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RESUMO 

 

ROSS, I. R. Análise da presença de inovação com técnicas multivariadas em 

planos de negócios: um estudo de caso na FZEA/USP. 2016. 141p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, 2016.  

A partir da década de 1990, as disciplinas envolvendo a temática de 

empreendedorismo passaram a ser uma importante reflexão para a inovação da 

matriz curricular de diversos cursos de graduação. O mesmo movimento aconteceu 

com o crescimento dos habitats de inovação no Brasil, tais como as incubadoras de 

empresas universitárias. Tendo em vista a importância do aprendizado em 

empreendedorismo, analisou-se uma base de dados de planos de negócios gerados 

por estudantes de cursos de graduação da FZEA/USP, como atividade de disciplinas 

obrigatórias de empreendedorismo, no período de 2003 a 2014. O presente estudo 

buscou conhecer melhor o universo de ideias dos graduandos e as variáveis mais 

relevantes e relacionadas com o potencial de inovação desses planos. As ferramentas 

utilizadas neste estudo foram: método de indução a inovação composto por uma 

escala de medida de inovação nos planos de negócios em quatro níveis (Sem 

Inovação, Inovação em Mercado Emergente, Inovação Presente e Inovação com 

Potencial de Patente), a regressão linear simples, correlação linear de Pearson, 

análise de componentes principais (ACP) e análise fatorial (AF). Através das análises 

foram identificados aumento nos planos de negócios relacionados a presença de 

inovação, redução nos planos relacionados a ausência de inovação, estabilidade nos 

planos relacionados ao mercado emergente e aumento nos planos com potencial de 

incubação nos cursos de graduação nos anos analisados. Foi comprovado o 

crescimento de aspectos inovadores dentro dos planos e que o método de indução à 

inovação auxilia no processo educativo, contribuindo para um maior potencial da 

viabilidade dos planos construídos, ao mesmo tempo que estimula o processo 

empreendedor dos estudantes. 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo, inovação, plano de negócios, planejamento, 

agronegócio, análise multivariada. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ROSS, I. R. Analysis of the presence of innovation with multivariate techniques 

in business plans: a case study in FZEA / USP. 2016. 141p. Dissertation (Master) - 

College of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, 

Pirassununga, 2016. 

From the 1990s the disciplines involving entrepreneurship theme have become an 

important consideration for innovation of many curriculum undergraduate courses. The 

same movement happened from the growth of innovation habitats in Brazil, such as 

university incubators companies. In view of the importance of learning in 

entrepreneurship, it was analyzed a database of business plans generated by students 

of undergraduate courses at FZEA/USP, as an activity of compulsory subjects of 

entrepreneurship, from 2003 to 2014. The present study sought to know better the 

universe of ideas of the students and the most relevant and related variables to the 

innovation potential of those plans. The tools used in this study were: induction method 

innovation consists of an innovative measuring scale business plans in four levels (No 

Innovation, Innovation in Emerging Market, Present Innovation and Innovation with 

Patent Potential), simple linear regression, Pearson linear correlation, principal 

component analysis (PCA) and factor analysis (FA). Through the analysis were 

identified increase in business plans related to the presence of innovation, reduction 

plans related to lack of innovation, stability in the plans related to emerging market and 

increase in plans with potential incubation in undergraduate courses in the years 

analyzed. It has been proven the growth of innovative features within the plans and 

that the induction method to innovation helps the educational process, contributing to 

a greater potential in relation to the viability of plans built at the same time as it 

stimulates the entrepreneurial process of students. 

 

 

Keywords: Entrepreneurship, innovation, business plan, planning, agribusiness, 

multivariate analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A prática e o ensino do empreendedorismo vêm crescendo expressivamente 

no Brasil no decorrer dos últimos anos. Conforme ressaltam Salim e Silva (2010) as 

universidades, antes de 1990, não ofereciam disciplinas de empreendedorismo em 

seus currículos de graduação e as incubadoras de empresas universitárias eram em 

pequeno número. Quando a palavra empreendedorismo era pronunciada, seu 

significado era associado exclusivamente à criação de empresas, sendo o 

empreendedor identificado como uma pessoa predestinada, isto é, ele tinha que 

nascer com características de empreendedor, ou dificilmente conseguiria ter 

sucesso em alguma área de negócios. 

A educação, uma das áreas que mais contribui para o crescimento econômico 

do país, deve preparar o ser humano para as mudanças no mundo do trabalho 

(Santos, 2000). Apesar disso, as instituições de ensino em sua grande maioria, 

ainda utilizam um sistema formal de educação baseado em técnicas e procedimentos 

tradicionais e nem sempre eficazes, formando ainda prioritariamente empregados 

para um mundo que precisa cada vez mais de empreendedores ou pelo menos de 

intra-empreendedores. 

No Brasil e no mundo, o recente avanço das sociedades que assumem a 

inovação como diferencial competitivo no mundo corporativo, coloca em pauta a 

necessidade de transformações na formação dos profissionais a serem integrados à 

nova realidade do mundo do trabalho.  

Considerando a possibilidade de criar um ambiente acadêmico mais preparado 

para as demandas atuais de formação, cresce a necessidade de que sejam adotados 

procedimentos metodológicos direcionados à educação empreendedora, na qual 

técnicas de confecção de planos de negócios assumem papel destacado na formação 

dos futuros profissionais. 

O tema proposto tem uma importância relevante para os estudantes de nível 

superior, uma vez que, no Brasil muitas empresas fecham as portas por falta de 

planejamento.  O processo de abertura de uma empresa não é fácil, ainda mais 



18 

 

quando se refere à primeira empresa de um jovem empreendedor mesmo que recém 

graduado. 

Para o empreendedor conseguir atingir seus objetivos é necessário um 

planejamento eficiente, que faça com que suas decisões sejam guiadas e se atinja os 

resultados pretendidos. Para que isso se concretize de uma forma consistente é 

preciso o conhecimento da elaboração de um plano de negócios. 

O Plano de Negócio é um documento que apresenta o planejamento detalhado 

da empresa, permitindo ao empreendedor controlar o empreendimento através de 

diversos indicadores que possibilitam verificar a viabilidade ou não de uma ideia como 

negócio. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar Planos de Negócios feitos por alunos 

em disciplinas obrigatórias de empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-

graduação da FZEA/USP, no período de 2003 a 2014, a fim de quantificar o potencial 

de inovação existente nos trabalhos como principal estratégia competitiva, a partir da 

identificação das variáveis com maior relacionamento a este aspecto.  

Para a análise dos referidos Planos de Negócios será adotado o termômetro 

de inovação descrito por Farias et al. (2014) adaptado às condições do estudo de 

disciplinas de empreendedorismo envolvendo o desenvolvimento de PN dentro dos 

cursos da FZEA/USP. Como análises estatísticas dos PN em relação aos cursos, as 

variáveis iniciais tabuladas em uma planilha do Microsoft Excel foram determinadas 

pela metodologia de custos e viabilidade econômica de Matsunaga et al. (1976) que 

será descrita na metodologia desse trabalho. 

Por serem comuns em todos os PN, as variáveis PAYBACK (Prazo de Retorno 

do Investimento), KINV (Capital Investido) e TRKT (Taxa de Remuneração do Capital 

Total), foram escolhidas para serem submetidas nas análises estatísticas envolvendo 

Análise de Regressão, Correlação linear de Pearson, Análise de Componentes 

Principais (ACP) e Análise Fatorial (AF) para apurar a Presença de Inovação (Sem 

Inovação (SI), Inovação em Mercado Emergente (IME), Inovação Presente (IP) e 

Inovação com Potencial de Patente (IPPA)) a fim de avaliar se houve efeito do método 

de indução à inovação presente, adotado a partir de 2011, no desenvolvimento dos 

planos de negócio. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O empreendedorismo, segundo Salim e Silva (2010), vem ganhando 

importância no mundo, sendo fundamental para a realização das pessoas e para o 

desenvolvimento econômico. Dessa forma vem obtendo maior apoio de governos, 

universidades e das sociedades em geral. Conforme Cecconello e Ajzental (2009), 

com os desafios do dia a dia, o empreendedor deve enxergar os bons negócios para 

se diferenciar. 

A educação empreendedora teria sua origem nas experiências, desde 1876, 

relativas à área de desenvolvimento econômico agrícola, através do que hoje é 

chamado de extensão agrícola. Esse serviço foi modelo para a Small Business 

Administration (SBA) e outros institutos e centros com funções similares. 

Historicamente, o ensino de empreendedorismo nasceu 
primeiramente nos Estados Unidos, nas faculdades de administração, 
e se espalhou pelos diversos países. Em 1947, Myles Mace ofereceu 
o primeiro curso de empreendedorismo em Harvard para 188 alunos, 
mas com certeza uma série de fatos anteriores foram a base para a 
criação desse curso. Fatos importantes contribuíram para isso, como 
a ida de Schumpeter para lecionar em Harvard no ano de 1932 ou o 
livro do economista Francis Walker “The Wages Question”, publicado 
já em 1876 (LOPES et al., 2010, p.6). 

A origem do ensino de empreendedorismo está ligada aos cursos de 

administração de empresas, quase como uma necessidade prática, sendo nelas 

intensificado o desenvolvimento de pesquisas sobre os empreendedores. Desde 

1947, as universidades de Harvard e de Michigan parecem ter sido as primeiras a 

oferecer programas de educação empreendedora. Iniciou nas universidades o 

incentivo para patentear e explorar avanços científicos e tecnológicos, chamando a 

atenção para a exploração comercial desses conhecimentos pela sociedade e pelos 

próprios membros. Dessa forma, a atividade empreendedora começou a ganhar 

destaque nas universidades americanas, que passaram a incentivar a transferência 

de tecnologia e a produtividade dos escritórios dedicados a ela, a inovação e a criação 

de empresas e pesquisas em empreendedorismo. 

Conforme Salim e Silva (2010), em 1919 foi criada em Wellesley - 

Massachusetts - EUA a Babson College e a partir de 1970, passou a ser considerada 

o verdadeiro templo do estudo e do ensino de empreendedorismo. Neste local, 

professores pesquisam e ensinam o empreendedorismo, fazendo projetos para 
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grandes organizações no mundo, publicando o resultado de suas pesquisas e 

experiências. 

Segundo Lopes (2010), o primeiro curso de empreendedorismo introduzido no 

Brasil foi em 1981, pelo professor Ronald Degen. A disciplina foi ministrada em um 

curso de especialização da escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas. Em 1984, a Universidade de São Paulo (USP) também 

iniciou curso sobre criação de empresas, discutindo sobretudo aquelas de base 

tecnológica. Cabe destacar também o programa da ONU (Organização das Nações 

Unidas) e o EMPRETEC (seminário voltado para empresários para formar e 

desenvolver capacidades empreendedoras), introduzido no Brasil em 1991 e 

coordenado pelo SEBRAE desde 1993. O programa tem como objetivo um enfoque 

na atitude empreendedora e não no ensino de instrumentos de gestão, sendo, nesse 

sentido, inovador. 

Conforme o exposto, fica claro que a cultura do empreendedorismo é valorizada 

nos Estados Unidos e é bem diferente da adotada no Brasil. Como problema inicial 

encontrado em nosso país, fica evidente a distância existente entre a universidade e 

os centros de pesquisas das empresas. A complexidade do mundo moderno impõe 

um processo educativo que estimule novos conhecimentos, habilidades, aptidões e 

valores capazes de promover o desenvolvimento do potencial empreendedor que todo 

ser humano traz consigo, independentemente de sua condição social. Busca-se, cada 

vez mais, uma educação que venha a contribuir no educando com a autonomia de 

pensamento, sentimento, valoração, iniciativa e ação para empreender.  

Segundo Cecconello e Ajzental (2009), todo empreendedor, bem-sucedido ou 

não, tem aversão a arriscar seus recursos em vão. O desafio para a tomada de 

decisão faz parte da rotina do empresário, gerente de negócios e outros responsáveis 

pela decisão sobre investimentos, sejam aplicáveis a um novo negócio, sejam 

utilizados na revisão de processos operacionais existentes, investimentos 

incrementais para a ampliação de capacidade produtiva ou outro motivo que justifique 

sua análise. Nenhuma tomada de decisão é isenta de riscos. Sendo assim, o 

empreendedor deve superar o desafio de elaborar estudos consistentes e 

fundamentados, que apresentem sua potencialidade de ganhos, bem como forneçam 

uma ideia quantificada de riscos para o investimento proposto. 



21 

 

2.1 A importância de ensinar empreendedorismo em cursos superiores 

A palavra empreendedorismo é uma livre tradução da palavra entrepreneurship 

utilizada para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, 

seu sistema de atividades e seu universo de atuação. 

A palavra empreendedor tem sua origem no termo francês 
“entrepreneur”, que literalmente traduzido significa “aquele que está 
entre” ou “intermediário”. O entrepreneur era uma pessoa que 
identificava uma oportunidade de negócio e assumia seu risco, 
decidindo processar e revender matéria-prima (FILION, 1999, p.18). 

O mesmo autor define que o significado da palavra empreendedor muda de 

acordo com o país e a época. No fim do século XVII, empreender era “a firme 

resolução de fazer qualquer coisa”. No século XIX e início do século XX, o termo 

designava os grandes capitães da indústria, tais como Henry Ford nos EUA, Peugeot 

na França, Cadbury na Inglaterra e Toyota no Japão. 

Dolabela (2008a) afirma que a palavra empreendedor significa a atividade de 

uma pessoa que está na base de uma empresa, uma microempresa ou uma 

multinacional. Jean Baptiste Say, que é considerado o pai do empreendedorismo, e o 

economista austríaco Joseph Schumpeter, que relançou as ideias sobre o 

empreendedorismo e seu papel na sociedade, associam o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades de 

negócios. Para Viera, Ribeiro e Melatti (2009), o empreendedor além de ser um 

inovador é responsável por desenvolver tecnologias que ainda não foram testadas. 

Para o entendimento de como ocorre o ensino de empreendedorismo na 

atualidade, precisamos inicialmente entender como se desenvolveu o processo de 

ensino nas instituições de ensino superior (IES). As IES, segundo Lopes et al. (2010), 

tiveram inicialmente a preocupação da preservação e transmissão do conhecimento, 

isto é, tinham o ensino como característica na preparação de graduandos para obter 

empregos. No final do século XIX e início do século XX, a pesquisa se tornou uma 

função inequívoca da universidade vindo a se juntar ao ensino, como principal missão. 
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No Brasil, a partir de 1970, além da universidade ser responsável pelo ensino 

e pesquisa, passou a servir à comunidade. Dessa forma, as IES deveriam adotar um 

modelo no qual a pesquisa e o ensino se voltassem mais para a aplicação de 

conhecimento em soluções de problemas sociais, econômicos, industriais etc. Inicia-

se, dessa forma, uma nova missão de desenvolvimento econômico e social, além do 

ensino e da pesquisa, que é explicada pelo ato de estender o conhecimento (extensão 

universitária). Surge a necessidade de se trabalhar a habilidade de se transformar o 

conhecimento em atividade econômica, ou seja, é preciso que se reforce a premissa 

do ensino do empreendedorismo. 

O crescimento econômico, conforme descreve Dolabela (2008a), está 

relacionado com o grau de empreendedorismo de uma comunidade. As condições 

ambientais favoráveis ao desenvolvimento precisam de empreendedores que as 

aproveitem e que, através de sua liderança, capacidade e de seu perfil, disparem e 

coordenem o processo de desenvolvimento, no qual as raízes estejam em valores 

culturais e na forma de ver o mundo. O empreendedor cria e distribui valores para 

indivíduos e para a sociedade, ou seja, é responsável pela inovação, entendida como 

“algo que chega ao mercado” e o crescimento econômico resultante. 

Segundo Lopes et al. (2010), a educação formal oferecida atualmente é um 

estímulo ao empreendedor e a seu sucesso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos 

por Kim, Aldrich e Keister (2003) mostra que a correlação entre educação formal e a 

probabilidade de uma pessoa tornar-se proprietária de empresas é de 1,5 até 2,3 

vezes maior do que quando se compara com alguém sem educação superior.  

