenas para 
resolver problemas (Conteúdo 15); As pessoas devem construir um currículo que não 
explique apenas o que querem seguir ou realizar, mas que contem uma história sobre 
o porquê de quererem alcançar tais objetivos e em quem se pretendem tornar – uma 
história que reflita os seus propósitos. Pois quando se encontrarem num momento 
difícil, é essa história que os ajudará a ultrapassar esse obstáculo (Conteúdo 5); “Se 
fazes só por fazer, nunca serás tão boa como poderias ser; e a oportunidade nunca terá 
potencial de riqueza. E nunca te sentirás realizada enquanto empreendedora. Antes de 
começar devemos perguntar-nos a nós próprios porque queremos fazer isto (...) Porque 
não é fácil, vais querer desistir imensas vezes, e quando esses dias chegam a que é que 
te vais agarrar?” (Entrevista 6). 

 

- Mindset empreendedor como preditor do sucesso 

 

Na literatura, encontramos os indivíduos e as oportunidades como o centro do 
empreendedorismo, sendo que um sentido empreendedor é determinado pelo forte 
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mindset que, por sua vez se revela como essencial para impulsionar o sucesso (Baluku 
et al., 2018; Chang et al., 2021; Markman & Baron, 2003; Ireland et al., 2003; McGrath 
& MacMillan, 2000; Shane & Venkataraman, 2000): “Acho que a minha mentalidade 
me levará longe, porque sei que foi ela que levou até aqui” (Entrevista 1); “Sem dúvida 
que a forma como penso está ligada ao meu sucesso” (Entrevista 2); “Penso que o 
mindset é dos fatores mais importantes para se ter sucesso enquanto empreendedor” 
(Entrevista 4); “Considero que o meu mindset me levará a alcançar o sucesso 
empreendedor. Isto é algo que tenho de trabalhar continuamente, e que tem sempre 
espaço para melhorias, tanto a nível pessoal como a nível profissional (...) o mindset 
faz parte de nós, e tem de estar alinhado com os nossos objetivos” (Entrevista 7) – este 
último resultado reforça uma vez mais a ideia de que o mindset empreendedor é algo 
dinâmico (Davis et al., 2016; De Vries et al., 2021; Dweck, 2012; Dweck & Leggett, 
1988; Korte, 2018; McGrath & MacMillan, 2000; Naumann, 2017). 

“O nosso mindset influencia em grande parte a probabilidade de sermos bem 
sucedidos, e digo isto com a maior certeza. Se encararmos um projeto sem vontade, ou 
sem motivação, com medo de falhar, ou a pensar desistir ao mínimo problema, não 
chegamos a nenhum lado. É preciso pensar positivo, saber e aceitar que vamos falhar e 
perceber que é aí que mais aprendemos. Não é desistir quando algo não corre como 
esperávamos. Ver um projeto ser bem sucedido é das melhores sensações do mundo, 
mas sabe ainda melhor quando para o conseguir superámos um caminho difícil. 
Mostra-nos o que somos e do que somos realmente capazes” (Entrevista 5). Alstete 
(2008) afirma que, ainda que este campo exija um trabalho árduo, dedicação e muito 
tempo, as recompensas são significativas e que os empreendedores bem sucedidos 
não se arrependem do esforço que investiram no seu empreendimento. 

 

“A forma como penso irá levar-me ao que eu entendo como sucesso. Acho que o 
mindset empreendedor e o sucesso empreendedor não são lineares, podem divergir em 
algum ponto e variam certamente de pessoa para pessoa. Basta olhar para os grandes 
empreendedores: o Bill Gates certamente tem muitas diferenças do Donald Trump. São 
pessoas diferentes, têm formas de ser e de pensar diferentes. Mas ambos acham que 
alcançaram o sucesso empreendedor, seja ele definido como for” (Entrevista 8) – Este 
resultado vai ao encontro da conclusão a retirar do volume de pesquisas realizadas 
acerca da personalidade empreendedora: os empreendedores não possuem todos a 
mesma forma. Nenhum conjunto de características é preditor de quem se tornará 
empreendedor e de quem terá sucesso na área. Efetivamente, como característica 
central dos empreendedores encontra-se a diversidade pois, qualquer pessoa, 
independente da idade, etnia, género, cor, nacionalidade ou outra particularidade, 
pode tornar-se um empreendedor – não existe limites para esta forma de expressão 
económica (Naumann, 2017; Scarborough, 2012).  

 

Outra relação notável foi a de que o mindset de um empreendedor está 
intimamente relacionado com a sua própria definição de sucesso: “O sucesso é 
alcançado de várias formas porque o conceito de sucesso não é igual para todos. Para 
mim o sucesso é uma coisa e para outra pessoa pode ser outra. Isto significa que, o 
mindset pode não levar ao sucesso empreendedor, mas também pode, se ambos 
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estiverem alinhados. No meu caso, acho que o meu mindset está alinhado com a minha 
definição de sucesso, por isso certamente me levará onde quero chegar” (Entrevista 9). 
Isto reforça a componente e o peso da individualidade na definição destes dois 
conceitos, que também tem sido apontada pela literatura. 

 

- Principais conclusões acerca do sucesso empreendedor 

 

Finalizando, neste subcapítulo abordámos: a definição ambígua de sucesso 
perspetivando-o como um processo contínuo e não um patamar; a preferência pelos 
benefícios não económicos, sendo que o dinheiro representa apenas uma razão 
menor; alguns indicadores de sucesso e a relação destes com os objetivos e 
motivações; quais os fatores determinantes para alcançar o sucesso; e, por último, o 
mindset empreendedor como preditor significativo do sucesso. O que podemos retirar 
através dos nossos resultados e do grande volume de pesquisa sobre o tema é que, o 
conceito de sucesso, assim como seu mindset, estão totalmente interligados com os 
objetivos próprios do empreendedor. Ainda que existam diversos fatores 
determinantes, muitos deles mencionados pela literatura como traços psicológicos, o 
mindset empreendedor foi igualmente mencionado como determinante do sucesso. 
Uma vez que a nossa amostra revelou uma forte tendência para o desenvolvimento 
pessoal, mencionando inclusive que ser-se empreendedor é algo que se aprende e que 
não é inato, acreditamos, assim como Vries e colaboradores (2021), que a 
personalidade se molda ao mindset de um indivíduo. Neste sentido, o nosso estudo 
suporta a hipótese 4 que defende que o mindset empreendedor do indivíduo explica 
o sucesso empreendedor. 