O Monitoramento Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship 

Monitor -  GEM), tem indicado que quanto mais educação formal tiver o 

empreendedor, mais chance terá de criar um negócio baseado numa oportunidade 

real. O contrário acontece com os menos preparados, que direcionam suas iniciativas 

para ações que garantem suas necessidades de sobrevivência, por se basearem em 

ações que envolvam menor conhecimento em suas áreas de atuação profissional. 

A educação formal e a educação empreendedora são importantes para o 

fortalecimento de crenças, atitudes, habilidades e conhecimento, fundamentais para 
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delinear as ações do indivíduo. A experiência acumulada revela que quanto mais cedo 

se inicia a educação empreendedora mais chances existem de favorecer o 

desenvolvimento de uma série de competências que farão com que os alunos estejam 

mais bem preparados para os desafios da sociedade pós-moderna. 

A educação empreendedora desempenha um papel relevante na 
formação educacional do profissional da pós-modernidade, 
principalmente em cursos de áreas mais relacionadas às novas 
tecnologias. Crê-se que, por causa das rápidas alterações ocorridas 
no mercado de trabalho – que atingem todos os segmentos – e do 
aumento de percepção da importância dos pequenos negócios no 
cenário globalizado, cada vez mais cursos percebem a urgência de 
incluir o tema empreendedorismo na formação de seus alunos 
(LOPES et al., 2010, p.81). 

Na citação anterior, é mostrada a importância do empreendedorismo na 

educação. Segundo Oliveira (2012), o empreendedor é considerado uma pessoa que 

sabe identificar as oportunidades de negócios, os espaços no mercado e que se 

organiza para progredir. No entanto, é preciso reconhecer que o nosso sistema 

escolar ainda é concebido para aprender a dominar preferencialmente as questões 

analíticas sendo que o estudante passa anos, do primário à universidade, sem contato 

com essa abordagem, mais voltada para negócios e de extrema importância. Nos dias 

atuais, os estudantes de graduação, têm como objetivo definir seu sucesso conforme 

critérios de realização própria, no qual as prioridades não são mais apenas a busca 

de um emprego, mas também avaliam a oportunidade de abrir o próprio negócio. 

Ao mesmo tempo muitos egressos, da universidade tentam abrir um novo 

negócio, mas por não possuírem experiência durante o período que estiveram na 

universidade, ou orientação voltada à abertura de uma nova empresa, essa iniciativa 

acaba sendo altamente arriscada. Estudar sobre o empreendedorismo e as técnicas 

envolvidas neste campo de conhecimento pode contribuir de forma decisiva para o 

sucesso de um novo empreendimento. 

Para Dolabela (2008a), mesmo que o empreendedor seja um gênio na arte de 

fazer pão ou de projetar softwares, normalmente nada conhece de finanças, 

marketing, organização e outros conteúdos da área empresarial. Dessa forma, 

segundo Saes e Pita (2007), a partir dessa constatação, as instituições de ensino 

superior (IES) deveriam pensar em uma forma de implantar o ensino do 
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empreendedorismo nos cursos superiores, de forma que estes estudos possam 

contribuir para a abertura de um futuro negócio.  

Conforme descrevem Machado, Añes e Ramos (2005), fazer um curso 

superior, público ou privado, não é mais garantia de emprego para ninguém. As 

instituições de ensino superior podem ajudar a resolver esse problema formando 

empreendedores. Algumas instituições estão trocando a cultura de preparar os alunos 

para serem empregados por um outro caminho, o de preparar os alunos para serem 

empreendedores. 

É o início de uma revolução... o ensino de empreendedorismo como 
instrumento para o crescimento econômico e o desenvolvimento 
social, através do estímulo à criatividade e autonomia das pessoas. O 
mais importante é fazer com que em todos os cursos [...] exista sempre 
um conteúdo sobre empreendedorismo (DOLABELA, 2008a, p.187, 
grifo do autor). 

Segundo Oliveira e Machado (2010), a complexibilidade do mundo atual 

protesta a necessidade de um processo educativo que estimule novos conhecimentos, 

habilidades, aptidões e valores que proporcionem o desenvolvimento do potencial 

empreendedor. A tendência, descrita por Oliveira (2012, p.10), “é definir o sucesso de 

acordo com critérios de realização própria, onde as prioridades não são mais 

acumulação e status, mas equilíbrio de qualidade de vida”. 

Um dos problemas encontrados, conforme Oliveira (2012), para o ensino do 

empreendedorismo reside em uma questão cultural. Durante muitos anos, os pais 

educam seus filhos para buscar um bom e estável emprego em uma grande empresa. 

Isto é diferente nos EUA, pois praticamente não existe mais nenhuma instituição de 

ensino superior que não apresente, em seu currículo, ao menos, uma disciplina de 

empreendedorismo. O ensino de empreendedorismo, dentro de um curso de 

graduação e de pós-graduação, deve ser voltado para o comportamento 

empreendedor, ensinar como lidar com recursos limitados, correr riscos e tolerar o 

fracasso e o erro, ter perseverança e determinação, competir com grandes empresas, 

buscar liberdade e autonomia, superar limites e promover mudanças inovadoras. 

Como suporte para o aprendizado do empreendedorismo em cursos acadêmicos 

existe uma técnica muito importante que é conhecida como plano de negócio. 
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Para o sucesso do negócio, não bastam apenas ideias, criação e a concepção 

de novas formas de produzir riqueza. Custódio (2010) afirma que é preciso 

planejamento, controle, análise para conseguir de fato alcançar a concretização da 

ideia. Neste contexto, surge definitivamente uma ferramenta indispensável para a 

atuação do empreendedor: o plano de negócios, que permite o controle das variáveis 

e o cálculo das probabilidades do risco na assunção de um novo negócio. 

Para a elaboração de estudos consistentes e fundamentados na decisão de se 

empreender, existe a necessidade de se conhecer a técnica de um Plano de Negócios 

(PN).  

O plano de negócios é um documento utilizado para planejar um 
empreendimento ou unidade de negócios, em estágio inicial ou não, 
com o propósito de definir e delinear sua estratégia de atuação para o 
futuro. Trata-se ainda de um guia para a gestão estratégia de um 
negócio ou unidade empresarial (DORNELAS, 2011, p. 4). 

Ainda, segundo o mesmo autor, o PN deve ser utilizado por empreendedores 

que estão estruturando a criação de novos negócios ou para o planejamento de novas 

unidades empresariais, no caso de empresas já estabelecidas.  

Cecconello e Ajzental (2009) afirmam que a ideia básica do PN é oferecer ao 

tomador de decisão, indicadores consistentes que apresentam o dimensionamento 

potencial dos ganhos, ou a minimização de perdas, frente aos riscos inerentes ao 

negócio em análise. A definição de indicadores consistentes pressupõe que eles 

sejam decorrentes de análises fundamentadas, ou seja, apoiadas em premissas 

sustentáveis. A dúvida sobre um potencial investimento que tenha despertado o 

interesse do empreendedor só será esclarecida se a construção do PN for convincente 

quanto à sua apresentação em termos de forma e conteúdo. Entende-se como “forma” 

a estrutura lógica da apresentação do estudo, enquanto “conteúdo” refere-se à 

qualidade das premissas e seu desenvolvimento consistente. 

Muitas são as dificuldades encontradas tanto por empreendedores, 

empresários e estudantes no desenvolvimento do PN, que é de fundamental 

importância para o processo empreendedor. 
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Conforme apresentado na Figura 1, o processo empreendedor é cíclico e 

necessita de cinco fases: 1) ideia que levará ao maior potencial de retorno; 2) 

oportunidade de abrir o negócio; 3) elaboração do plano de negócios; 4) 

quantificação e obtenção de recursos; e, 5) plano para gerenciar o negócio. Com o 

plano de negócios concluído, o empreendedor saberá com mais clareza quais os 

recursos (funcionários, dinheiro, infraestrutura etc.) serão necessários para 

implementar o negócio e onde obtê-los. 

No sumário executivo devem constar o conceito do negócio, com o objetivo de 

fornecer aos interessados uma visão geral e preliminar sem maior detalhamento. 

Segundo Dornelas (2011), as descrições contidas no sumário executivo 

abrangem os propósitos, tipo de produto ou serviço a ser oferecido, forma de 

operação, localização, mercado e clientes, vantagens competitivas e alianças 

estratégicas, se houver. 

O principal objetivo dessa parte é despertar o interesse pelo projeto e 
dirigir o leitor e interessado a uma primeira impressão positiva e 
favorável sobre a ideia, o projeto, a lógica, a concorrência, a narrativa 
e a viabilidade do projeto, bem como seus riscos implícitos e explícitos 
(BERNARDI, 2014, p.187). 

1.  Ideia 

2. 

Oportunida
de

3. Plano de 
negócios

4. 
Quantificar 

e obter 
recursos

5. 
Gerenciar 
o negócio

Fonte: Adaptado de Dornelas (2011, p.5) 

 

 Sumário executivo 
 O Conceito do negócio 
 Mercado e competidores 
 Equipe de gestão 
 Produtos e serviços 
 Estrutura e operações 
 Marketing e vendas 
 Estratégia de crescimento 
 Finanças 
 Anexos 

Figura 1. Fluxograma de um processo empreendedor 
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A abordagem do sumário executivo parte do geral para o específico, ficando 

claro que ele só poderá ser descrito após as análises detalhadas das partes 

subsequentes, embora na apresentação inicial seja o primeiro item. 

Conceito do negócio: define o histórico da empresa, visão e missão, aspectos 

legais e composição societária, bem como os fatores críticos à organização na 

consecução de seus objetivos. Conforme Bernardi (2014), no conceito do negócio 

também são descritas as pessoas e os profissionais chave, proprietários ou 

executivos que vêm gerindo a empresa que implanta o projeto, bem como suas 

experiências e competências críticas ao sucesso do empreendimento. 

Mercado e competidores: envolve uma análise setorial, mercado alvo, 

necessidade do cliente (onde está a oportunidade), a análise dos concorrentes e as 

vantagens competitivas. Nesse item do plano de negócios, será analisado o ramo de 

atividade no qual o projeto estará inserido, tanto no aspecto estratégico como no 

tático. Tais descrições, segundo Bernardi (2014, p.188), “servirão a três propósitos: 

avaliação da empresa em face do mercado e da concorrência, estrutura de um 

marketing eficaz e eficiente ao atendimento do mercado e uma projeção de vendas”. 

Equipe de gestão: devem ser descritos os pontos fortes, experiência e 

adequação do negócio dos principais executivos da empresa. Na parte do plano de 

negócio que envolve os produtos e serviços, conforme Bernardi (2014, p.189), “se 

definem os requisitos técnicos dos produtos ou serviços propostos que servirão a três 

propósitos: atendimento ao mercado, plano operacional e dimensionamento dos 

custos e recursos necessários”. É também demonstrada a tecnologia utilizada, P&D, 

patentes (propriedade intelectual) e o ciclo de vida do produto ou serviço.  

Estrutura e operações: delineiam-se os fatores de operações necessárias à 

produção de determinado bem ou serviço sendo: organograma funcional, máquinas e 

equipamentos necessários, processos de negócios, processos de produção e 

manufatura (caso se aplique), política de recursos humanos, previsão de recursos 

humanos, fornecedores de serviços, infraestrutura e planta (layout) e infraestrutura 

tecnológica. 
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Marketing e vendas: suas estratégias se referem segundo Dolabela (2008a), 

ao produto, preço, ponto de venda e promoção (marketing mix). A estratégia de 

produto tem como objetivo definir vários atributos, como marca, logomarca, 

embalagem etc. A estratégia de preço tem como finalidade determinar e estabelecer 

o preço a ser praticado. A estratégia do ponto de venda tem como objetivo definir a 

forma de distribuição do produto. A distribuição deve ser feita de uma maneira 

adequada, ganhando o mercado consumidor através da maximização das vendas, 

alavancagem da marca do produto, valor agregado, satisfação e lealdade dos clientes. 

A estratégia promoção, visa qualquer esforço realizado para fazer com que as 

pessoas comprem determinado produto ou a utilização de determinado serviço. 

Estratégia de crescimento: utilizada a ferramenta FOFA (Força, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) ou com sua sigla em inglês SWOT para determinar os riscos 

do negócio, objetivos e metas. Além de ser uma valiosa ferramenta de análise 

estratégica, avalia qualquer modelo de negócio. 

Finanças: demonstram as avaliações financeiras do plano de negócio que se 

pretende implantar, que servirá a três propósitos: análise da viabilidade do negócio, 

capacidade de liquidez e forma de capitalização do empreendimento. 

Anexos: são incluídos, segundo Dornelas (2011), os currículos da equipe de 

gestão, dados complementares sobre o mercado, detalhamento de pesquisas de 

mercado e detalhamento de projeções financeiras. 

Depois que o PN é elaborado e o negócio entra em operação, o 

empreendedor provavelmente terá novas ideias, identificará novas oportunidades e, 

assim, precisará atualizar sempre seu plano de negócio para capitalizar sobre essas 

oportunidades. 

Em relação ao ensino, conforme Lopes et al. (2010, p.194) “na última década 

houve um aumento significativo no número de competições de planos de negócios no 

âmbito das IES, que transformou esses concursos em ferramentas de educação 

empreendedora”. Essas competições se aliam ao ensino da metodologia de 
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desenvolvimento de planos de negócios, principal ferramenta na formação de 

empreendedores. 

Na elaboração do plano de negócios, Dolabela (2008b, p.164), descreve que 

“o aluno pratica em profundidade o auto aprendizado, devendo buscar 

autonomamente os conhecimentos e ferramentas necessárias”. As dificuldades que 

porventura enfrente na sua elaboração devem ser superadas por sua capacidade de 

encontrar respostas. 

Segundo Lopes et al. (2010), os programas de ensino de empreendedorismo, 

que adotam a elaboração de planos de negócios e participação em competições como 

uma forma de aprendizado baseada na solução de problemas, apresentam maior 

sucesso. Os alunos formulam suas ideias sobre novas empresas e experimentam o 

mundo dos negócios em um ambiente seguro e livre de risco, apresentando para uma 

banca avaliadora, como uma forma de aprender fazendo. 

Para desenvolver uma boa negociação, além do esforço para 
conhecer as outras partes, a pessoa precisa saber apresentar uma 
ideia, transmitir e convencer terceiros da importância da sua visão e 
da sua capacidade de realiza-la. Um bom exercício para isto é a 
apresentação pública do Plano de Negócios, trabalho final do aluno na 
Oficina do Empreendedor. É sua grande oportunidade de receber 
críticas dos pares e demais participantes (empreendedores, 
consultores, professores de marketing, finanças, etc.) chamados a 
presenciar a apresentação (DOLABELA, 2008b, p.165). 

Conforme o que foi citado pelos autores anteriores, a competição faz com que 

os alunos aprendam desde o estágio inicial da criação de um novo negócio, passando 

pelo desenho de uma companhia até o lançamento da empresa, fazendo com que 

ganhem a habilidade de solucionar problemas em situações que, de modo geral, não 

existiriam em sala de aula. 

Para que o aluno apresente um bom Plano de Negócio e seja um bom 

empreendedor ele deve seguir uma estrutura que lhe possibilite elaborar seu negócio 

e verificar se é rentável ou não. A Tabela 1 mostra uma estrutura de Plano de Negócios 

simplificado. 
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Tabela 1. Estrutura simplificada do Plano de Negócio 

Tarefa 
Ordem de 

Realização 
1. Sumário executivo 5 

1.1     Enunciado do projeto  
1,2      Competência dos responsáveis  
1.3      Os produtos e a tecnologia  
1.4      O mercado potencial  
1.5      Elementos de diferenciação  
1.6      Previsão de vendas  
1.7      Rentabilidade e projeções financeiras  
1.8      Necessidades de financiamento  
  

2. A empresa 3 

2.1      A missão  
2.2      Os objetivos da empresa  
           Situação planejada desejada  
           O foco  
2.3      Estrutura organizacional e legal  
           Descrição legal  
           Estrutura funcional, diretoria, gerência e staff  
2.4      Síntese das responsabilidades da equipe dirigente - currículos   
2.5      Plano de Operações  
           Administração  
           Comercial  
           Controle de qualidade  
           Terceirização  
           Sistemas de gestão  
2.6      As parcerias  
  

3. O plano de Marketing 1 

3.1      Análise do mercado  
           O setor  
           O tamanho do mercado  
           Oportunidades e ameaças  
           A clientela  
           Segmentação  
           A concorrência  
           Fornecedores  
3.2      Estratégia de marketing 2 

           O produto  
           A tecnologia, ciclo de vida  
           Vantagem competitivas  
           Planos de Pesquisa & Desenvolvimento  
           Preço  
           Distribuição  
           Promoção e propaganda  
           Serviços ao cliente (venda e pós-venda)  
           Relacionamento com os clientes  
  

4. Plano Financeiro 4 

4.1       Investimento Inicial  
4.2       Projeção dos resultados  
4.3       Projeção de fluxo de caixa  
4.4       Projeção do balanço  
4.5       Ponto de equilíbrio   
4.6       Análise de investimento  
            Tempo de retorno do investimento – Payback  
            Taxa de retorno  
            Valor atual líquido  

Fonte: Dolabela (2008a, p.134) 

 Segundo Dolabela (2008b), o aluno deve ser motivado a utilizar seu 

conhecimento técnico e vivencial, desenvolvendo capacidade de encontrar soluções 



31 

 

de forma autônoma. Dessa forma, o aluno desenvolve um sistema individualizado de 

auto aprendizado, e quando necessitar empreender um novo negócio, saberá onde, 

quando e como irá aplicar o conhecimento adquirido. 

2.2 A inovação no agronegócio. 

A inovação é tão antiga quanto a humanidade e ocorreu originalmente em um 

espaço rural, motivada pela necessidade da sobrevivência. As pessoas vivem 

mudando seus comportamentos, valores e hábitos, adotam novos produtos e 

procedimentos profissionais simplesmente para facilitar suas vidas, tornar seu 

trabalho mais fácil, aumentar sua proteção e segurança, reduzir riscos e alongar a sua 

existência (ZUIN et al., 2006). 

Segundo Drucker (1986) a inovação traz um efeito direto na economia e 

sociedade com uma correspondente mudança no comportamento de clientes, 

consumidores e das pessoas em geral. A inovação inclui a gestão de processos, 

estruturas e recursos para administrar significativos níveis de criatividade, 

desenvolvendo novos conceitos e maneiras de fazer e transformá-los em realidades 

comerciais. 

É pela adoção da inovação que qualquer empresa passa a estar em 
condições de redefinir os setores em que atua, de criar novas 
indústrias, e de conquistar uma liderança que venha a estabelecer as 
regras da concorrência, em seu próprio benefício (DAVILA, EPSTEIN 
e SHELTON, 2009, p.46). 

Surge, dessa forma, um novo modelo de produção baseado nos princípios da 

“Revolução Verde”, articulando a indústria e a agricultura. Conforme Matos e Pessôa 

(2011), a dependência e relação entre a indústria e a agricultura foi possível graças a 

dois fatores: a agricultura passou a utilizar meios mais intensivos (insumos, máquinas 

e pesticidas), substituindo os naturais (adubação animal) e a população aderiu a este 

padrão de alimentação, procedente das agroindústrias, como produtos enlatados, 

processados e também alimentos até então, não consumidos devido aos hábitos 

alimentares dos brasileiros, como os derivados da soja (óleo, margarina), do trigo 

(farinha), as carnes de frango e bovina, entre outros produtos. Os produtos 

alimentícios agroindustriais, começaram a ganhar mercado, sendo aceitos pelos 

consumidores, muito em função da queda real nos preços em função de ganhos de 

produtividade inerente ao modelo intensivista. 
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Conforme Delgado (2001), o progresso tecnológico de produção agrícola teve 

como papel fundamental a fabricação de instrumentos apropriados para aumentar a 

produtividade da terra e do trabalho e também para submeter o processo produtivo ao 

capital. Em 1973, é criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), que passou juntamente com as universidades a coordenar e executar 

as pesquisas científicas para a agropecuária em todo o país.  

A partir da década de 1990 a disseminação das tecnologias, através da 

inovação, permitiu que o Brasil vivesse um surto de desenvolvimento no agronegócio, 

com o aumento da fronteira agrícola e a disseminação de culturas em que o país é 

recordista de produtividade, atingindo recordes de exportação. A Figura 2 mostra as 

fases do agronegócio no Brasil. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme Matos e Pessôa (2011), na era do agronegócio, o uso das inovações 

no processo produtivo permitiu ao produtor, por exemplo, abrir um computador portátil, 

sem sair do veículo, em meio a lavoura, para registrar dados, consultar via satélite, as 

Figura 2. Fases do desenvolvimento do agronegócio no Brasil 

   

 Ausência de pesquisa e 
desenvolvimento 
 
 Baixa competitividade no 
mercado internacional 
 
 Tradicionalmente mono-
exportador 
 
 Destaque para a cana-
de-açúcar e o café, além da 
pecuária extensiva 

 Início da pesquisa apli-
cada brasileira 
 
 Desenvolvimento isola-
dos e desordenados 
 
 Baixíssimos níveis de 
investimento em P&D 
 
 Aumento da competitivi-
dade no mercado interna-
cional 
 
 Início da diversificação 
da pauta de exportação 
agropecuária 
 
 Primeiras exportações 
de mudas e sementes de 
cana-de-açúcar desenvol-
vidas em laboratório 

 Planejamento e gestão 
por diretrizes nas pesquisa 
e desenvolvimento agro-
pecuário 
 
 Desenvolvimento da ca-
pacidade da mão-de-obra 
empregada em pesquisa 
 
 Início da participação 
privada na pesquisa agro-
pecuária 
 
 Busca sistemática por 
recursos financeiros para 
pesquisa 
 
 Alta competitividade in-
ternacional 
 
 Avanço na transferência 
de tecnologia aos produto-
res 
 
 Pauta de exportação di-
versificada 

Fonte: Instituto Inovação (2012, p.3). 
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condições climáticas, bem como verificar preços de determinados produtos nos 

mercados nacional e internacional.  

O mundo já vive a era big data, com a possibilidade de gerar, medir, 
coletar e armazenar assombrosas quantidades de dados, que são a 
matéria-prima do conhecimento. Uma gama de tecnologias 
emergentes ajudam as organizações a extrair valor desses grandes 
conjuntos de dados, o que torna possível, por exemplo, inferir padrões 
de comportamento e de consumo, e ajustar o design e a logística de 
entrega de produtos e serviços para cada indivíduo, com enormes 
ganhos de eficiência operacional e econômica. Na agricultura, a era 
big data vai impactar o melhoramento genético, a previsão de clima, a 
agricultura e a zootecnia de precisão, o entendimento da dinâmica dos 
mercados, entre muitos outros aspectos (AGROPENSA, 2014, p. 30). 

A ciência e a inovação são as responsáveis pela transformação de nosso país 

em uma potência no agronegócio, mas apesar do progresso alcançado nos últimos 

anos, é preciso aprimorar o processo produtivo, buscar sustentabilidade e resolver 

conflitos entre a produção agropecuária e questões sociais e ambientais. 

Para se garantir a sustentabilidade futura da agricultura, frente às 
mudanças climáticas e à intensificação de estresses bióticos e 
abióticos previstos para as próximas décadas, serão necessários 
substanciais avanços em diversos campos do conhecimento científico 
e tecnológico. O aumento da demanda por alimentos, fibras e 
bioenergia exigirá sofisticação tecnológica que racionalize o uso dos 
insumos ambientais, isto é, os recursos naturais (água, solo, 
biodiversidade, etc.) e dos serviços ambientais (reciclagem de 
resíduos, suprimento de água, qualidade da atmosfera, etc.), 
necessários à produção agropecuária e florestal (AGROPENSA, 2014, 
p. 34). 

O Brasil, conforme projeções da Agropensa (2014), é considerado um dos 

principais responsáveis pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda de alimentos em 

âmbito global, favorecido pelos aspectos culturais, territoriais e religiosos, levando a 

adequação de produtos e processos em mercados diversificados, o que é fundamental 

para a competitividade. 

As cadeias produtivas agropecuárias necessitam para seu crescimento, 

recursos como a água e energia, que são cada vez mais escassos e que necessitam 

cada vez mais de inovações relevantes e de grande impacto. Buscar inovações que 

possibilitem maior eficiência e produtividade no uso da água e energia, evitando e 

reduzindo desperdício, será de primordial importância para a crescente demanda por 

alimentos, com o mínimo de impactos ambientais e conseguindo manter a 

sustentabilidade agrícola. 
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A demanda mundial por alimentos tem evoluído nos últimos anos, exigindo do 

mercado um aumento na produtividade e o aparecimento de novas tendências. Essas 

novas tendências e exigências atribuíram à agricultura um conjunto de operações de 

produção, processamento, armazenagem, distribuição, comercialização de insumos e 

de produtos às quais damos o nome de agronegócio. 

O agronegócio, conforme Batalha (2012), compreende atividades agrícolas que 

fazem parte de uma rede de agentes econômicos, iniciando-se pela produção de 

insumos, transformação industrial chegando até a armazenagem e distribuição de 

produtos agrícolas e derivados. Dessa forma, o agronegócio apresenta um enfoque 

moderno e sistêmico, reunindo todas as empresas que produzem, processam e 

distribuem produtos agropecuários. 

Diante do enfoque moderno e sistêmico, para Zuin et al. (2006), o empresário 

rural brasileiro necessita aprimorar sua visão gerencial dos seus produtos e 

processos, tanto no ambiente interno como no externo à sua empresa. O empresário 

rural precisa adotar métodos de gestão da inovação e do processo de 

desenvolvimento de produto. 

Segundo Batalha (2012, p.595) “A inovação tecnológica na indústria brasileira 

de alimentos ocorre predominantemente pela difusão de tecnologia e não por um 

processo interno às empresas de desenvolvimento de inovações”. A difusão de 

tecnologia, de acordo com Zuin et al. (2006), envolve além da aquisição de máquinas, 

desenhos de produtos e da assimilação de operações de conhecimento, outro fator, 

como a mudança técnica contínua pela qual a inovação original é adaptada para 

condições de uso mais apropriadas. As organizações devem acumular os 

conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas para melhorar padrões de 

desempenho da tecnologia em uso. 

A classificação de inovação de Schumpeter (1988) pode ser aplicada dentro da 

cadeia produtiva no agronegócio, sendo chamada, de acordo com Zuin et al. (2006), 

de “cadeia-ligação”, consistindo em integrar os agentes da cadeia por meio de um 

fluxo de informações que tem como origem o mercado consumidor. Conforme Batalha 

(2012), os elementos de uma cadeia produtiva podem ser expressos em três macro 

segmentos: comercialização, industrialização e produção de matérias-primas. No 

segmento comercialização os componentes são representados por empresas que 

estão em contato com o cliente final da cadeia de produção e que viabilizam o 
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consumo e o comércio dos produtos finais como supermercados, mercearias, 

restaurantes dentre outros, bem como empresas responsáveis somente pela logística 

de distribuição. No segmento industrialização os elementos são constituídos pelas 

empresas responsáveis pela transformação das matérias-primas em produtos finais 

destinados ao consumidor, sendo o consumidor considerado como uma unidade 

familiar ou outra agroindústria. No último segmento, produção de matérias-primas, as 

empresas são aquelas que fornecem matérias-primas iniciais para que outras 

empresas avancem no processo de produção do produto final, como na agricultura, 

pecuária e piscicultura. 

A cadeia produtiva é o conjunto de componentes interativos, incluindo 
os sistemas produtivos, fornecedores de insumos e serviços, 
industriais de processamento e transformação, agentes de distribuição 
e comercialização, além de consumidores finais. Objetiva suprir o 
consumidor final de determinados produtos ou subprodutos (CASTRO, 
2001, p.4). 

Conforme o mesmo autor, os componentes de uma cadeia produtiva são 

formados por elos que englobam os fornecedores de insumos básicos para a 

produção agrícola ou agroindustrial, as propriedades agrícolas e as agroindústrias 

com seus processos produtivos, os meios de comércio atacadista e varejista e os 

consumidores finais. Todos esses elos são conectados através de um fluxo de 

informação, que pode ser entendido na Figura 3. 
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Figura 3. Modelo de inovação da cadeia-ligação da produção no agronegócio 

Fonte: Adaptado de Castro (2001, p.5) 
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De acordo com Batalha (2012), um elo da cadeia pode ser visto como uma 

sucessão de operações envolvendo as áreas técnicas, logísticas e comerciais que 

determinam a passagem da matéria-prima em sucessivas etapas de transformação 

até chegar às mãos do consumidor na forma de produto acabado. São raras as 

empresas que conseguem produzir todas as etapas de determinado produto, sendo 

que processos inovativos em um elo podem beneficiar a cadeia como um todo.   

Segundo Zuin et al. (2006), os agentes da cadeia são integrados por meio de 

informações que se originam no mercado consumidor. O objetivo desse formato é 

tornar mais competitivas as empresas na conquista e permanência em mercados 

potenciais. A informação passa por cada elo sequencialmente envolvendo atividades 

de teste, design, distribuição, produção e marketing. Esse tipo de modelo de inovação 

geralmente é utilizado quando determinado produto exige uma complexa coordenação 

de suas atividades entre os agentes.  

Na literatura especializada não há um modelo ideal para a inovação 
dos produtos. Alguns fatores irão afetar a estrutura, conduta e o 
desempenho dos modelos nos sistemas, como o contexto cultural, 
ambiente interno, os recursos e a natureza da tecnologia. No futuro, 
os processos de inovação ocorrerão cada vez mais em redes, 
compostas por muitas organizações (nas cadeias verticais e 
horizontais), ocorrendo a co-inovação, em que os institutos de 
pesquisa deverão servir, por meio de novas tecnologias, os agentes 
dessa cadeia (ZUIN et al., 2006, p.258). 

Segundo Silva (2013), ao incorporar alternativas para análise de diferentes 

dimensões de desempenho dos elos da cadeia produtiva ou de seus componentes 

individualmente (a eficiência, qualidade, competitividade, sustentabilidade e a 

equidade) essa se tornou capaz de abranger campos sociais, econômicos, biológicos, 

gerenciais e tecnológicos, o que ampliou possíveis aplicações desse enfoque para um 

grande número de profissionais e de instituições. Dessa forma, Graef et al. (2009), 

percebem a importância da inovação na manutenção e na busca de novos mercados 

através de produtos novos e aliado a isso, qualificadas estratégias de marketing. A 

inovação precisa adquirir caráter de processo continuado, pois as vantagens geradas 

pelos processos inovativos anteriores perdem seu poder competitivo à medida que os 

outros imitam. Para manter vantagens é preciso uma capacidade de progredir para 

inovações cada vez mais significativas. 
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2.3 Critérios para análise da inovação 

Conforme Mattos, Stoffel e Teixeira (2010) o crescimento da produtividade no 

passado era determinado pelo investimento em infraestrutura e em novas 

capacidades instaladas. Atualmente, parte importante do crescimento da 

produtividade das principais economias e também dos países emergentes é creditada 

à inovação. Na maior parte dos países, os ganhos com o uso de mão de obra e de 

capital, explicam apenas metade do aumento de produtividade. Maior eficiência, 

empresas com melhor preparo e, especialmente, a inovação, explicam a outra 

metade. 

Para melhor entender a inovação pode-se classificá-la de diversas formas em 

função do atributo que se está analisando ou do critério que se usa para analisá-la, 

como pode ser visto na tabela 2. 

Tabela 2. Classificação da Inovação em Atributos e Critérios 

Atributo   Critério 

Quanto à Natureza   Produto, Processo e Negócio 
Quanto à Forma   Tecnológica ou Organizacional 
Quanto à Abrangência   Na empresa, no mercado ou no Mundo 
Quanto à Intensidade   Incremental, Semi-radical e Radical 
Quanto ao Propósito   Ocasional ou Intencional 
Quanto ao Nível de Difusão dentro da 
Empresa 

  Localizada (departamental ou sistêmica) 

Quanto ao uso de Sistemas, Métodos e 
Ferramentas. 