 

9.6 Conclusão 

 

A partir dos resultados discutidos conseguimos perceber que não existe uma 
fórmula para o sucesso empreendedor. Isto porque cada indivíduo possui uma 
definição de sucesso muito própria – o que implica, coerentemente, um processo 
individual e característico para o conseguir alcançar. Ainda assim, se tivéssemos de 
assumir um preceito comum para alcançar o sucesso, certamente estaria relacionado 
com as conclusões de Tang (2020): “O sucesso de uma jornada empreendedora reside 
na capacidade de identificar oportunidades e tomar as ações necessárias para 
ultrapassar todos os desafios enfrentados em todo o processo, o que requer tanto o 
reforço cognitivo como motivacional de um empresário” (Tang, 2020 p.2). Esta 
afirmação abrange algumas das principais conclusões a retirar dos nossos resultados: 
(1) a identificação de oportunidades é um hábito empreendedor, sendo que, mais 
importante que as identificar, é agir sobre elas e assumir riscos; (2) o empreendedor 
deve desenvolver-se fomentando capacidades como a adaptação (uma vez que está 
inserido em ambientes de mudança) e a perseverança para ultrapassar eventos 
negativos e rejeições (já que estes são elementos regulares da sua jornada); (3) o 
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empreendedor possui uma forte orientação para os seus objetivos que, por sua vez, 
estão altamente correlacionados com as suas motivações para empreender. Ainda 
sobre os objetivos, para além da sua forte presença na literatura, estes apresentaram 
ser transversais aos resultados de qualquer uma das hipóteses por nós definidas. Isto 
faz-nos perceber que o empreendedor respira numa atmosfera composta pelos 
objetivos próprios – sendo este conceito indissociável de um mindset e sucesso 
empreendedores.  

 

De seguida apresentamos as tabelas que resumem os nossos resultados das 
entrevistas, análise de conteúdos e questionários, comparando-os com as suas 
referências na literatura. 
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Tabela 7 - Resumo dos resultados da hipótese 1 
 

Premissas Literatura Entrevista Conteúdo

Identificação de 

oportunidades como um 

hábito empreendedor

Benedict & Venter (2010); Busenitz (1999); Ireland et al. 

(2003); Kirzner (1979); Kirzner (1997); Leibenstein (1988); 

McGrath & MacMillan (2000); Scarborough (2012); Wang et 

al. (2011); Zimmere & Scarborough (2001) 

Entrevista 2 

Entrevista 3

Entrevista 7 

Entrevista 9 

Conteúdo 3

Pequenas oportunidades 

podem transformar-se em 

grandes oportunidades 

Mullins (2017) Entrevista 2

Entrevista 4

Entrevista 7 

Entrevista 10

Conteúdo 13

 Aproveitamento de 

oportunidades acima de 

fatores como a 

criatividade e inovação

Chen et al. (2018); Kuratko e Hodgetts (1998) Entrevista 1 

Entrevista 6 

Conteúdo 7 

Conteúdo 9

Conteúdo 11

Os empreendedores 

reconhecem 

oportunidades de forma 

diferente dos demais 

Shane e Venkataraman (2000) Entrevista 1

Entrevista 3 

Entrevista 5

Entrevista 7

Entrevista 9 

Conteúdo 3

Mais importante que 

identificar oportunidades, 

é agir sobre elas e assumir 

riscos

Antoncic (2003); Antoncic et al. (2018); Brockhaus (1980); Cox 

& Jennings (1995); Caliendo et al. (2010); Hisrich (1990); 

Peters & Hisrich (1989); McGrath & MacMillan (2000); 

Scarborough (2012); Sexton & Bowman (1985); Sitkin & 

Weingart (1995); Tang (2020); Vries (2007) 

Entrevista 2 

Entrevista 6 

Entrevista 8 

Entrevista 10

Conteúdo 8

Conteúdo 9 

Conteúdo 13 

Conteúdo 14 

Conteúdo 15

As pessoas têm uma 

elevada importância no 

processo de procura e 

aproveitamento de 

oportunidades

López- Núñez et al. (2020); McCrae & Costa (2008); McGrath 

& MacMillan (2000); Mullins (2017); Naumann (2017); 

Obschonka et al. (2013); Scarborough (2012)

Entrevista 2 

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Entrevista 10 

Conteúdo 5 

Conteúdo 13 

Conteúdo 16 

Conteúdo 18

A importância no 

desenvolvimento de 

competências relacionais e 

networking

Baron & Markman (2000); Berger-Walliser et al. (2011); 

Carrier et al. (2004); Cox & Jennings (1995); Cox & Jennings 

(1995); Cutting & Kouzmin (2000); Miranda (2016b); De Jong & 

Den Hartog (2007);  Levent, et al. (2003);  López- Núñez et al. 

(2020); Makhbul & Hasun (2011); Markman & Baron (2003); 

McCrae & Costa (2008); Obschonka et al. (2013)

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 4 

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 10 

Conteúdo 7 

Conteúdo 15

Crises podem ser 

percecionadas como 

oportunidades 

empreendedoras

Budner (1962); De Pillis & Reardon (2007); Frenkel- Brunswick 

(1949); Ho & Koh (1992); Ireland et al. (2003);  Koh (1996); 

López-Núñez et al. (2020); Mclain (1993); McMullen & 

Shepherd (2006); Morris & Pitt (1998); Schere (1982); Sexton 

& Bowman (1985); Smock (1955); Stogdill et al. (1963; 1964); 

Teoh & Foo (1997); Tuckman (1966)

Entrevista 1 

Entrevista 3 

Entrevista 4

Entrevista 5 

Entrevista 8 

Entrevista 9

- 

Os empreendedores têm 

um locus de controlo 

interno

Brockhaus (1982); Chell (2008); Hisrich & Grachev (1995); 

Jennings & Zeithaml (1983); Makhbul & Hasun (2011); 

McClelland (1961); Mueller & Thomas (2001); Rotter (1966); 

Sexton & Bowman (1985); Shapero & Sokol (1982); Shaver & 

Scott (1991) 

- Conteúdo 1

Os empreendedores são 

proativos e têm iniciativa

Bird (1995); Filardi & Fischmann (2014); Hisrich et al. (2017); 

Hisrich, (1990); Kuratko & Hodgetts (1998); López- Núñez et 

al. (2020); McCrae & Costa (2008); Obschonka et al. (2013); 

Scarborough (2012)

- Conteúdo 3 

Conteúdo 12

H1: A capacidade de identificar e capitalizar oportunidades é parte integrante de um mindset empreendedor.
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Tabela 8 - Resumo dos resultados da hipótese 2 
 

Premissas Literatura Entrevista Questionário Conteúdo

O empreendedor tem uma 

orientação para objetivos 

de aprendizagem

Vandewalle (1997) - Suportada -

O empreendedor tem uma 

capacidade de adaptação

Baron & Markman (2000); Earley et al. 