  Empírica ou Sistemática/ Metodológica 

Fonte: Adaptado de Mattos, Stoffel e Teixeira, (2010, p.15) 

Para serem discutidos os atributos e critérios descritos na tabela anterior pode-

se partir da necessidade de explicar o valor das ideias que os sustentam. Para inovar, 

é preciso praticar, buscar novas maneiras de fazer o existente, criar o hábito de 

imaginar soluções para o que ainda não tenha sido resolvido ou cuja solução 

disponível seja insatisfatória. O empreendedor deve testar suas ideias inovadoras, 

antes de transformá-las em empreendimentos.  

As empresas que desejam obter vantagens competitivas devem estar 

preparadas para agir a todo momento, de maneira permanente, antecipando e 

formulando os problemas e riscos futuros. O esforço inovativo de uma empresa pode 

ser medido pelo montante de recursos de atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e em capacitação de pessoal voltada para a gestão da inovação, possibilitando 
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a incorporação de novos conhecimentos e novos processos ou a novos produtos 

direcionados a novos mercados. 

De um lado, a originalidade da ideia expressa o grau de ineditismo. Por outro 

lado, uma ideia inédita, que nunca foi pensada antes, tem maior potencialidade de 

gerar valor. Conforme Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), a abrangência, por sua vez, 

representa a amplitude ou extensão que a implementação da ideia pode atingir em 

determinada extensão do mercado. Quanto maior for sua abrangência no mercado, 

maior será o valor gerado pela ideia. Já a relevância, está associada ao grau de 

impacto que a ideia pode causar depois de implantada.  

Algumas definições de inovação são indicadas como: 

... melhoria significativa ou a confecção de um novo produto, processo 
ou serviço, de um novo método de marketing, ou um novo método 
organizacional nas práticas dos negócios, na organização do trabalho 
ou nas relações externas...  

...inovação tecnológica é a introdução no mercado de um produto ou 
um processo produtivo tecnologicamente novo ou aprimorado (PAULA 
e CARVALHO, 2013, p. 238). 

Segundo a Lei da Inovação (2004), em seu Art. 2º, inciso IV, pode-se definir: 

“Inovação é introdução de uma novidade ou um aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.  

Já para a Lei do Bem (2005): 

Inovação é a concepção de novo produto ou processo de fabricação 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou características 
ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 
competitividade no mercado (Art. 17º, § 1º). 

Todas as definições evidenciam a necessidade de melhorar o desenvolvimento 

através da exploração de novo conhecimento. A inovação em empresas que 

apresentam micro ou pequeno porte, pode ocorrer em todas as áreas, desde novos 

produtos até a forma de produzi-los ou apresentá-los ao cliente final. 

Segundo o Manual de Oslo, fonte mais utilizada na temática de inovação no 

que se refere a terminologias utilizadas pelos pesquisadores da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o argumento de Joseph 

Schumpeter influenciou na estruturação do termo inovação, referindo que o 

desenvolvimento econômico é conduzido por ela por meio de um processo dinâmico 
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em que as novas tecnologias substituem as antigas, um processo por ele denominado 

de “destruição criadora”. Por inovação tecnológica, Schumpeter (1988) propôs uma 

lista de cinco tipos de atividades envolvendo este processo: 

1. Introdução de novos produtos; 

2. Introdução de novos métodos de produção; 

3. Abertura de novos mercados; 

4. Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros 

insumos;  

5. Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

Dessa forma, considerando as cinco atividades envolvendo o processo 

inovativo, é possível afirmar que promover a criação de empresas, o reconhecimento 

social dos empreendedores e a percepção de que existem oportunidades de negócio, 

são medidas que fomentam o crescimento econômico de uma sociedade. 

Ainda, segundo o mesmo manual, as inovações podem ser de quatro tipos 

quais sejam:  

 Inovação de produto: é a introdução de um benefício ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, em relação às suas características ou 

usos pretendidos; 

 Inovação em processo: é a implementação de um novo ou 

significativamente melhorado processo produtivo; 

 Inovação em marketing: envolve a implementação de novos métodos de 

marketing; 

 Inovação organizacional: refere-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, podendo ser mudanças em práticas de negócios, na 

organização do ambiente de trabalho, ou nas relações externas da 

empresa. 

Para melhor compreensão e conforme exposto na Tabela 2, pode-se separar a 

inovação em apenas três categorias básicas; de produto, de processo e de modelo de 

negócio. A inovação de produto ocorre quando há mudança nos atributos do produto 

que a organização faz ou no serviço que ela fornece.  
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Segundo Zuin et al. (2006), as inovações de produto podem ser subdivididas 

em novos produtos e produtos melhorados. Entende-se como produto novo aquele 

cujas características tecnológicas radicalmente novas, podem ser baseadas na 

combinação de tecnologias existentes, ou derivadas do uso de novos conhecimentos. 

Como produto melhorado, trata-se do produto já existente, cuja performance foi 

significativamente aperfeiçoada ou atualizada. Um produto pode ter menor custo por 

meio do uso de componentes ou materiais de alta performance. 

A inovação de processo está relacionada a forma pela qual um produto é feito 

ou um serviço é fornecido. Não gera necessariamente impacto no produto final, mas 

produz benefícios no processo de produção, geralmente com aumentos de 

produtividade e redução de custos.  

Os métodos utilizados na inovação do processo podem ser novos ou 

significativamente melhorados, incluindo métodos de apresentação do produto. Esses 

métodos podem envolver mudanças em equipamentos, na organização da produção, 

ou a combinação de mudanças que podem ser derivadas do uso de novo 

conhecimento. Os métodos podem ter como objetivo produzir e apresentar produtos 

tecnologicamente novos ou melhorados, os quais não podem ser produzidos ou 

ofertados usando métodos de produção convencionais. Os métodos podem também 

ter como objetivo aumentar a eficiência de produção ou de apresentação de produtos 

existentes. 

A inovação de modelo de negócio considera mudanças na estratégia de 

marketing, ou seja, a forma como o produto ou o serviço é levado ao mercado. Não 

está necessariamente relacionada com mudanças no produto ou mesmo no processo 

de produção. A inovação na comercialização de determinado produto, pode envolver 

novos métodos de entrega dos produtos, como alterações na forma de empacotar e 

embalar o produto. Uma embalagem inovadora pode trazer grandes benefícios para 

os consumidores e lucros para os fabricantes. Quando projetam embalagens, as 

empresas são influenciadas por diversas mudanças de comportamento do 

consumidor.  
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2.3.1 Inovação do modelo de negócios e inovação tecnológica 

Como já discutido, a inovação não se resume apenas a mudanças 

tecnológicas. Empresas de alto desempenho inovativo, inovam ao dar sustentação 

tanto a novos modelos de negócios quanto a tecnologias aprimoradas. A mudança de 

tecnologia em uma atividade dentro de uma empresa geralmente afeta, ao mesmo 

tempo, inovações em sua definição mais ampla. Todas as formas de inovações andam 

em conjunto e precisam ser pensadas e implementadas como um todo. 

Definimos ‘inovação’ como a nossa capacidade de criar novo valor na 
intersecção entre negócios e tecnologia. Precisamos contar com 
novos insights. Precisamos fazer tudo de maneira diferente. Não 
podemos ficar na dependência apenas da inventividade e da 
tecnologia para o nosso sucesso (DAVILA, EPSTEIN e SHELTON 
2009, p.49). 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2009), a combinação da mudança 

tecnológica e mudança no modelo de negócios pelas organizações criam novas 

inovações, integrando um sólido modelo de inovação à mentalidade empresarial, em 

que o empresário e sua equipe gestora precisam equilibrar, com precisão, os 

elementos ligados a estratégia de negócios quanto a inovação desejada. As 

mudanças são compostas por seis fatores: três relacionados a mudança no modelo 

de negócio e três relacionados a inovação tecnológica. A Figura 4, a seguir, mostra 

como ficariam distribuídos esses fatores. 
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Segundo os mesmos autores anteriores, os fatores podem ser explicados da 

seguinte forma: 

1. Proposição de valor: o que é vendido e lançado no mercado, pode ser 

um produto ou serviço inteiramente novo ou uma ampliação ou melhoria 

de algo que já existe. 

2. Cadeia de Suprimentos: como o valor é criado e levado ao mercado, as 

mudanças na cadeia de suprimento geralmente não são vistas pelos 

clientes. A mudança da cadeia de suprimentos afeta etapas na cadeia 

de valores, entre elas a maneira pela qual uma entidade organiza, 

compartilha e opera a fim de produzir e entregar seus produtos e 

serviços. As inovações neste fator de modelo de negócio podem derivar 

da redefinição das relações com os fornecedores. 

3. Cliente Alvo: a quem é repassado o valor, a quem se vende. 

Normalmente quando a organização identifica um segmento de clientes, 

ao qual nunca pretendeu direcionar seu marketing, vendas e 

propaganda de distribuição, se dando conta que determinado 

seguimento pode enxergar determinado valor de satisfação das 

necessidades nos serviços e produtos oferecidos pela própria 

organização. 

4. Lançamento de produtos e serviços: o lançamento de um produto ou 

serviço novo é a forma de inovação mais facilmente identificável pelos 

clientes, pois eles conseguem perceber as mudanças de imediato. Em 

um mercado em constante transformação, os clientes se acostumaram 

a esperar por mudanças tecnológicas significativas e constantes. Como 

exemplo disso temos o lançamento do óleo de baixo teor de gordura pela 

empresa McDonald’s, possibilitando que conseguisse atender um novo 

mercado de clientes preocupados com a saúde, com os mesmos 

produtos de sempre. O interessante dessa inovação é o valor percebido 

pelos clientes, atraindo novos consumidores para um segmento 

inteiramente novo e ao mesmo tempo aumentando a capacidade de 

atrair os consumidores já existentes. 

5. Processos tecnológicos: as inovações em processos tecnológicos 

acompanham o desempenho dos produtos ou serviços de uma empresa. 
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O desempenho se caracteriza em produtos e serviços melhores, mais 

rápidos e de menor custo. As mudanças nos processos tecnológicos são 

geralmente invisíveis para os clientes, mas em geral indispensáveis para 

a competitividade do produto no mercado. Exemplos de processos 

tecnológicos, podem ser percebidos em tecnologias de processamento 

de alimentos, produção de automóveis, refinamento de petróleo, 

geração de energia e manufatura em todos os setores, lembrando, como 

já exposto, que os processos tecnológicos também incluem o material 

usado na produção, pois manufatura e materiais são de certa forma 

ligados. As mudanças nos processos tecnológicos possibilitam que as 

empresas consigam reduzir e aumentar a qualidade dos produtos e 

serviços existentes. 

6. Tecnologias Capacitadoras: capacita a empresa a executar sua 

estratégia com maior rapidez e melhor tempo de alavancagem como 

uma fonte de vantagem competitiva. Tem como aliada a tecnologia da 

informação que torna mais fácil a distribuição da informação entre os 

vários elos da cadeia de valor. A tecnologia da informação propicia 

melhor gerenciamento em tomadas de decisões e gerenciamento, 

possibilitando melhorias significativas na capacidade de fiscalizar e 

gerenciar os parceiros dentro da cadeia de suprimentos. 

2.3.2 Inovações Incrementais, Semi-Radicais e Radicais 

As organizações, em determinadas situações de mercado, podem se submeter 

a diferentes tipos de inovações. Conforme Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), para uma 

escolha adequada do tipo de inovação a ser implantada devem ser analisadas 

simultaneamente as alavancas tecnológicas e as alavancas do modelo de negócio, 

surgindo correlações que possibilitam sua identificação em inovações incrementais, 

semi-radicais e radicais. 

Diante dessa escolha, segundo Davilla, Epstain e Shelton (2009, p.59), 

“Inovação diz sempre respeito à combinação de alguma coisa antiga com alguma 

coisa nova, dos estágios da tecnologia e modelo de negócios”. 
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As inovações incrementais, segundo Zuin et al. (2006), se referem somente a 

melhorias nos produtos, processos, organizações e sistemas de produção existentes, 

estando relacionadas à demanda do mercado e às experiências dos usuários, sendo 

inovações de um processo contínuo de melhoramentos e técnicas.  

Uma inovação semi-radical não envolve mudança substancial em ambos os 

tipos de alavancas (tecnológica e modelo de negócio) simultaneamente, sempre ela 

atua em uma ou em outra. A mudança em um desses elementos é muito mais 

importante para o sucesso da inovação do que o outro. 

Segundo Davilla, Epstain e Shelton (2009), a inovação radical é uma mudança 

significativamente simultânea que afeta ambas as alavancas, tanto tecnológica quanto 

de modelo de negócio. De acordo com Zuin et al. (2006), as inovações radicais não 

surgem de um produto, processo ou sistema existente, sendo extremamente novas e 

levando a ocorrência de mudanças estruturais na economia. 

A Figura 5 mostra os tipos de inovação em relação às alavancas tecnológicas 

e modelo de negócio. 
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De acordo com Davilla, Espstein e Shelton (2009), as inovações incrementais 

são importantes para as empresas melhorarem constantemente a qualidade, a análise 

financeira, verificar as necessidades dos clientes e administrar a cadeia de 

Figura 5. Alavancas e Tipos de Inovação 

Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2009, p.59) 
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suprimentos e reestruturar a reengenharia de processo. Elas protegem a empresa da 

concorrência, perda de fatia de mercado e redução de lucro. O problema que a 

inovação incremental pode gerar é o travamento da criatividade uma vez que ela 

permite apenas mudanças mínimas, não permitindo reformas mais profundas. 

A inovação semi-radical normalmente comporta-se de forma assimétrica, ou 

seja, quando ela atua significativamente em uma alavanca, tem pouca ou nenhuma 

atuação na outra alavanca. Embora não tenha atuação simultânea, as inovações 

criadas em uma alavanca (modelo de negócio ou tecnológica) geram novas 

oportunidades na outra. O problema que pode ocorrer está na incapacidade de cada 

grupo perceber o espaço no qual concorrem, originando decisões erradas, perda de 

oportunidade e incapacidade de perceber a inovação em dois estágios no espaço de 

inovação semi-radical. 

A inovação radical tem como objetivo reescrever as regras da competição entre 

as empresas, possibilitando àqueles que adotam esse tipo de inovação serem líderes 

de mercado. O problema da inovação radical é o risco, pois esse tipo de inovação 

conforme a Figura 5, atua em ambas alavancas (modelo de negócio e tecnológicas), 

necessitando cautela com os investimentos feitos. 

Para o sucesso da organização na escolha do tipo de inovação a ser adotada, 

devem ser estudados, em cada alavanca, as ameaças, as oportunidades, os pontos 

fortes e os pontos fracos que essas mudanças inovativas podem trazer ao mercado.  

2.3.3 Medindo a Inovação 

Medir a inovação é fundamental e decisivo para o sucesso de um projeto. Para 

isso existem algumas ferramentas para mensurar a inovação dentro das empresas. 

Segundo Emrich (2012), a inovação de um país baseia-se na ‘‘tripla hélice’’, que é um 

modelo que cria grande ênfase nas relações não lineares entre universidades, 

indústrias e governos. Esse modelo de ‘‘tripla hélice’’ é relevante tanto para economias 

desenvolvidas como para economias emergentes.  

Segundo Farias et al. (2014), os indicadores para mensurar as atividades de 

inovação devem ser escolhidos analisando a realidade organizacional das empresas 

preferencialmente, dando a devida importância à cultura organizacional no contexto 

econômico e social. Para a mensuração de processos envolvendo inovação de forma 
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individual e agrupada Milbergs e Vonortas (2004) definiram quatro gerações de 

indicadores de inovações. 