(1989); Filardi & Fischmann (2014); Haynie et 

al. (2010); Hébert & Link (2006); Heslin & 

Vandewalle (2008); Hisrich (1990); Miranda 

(2016a); McGrath & MacMillan (2000); 

Mullins (2017); Scarborough (2012); Scott 

(2015); Vries et al. (2021);  Zimmere & 

Scarborough (2001)

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 4

Entrevista 6

Entrevista 7

Entrevista 8

Entrevista 9

Entrevista 10 

- Conteúdo 13

O empreendedor procura 

evolução e 

desenvolvimento pessoal

Carvalho & González (2006); Hultén & 

Tumunbayarova (2020); Kuratko & Hodgetts 

(1998); McClelland (1961);  Pickle & 

Abrahamson (1990); Scarborough (2012)

Entrevista 4 - Conteúdo 7 

Conteúdo 8 

Conteúdo 9 

Conteúdo 13

Os empreendedores 

possuem uma capacidade 

positiva de lidar com 

eventos negativos e 

rejeições, visto serem 

elementos regulares da 

sua jornada

Al Issa (2021); López- Núñez et al. (2020); 

Luthans et al. (2007); McCrae & Costa 

(2008); Mullins (2017); Obschonka et al. 

(2013); Scarborough (2012); Scott (2015); 

Seligman (1998).

Entrevista 1

Entrevista 3 

Entrevista 10

- Conteúdo 3

Conteúdo 8

Conteúdo 9

Conteúdo 13

A perseverança tem um 

valor acrescido no 

caminho do empreendedor 

Al Issa (2021); Bird (1995); Gideon & Robert 

(2003); Miranda (2016a, 2016b); Kuratko & 

Hodgetts (1998); Luthans (2002); Luthans et 

al. (2007); Makhbul & Hasun (2011); 

Markman & Baron (2003); Mueller & Thomas 

(2001); Mullins (2017); Nordin & 

Broeckelman-Post (2019);  Scarborough 

(2012)  Scott (2015)

Entrevista 1

Entrevista 5 

Entrevista 7 

- Conteúdo 3

Os empreendedores têm 

um sentido crítico face à 

origem das rejeições

- Entrevista 4 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

- Conteúdo 17

Os empreendedores dão 

importância à 

aprendizagem com 

eventos negativos

Kuratko e Hodgetts (1998); Scarborough 

(2012); Zimmere & Scarborough (2001)

Entrevista 3

Entrevista 6

Entrevista 10 

- Conteúdo 5

Conteúdo 14

H2: Possuir uma orientação para o crescimento é característico de um mindset empreendedor.
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Tabela 9 - Resumo dos resultados da hipótese 3 
 

Premissas Literatura Entrevista Questionário Conteúdo

Os empreendedores são 

orientados para objetivos

Al Issa (2021); Dweck & Leggett (1988); 

Filardi & Fischmann (2014); Haynie & 

Shepherd (2009); Haynie et al. (2010); 

Ireland et al. (2003); Luthans et al. (2007); 

McGrath & MacMillan (2000); Naumann 

(2017); Scott (2015); Snyder, Irving, & 

Anderson (1991)

Entrevista 1

Entrevista 3

Entrevista 5

Entrevista 7

Entrevista 8

Entrevista 10

Suportada Conteúdo 3

Conteúdo 4

Conteúdo 6

Conteúdo 9

Os empreendedores têm 

conhecimento 

metacognitivo 

Flavell (1987); Haynie et al. (2010); Haynie 

& Shepherd (2009)

- Suportada Conteúdo 4

Os empreendedores 

utilizam experiências 

metacognitivas

Flavell (1987); Haynie et al. (2010); Haynie 

& Shepherd (2009); Miller & Ireland (2005)

- Suportada Conteúdo 4

Os empreendedores dão 

uso a escolhas 

metacognitivas

Antoncic (2003); Antoncic et al. (2018); 

Brockhaus (1980); Caliendo et al. (2010); 

Cox & Jennings (1995); Flavell (1987); 

Haynie et al. (2010); Haynie & Shepherd 

(2009); Hisrich (1990); Peters & Hisrich 

(1989); McGrath & MacMillan (2000); Say 

(1971); Scarborough (2012); Sexton & 

Bowman (1985); Sitkin & Weingart (1995); 

Vries (2007)

Entrevista 3 Suportada -

Os empreendedores dão 

uso a processos de 

monitorização

Carrier et al. (2004); Cox & Jennings 

(1995); Cutting & Kouzmin (2000); Haynie 

et al. (2010); Haynie & Shepherd (2009); De 

Jong & Den Hartog (2007); Levent, et al. 

(2003); Makhbul & Hasun (2011) 

Entrevista 4 Suportada Conteúdo 15

H3: Uma consciência metacognitiva elevada é uma característica-chave de um mindset empreendedor.
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Tabela 10 - Resumo dos resultados da hipótese 4 

Premissas Literatura Entrevista Conteúdo

A definição de sucesso está 

alinhada com os objetivos 

individuais

Zhokhova et al. (2020) Entrevista 1 

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 5 

Entrevista 10

-

Benefícios não económicos são 

preferíveis a benefícios 

económicos

Alstete (2002); Carter et al. (2004); Gorgievski et al. (2011); Harada (2002); 

Hormozi (2004); Katz & Green (2007); Longenecker et al. (2006); Powell & 

Eddleston (2013); et al. (2019); Rauch et al. (2009); Timmons & Spinelli (2007); 

Wach et al. (2015); Zainal et al. (2018) 

Entrevista 4

Entrevista 7

Entrevista 8 

-

O dinheiro representa apenas 

uma razão menor para o 

empreendedor

Alstete (2002); Hormozi (2004); Katz & Green (2007) Entrevista 6 Conteúdo 3

Conteúdo 18

As principais razões dos 

empreendedores são ganhar 

dinheiro, satisfação e 

realização pessoal, liberdade e 

independência, e 

oportunidades de crescimento

Carter et al. (2004); Carvalho & González (2006); Chong (2012); Gilad & Levine 

(1986); Herron & Sapienza (1992); Hornaday &; Aboud (1971); Miranda (2016a, 

2016b); Katz & Green (2007); Lin (1999); Longenecker et al. (2006); McClelland 

(1961); Parreira et al. (2016); Rauch et al. (2009); Segal et al. (2005); Shane & 

Venkataraman (2000); Shanker & Astrachan (1996); Shapero & Sokol (1982); 

Singh et al. (2019); Timmons & Spinelli (2007); Vergés (1989); Vroom (1964)

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Conteúdo 6

O sucesso empreendedor é 

visto como um processo 

contínuo ao invés de um 

patamar

- Entrevista 3 

Entrevista 4

Entrevista 5 

-

Fatores intrínsecos ao 

indivíduo explicam o sucesso 

empreendedor

Ahmetoglu et al. (2011); Baluku et al. (2018); Chang (2021); Gideon & Robert 

(2003); Joshua et al. (2021); Lackéus (2015); Shane & Venkataraman (2000); 

Shane et al. (2010)

Entrevista 2

Entrevista 6 

Entrevista 9 

-

Honestidade, humildade e 

outros fatores éticos

Miranda (2016b); Machan, (1999); Makhbul & Hasun (2011); Kuratko & 

Hodgetts (1998); Kriger & Hanson (1999)

Entrevista 1

Entrevista 4

Entrevista 7 

Conteúdo 7 

Conteúdo 8

Autoconfiança e esperança Bird (1995); Hisrich & Grachev (1995); Miranda (2016b); Mullins (2017); 

Scarborough (2012); Segal et al. (2005); Teoh & Foo (1997) 

Entrevista 3

Entrevista 5

Entrevista 6

Entrevista 8  

Conteúdo 3

Conteúdo 4

Conteúdo 6

Conteúdo 8

Conteúdo 9

Conteúdo 10

Conteúdo 12

Conteúdo 14

Perseverança e capacidade 

para encarar eventos negativos 

de forma positiva

Markman & Baron (2003); Bird (1995); Gideon & Robert (2003); Miranda 

(2016a, 2016b); Kuratko & Hodgetts (1998); Makhbul & Hasun (2011); Mullins 

(2017); Nordin & Broeckelman- Post (2019); Scarborough (2012); Zimmere & 

Scarborough (2001) 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 4 

Entrevista 7 

Conteúdo 1

Conteúdo 2

Conteúdo 6

Conteúdo 9

Conteúdo 14

Conteúdo 16

Capacidade de adaptação e 

propensão para assumir riscos

Antoncic (2003); Antoncic et al. 2018); Baron & Markman (2000); Brockhaus 

(1980); Caliendo et al. (2010); Earley et al. (1989); Filardi & Fischmann (2014); 

Haynie et al. (2010); Hébert & Link (2006); Heslin & Vandewalle (2008); Hisrich 

(1990); Peters & Hisrich (1989); Miranda (2016a); McGrath & MacMillan (2000); 

Mullins (2017); Scarborough (2012); Scott (2015); Sexton & Bowman (1985); 

Sitkin & Weingart (1995); Vries (2007);  Vries et al. (2021); Zimmere & 

Scarborough (2001)

Entrevista 1 

Entrevista 3 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Conteúdo 6

Conteúdo 9

Procura pelo desenvolvimento 

pessoal 

Brockhaus (1982); Carvalho & González (2006); Chell (2008); Hultén & 

Tumunbayarova (2020); Jennings & Zeithaml (1983); Korte (2018);  Kuratko & 

Hodgetts (1998); Makhbul & Hasun (2011); McClelland (1961); Mueller & 

Thomas (2001); Pickle & Abrahamson (1990); Rotter (1966); Scarborough 

(2012); Sexton & Bowman (1985); Shapero & Sokol (1982); Shaver & Scott 

(1991)

Entrevista 3

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 10

Conteúdo 3

Conteúdo 5

Conteúdo 8

Conteúdo 14

Conteúdo 15

Trabalho árduo Alstete (2008); Scarborough (2012)  Entrevista 9

Entrevista 10 

Conteúdo 2

Conteúdo 8

Paixão e propósito Alstete (2008); Baum & Locke, (2004); Thompson, (1999);  Scarborough (2012) Entrevista 4 Conteúdo 6

Conteúdo 9

Conteúdo 12

Conteúdo 13

Mindset empreendedor Baluku et al. (2018); Chang (2021); Davis et al. (2016); De Vries et al. (2021); 

Dweck (2012); Dweck & Leggett (1988); Gideon & Robert (2003);  Ireland et al. 

(2003); Korte (2018); McGrath & MacMillan (2000); Naumann (2017); Shane & 

Venkataraman (2000); 

Entrevista 1

Entrevista 2 

Entrevista 4 

Entrevista 5 

Entrevista 7

Entrevista 8 

Entrevista 9 

-

Fatores intrínsecos ao indivíduo explicam o sucesso empreendedor

H4: O mindset empreendedor do indivíduo explica o sucesso empreendedor.
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Como é possível confirmar pelas tabelas acima, todas as nossas hipóteses são 
apoiadas pelos resultados desta investigação e pela literatura. Denota-se que, 
tratando-se de uma metodologia maioritariamente qualitativa, as relações retratadas 
nestas tabelas correspondem apenas a uma percentagem reduzida das ligações 
possíveis e existentes entre os nossos resultados e a literatura. Como exemplo, temos 
a premissa de que o mindset empreendedor é um preditor do sucesso (hipótese 4) – 
ainda que apenas tenham sido destacados os resultados diretos de algumas 
entrevistas, sabemos que esta premissa é provada por todos os resultados desta 
pesquisa. Isto porque o mindset empreendedor é um conceito complexo de definir e é 
comporto por vários aspetos retratados ao longo de todo este trabalho (como é 
espelhado nas nossas hipóteses). Neste sentido, é possível atribuir uma resposta 
positiva à nossa questão de investigação bem como suportar o nosso modelo de 
investigação. 

 

Tabela 11 - Resultados das hipóteses 

 

Hipóteses Resultado

H1: a identificação e capitalização de

oportunidades são características do

mindset empreendedor

Suportada

H2: possuir uma orientação para o

crescimento é típico de um mindset

empreendedor

Suportada

H3: o aumento da consciência

metacognitiva é uma característica-chave

de um mindset empreendedor

Suportada

H4: o sucesso empreendedor é explicado

pelo mindset empreendedor do indivíduo
Suportada
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Capítulo 10. Conclusão 

 

A dissertação apresentada almejou compreender o paradoxo do mindset 
empreendedor e a sua influência no sucesso empreendedor. Os capítulos anteriores 
refletem o interesse inaugural do tema e a eleição de variadas características 
constituintes de um perfil empreendedor, tanto ao nível de uma perspetiva ampla 
(com uma abordagem ao nível dos Big Five), como de uma perspetiva específica 
(focada em traços da personalidade). A principal conclusão a retirar destes resultados 
foi a de que, embora características individuais estejam assumidamente relacionadas 
com o alcance do sucesso empreendedor, estas não parecem ser explicadas pela 
personalidade do sujeito. Isto é, a grande maioria dos empreendedores de sucesso 
aparentam conjuntos de traços distintos entre si, mantendo como comum a 
caraterística central da diversidade. Assim, os esforços para tentar identificar um único 
conjunto de características da personalidade que melhor explicassem o sucesso do 
empreendedor caíram em desuso e foram assumidas como um fracasso por muitos 
autores. A partir destas conclusões, a literatura direcionou a sua atenção para o 
mindset empreendedor como preditor do sucesso, sendo que este é bem explicado 
por características como a identificação e capitalização de oportunidades, uma 
orientação para o crescimento (com foco na adaptação e desenvolvimento pessoal) e 
uma consciência metacognitiva elevada. 