Tabela 3. Evolução dos indicadores de inovação por geração 

1ª GERAÇÃO 
(1950-1960) 
Indicadores de En-
tradas 

2ª GERAÇÃO 
(1970-1980) 
Indicadores de Sa-
ídas 

3ª GERAÇÃO 
1990 
Indicadores de Inova-
ção 

4ª GERAÇÃO 
2000 à atual 
Indicadores de Pro-
cesso e foco emer-
gente 

 Gastos com P&D  Patentes  Pesquisa de 
Inovação 

 Conhecimento 

 Pessoas em C&T  Publicações  Indexação  Aspectos 
Intangíveis 

 Capital  Produtos  Benchmarking de 
capacidade Inovativa 

 Redes de 
conhecimentos 

 Intensidade 
Tecnológica 

 Mudança da 
Qualidade 

 Demanda 

    Clusters 
    Técnicas de Gestão 
    Risco/ Retorno 
    Dinâmica de 

Sistemas 

Fonte: Adaptado de Milbergs e Vonortas, (2004, p.4) 

Conforme a Tabela 3, a primeira geração de indicadores reflete uma concepção 

linear de inovação com foco em insumos, indicadores baseados em P&D, despesas 

correntes e de capital e intensidades da aplicação da tecnologia. A segunda geração 

é completada pelos indicadores de saída que incluem contagem de patentes 

apresentando uma medida da “inventividade” dando ideia das possibilidades de 

inovação de um sistema, publicações científicas e desenvolvimento de novos produtos 

e processos. A terceira geração se refere a capacidade das empresas e instituições 

em inovar a partir de parâmetros intelectuais. Tem como foco principal o 

Benchmarking, meio pelo qual, as empresas procuram comparar o seu desempenho 

com o de outra. Conforme Emrich et al. (2010, p.4), “uma organização procura imitar 

outras organizações que façam algo de maneira bem-feita”. A quarta geração, a mais 

atual, se refere a todos os princípios das gerações anteriores, mais os indicadores de 

conhecimento que podem ser divididos em duas formas: o conhecimento acadêmico 

e o conhecimento adquirido. O conhecimento de Networks (compartilhar o 

conhecimento) e demanda de clusters (aglomerados de empresas que se comunicam, 

possuem atividades parecidas e se localizam próximas) devem ser medidos, pois 

estão presentes na inovação tecnológica e dessa forma, associados aos demais 

indicadores das gerações anteriores. 
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Um exemplo de indicador de entrada é o investimento em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). Um indicador de saída é o número de 
registros de patentes. Um indicador de processo é a avaliação de 
Networks (compartilhamento do conhecimento). Por meio da utilização 
desses indicadores é possível mensurar os processos de inovação de 
forma global, nacional, regional, setorial e dentro de cadeias 
produtivas. (EMRICH, 2012, p.14). 

Segundo Milbergs e Vonortas (2004), as três primeiras gerações apresentam 

indicadores que se encaixam em uma clássica função de produção Y = f(X), em que 

“X” é um conjunto de entradas e “Y” representa a saída de inovação. A última geração 

já apresenta múltiplas fontes necessárias para a inovação, necessitando de uma série 

de indicadores de “tempo real” que sejam capazes de refletir esse novo conceito de 

inovação baseado em conhecimento em uma economia cada vez mais globalizada. 

Bezerra e Fernandes (2015, p.2), também citam modelos propostos para 

melhor entender o processo de inovação dentre os quais estão: 

1) O modelo linear de inovação, desenvolvido por Bush, em 1945, no 
qual novos conhecimentos surgidos pela pesquisa científica levam a 
processo inovadores; 
 
2) O modelo interativo, de Kline e Rosenberg, em 1986, que 
compreende a inovação como resultado de interações internas e 
externas das empresas entre si, e com um sistema de ciência e 
tecnologia na qual estão inseridas; 

 
3) O modelo de sistemas de inovação, apresentado por Senker, 
Marsili, Wörner e Reiss, em 1999, no qual estão dispostos os papéis 
e responsabilidade de políticas públicas de estímulo, relações 
empresariais, os sistemas financeiro e educacional e a organização 
interna das empresas; 

 
4) O modelo da Tripla Hélice, proposto por Etzkowitz e Leydesdorff, 
em 1995, no qual a inovação pode ser representada por uma espiral 
formada pela interação entre universidade, indústria e governo. 

Diante de vários estudos e métodos criados para chegar ao objetivo da 

mensuração da inovação serão descritos a seguir: o radar da inovação, método 

MAPEL, Balanced Scorecard, o modelo proposto por Quandt, Ferraresi e Bezerra e o 

Termômetro da inovação. 
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2.3.3.1 O Radar da Inovação 

O radar da inovação segundo Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), consiste em 

uma metodologia baseada em doze dimensões da inovação (Figura 6), que permite 

avaliar o grau de maturidade inovadora de uma organização. As principais dimensões 

para análise, segundo Bachmann e Destefani (2008) são as ofertas criadas, os 

clientes atendidos, os processos empregados e os locais de presença usados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachmann e Destefani (2008) definiram uma décima terceira dimensão para o 

radar da inovação chamada de Ambiência Inovadora. Essa dimensão avalia um 

ambiente propício à inovação ao medir a fração da equipe que é composta por 

profissionais que têm formação voltada para a pesquisa. Outra forma também utilizada 

é analisar se a empresa utilizou algum órgão de fomento voltado para inovação, como 

a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), PIPE (Programa de Inovação 

Tecnológica em Pequenas Empresas), dentre outros. As treze dimensões são 

explicadas na Tabela 4. 

 

 

 

Figura 6. Radar da Inovação 
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Fonte: Adaptado de Mattos, Stoffel e Teixeira (2010, p.25) 
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Tabela 4. Conceituação das dimensões do Radar da Inovação 

Nº Dimensões Conceitos 

1 Oferta Oferecimento de produtos da empresa ao mercado. 

2 Plataforma 

Conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou 

tecnologias utilizadas, analisando o modo de fazer e de prestar 

serviços. 

3 Marca Forma que a empresa transmite sua imagem ao cliente. 

4 Cliente 
Pessoas ou organizações que usam serviços ou consomem 

produtos, satisfazendo às suas necessidades. 

5 Soluções 
Combinação customizada de bens, serviços e informações 

capazes de solucionar o problema do cliente. 

6 Relacionamento 
Experiência do cliente, representando tudo o que o consumidor 

vê, ouve, sente ou experimenta quando interage com a empresa. 

7 Processos 

Configurações das atividades usadas na condução das 

operações internas da empresa, a fim de produzir um produto ou 

prestar um serviço. 

8 
Agregação    de 

Valor 

A empresa percebe novas formas de captar e transferir valor ao 

cliente. 

9 Organização 
Estrutura adotada pela empresa relacionando as parcerias esta-

belecidas com o papel e a responsabilidade dos colaboradores. 

10 Presença 

Canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus 

produtos no mercado, além dos locais onde esses itens podem 

ser adquiridos. 

11 
Cadeia de  

Fornecimento 

Sequência de atividades que movem produtos, serviços e infor-

mações da origem à entrega, abrangendo aspectos relacionados 

com a logística do negócio. 

12 Rede 

Aspectos relacionados com a rede que conecta a empresa e seus 

produtos aos clientes, fazendo com que os recursos utilizados 

tragam uma comunicação ágil e eficaz entre empresa e cliente. 

13 
Ambiência 

Inovadora 

Conjunto de ferramentas, processos e atitudes que promovem ou 

motivam os empregados a criar algo novo ou melhorias. 

Fonte: Adaptado de Paredes, Santana e Fell (2014, p.82) 

Segundo Farias et al. (2014), as treze dimensões podem ser simplificadas em 

três situações: pouco ou nada inovadora, inovadora ocasional ou inovadora sistêmica. 

Cada situação apresenta uma determinada pontuação variando de 1 a 5, podendo ser 
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chamado de escore (Grau de Maturidade). A média aritmética dos escores em todas 

as dimensões resulta na mensuração do grau de inovação. 

2.3.3.2 Ferramenta MAPEL 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) visando auxiliar na avaliação da 

inovação desenvolveu um instrumento baseado em seis dimensões capazes de 

avaliar o grau de maturidade da gestão da inovação em uma empresa. Conforme 

Mattos, Stoffel e Teixeira (2010) essa ferramenta recebeu o nome de MAPEL, 

avaliando cinco dimensões voltadas aos processos estruturais e uma voltada para 

avaliar os resultados obtidos. As dimensões da ferramenta MAPEL são: Método, 

Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e Resultado. 

O “Método” visa facilitar o entendimento de como podem ser utilizados 

sistemas, métodos e ferramentas voltados para a sistematização do processo de 

geração de inovações dentro da empresa. O “Ambiente” visa identificar como são 

criadas as condições necessárias para se gerar um ambiente propício para que a 

inovação aconteça na empresa. A dimensão “Pessoas” tem o objetivo de entender 

como estruturar um processo de atração, desenvolvimento, retenção, reconhecimento 

e recompensa de pessoas, ao qual, o talento é responsável pela geração de inovação 

na empresa. A dimensão da “Estratégia” visa facilitar o entendimento de como gerar 

a diferenciação necessária para levar a empresa a um estágio de competitividade 

sustentada pela inovação. A dimensão de “Liderança” tem o objetivo de entender 

como se pode garantir a participação intelectual e emocional, como a empresa se 

comportará frente aos desafios e oportunidades que vão surgir. A última dimensão 

“Resultados” visa o entendimento de como se deve mensurar os resultados obtidos 

com a implantação da gestão de inovação na empresa. Através da ferramenta MAPEL 

o empreendedor pode traçar um determinado perfil de inovação para a empresa em 

análise. 

2.3.3.3 Balanced Scorecard para medir a inovação 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que começou a ser utilizada 

desde o início da década de 1990 para a medição do desempenho organizacional. 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2009) é um dos mais sólidos conceitos em sistema 
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de avaliação e sua ideia central é aplicável a qualquer processo de negócio, podendo 

ser utilizado para medir a inovação em uma empresa. 

Os idealizadores da ferramenta BSC, um consultor de empresas (David Norton) 

e um pesquisador acadêmico (Robert Kaplan) desenvolveram, segundo Zuin et al. 

(2006), um instrumento de apoio à gestão unindo medidas financeiras (custos, índices 

e contabilidade) e medidas não financeiras (cliente, processos internos, aprendizado 

e crescimento) proporcionando o equilíbrio interno e externo da organização. 

Conforme Kraemer (2004), as novas necessidades empresariais no mundo, em 

termos de desenvolvimento de capacidade competitivas, nos últimos anos, passaram 

a não ser baseadas em perspectivas exclusivamente financeiras. Dessa forma, surge 

o Balanced Scorecard (BSC) que correlaciona informações financeiras e não 

financeiras em um quadro de análise e medição de desempenho, facilitando a 

elaboração e comunicação de estratégias de negócio. Os aspectos não financeiros 

são chamados de indicadores de tendência, ou seja, são informações sobre os 

processos internos, os clientes externos, o desenvolvimento das pessoas e o 

crescimento da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7. Perspectivas do BSC 
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Fonte: Adaptado de Mansur (2008, p.6) 
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Segundo Kraemer (2004), a perspectiva financeira permite medir e avaliar 

resultados que o negócio proporciona e necessita para o seu crescimento e 

desenvolvimento, assim como para a satisfação dos acionistas. Os indicadores 

financeiros que podem ser considerados como retorno sobre o investimento, a 

lucratividade, o aumento de receitas, redução de custos entre outros indicadores 

financeiros que estejam alinhados com a estratégia. Os objetivos financeiros 

representam metas de longo prazo, gerar retornos acima do capital investido na 

unidade de negócios.  

Em relação à perspectiva do cliente, Torres e Torres (2014), caracterizam a 

identificação do mercado e dos segmentos nos quais a organização deseja competir. 

Esses segmentos produzirão o componente de receita dos objetivos financeiros da 

organização, mantendo a relação de causa-efeito. As preocupações com os clientes, 

normalmente, recaem nas seguintes categorias: qualidade, custo, atendimento, moral 

e segurança. 

Os mesmos autores definem que para as categorias obterem equilíbrio, as 

organizações devem estabelecer objetivos com a finalidade de atingir resultados 

como: satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade, com segmentos 

específicos de clientes e de mercado. Essas medidas podem ser agrupadas como 

apresentado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medidas essenciais da Perspectiva dos Clientes 
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A perspectiva de “processos” tem o objetivo de identificar os processos mais 

críticos para a realização dos objetivos dos clientes e financeiros, permitindo que a 

unidade de negócio ofereça proposta de valor, capazes de atrair e reter clientes em 

segmentos-alvo de mercado e que possam satisfazer expectativas que os gestores 

têm em relação a retorno financeiro. 

Conforme Torres e Torres (2014), a perspectiva de processos revela duas 

diferenças fundamentais entre a abordagem tradicional e a abordagem do BSC para 

a medição de desempenho. A tradicional tenta monitorar e melhorar os processos 

existentes e pode ir além das medidas financeiras de desempenho, incorporando 

medidas baseadas no tempo e na qualidade, mesmo que o foco se mantenha na 

melhoria dos processos existentes. A do Balanced Scorecard, costuma resultar na 

identificação de processos inteiramente novos, nos quais uma organização deve 

atingir a excelência para alcançar os objetivos financeiros e dos clientes. A segunda 

diferença da abordagem do BSC é a incorporação de processos de inovação à 

perspectiva de processos internos, conforme apresentado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Balanced Scorecard as medidas se originam das estratégias que atendam 

às expectativas dos gestores e dos clientes-alvo. A análise é feita de cima para baixo, 

revelando processos de negócios inteiramente novos, nos quais a organização deverá 

buscar a excelência. 

A organização pesquisa as necessidades dos clientes e depois cria produtos 

ou serviços que possam atendê-los. A inovação é um dos processos internos críticos 

para o futuro da organização. Algumas cadeias de valor, entretanto, consideram a 

Fonte: Adaptado de Torres e Torres (2014, p.80) 
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pesquisa e o desenvolvimento como um processo de apoio, não um processo de 

criação de valor. 

A perspectiva de aprendizado e crescimento, conforme Kraemer (2004), é 

baseada na necessidade de melhoria contínua em três fontes principais: pessoas, 

sistemas e procedimentos organizacionais. Tem como objetivo identificar as 

capacidades que a empresa deve ter para conseguir processos internos capazes de 

criar valor para os gestores e clientes. Os indicadores, tais como, nível de satisfação 

dos funcionários, rotatividade dos funcionários, lucratividade por funcionário, 

capacitação e treinamento dos funcionários e participação dos funcionários em 

relação a redução dos custos e aumento das receitas são alguns indicadores 

importantes a serem analisados e controlados. 

Segundo o mesmo autor, as perspectivas envolvendo a parte financeira, 

cliente, processos internos e aprendizado e crescimento, devem ser ligadas entre si 

conforme apresentado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A correlação das informações financeiras e não financeiras facilita, conforme 

Kraemer (2004), a elaboração e comunicação da estratégia do negócio. O Balanced 

Scorecard, conforme Mansur (2008), permite que a alta administração avalie o valor 

gerado pelas unidades de negócio para os clientes atuais e futuros, a capacidade 

Figura 10. Ligação entre as perspectivas do Balanced Scorecard 
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interna da organização e os investimentos necessários em recursos humanos, 

sistemas, processos e procedimentos. 

Para a utilização do Balanced Scorecard no tocante a medir a inovação, existe 

a necessidade de um modelo que descreva os insumos, processos, produtos e 

resultado desde a geração da ideia até a obtenção de valores em qualquer um dos 

níveis da organização. A Figura 11 mostra um modelo de negócios de inovação. 

 

 

 

 

 

 

  

 

A inovação varia de acordo com diversos tipos de processo de negócio. Cada 

nível organizacional tem o seu próprio conjunto de indicadores que surgem pelo 

modelo e medidas definidas no nível da unidade de negócios. 

2.3.3.4 O modelo proposto por Quandt, Ferraresi e Bezerra 

O modelo proposto por Quandt, Ferraresi e Bezerra (2013) apresenta dez 

dimensões organizacionais que sustentam que as empresas devem inovar. As 

dimensões apresentam um conjunto formado por atividades, comportamentos e 

recursos utilizados para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. 

As dez dimensões (Estratégia, Liderança, Cultura, Estrutura organizacional, 

Processos, Capital humano, Relacionamentos, Infraestrutura tecnológica, 

Mensuração e Aprendizado) serão descritas a seguir: 

 Estratégia: a empresa deve gerir a estratégia de inovação, verificando 

as oportunidades e ameaças em busca dos objetivos a serem 

alcançados no futuro; 

Fonte: Adaptado de Davila, Epsten e Shelton (2009) 
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 Liderança: tem a finalidade de assegurar com confiança o processo de 

gestão da inovação, incluindo aprendizado, mudança, aspectos de 

comunicação e tolerância a riscos; 

 Cultura: favorecer o compartilhamento do conhecimento, valores que 

auxiliam a aprendizagem, confiança, autonomia, criatividade e 

colaboração, bem como recompensas e reconhecimento; 

 Estrutura organizacional: tem a finalidade de desenvolver uma estrutura 

de flexibilidade com o objetivo de comunicação e participação de todos 

na promoção e sustentação da inovação; 

 Processos: tem o objetivo de ligar o planejamento do processo de 

negócio, identificação da oportunidade de negócio a exploração 

tecnológica; 

 Capital humano: está diretamente relacionado com o desempenho 

organizacional gerando sua vantagem competitiva; 

 Relacionamentos: os relacionamentos em meio a organização permitem 

a criação de conhecimento para o desenvolvimento da inovação, sendo 

mais prováveis de se concretizarem pela colaboração do que a partir do 

trabalho individual de uma organização. 

 Infraestrutura tecnológica: estratégias e aplicações tecnológicas se 

relacionam de uma forma positiva com a inovação permitindo que a 

organização diminua o tempo de desenvolvimento e aumente os lucros 

em longo prazo; 

 Mensuração: uso de indicadores para aperfeiçoar o processo de gestão 

de inovação sob várias perspectivas: financeira, operacional, estratégica 

e de competências; 

 Aprendizado: os desafios de aprendizagem entre indivíduos e 

organização que levam à inovação organizacional, podendo ser a real 

fonte de vantagem competitiva sustentável. As organizações que 

apresentam desempenho superior, são movidas pela sua orientação ao 

aprendizado e capacidade de inovar. 

Esse modelo limita-se à avaliação de dimensões internas que estão sob o 

controle da organização e que interagem para criar e reforçar um ambiente de 

estímulo à inovação. 
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2.3.3.5 Termômetro da Inovação 

O termômetro da inovação Farias et al. (2014) tem o objetivo de mensurar a 

inovação nas empresas, somando as teorias de Schumpeter e do manual de Oslo. É 

composto por quatro zonas de inovação para a classificação de uma empresa: a 

inovação conceitual, a inovação reativa, a inovação básica e empresa não inovadora. 

Na inovação conceitual devem ser classificadas empresas que desenvolvem 

produtos ou serviços com novo conceito de valor ou modelo de negócio revolucionário, 

o que se assemelha à inovação radical descrita por Davila, Epsten e Shelton (2009). 

Na inovação reativa devem ser classificadas empresas que baseiam sua inovação em 

produtos e serviços existentes, mas voltados para novos mercados, sendo a inovação 

exercida de forma sustentável. Como inovação básica devem ser classificadas as 

empresas com melhorias incrementais. A categoria não inovadora é utilizada quando 

a empresa não apresenta liderança e recursos necessários para desenvolver a 

inovação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores para se atingir cada zona e grau de inovação do termômetro 

são a Liderança empreendedora, o Desenvolvimento Organizacional, Atividades na 

empresa, Marketing e Sustentabilidade empresarial. 

Segundo Farias et al. (2014) a Liderança empreendedora tem como objetivo 

identificar o perfil do gestor da empresa. O Desenvolvimento Organizacional tem a 

finalidade de identificar a inovação em modelos organizacionais. A atividade na 

empresa mede a ocorrência de inovação de produtos ou processo. O Marketing visa 

Figura 12. Termômetro da inovação 
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Fonte: Adaptado de Farias et al. (2014, p.13) 
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identificar a ocorrência de novos mercados. Por último, a Sustentabilidade empresarial 

tem o objetivo de verificar a preocupação das empresas em relação ao 

desenvolvimento de ações voltadas para inovação de forma sustentável. 

Para mensurar a inovação é determinada uma regressão múltipla, tendo como 

variáveis independentes as cinco variáveis descritas por Farias et al. (2014) e como 

variável dependente o Grau de inovação classificado no referido termômetro. 

O atual trabalho de análise da presença da inovação em planos de negócios 

originados em disciplinas de empreendedorismo dentro de cursos de graduação da 

faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 

utilizará o termômetro de inovação adaptado às condições do estudo como referencial 

em sua metodologia. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

Diante da importância do uso da técnica de planos de negócios na educação 

empreendedora, descrita na seção 2 deste trabalho, foram analisados conteúdos 

programáticos e grade curricular de disciplinas da FZEA/USP envolvendo o ensino de 

empreendedorismo nos cursos de graduação em Zootecnia, Medicina Veterinária, 

Engenharia de Biossistemas e nos programas de pós-graduações em Qualidade e 

Produtividade Animal e Gestão e Inovação na Indústria Animal. 

Analisando os conteúdos programáticos das disciplinas de empreendedorismo 

nos cursos de graduação (Anexos A, B e C, p. 129), Empreendedorismo e Projetos 

no Agronegócio (ZEB0426), Fundamentos de Empreendedorismo e Planejamento de 

Projetos (ZEB1348), Gestão, Inovação e Empreendedorismo (ZEB1052), constata-se 

a utilização da ferramenta de aprendizagem de empreendedorismo, incluindo a 

técnica de elaboração de Plano de Negócio (PN). 

Inicialmente, o PN é apresentado de forma introdutória, mostrando sua 

importância no planejamento no processo empreendedor. Depois de feita esta 

introdução, os alunos definem grupos com o objetivo de desenvolver um projeto com 

aplicabilidade prática. Como leitura fundamental para o entendimento do processo 

empreendedor e elaboração do plano de negócio é utilizado o livro “O segredo de 

Luísa” de Fernando Dolabela. Através da leitura do primeiro capítulo do livro, é 

mostrada a motivação e o perfil do empreendedor, nos capítulos 2 a 3, a validação da 

ideia e nos capítulos 4 a 6 a elaboração do PN. A construção do PN é feita em partes, 

se iniciando pelo levantamento de mercado, plano técnico, plano de marketing e plano 

de viabilidade econômica. Ao final da disciplina os planos desenvolvidos são 

apresentados em seminários, onde são discutidas situações práticas que, de modo 

geral, não existiriam dentro de sala de aula. 

Na pós-graduação a disciplina de empreendedorismo aparece com o nome de 

“Gestão e Empreendedorismo no Agronegócio” (Anexo E, p. 136), período de análise 

de 2005 a 2010 (desativada), do Programa em Qualidade e Produtividade Animal, 

aparecendo também o processo de elaboração, análise, objetivos e estratégias do 

PN. De 2011 até a data atual, a disciplina ofertada no curso de pós-graduação passou 

por mudanças e atualmente é oferecida com o nome de Empreendedorismo e Planos 
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de Negócios (GIA5004) (Anexo F, p. 139), do Programa de Pós-Graduação em Gestão 

e Inovação na Indústria Animal (Mestrado Profissional), estando também envolvidas 

no programa, várias outras disciplinas que têm como fundamental objetivo a formação 

de empreendedores.  

As disciplinas despertam a visão empreendedora proativa, agindo 

positivamente para toda a sociedade na geração de resultados econômicos e 

empregos. Em todas as disciplinas é evidente o uso do Plano de Negócio como 

ferramenta de ensino no processo educativo empreendedor. 

Quanto à carga horária e semestre de oferecimento das disciplinas envolvendo 

empreendedorismo, segue a Tabela 5. 

Tabela 5. Carga horária e semestre de oferecimento das disciplinas de 
empreendedorismo da FZEA/USP 

Curso 
Disciplina  
oferecida 

Período 
oferecido 

Carga 
horária 

1 - Zootecnia 
ZEB0426 – Empreende-
dorismo e Projetos no 
Agronegócio 

8º semestre 60h 

2 - Medicina 
Veterinária 

ZEB1348 – Fundamentos 
de Empreendedorismo e 
Planejamento de Proje-
tos 

9º semestre 60h 

3 - Engenharia 
de Biossistemas 

ZEB1052 - Gestão, 

Inovação e Empreende-
dorismo 

7º semestre 30h 

 
4 - Pós-Gradua-
ção 
 

ZAZ5777 – 1 Gestão e 
Empreendedorismo no 
Agronegócio 

10 semanas 60h 

GIA5004 – Empreende-
dorismo e Planos de 
Negócios 

10 semanas 60h 

Fonte: Própria autoria 

Na Tabela 5 são apresentados detalhes sobre carga horária e período de 

oferecimento das disciplinas de empreendedorismo dos cursos de graduação e pós-

graduação na FZEA/USP. A disciplina de empreendedorismo se inicia primeiramente 

no curso de Engenharia de Biossistemas e por último no curso de Medicina 

Veterinária. No curso de pós-graduação cada disciplina é oferecida em períodos 

trimestrais com 10 semanas de duração, e que totalizam 60 horas. 
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Em todos os cursos de graduação e pós-graduação analisados, as palavras 

empreendedor e empreendedorismo vêm acompanhadas de termos como inovação, 

práticas gerenciais, criatividade, elaboração de projetos e principalmente Plano de 

Negócio. Dessa forma, a associação de outros conceitos ao tema, como inovação, 

gerenciamento, análise financeira, marketing, dentre outros, é feita de maneira a 

atender demandas específicas para cada curso, visando a qualificação mais 

adequada de seus estudantes. 

Existe também a preocupação de se induzir a inovação nos planos de negócios 

desenvolvidos pelos alunos durante todo o tempo da elaboração do PN. Pode-se 

observar este aspecto na proposta de avaliação final que apresenta notas máximas 

em função da presença ou não de inovação. 

A avaliação final dos PNs desenvolvidos pelos alunos obedece a seguinte 

escala de pontuação, que varia de acordo com o grau de inovação presente no PN: 

a) - plano desenvolvido com natureza tradicional, sem inovação, no máximo 

nota 8,5;  

b) – plano desenvolvido em área emergente com possível inovação de 

mercado, até 9,0;  

c) – plano desenvolvido com inovação presente constatada, até 9,5; 

d) – plano desenvolvido com inovação a ponto de permitir a geração de uma 

possível patente, até 10,0.  

Como já descrito na revisão de literatura, existem várias formas de mensurar a 

inovação, todas elas desenvolvidas para organizações já estruturadas ou de médio 

ou grande porte. No atual estudo de caso, existe a preocupação de se induzir a adoção 

da inovação nos PNs desenvolvidos pelos estudantes, uma vez que se trata de 

estratégia de diferenciação competitiva no futuro mundo dos negócios a ser 

enfrentado pelos egressos. 

Desta forma com a necessidade cada vez mais presente de se conhecer 

melhores práticas de ensino do empreendedorismo dentro de nossas instituições de 
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ensino, surge a necessidade de se mensurar o potencial de inovação dos planos 

realizados neste estudo de caso. 

Diante dessa oportunidade, surge a ideia de se propor um método que possa 

explicar, mesmo que empiricamente, a existência ou não de inovação nos planos de 

negócios feitos pelos alunos da FZEA/USP, no período de 2003 a 2014, a fim de 

verificar os reflexos do processo de indução à inovação utilizado vis a vis os resultados 

práticos da análise de viabilidade nos planos finais. 

A metodologia que procura induzir uma maior preocupação dos alunos em se 

apropriar de aspectos inovadores, como estratégia competitiva em seus planos, 

passou a ser intensificada a partir de 2011 com a adoção dos critérios de notas 

máximas. Planos sem inovação permitem um máximo de avaliação na nota final de 

8,5 (em uma escala de zero a 10). Planos com inovação, em diferentes gradientes 

podem atingir “tetos máximos” de 9,0, 9,5 e 10,0, dependendo de cada proposta. 

No intuito de atender à necessidade de conhecer o processo de 

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao empreendedorismo na FZEA e o 

estudo do potencial dos planos de negócio em relação a inovação, foram tabuladas 

informações existentes em uma amostra de 115 planos de negócios realizados por 

alunos da FZEA/USP no período de doze anos (2003 a 2014). Para as referidas 

análises foram utilizados somente os planos de graduação num total de 112 planos, 

sendo descartados 3 planos de pós-graduação. As variáveis tabuladas foram:  

a) – Taxa de Remuneração do Capital de Giro (TRKG em %); 

b) – Taxa de Remuneração do Capital Total (TRKT em %); 

c) – Capital Investido (KINV em R$); 

d) – Capital de Giro (KGIRO em R$); 

e) – Margem Bruta (MB em R$); 

f) – Margem Líquida (ML em R$);  

g) – Lucro (L em R$); 

h) – Payback (em anos); 



63 

 

i) – Curso em que a disciplina foi ministrada; 

j) – Elo da cadeia em que foi proposto; 

k) – Presença de inovação; 

l) – Pontuação (Nota);  

m) – Se existe potencial para a empresa ser incubada na incubadora de 

empresas da FZEA/USP (UNITEC) ou não no futuro.  

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Metodologia para medir a viabilidade econômica e financeira de um 

plano de negócios no agronegócio. 

No atual trabalho de dissertação, são analisados 112 planos de negócios que 

se utilizaram da metodologia de Matsunaga et al. (1976) para apurar a viabilidade 

econômica. Para o melhor entendimento das variáveis apuradas nos PNs passa-se a 

descrever a metodologia de análise dos principais índices econômicos utilizados. 

A análise econômica e financeira de uma empresa conforme Arruda (2013), se 

inicia pela definição do volume de produção que a empresa pretende fabricar. Depois 

se calculam o investimento inicial, os custos operacionais e o custo total de produção. 

A estrutura dos custos operacionais do Instituto de Economia Agrícola (IEA) é 

conceituada segundo Matsunaga et al. (1976) como despesas efetivamente 

desembolsadas pelo agricultor mais a depreciação de máquinas e benfeitorias 

específicas da atividade, incorporando-se outros componentes de custos, que visam 

obter o custo operacional total de produção e viabilizar a análise da rentabilidade.  

Nesta metodologia, as variáveis consideradas para a análise são: o custo 

operacional efetivo (COE), custo operacional total (COT), custo total (CT), renda bruta 

(RB), margem bruta (MB), margem líquida (ML), lucro (L), taxa de retorno do capital de 

giro (TRKG), taxa de retorno do capital total (TRKT) e prazo de retorno do investimento 

(𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘).  

A Tabela 6 apresenta a estrutura do custo de produção e as medidas de 

resultado econômico, segundo metodologia preconizada por Matsunaga et al. (1976). 
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Tabela 6. Custo de produção e medidas de resultado econômico 

Item Especificação 

Custo Operacional Efe-
tivo (COE) 

Corresponde aos custos diretos que envolvem desem-
bolso do produtor. 

Custo Operacional Total 

(COT) 

Corresponde ao custo operacional efetivo mais os custos 
correspondentes aos serviços executados pela mão de 
obra empresarial e a depreciação do capital investido. 

Custo Total (CT) 
Corresponde ao custo operacional total mais a remunera-
ção sobre o capital investido. 

Renda Bruta (RB) 
Corresponde ao preço dos produtos no mercado multipli-
cado pela respectiva quantidade vendida, consumida ou 
estocada. 

Margem Bruta (MB) 

 
Corresponde à renda bruta menos o custo operacional 
efetivo. 

Margem Líquida (ML) Corresponde à renda bruta menos o custo operacional to-
tal. 

 
Lucro (L) Corresponde à renda bruta menos o custo total. 

Taxa de retorno do ca-
pital de giro (TRKG) 

Corresponde à margem líquida dividida pelo capital de 
giro. 

Taxa de retorno do ca-
pital total (TRKT) 

Corresponde à margem líquida dividida pela soma do ca-
pital de giro e capital investido. 

Prazo de retorno do in-
vestimento (𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘) 

Prazo de retorno da recuperação do capital investido. 

Fonte: Adaptado de Borges (2006, p.1). 