A nossa contribuição veio validar os resultados encontrados na literatura, mas 
desta vez, numa perspetiva portuguesa e europeia, concluindo, então, que a forma 
como o empreendedor pensa pode influenciar o alcance do sucesso próprio. 
Salientamos ainda como resultado do nosso trabalho que a perseverança tem um valor 
muito elevado na jornada empreendedora, sendo que o desenvolvimento de uma 
capacidade positiva de lidar com eventos negativos e rejeições parece ser crucial para 
o sucesso. Estes elementos, bem como a orientação para definir e perseguir objetivos, 
são características que parecem estar intrínsecas ao que é o mindset empreendedor. 
Por último, concluímos que a definição de sucesso é algo individual e está relacionada 
com os objetivos próprios de cada empreendedor, que por sua vez, estão relacionados 
com as motivações do mesmo. 

Como reflexão final, gostaríamos ainda de realçar que os nossos resultados 
exibiram algumas ligações com traços de personalidade, dimensões dos Big Five e 
estados do capital psicológico. Assim como em estudos anteriores, encontrámos 
características muito distintas entre os empreendedores, sendo que estes nomearam 
diversos fatores internos (do próprio indivíduo) como explicativos para o sucesso 
empreendedor. Parece não existir dúvida de que o empreendedor, enquanto 
indivíduo, é o principal preditor do seu próprio sucesso. Porém, os nossos resultados e 
resultados anteriores (Avey et al., 2011; Davis et al., 2016; Luthans et al., 2007; Scheier 
& Carver, 1992; Seligman, 1998) aparentam ser confusos face a estes fatores 
individuais na medida em que a linha entre “ser” e “estar” é muito ténue. Talvez uma 
divisão rígida entre o que é estático ou dinâmico, o que é traço ou estado, defendendo 
a premissa de que são conceitos díspares e não complementares, e que por isso 
devem ser abordados como tal, pode ser um inequívoco. A nossa amostra relata que 
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existiram mudanças na sua forma de pensar, na sua forma de ser e nas suas ações 
através da aprendizagem e da sua evolução pessoal. Neste sentido, o que nos parece 
mais ajustado é que o mindset de um indivíduo molda a personalidade própria, 
quando este se assume como orientado para o crescimento e não fixo (De Vries et al., 
2021). Assim, e uma vez que o indivíduo se encontra no cerne dos esforços 
empreendedores e do seu sucesso individual, acreditamos que investigações futuras 
deveriam tratar conceitos de traço e estado como complementares e indissociáveis, 
dirigindo os seus esforços para uma função entre “pensar”, “ser” e agir” como 
proditora do sucesso empreendedor. Esforços para definir o mindset empreendedor 
como um conjunto de perspetivas já estão a surgir na literatura (Kuratko et al., in 
press), e acreditamos que esse poderá ser o caminho a seguir. 

Ainda que o nosso modelo de investigação tenha sido suportado, a nossa 
pesquisa insere-se na esfera das ciências sociais e, por isso, registaram-se algumas 
limitações neste estudo que certamente cingiram o potencial da nossa investigação. 
De seguida iremos expor alguns dos limites deste trabalho bem como sugestões para 
investigações futuras. 

 

10.1 Limites e investigação futura 
 

Como principal limite desta investigação salienta-se dimensão reduzida da 
amostra, sendo que uma amostra maior permitiria uma generalização de resultados à 
população. Acreditamos que os resultados poderiam ser mais significantes e ricos se 
tivéssemos conseguido entrevistar os empreendedores que constituíam nossa 
proposta inicial (como explicitado na metodologia).  

Ainda que o conceito de sucesso seja vago, individual e complexo de definir, 
acreditamos que utilizar a perspetiva económica como medida de sucesso pode ser, 
por enquanto, a solução mais vantajosa para melhorar os resultados da literatura. De 
facto, os grandes empreendedores do mundo são considerados como pessoas de 
sucesso pela sociedade principalmente pela quantidade de dinheiro que conseguiram 
gerar através dos resultados dos seus empreendimentos (e não por benefícios não 
económicos, como a realização pessoal). Isto é, por mais que os resultados indiquem 
que os benefícios não económicos se apresentem como mais aliciantes, o sucesso dos 
empreendedores não é comumente reconhecido como tal. Assim, entendemos que a 
investigação futura pode direcionar-se para: 

• Amostras de empreendedores com empresas fortemente estabelecidas no 
mercado e que apresentem lucros elevados. A maioria das investigações 
prenderam-se com análises a estudantes ou empreendedores de startups, e se 
o propósito é conseguir resultados mais ricos e significantes, uma amostra 
superior parece fazer sentido; 

• Explorar investigações com outros enfoques geográficos além da perspetiva 
norte americana – como a verificada neste trabalho; 

• Focar em pesquisas com metodologias qualitativas e com amostras relevantes 
são necessárias para que, posteriormente, seja possível (através destas) criar 
escalas com relações causais entre o mindset e o sucesso empreendedor, visto 
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existir uma grande lacuna de instrumentos quantitativos que meçam estes 
conceitos.  
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Anexos 

 

Anexo 1 
Tabela 12 – Perceção Histórica do Empreendedorismo, Cunha (2016) 

 

Argumentos:

· O trabalho, a produção e a atividade empreendedora podem ser classificados por setor;

· As macro perspetivas da economia trazem objetividade aos fenómenos de mercado;

· As comparações das especializações produtivas, ao nível dos países, revelam arbitragem de 

· A riqueza que os recursos geram diminui ao longo do tempo.

Contra-argumentos:

· Os pressupostos de equilíbrio económico para a determinação do preço são incompatíveis a produção

inovadora;

· Os novos processos de produção e a inovação levada a cabo pelos empreendedores não era descritível;

· O valor de transação de bens e serviços é diferente do valor de uso ou percebido, que é importante;

· As relações entre a procura de mercado e o valor não eram compreendidas.

Argumentos:

· A alocação de recursos bem como outras decisões são opções subjetivas;

· A diminuição da util idade marginal pode guiar a tomada de decisão empreendedora;

· As diferenças de preço no sistema de mercado revelam arbitragem de oportunidades;

· O empreendedorismo inclui novos métodos de produção, mercado, matérias-primas ou organizações;

· Os empreendedores podem criar a mudança no ambiente e responder a essa mudança. 

Contra-argumentos:

· A procura agregada ignora a singularidade da atividade empreendedora individual;

· Nem o uso nem a troca de valor refletem o valor futuro das inovações que hão de surgir;

· A alocação racional de recursos não capta a complexidade dos sistemas de mercado;

· A concorrência perfeita não permite a inovação e a atividade empreendedora.

Argumentos:

· As decisões e a atividade empreendedora individual são a base dos fenómenos de mercado;

· Os erros e as ineficiências criam oportunidades para serem descobertas pelos empreendedores;

· Os empreendedores enfrentam sempre uma considerável incerteza;

· O alerta empreendedor ajuda a explicar o reconhecimento de oportunidades;

· O empreendedorismo é construtivo da ordem de um sistema económico. 

Contra-argumentos:

· Os sistemas de mercado não são puramente competitivos, mas podem envolver cooperação;

· Os monopólios de recursos podem impedir a concorrência e o empreendedorismo;

· Fraude, impostos e controlo também interferem no funcionamento do sistema de mercado;

· O empreendedorismo também acontece em situações de natureza social, onde não existe concorrência.

Conceito Lewiniano

Este movimento multidisciplinar reflete uma estrutura concetual “Lewiniana”: o comportamento, tal como

a atividade empreendedora, deriva da interação do indivíduo com o ambiente.

Ambiente versus indivíduo

É argumentado que pode ser falacioso usar abordagens mais centradas no indivíduo ou mais centradas

no ambiente, já que a integração de diferentes tipos de fatores com enfoque na distribuição de recursos

(informação, relações) pode ser mais interessante.

Um domínio distinto

Uma corrente teórica, que se tem vindo a afastar da abordagem centrada no perfil dos indivíduos ou dos

ambientes, focaliza-se na convergência de recursos (incluindo o conhecimento) e na emergência de

oportunidades empreendedoras. Este conceito pode ser visto como independente dos empreendedores,

das empresas ou ambientes, porque os transcende.

Fiet (1996)

Gaglio (1997)

Murphy (2005)

Reynolds (1991)

Shane e 

Venkataraman (2000)

Venkataraman (1997)

Zucker (1989)

O movimento multidisciplinar mostra que o fenómeno do empreendedorismo existe nos vários níveis da economia, da pessoa e da 

sociedade: empreendedor, empresa, setor ou sistema. As diferentes perspetivas adotadas na investigação correspondem a estes 

diferentes níveis. A abordagem baseada na oportunidade visa uma integração concetual que transcende os níveis de análise e 

permite a integração de fatores complementares como os sistemas de controlo ou a vigilância empreendedora.

Base Económica (1780 a 1980)

Os Clássicos

Escola Austríaca

As abordagens económicas ao estudo do empreendedorismo começaram a sofrer influências de correntes não económicas desde 

meados do século XX. Fatores relacionados com a psicologia do indivíduo e com o ambiente foram sendo crescentemente incluídos 

para a explicação dos atos empreendedores.

Base Multidisciplinar (a partir de 1980)

Cantil lon (1755)

Law (1705)

Ricardo (1817)

Say (1803)

Smith (1776)

Marshall (1890)

Menger (1871)

Schumpeter (1934)

Hayek (1948)

Kirzner (1973)

Os neoclássicos
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Anexo 2 

 
Tabela 13 – Perspetiva Económica e Psicológica sobre as Motivações Empreendedoras - 

Elaboração própria com base em: Segal et al., (2005). 

 

Rees e Shah (1986)

Baumol (1990)

Campbell (1992)

Desenvolve um modelo de decisão económica que compara os

benefícios líquidos atuais esperados do empreendedorismo, em

relação aos ganhos esperados do trabalho assalariado. Tanto para o

empreendedorismo como para o trabalho assalariado, o autor

multiplica a probabilidade de sucesso vezes o rendimento médio

para determinar os benefícios esperados.

Praag e Cramer (2001)

Argumentam que os indivíduos se tornam empreendedores se as

recompensas esperadas ultrapassarem os salários do emprego. A

atividade empreendedora é uma função de viabilidade e

desejabilidade.

Levesque et al. (2002)

Examinaram a escolha entre emprego e autoemprego num modelo

de maximização da utilidade que muda de acordo com a idade do

indivíduo (isto é, fase da vida).

Bird (1988)

Shaver e Scott (1991)

Ajzen e Fishbein (1980); 

Fishbein e Ajzen (1975); 

(Ajzen, 1988, 1991).

É discutível que as teorias mais amplamente e mais bem aplicadas

para prever a intenção comportamental são as teorias da ação

fundamentada e do comportamento planeado. A teoria do

comportamento planeado (TCP) é essencialmente uma extensão da

teoria da ação fundamentada (TAF) que inclui medidas de crença de

controlo e controlo comportamental percebido.

Shapero (1982); Shapero 

e Sokol (1982); Krueger 

(1993); Erikson (2001)

As intenções comportamentais dos indivíduos são dependentes de

três fatores principais: credibilidade percebida (viabilidade

percebida), desejabilidade percebida e propensão para agir. Esta

informação explica bastante bem as intenções empreendedoras.

Chen et al. (1998)

Krueger et al. (2000)

Sublinha a importância das intenções empresariais como precursor da criação de novos

empreendimentos. Apelou ao desenvolvimento de um modelo de empreendedorismo

comportamental e orientado para o processo.

Enfatiza que novos empreendimentos surgem devido a escolhas deliberadas feitas por

indivíduos. Os antecedentes imediatos à escolha são definidos pelas questões: Poderei eu

fazer a diferença? (ou seja, a viabilidade); Será que quero fazer? (i.e., desejabilidade).

Os modelos Azjen e 

Shapero consideram 

a auto-eficácia, um 

indicador de 

viabilidade, um 

importante indicador 

de previsão.

Consideram a autoeficácia empreendedora uma medida fiável para diferenciar fundadores e

não fundadores de empresas.

Comparam a validade preditiva dos modelos Ajzen e Shapero-Krueger. A análise de regressão

utilizando a perceção de desejabilidade, normas subjetivas, e a perceção de viabilidade para

prever intenções apoiou a teoria de Ajzen de comportamento planeado para o modelo global.

Contudo, a variável preditor de normas subjetivas não foi significativa na regressão. A análise

de regressão utilizando a perceção de desejabilidade, propensão para agir, e perceção de

viabilidade para prever intenções, suportou plenamente o modelo Shapero-Krueger. O modelo

Shapero-Krueger utilizou a construção do otimismo aprendido por Seligman (1990) para medir a

propensão para agir.

Perspetiva económica

A iniciação de novos empreendimentos numa visão económica incide na utilidade ou conveniência de uma carreira 

empreendedora.

Estes modelos 

baseados na 

economia 

consideram 

explicitamente o 

papel do risco na 

decisão de se tornar 

um empreendedor.

Perspetiva psicológica

Outras pesquisas recentes baseiam-se num quadro psicológico organizacional.

Defendem que os empreendedores são motivados pela estrutura de recompensa na economia.

Concluem que a variação dos rendimentos dos indivíduos que trabalham por conta própria é o 

triplo do dos indivíduos que trabalham para outros. Os indivíduos avessos ao risco são menos 

propensos a exercer uma atividade por conta própria.
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Anexo 3 

 
Tabela 14 - As quatro dimensões das competências de um empreendedor por Miranda (2016b) 
 

Competências pessoais Competências relacionais

Honestidade

Passar uma imagem de credibilidade; ponto-chave para a 

aceitação dos stakeholders .

Capacidade de enfrentar riscos

Ambição; espírito de iniciativa; criatividade; determinante 

para ultrapassar desafios e transformar a ideia num negócio 

de sucesso.

Empatia

Capacidade de compreender os outros.