Segundo Neto (2012) o custo operacional efetivo (COE) é definido como: 

COE =  MO +  S +  I 

onde: 

COE = Custo Operacional Efetivo (R$) 

MO = Mão de Obra (R$) 

S = Serviços de terceiros (R$) 

I = Despesas com insumos utilizados no processo de produção (R$) 
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O custo operacional total (COT) é definido como: 

COT =  COE +  OCO 

onde: 

COT = Custo Operacional Total 

COE = Custo Operacional Efetivo 

OCO = Outros Custos Operacionais (Depreciação de bens, mão de obra empresarial). 

O custo total de produção (CT) é definido como:  

CT =  COT +  RCI +  RCG +  RT 

onde: 

CT = Custo Total de produção 

COT = Custo Operacional Total 

RCI = Remuneração do Capital investido 

RCG = Remuneração do Capital de Giro 

RT = Remuneração da Terra 

Segundo Borges (2006), a Renda Bruta (RB) é determinada pelo preço do 

produto multiplicado pela respectiva quantidade vendida, consumida ou estocada. 

Assim sendo, conforme Campos (2001), compreende a produção obtida durante um 

período contábil que será vendida, usada para o consumo familiar, como semente ou 

ração para os animais, para pagamentos em espécie, doada a parentes e amigos e 

que é armazenada durante ou no final do período contábil. Pode ser expressa como: 

RB =  p. q 

onde: 

RB = Renda Bruta (R$) 

p = Preço de venda do produto 

q = quantidade (quilo, litro, hectare, animais outros) 

A partir das variáveis definidas anteriormente (COE, COT, CT e RB) alguns 

indicadores econômicos de rentabilidade do negócio podem ser calculados no plano 
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de negócios, como a margem bruta (MB), margem líquida (ML), lucro (L), taxa de 

retorno do capital de giro (TRKG), taxa de retorno do capital total (TRKT) e prazo de 

retorno do investimento. 

Conforme Constantino (2009), a margem bruta é uma medida de resultado 

econômico, que pode ser usada quando o produtor apresentar os recursos de 

produção disponíveis e necessitar tomar decisões sobre como utilizar eficazmente 

esses fatores. A margem bruta é definida por: 

MB = RB − COE 

onde: 

MB = Margem Bruta 

RB = Renda Bruta 

COE = Custo Operacional Efetivo 

Segundo Borges (2006), a Margem bruta positiva, significa que a exploração 

está se remunerando e sobreviverá pelo menos no curto prazo. Margem bruta 

negativa significa que a atividade não é viável economicamente, pois o que se compra 

e consome é maior do que se consegue de renda bruta. 

O mesmo autor, descreve que a Margem líquida (ML) mede a lucratividade da 

atividade no curto prazo, mostrando as condições financeiras e operacionais da 

atividade no agronegócio. A margem líquida é calculada por: 

ML = RB − COT 

Já o lucro é definido por: 

L = RB − CT 

Quando o lucro é positivo, pode-se concluir que a atividade é estável e com 

possibilidade de expansão. Em caso de lucro negativo (prejuízo), mas em condições 

de suportar o custo operacional efetivo (ou seja, com margem bruta positiva), pode-

se concluir que a empresa poderá continuar produzindo por determinado período, 

embora com um problema crescente e com descapitalização em curso. A continuação 
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do prejuízo por longo período torna a atividade não atrativa. Caso não exista nem lucro 

ou prejuízo (nivelamento), conhecido como ponto de equilíbrio, a empresa se encontra 

em condições de refazer, no longo prazo, seu capital fixo. 

Além das expressões apresentadas existem as taxas de retorno do capital de 

giro (TRKG) e capital total (TRKT), indicadores de resultado em análise de investimento 

que indicam, a atratividade do projeto e permitem comparações com atividades 

alternativas em qualquer ramo da economia. 

A taxa de retorno do Capital de Giro (TRKG) é definida por: 

 TRKG =
ML

KG
  .  100 

A taxa de retorno do capital total (TRKT) é definida por: 

TRKT =
ML

KG +KINV
  .  100 

Quanto maiores forem as taxas de TRKG e TRKT, maior será o retorno do futuro 

empreendimento sobre o capital da empresa.  

Outro indicador importante de resultado, conforme Rosa et al. (2013), é o prazo 

de retorno do investimento (Payback). Esse indicador identifica o tempo necessário 

para que o empreendedor recupere o que investiu em seu negócio.  “O período de 

Payback, ou de recuperação do investimento, é o tempo necessário para o futuro 

empreendedor recuperar o dinheiro que será aplicado no novo negócio. (DOLABELA, 

2008a, p. 224).” Quanto menor for o prazo de retorno da recuperação do capital 

investido melhor será para a futura empresa, uma vez que esse indicador, juntamente 

com os anteriores, possibilitam uma análise da viabilidade do negócio, ajudando a 

empresa despertar o interesse de possíveis investidores. 

O Payback foi definido por Gitman (1997) como o período de tempo necessário 

para a empresa recuperar seu investimento inicial, ou seja, é o período de tempo 

necessário para que os lucros de um investimento consigam pagar o capital investido. 

De acordo com Dolabela (2008), quanto menor for o tempo de Payback, menor será 

o risco do negócio. Para Gitman (1997), se o período de Payback for menor que o 
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período aceitável, o projeto será aprovado, se o período de Payback for maior que o 

período aceitável, rejeita-se o projeto. Dessa forma, quanto menor for o prazo para o 

retorno do investimento, mais atrativo para o investidor será o negócio. 

Para se calcular o prazo de retorno do investimento basta aplicar a fórmula: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
Investimento

Fluxo de caixa período desejado
 

Segundo Eick (2010), para a análise de investimentos existem dois tipos de 

Payback, o Simples e o Descontado. 

O Payback Simples identifica o número de períodos necessários para que as 

entradas líquidas de caixa atinjam o valor do investimento inicial. A Tabela 7 mostra 

um exemplo de cálculo do Payback Simples, utilizando um investimento inicial de      

R$ 1.100,00 e Fluxos de Caixa de R$ 400, no primeiro ano, R$ 500 no segundo ano 

e R$ 800 no terceiro ano. 

Tabela 7. Cálculo do Payback Simples 

ANO FLUXO DE CAIXA FLUXO ACUMULADO 

0 (1.100) (1.100) 

1 400 (700) 

2 500 (200) 

3 800 600 

Fonte: Adaptado de Megliorini e Vallim (2009, p.127)  

 Com o uso dessas informações obtém-se: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 = 2 + 
200

800
   = 2 + 0,25 = 2,25 anos ou 2 anos e 3 meses 

Vale observar que no cálculo do Payback Simples, soma-se 2 (período que o 

fluxo ainda é negativo) à razão entre o fluxo de caixa acumulado do ano 2 (200) e o 

fluxo de caixa do ano 3 (800), resultando no valor de 2,25 anos. 

O Payback Descontado leva em consideração o fator tempo na análise 

aplicando uma taxa mínima de atratividade, trazendo todos os períodos do fluxo de 

caixa ao valor presente para descontar o fluxo de caixa gerado pelo projeto. A Tabela 
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8 mostra um exemplo de cálculo do Payback Descontado, utilizando os mesmos 

valores da Tabela 7, com uma taxa de atratividade de 10% ao ano. 

Tabela 8. Cálculo do Payback Descontado 

ANO 
FLUXO DE 

CAIXA 

OPERAÇÃO 

𝑽𝑷 =  𝑽𝑭 / (𝟏 +  𝒊)𝒏 

VALOR 

PRESENTE 

(F.C.) 

FLUXO 

ACUMULADO 

0 (1.100) 1100/(1+0,10)0 (1.100) (1.100) 

1 400 400/(1+0,10)1 363,64 (736,36) 

2 500 500/(1+0,10)2 413,22 (323,14) 

3 800 800/(1+0,10)3 601,05 277,91 

Fonte: Adaptado de Megliorini e Vallim (2009, p.127)  

 

 Com estas informações obtém-se: 

 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 2 + 
323,14

601,05
  ≅ 2 + 0,537625 ≅ 2,537625 anos ou               

2 anos, 6 meses e 14 dias. 

A forma de cálculo apresentada é a mesma do Payback Simples, porém antes 

de ser calculado o período procurado, o valor do fluxo de caixa de cada período é 

trazido para o valor presente, como é apresentado na segunda coluna (Operação) da 

Tabela 8. 

Conforme Eick (2010), as duas formas de cálculo de Payback possibilitam fácil 

interpretação e aplicação, servindo de medida de liquidez e representando o tempo 

de recuperação do investimento. Assim, quanto menor seu valor, maior a liquidez.    

3.2.2 Metodologia proposta para mensurar a inovação nos planos de 

negócios analisados 

O ensino de empreendedorismo na FZEA/USP ocorre no curso de Zootecnia 

com a disciplina ZAZ0426 – Empreendedorismo e Projetos no Agronegócio; no curso 

de Medicina Veterinária com a disciplina ZAZ1348 – Fundamentos de 

Empreendedorismo e Planejamento de Projetos; e no curso de Engenharia de 

Biossistemas com a disciplina ZAZ1052 – Gestão, Inovação e Empreendedorismo, 

todas de caráter obrigatório. Na Pós-graduação foi utilizada a disciplina ZAZ5777-1 – 
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Gestão, Inovação e Empreendedorismo (2005 a 2010) e atualmente a disciplina do 

mestrado profissional em Gestão e Inovação na Indústria Animal, com o código 

GIA5004 – Empreendedorismo e Planos de Negócios. 

As disciplinas listadas estão ou estiveram sob a responsabilidade do professor 

Dr. Celso da Costa Carrer, responsável pela área de Gestão de Empresas e 

Empreendedorismo do Departamento de Engenharia de Biossistemas (ZEB) da 

FZEA/USP. 

A metodologia utilizada pelo docente que leciona as disciplinas se baseia nos 

livros “O Segredo de Luísa” (Dolabela, 2008a), “Oficina do Empreendedor” (Dolabela, 

2008b) e “Pedagogia Empreendedora” (Dolabela, 2003), que mostram, segundo 

Carrer (2011), que o empreendedorismo deve ser expressado como elemento 

fundamental na construção do bem-estar da coletividade contribuindo como caminho 

da construção da liberdade. O empreendedorismo não pode ser considerado como o 

único objetivo de concentração de renda, mas como tática prioritária para o combate 

à pobreza e a desigualdade social. Assumindo, portanto, aspectos éticos e sociais. 

Conforme o mesmo autor, os principais objetivos da metodologia do ensino do 

empreendedorismo são:  

1. Estimular a capacidade de escolha do aluno sem influenciar as suas 

decisões; 

2. Preparar o aluno para trilhar a sua própria trajetória como cidadão; 

3. Tratar o empreendedorismo como uma forma de ser e não somente de 

fazer; 

4. Desenvolver o potencial dos alunos para serem empreendedores em 

qualquer atividade profissional; 

5. Preparar o indivíduo para participar ativamente da construção do 

desenvolvimento social. 

 

Para que o ensino do empreendedorismo seja desenvolvido de uma maneira 

eficiente, tanto o professor como os alunos devem construir de forma conjunta o 

conhecimento a partir de situações reais, resolvendo problemas que possam surgir na 

elaboração do plano de negócio. 
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Essa metodologia que visa o desenvolvimento da visão empreendedora nos 

alunos deve ser enfocada no longo prazo, fazendo com que os alunos, no decorrer do 

curso de graduação ou de pós-graduação, adquiram atitude proativa na futura carreira 

profissional. 

A metodologia desenvolvida instrumentaliza os alunos, de fato, 
com conhecimentos indispensáveis para a prática profissional 
através da simulação da montagem de uma empresa e da 
apuração da viabilidade econômica previamente projetada, a 
partir do método de elaboração de Plano de Negócio (PN) 
(CARRER, 2011, p.13). 

Segundo Dolabela (2008a), o PN é um documento que descreve, de uma forma 

completa, o que é ou que pretende ser uma empresa. Nele devem ser indicados o 

mercado de atuação, planejamento, previsão de possíveis riscos que auxiliam o 

gerenciamento do empreendedor. 

Para a elaboração de um PN, Dolabela (2008b, p.144) descreve “que o 

empreendedor deve identificar e agarrar oportunidades, buscar e gerenciar recursos 

para o seu aproveitamento, classificando em fases a criação do Plano de Negócio de 

uma empresa. ” A Tabela 9 mostra as fases para a criação de empresas e do PN. 

Tabela 9. Fases para a criação de empresas e do PN. 

Fase Definição  Ação 

a Da motivação à ideia inicial  Estratégias para identificação de uma 

oportunidade 

b Da ideia inicial ao Plano de Ne-

gócios 

 Estratégias para agarrar uma oportuni-

dade 

c Do Plano de Negócios ao início 

das operações 

 Estratégias para buscar e gerenciar os re-

cursos necessários para aproveitar a 

oportunidade 

d Sobrevivência, consolidação, 

crescimento 

 Estratégias para gerenciar rumo ao cres-

cimento 

Fonte: Dolabela, 2008b, p.144 

Segundo Lopes et al. (2010), a elaboração de PNs pelos alunos é uma forma 

de aprendizado envolvendo a resolução de problemas, de uma forma que eles 
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formulem suas ideias sobre novas empresas e experimentem o mundo dos negócios 

em um ambiente seguro e livre de risco, fazendo com que os estudantes ganhem a 

habilidade de solucionar problemas que possam ocorrer no mundo dos negócios. 

Conforme o mesmo autor, estudos feitos pela Babson College, entre 1985 e 

2003, comprovaram que os estudantes que escrevem planos de negócios durante a 

vida acadêmica, tem maior propensão de abrir uma empresa do que aqueles que não 

escreveram nenhum plano enquanto estudantes. Para Henrique e Cunha (2008), para 

ensinar um estudante a ter sucesso é necessário obrigá-lo a fazer um detalhado plano 

de negócio envolvendo a ideia inicial do negócio antes de colocá-lo em prática. O PN 

é o elemento da efetiva experiência da aprendizagem, atuando também como um dos 

únicos critérios que os empreendedores têm disponíveis para apresentar às 

instituições financeiras a fim de captarem recursos ou financiamentos para 

desenvolvimento do futuro negócio. 

As práticas envolvendo o desenvolvimento de empresas fictícias ou o 

desenvolvimento de produtos/serviços incentivam mais os alunos que a aprendizagem 

tradicional com a adoção de um livro texto para a disciplina e exigência de ficha de 

leitura, resumo entre outras formas de ensino.  

Segundo Henrique e Cunha (2008), diante das precárias condições financeiras 

de muitos alunos durante ou após a conclusão de um curso de graduação ou pós-

graduação, a oportunidade de desenvolver e instalar uma pequena empresa em uma 

incubadora dentro da universidade é o caminho mais adequado, pois esses podem 

colocar em prática os PNs desenvolvidos durante o curso com o apoio dos recursos 

disponíveis pela incubadora, atuando como intermediadora para a concretização do 

sonho do aluno ser dono de seu próprio negócio. 

Para atingir os objetivos da dissertação de forma quantitativa e qualitativa, foi 

criada uma planilha com os dados dos 112 planos desenvolvidos no período de 2003 

a 2014 (Apêndice A, p.105), necessários para o estudo do potencial de inovação nos 

planos de negócio e determinação da viabilidade vis a vis a presença de inovação. Os 

dados foram transferidos e analisados pelo software estatístico MINITAB®, Inc (2014) 

onde se evidenciam alguns aspectos importantes sobre essa busca junto aos planos 

de negócios desenvolvidos. 
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É preciso que se registre que os alunos foram estimulados a pensar um plano 

de negócio sem nenhum tipo de exigência ou enquadramento em termos de área de 

atuação ou volume de recursos necessários para capital de giro ou de investimento. 

A ideia central foi estimulá-los a reconhecer uma oportunidade de mercado na área 

de maior inserção de conhecimento de cada grupo, com livre arbítrio para decidir pelo 

escopo do plano. 

Ao longo do desenvolvimento das disciplinas foram realizadas atividades de 

“coaching” (treinar, ensinar, utilizar metodologia, técnicas e ferramentas para o 

desenvolvimento profissional), personalizadas pelo docente responsável ou coletivas, 

sendo que todos os colegas da turma puderam atuar como consultores, de uns para 

os outros grupos, visando a melhorias da concepção dos planos. 