Autoconfiança

Persistência; perseverança; resiliência; acreditar no sucesso 

e trabalhar mesmo quando as experiências iniciais não são 

bem-sucedidas.

+

Autodisciplina Projeção

Pontualidade; autocontrolo; organização. Capacidade de se focar nos objetivos.

Capacidade de análise/síntese

A passagem da ideia para o negócio é muito dinâmica sendo 

necessário rever a situação e redesenhar orientações e 

planos.

Espírito de observação Capacidade de interação

(Com o mercado, empresa, colaboradores, entre outros).

Poder de comunicação

Fluência e continência verbais; capacidade de escutar; 

capacidade de argumentação.

Apresentação pessoal

Não se presume uma atitude formal, mas sim uma atitude 

adequada a cada situação; aparência de imagem cuidada.

Competências de conhecimento Competências técnicas

Aplicação dos conhecimentos de marketing

Conhecimentos de gestão empresarial Gestão por objetivos

Definir objetivos ambiciosos e realistas é essencial para a 

motivação da equipa, planeamento e avaliação do progresso 

do negócio.

Conhecimentos de gestão de marketing Planeamento, organização e método

Planeamento das fases de implementação e atividades; boa 

organização das tarefas.

Conhecimentos de gestão da comunicação Gestão do tempo

Otimizar as atividades face ao recurso escasso que é o tempo; 

garantir o cumprimento dos prazos projetados.

Gestão da informação

Tomar decisões com base na informação.

Implementação da ideia e conceção do produto/serviço

Identificar as competências técnicas necessárias para a 

realização do projeto e verificar se o empreendedor ou a sua 

equipa detêm essas competências.

Fluência em línguas estrangeiras

Pode ser fundamental para uma abordagem em mercados 

internacionais.

Utilização de meios informáticos

As quatro dimensões das competências de um empreendedor

Observa o mundo ao seu redor, identificando uma ideia ou 

solução, quando muitos outros não o conseguiram, mesmo 

em condições idênticas.

   =

O foco nos objetivos juntamente com a interação 

produtiva com o grupo de trabalho e restantes 

stakeholders , permite obter resultados através do 

trabalho em equipa.
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Anexo 4 

 
Tabela 15 - Lista de competências e características dos empreendedores por Bird (1995) 

 

Tolerância à ambiguidade;

Necessidade de controlo de resultados materiais (financeiros);

Motivação para a realização de tarefas;

Incitar, guiar, mover.

Reconhecer a importância dos relacionamentos no negócio;

Preocupação com a elevada qualidade do trabalho;

Reconhecimento e atuação perante oportunidades;

Assertividade.

Conceber produtos e serviços específicos;

Conceber (desenhar) a organização específica do negócio;

Manobrar-se dentro da indústria;

Motivar os membros da organização;

Criar e utilizar redes de relacionamento (networks );

Planear de forma detalhada e compreensiva;

Monitorizar o trabalho dos outros;

Conhecer a gestão financeira, de tesouraria, de engenharia (técnicas), de 

contabilidade, de marketing e vendas, de liderança, de comunicação oral 

e ter aptidões de relacionamento humano.

Compromisso total com o seu empreendimento;

Necessidade de controlo;

Visão utilitarista;

Tolerância à ambiguidade;

Orientação para o presente-futuro;

Complexidade temporal/cognitiva;

Vigilância, monitorização;

Intuição;

Flexibilidade;

Independência do setor.

Negociação de funções;

Flexibilidade na transição de funções;

Ver o panorama global/focos estratégicos; 

Aceitar as competências dos outros;

Consciência do timing do negócio;

Reconhecer padrões em conjuntos de dados complexos e mutáveis;

Objetivos de negócio claros;

Alinhamento interno de valores, necessidade e crenças;

Gerir conflitos de funções;

Formar relações instrumentais emocionalmente positivas;

Gerir sistemas familiares e de negócios sobrepostos;

Gerir transições nas relações.

Consolidação e colaboração da equipa;

Aprendizagem prática/experiencial.

Competências limiares com suporte empírico

Lista de competências e características dos empreendedores

Competências de sucesso com suporte empírico

Ao nível dos traços e 

dos motivos

Ao nível de

auto-conceito

e papel social

Ao nível das  

competências 

Autoconfiança, persistência, integridade, reconhecimento das suas próprias limitações, competência 

especializada e procura de informação.

Competências especulativas e teóricas

Ao nível dos traços e 

dos motivos

Ao nível de

auto-conceito

e papel social

Ao nível das  

competências
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Anexo 5 

 

Tabela 16 - Características empreendedoras definidas por Kuratko e Hodgetts (1998) 
 

1. Confidência 22. Responsabilidade 

2. Perseverança, determinação 23. Previsão

3. Energia, aplicação 24. Exactidão, detalhe, cuidado

4. Desembaraço 25. Cooperação

5.Habilidade para tomar riscos calculados 26. Orientação ao lucro

6. Dinamismo, liderança 27. Habilidade para aprender com os erros

7. Optimismo 28. Senso de poder

8. Necessidade de realização 29. Personalidade amigável

9. Versatilidade; conhecimento do produto, mercado, tecnologia 30. Egoísmo

10. Criatividade 31. Coragem

11. Habilidade para influenciar os outros 32. Imaginação

12. Habilidade para lidar com as pessoas 33. Perceção

13. Iniciativa 34. Tolerância à ambiguidade

14. Flexibilidade 35. Agressividade

15. Inteligência 36. Capacidade para diversão

16. Orientação para objetivos claros 37. Eficácia

17. Resposta positiva aos desafios 38. Compromisso

18. Independência 39. Capacidade para confiar nos trabalhadores

19. Resposta a sugestões e críticas 40. Sensibilidade para com os outros

20. Pontual, eficiente 41. Honestidade, integridade

21. Habilidade para tomar decisões rapidamente 42. Maturidade

Características empreendedoras definidas por Kuratko e Hodgetts (1998)
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Anexo 6 

 
Tabela 17 - Características empreendedoras definidas por Scarborough (2012) 

 

1

Desejo de assumir 

responsabilidades e 

tomar iniciativa

Preferem assumir o controlo dos seus recursos e utilizá-los para atingir os 

seus objetivos. Almejam construir negócios através das suas ideias e sentir 

responsabilidade pelos resultados que alcançam.

2
Primazia por riscos 

moderados

Não assumem riscos desgovernados, mas sim calculados. Têm uma visão 

diferente do risco, atingindo metas altas e inalcançáveis aos olhos dos 

demais. Alguns desses feitos foram conseguidos em recessões económicas, 

quando a maioria julgava estas ideias e timing  como imprudentes.

3

Confiança na sua 

capacidade para 

alcançar o sucesso

Têm confiança nas duas capacidades e são otimistas no que respeita à chance 

de alcançar o sucesso, característica importante pelos obstáculos que o 

mesmo se depara ao longo de todo o processo.

4 Resiliência
Alcançam o sucesso dos seus negócios por meio da persistência na construção 

das suas ideias, mesmo quando outros as ridicularizam.

5 Perseverança

Ainda que as coisas não se sucedam como o planeado, estes persistem e não 

desistem. Os empreendedores alimentam a sua força de vontade, e não 

tendem a demover-se de prosseguir com rigidez as suas convicções, por 

obstáculos e derrotas que surjam no seu percurso. 

6
Necessidade de obter 

feedback  imediato

Gostam e procuram saber como está a ser a sua performance, bem como a do 

seu negócio.

7 Alto nível de energia

A sua média de energia é mais elevada que a dos indivíduos comuns, o que se 

revela como um fator crítico para a construção de uma empresa de sucesso. 

Esta atividade requer de um esforço elevado, onde o trabalho consistente se 

revela como regra e não como exceção.

8 Competitividade
Tendem a demonstrar um comportamento competitivo, principalmente no 

início da sua carreira.

9
Orientação para o 

futuro

Focam-se no podem fazer amanhã em vez se inquietarem com o que fizeram 

ontem. Sonham alto e formulam estratégias para os tornar em realidade, 

procurando ativamente pelas oportunidades certas. Perante as mesmas 

circunstâncias e episódios que todos observam, os empreendedores 

conseguem desenvolver uma visão diferente dos restantes.

10
Habilidade para 

organizar

Para transformar a sua visão em realidade é necessário deter aptidões de 

organização, que permitam combinar eficazmente pessoas e recursos certos 

para a realização das diversas tarefas.

11
Valor da realização 

acima do dinheiro

Encaram o dinheiro como um meio para atingir o sucesso, ou como um 

resultado do mesmo. A perspetiva de que os empreendedores são movidos 

exclusivamente pela ambição de conquistar dinheiro, é uma falácia. 

Contrariamente, o valor da realização revela-se como principal motivo para as 

suas conquistas. 

12
Alto grau de 

comprometimento

Estes não desejam apenas o sucesso, eles comprometem-se com o sucesso, 

mergulhando por inteiro na criação e evolução das suas empresas. Este 

compromisso auxilia na superação de barreiras, erros e pensamentos 

negativos que por norma se apresentam como ameaças para o negócio. O 

compromisso dos empreendedores com as suas criações prediz o sucesso das 

mesmas.

13
Tolerância à 

ambiguidade

Por enfrentaram e operarem em ambientes ambíguos e mutáveis, é essencial 

serem tolerantes ao lidar com a incerteza. Estes criadores de negócios tomam 

decisões, constantemente, com base em informações novas, conflituantes e 

que advém de fontes desconhecidas.

14 Flexibilidade

A capacidade de adaptar e evoluir os seus modelos de negócio consoante as 

exigências de um mercado em constante mudança, revela-se como um 

atributo distinto. 

15 Tenacidade

Barreiras, rejeições e derrotas normalmente não dissuadem os 

empreendedores bem-sucedidos de perseguir obstinadamente as suas 

visões. Estes têm força de vontade para vencer os obstáculos impeditivos do 

seu sucesso.

Características empreendedoras definidas por Scarborough (2012)
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Anexo 7 
 

Guião da entrevista 

Parte I 

1. Tem por hábito procurar por novas oportunidades empreendedoras? 

2. Como as procura e como as identifica? 

3. Considera que o reconhecimento destas oportunidades é uma atividade-chave 

para a criação de riqueza? 

4. Considera que a forma como reconhece uma oportunidade empreendedora é 

diferente da maioria da população? Isto é, considera que pertence ao fragmento 

da população que tem a capacidade de reconhecer oportunidades 

empreendedoras (uma vez que, as oportunidades não são igualmente 

reconhecíveis por todos os indivíduos)?  

5. Encara as mudanças demográficas, sociais ou de regulamentações como uma 

oportunidade empreendedora? 

6. Possui algum registo das oportunidades que identifica, para que possam ser 

utilizadas/implementadas na sua empresa ou em futuros empreendimentos? Se 

sim, como faz a triagem (como escolhe\ limita a escolha) dessas oportunidades? 

7. Adapta-se facilmente a novas oportunidades? 

8. Comente a frase: “Os empreendedores envolvem muitas pessoas na procura de 

uma oportunidade, façam elas parte ou não de uma mesma organização, criando 

e sustentando redes de relações que os auxiliem neste processo” 

9. Qual a importância que atribui, numa escala de 1 a 7, à definição de objetivos nas 

oportunidades? (responda com um número de 1 a 7, onde 1 corresponde a “não 

dou importância, e 7 corresponde a “dou muita importância”) 

10. Como define os seus objetivos? 

11. Como é que na sua opinião a definição desses objetivos contribui (ou poderá 

contribuir) para o seu sucesso enquanto empreendedor? 

 

Parte II 

Como se identifica e qual a sua opinião relativamente às seguintes linhas de 
pensamento? Comente cada um dos pontos listados. 

Empreendedores aptos para o sucesso: 

(1) Mostram-se disponíveis para dar resposta a uma procura, mesmo quando não 

reúnem as condições ou competências necessárias para o realizar – isto é, primeiro 

disponibilizam-se para fazer o proposto e só depois descobrem como o vão fazer;  

 
(2) Não têm, obrigatoriamente, de possuir todos os recursos (sejam eles financeiros ou 

materiais) para desenvolver uma ideia ou modelo de negócio, não deixando que a 

escassez os impeça de tal objetivo. Ao invés de desistirem, se lamentarem ou 



136 
 

ficarem estagnados, arranjam estratégias para “implorar” ou pedir “emprestado” o 

que necessitam a entidades ou pessoas que possuem esses recursos; 

 

(3) Pensa grande, mas de forma restrita, percecionando pequenas oportunidades que 

aos olhos de muitos são desvalorizadas. Empreendedores de sucesso aproveitam 

oportunidades, por mais pequenas que se revelem, pois estes conseguem 

percecionar, com a sua ambição, no que esta pequena oportunidade se pode vir a 

tornar;  

 
(4) Encaram os eventos negativos ou rejeições como algo passageiro, acreditando que, 

com o tempo, conseguirão alcançar o que desejam. “Não” não é uma resposta 

aceitável para estes empreendedores, e por isso eles procuram uma forma de 

conseguir transformar esta rejeição num “Sim". Estão cientes do valor da 

persistência e por isso mantém-se focados apesar das contrariedades ou 

dificuldades que surgem no processo.  

 

Parte III 

1. Para si, o que é o sucesso empreendedor?  

2. Considera que já alcançou o sucesso empreendedor? 

3. Como se alcança o sucesso empreendedor? Quais os fatores determinantes para 

alcançar o sucesso empreendedor? 

4. Considera que o seu mindset/mentalidade (a forma como pensa) o levará (ou o 

levou) a alcançar ao sucesso? 