Na tentativa de potencializar a adoção de inovação pelos alunos, foram 

realizadas diversas táticas, a saber:  

a) Aulas preparatórias com explanação da importância de inovar; 

b) Oficinas de inovação e propriedade intelectual (com o apoio da Agência 

USP de inovação); 

c) Consultoria personalizada do docente para os grupos; 

d) Critério de notas máximas com variação do teto a ser conseguido em função 

do gradiente de inovação percebido. 

Ao longo do desenvolvimento dos planos de negócios os alunos tinham total 

liberdade para alterar o escopo, modificar objetivos e adaptar estratégias, conforme 

atividades da disciplina e as sessões de consultoria iam sendo realizadas. 

A única estratégia induzida, desde o início, foi a tentativa de incorporação de 

algum tipo de inovação na proposta da concepção do plano, para ser utilizada como 

diferencial competitivo pela empresa simulada por cada grupo. As inovações 

perseguidas por cada plano poderiam ser: tecnológicas, de marketing, de gestão, de 

produtos ou de processos. 

Ao final, os planos foram apresentados em sessões públicas, com a presença 

de especialistas externos na área de negócios, que avaliaram as apresentações e a 

resultante escrita, permitindo o amadurecimento e a constatação do aprendizado por 

cada um dos grupos. Estas sessões públicas recebem o nome de “Maratonas do 

Empreendedorismo no Agronegócio” e são realizadas nos últimos doze anos. Estima-
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se que aproximadamente 900 alunos da FZEA/USP, nos últimos 12 anos de existência 

das disciplinas já passaram por este método de educação empreendedora. 

Como proposta para mensurar a presença de inovação nos planos e a 

respectiva viabilidade dos mesmos, pretende-se adotar o método da inovação 

adaptado de Farias et al. (2014), onde uma nova forma de medida seria definida em 

níveis subjetivos, variando em:  

a) – Sem Inovação (SI); 

b) – Inovação em Mercado Emergente (IME); 

c) – Inovação Presente (IP); 

d) – Inovação com Potencial de Patente (IPPA).  

Como critérios para a avaliação entre inovação x viabilidade, se pretende usar 

algumas variáveis existentes nos planos como: Taxa de Remuneração do Capital Total 

(TRKT em %), Payback (Anos), Pontuação (Nota) dentre outras. A Figura 13 mostra 

como ficaria o método proposto para se medir o potencial de viabilidade dos planos em 

relação à presença ou não de inovação, baseado no modelo do Termômetro de 

Inovação (Farias et. al., 2014). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Figura 13 Escala de medida de inovação nos planos de negócio 
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Os níveis apresentados no método podem ser explicados da seguinte forma: 

 Sem Inovação: planos desenvolvidos em atividades tradicionais em 

qualquer elo da cadeia do negócio e sem diferencial competitivo; 

 Inovação em Mercado Emergente: planos desenvolvidos em atividades 

em que um mercado em crescimento e tendencialmente inovador pode 

ser explorado como parte do diferencial competitivo; 

 Inovação Presente: planos desenvolvidos em atividades que 

demonstram algum tipo de inovação presente conforme demonstrado no 

modelo de negócios; 

 Inovação com Potencial de Patente: planos desenvolvidos em atividades 

cujo produto é possível a proposta de patente. 

Para se medir a inovação dos planos, serão analisadas as variáveis PAYBACK, 

TRKT, KINV, NOTA e POTENCIAL DE INOVAÇÃO, juntamente com a verificação dos 

elos da cadeia produtiva em que o PN foi proposto, no período de 2003 a 2014, 

utilizando-se as técnicas estatísticas de regressão linear simples, correlação linear de 

Pearson e as técnicas multivariadas de análise de componentes principais (ACP) e 

análise fatorial (AF). 

3.2.3 Análise Estatística 

 As técnicas de análise estatística serão utilizadas com o objetivo de caracterizar 

e explicar o comportamento das variáveis PAYBACK, KINV, TRKT, PRESENÇA DE 

INOVAÇÃO e NOTA, avaliadas em 112 PNs durante o período de 2003 a 2014, 

utilizando a escala de mensuração apresentada na Figura 13 (SI, IME, IP e IPPA). 

 A análise de regressão linear simples busca explicar o relacionamento entre 

duas variáveis através de uma função linear. O modelo que relaciona uma variável 

resposta a ser explicada, 𝑦, com uma variável regressora ou explicativa, 𝑥, pode ser 

escrito como: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖, para 𝑖 = 1, 2, , 𝑛 

em que 𝛽0 é o intercepto, 𝛽1 é o coeficiente angular (𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) da reta e 𝜀𝑖 é o erro 

associado a 𝑦𝑖. Para efeito de inferências, admite-se que 𝜀𝑖 tenha distribuição normal 

de média zero e variância constante, 𝜎2, e que os 𝜀𝑖’s não sejam correlacionados.  
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 Na estimação dos parâmetros da reta, 𝛽0 e 𝛽1, se utiliza conforme Loesch e 

Hoeltgebaum (2012), dentre outros, o Método dos Quadrados Mínimos, a partir de 𝑛 

pares de observações do tipo (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), para 𝑖 = 1, 2, , 𝑛. Para verificar se a relação 

linear entre as variáveis é estatisticamente significativa, testa-se a hipótese de que o 

coeficiente angular da reta é nulo o não, ou seja, testa-se a hipótese: 

𝐻0: 𝛽1 = 0  𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 𝐻𝑎: 𝛽1 ≠ 0 

utilizando a estatística 

𝑡 = 
�̂�1

𝑒.𝑝.(�̂�1)
 

que tem distribuição 𝑡 de Student com (𝑛 − 2) graus de liberdade e onde  

𝑒. 𝑝. (�̂�1) = √
𝑠2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2
𝑖

  e       𝑠2 = 
1

𝑛−2
 ∑ (𝑦𝑖 − �̂�0 − �̂�1𝑥𝑖)𝑖

2
 

A partir do valor da estatística, 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐, compara-se o nível descritivo do teste ou p-valor, 

calculado como 

p-valor = 𝑃(|𝑡| > 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐) 

com o nível de significância adotado, 𝛼 = 5%. Se p-valor < 0,05 rejeita-se 𝐻0 e conclui-

se que a relação linear entre as variáveis é estatisticamente significativa, mas se p-

valor ≥ 0,05, se aceita 𝐻0 como verdadeira e conclui-se que não existe relação linear 

entre as duas variáveis. 

 Conforme Oliveira (2007), Field (2009) e Bruni (2012), dentre outros, para 

quantificar o grau ou a intensidade da relação linear entre duas variáveis é utilizado o 

coeficiente de correlação linear de Pearson, 𝜌(𝑋, 𝑌), que é estimado por: 

𝑟(𝑋, 𝑌) = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

que pode assumir valores entre −1 e 1. O sinal positivo de 𝑟(𝑋, 𝑌) indica que os 

valores de 𝑋 e 𝑌 crescem no mesmo sentido ou que são grandezas diretamente 

proporcionais; já o sinal negativo, indica que os valores 𝑋 e 𝑌 crescem em sentidos 

opostos ou que são grandezas inversamente proporcionais. Um valor 𝑟(𝑋, 𝑌) = 0 

indica que não existe qualquer relação de dependência linear entre as variáveis.  
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 Admitindo que as duas variáveis tenham distribuição normal, para testar: 

𝐻0: 𝜌(𝑋, 𝑌) = 0  (as variáveis 𝑋 e 𝑌 são independentes) 

𝐻1: 𝜌(𝑋, 𝑌) ≠ 0  (as variáveis 𝑋 e 𝑌 são dependentes) 

utiliza-se a estatística  

𝑡 = 
𝑟(𝑋,𝑌)√𝑛−2

√1−𝑟2(𝑋,𝑌)
 

que sob 𝐻0 tem distribuição 𝑡 com 𝑛 − 2  graus de liberdade. A rejeição de 𝐻0 é feita 

comparando-se o p-valor associado ao 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 obtido com os dados e a estatística 

anterior com o nível de significância adotado. 

Ribas e Vieira (2011) afirmam que a análise de componentes principais (ACP) 

é utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados multivariados em um número 

menor de dimensões independentes, buscando combinações lineares das variáveis 

observadas, com o objetivo de reproduzir o máximo da variância original dos dados. 

Para Lattin, Carrol e Green (2011), a ACP permite a reorientação dos dados de modo 

que as primeiras dimensões expliquem o maior número possível de informações 

disponíveis. Com um número pequeno de dimensões é possível explicar a maior parte 

das informações do conjunto de dados. 

 Segundo Manly (2008), a partir de 𝑝 variáveis 𝑋1, 𝑋2, ⋯, 𝑋𝑝 medidas em 𝑛 

indivíduos, busca-se encontrar combinações destas variáveis para produzir novas 

variáveis 𝑍1, 𝑍2,⋯, 𝑍𝑝 que não sejam correlacionados entre si e que descrevam bem 

a variação dos dados originais. Estas variáveis ou índices são chamados 

componentes principais (CP) e podem ser escritos como: 

𝑍𝑖 = 𝑎𝑖1𝑋1+ 𝑎𝑖2𝑋2 + + 𝑎𝑖𝑝𝑋𝑝 

O cálculo dos coeficientes 𝑎𝑖𝑗 envolve encontrar os autovalores e autovetores de uma 

matriz de covariâncias (ou de correlações) entre as variáveis 𝑋𝑖.  

 A falta de correlação entre os 𝑍𝑖´s significa que os CP´s estarão medindo 

diferentes dimensões dos dados e a ordem é tal que  

𝑣𝑎𝑟(𝑍1)  𝑣𝑎𝑟(𝑍2)  ⋯  𝑣𝑎𝑟(𝑍𝑝) 
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em que 𝑣𝑎𝑟(𝑍𝑖) denota a variância de 𝑍𝑖. Espera-se que poucos componentes possam 

explicar a maior parte da variabilidade dos dados iniciais e que os últimos 

componentes tenham variâncias desprezíveis. 

 Já a análise fatorial (AF), segundo Manly (2008), é utilizada com o propósito de 

descrever, se possível, as relações de dependência de um conjunto de variáveis 

iniciais observadas em função de um número menor de variáveis latentes ou 

construtos, que não são observadas diretamente. Entenda-se como construto, uma 

construção mental ou síntese feita a partir da combinação de vários elementos. Cada 

uma dessas variáveis latentes ou construtos (Figura 14) recebe o nome de fator 

(CORRAR et al., 2014, p.74) e espera-se que alguns de seus efeitos apareçam nas 

variáveis que são observadas.  

Figura 14. Análise Fatorial 

 

 

 

 

 

Fonte: Corrar et al. (2014, p.75). 

 Mingoti (2013) informa que, historicamente, os primeiros exemplos do uso da 

AF apareceram nas áreas de Psicologia e Ciências Sociais, na tentativa de identificar 

os fatores relacionados com a inteligência humana e ligá-los, de algum modo, à etnia.  

 A partir da estrutura de dependência existente entre diversas variáveis 

observadas (representada pelas correlações ou covariâncias entre elas) a AF permite 

a criação de um conjunto menor de fatores (variáveis latentes) obtidos como função 

das variáveis originais. É possível saber o quanto cada fator está associado a cada 

variável e o quanto o conjunto de fatores explica da variabilidade geral dos dados 

originais. 

 Segundo Mingoti (2013), existem dois tipos de análise fatorial, a exploratória e 

a confirmatória. A AF exploratória procura encontrar os fatores subjacentes às 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

F1 F2 

Variáveis Latentes 
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variáveis originais amostradas, pois o pesquisador não tem noção de quantos fatores 

fazem parte do modelo e nem o que eles representam. Já na AF confirmatória o 

pesquisador tem o conhecimento de um modelo fatorial hipotético e deseja verificar 

se ele é aplicável ou consistente com os dados amostrais de que dispõe. Mesmo que 

o pesquisador já tenha um modelo hipotético é recomendável que ele também faça 

uma análise fatorial exploratória, para ter uma noção prévia se o número de fatores e 

a sua interpretação são coerentes com seus dados. 

 Os principais métodos usados na obtenção dos fatores são: o Método da 

Máxima Verossimilhança e o método baseado na ACP. O primeiro método supõe que 

as variáveis envolvidas no estudo sigam uma distribuição normal, o que limita a sua 

utilização no estudo de escalas psicológicas de avaliação, por exemplo, já que estas, 

em sua maioria, são compostas por itens cujas respostas (escalas de Likert, Thurstone 

etc.) não podem ser modeladas pela distribuição normal.  

 O segundo método, baseado na ACP, é mais flexível, não necessitando que as 

variáveis envolvidas no estudo tenham distribuição normal. Tecnicamente os fatores 

são obtidos a partir de uma decomposição espectral da matriz de correlação (ou de 

covariâncias). Como resultado dessa decomposição obtém-se as cargas fatoriais, que 

indicam o quanto cada variável está associada a cada fator, e os autovalores 

associados a cada um dos fatores envolvidos. Os autovalores refletem a importância 

do fator. A razão entre um autovalor e a soma das variâncias indica a proporção da 

variabilidade total que é explicada pelo fator. A comunalidade reflete a proporção da 

variância de cada variável que é explicada pelos fatores, sendo calculada como a 

soma dos quadrados das cargas fatoriais. 

 Após a obtenção dos fatores, devem ser calculados os escores fatoriais de 

cada um dos indivíduos em estudo e identificar como eles expressam essas 

características relacionadas aos fatores. Gráficos de dispersão envolvendo os escores 

associados a pares de fatores podem auxiliar na visualização de grupos de indivíduos 

com características semelhantes. 

 A escolha do número de fatores é muito importante em uma AF. Segundo Hair 

et al. (1995) se o pesquisador opta por um número muito reduzido, ele pode não 

identificar estruturas importantes existentes nos dados e, por outro lado, se o número 

é excessivo, ele pode vir a ter problemas de interpretabilidade dos fatores.  
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 Segundo Ribas e Vieira (2011), existem vários critérios que auxiliam na 

determinação do número de fatores que, invariavelmente, quando empregados em 

um mesmo conjunto de dados, pode conduzir a resultados diferentes. Como regra 

geral, o pesquisador deve procurar populações mais simples entre o número de 

fatores, que deve ser o menor possível, e a sua interpretabilidade, sendo comum 

comparar soluções com diferentes números de fatores e fazer a escolha com base no 

bom senso. Os métodos de escolha têm caráter apenas indicativo, não existindo uma 

hierarquia entre eles. 

 A interpretação e nomeação dos fatores de uma AF são atividades complexas 

e estão baseadas nas cargas fatoriais, que expressam as covariâncias (correlações) 

entre cada fator e as variáveis originais. Para facilitar essa interpretação dos fatores 

deve-se marcar em negrito as cargas fatoriais mais altas, evidenciando quais variáveis 

predominam na definição de cada fator. Em geral, a primeira solução fornecida pelos 

programas estatísticos não gera fatores que tenham uma interpretação simples ou 

adequada. Soluções equivalentes a esta solução, mas com maior potencial de 

interpretabilidade, podem ser obtidas por meio de procedimentos de rotação dos 

fatores, como a rotação varimax, dentre outras. 

 Uma AF envolve a estimação de um grande número de parâmetros e para que 

isso seja feito com um mínimo de qualidade, é necessário um tamanho amostral 

relativamente grande em comparação ao número de variáveis envolvidas. Reis (1997, 

p. 274) e Hair et al. (1995, p. 373) sugerem que o número de observações seja de, no 

mínimo, cinco vezes o número de variáveis em estudo, e que, preferencialmente, a 

análise seja feita com pelo menos 100 observações.  

 O sucesso de uma AF está diretamente ligado aos objetivos iniciais do 

pesquisador. Se a intenção é a simples redução do número de variáveis, ela será bem-

sucedida se for possível determinar um pequeno conjunto de fatores interpretáveis 

que consiga explicar uma parte considerável da variabilidade do conjunto original de 

variáveis. 

 As análises estatísticas nesse trabalho foram feitas com o software Minitab, 

sendo que, nos testes de hipótese adotou-se  = 5%, e se utilizou a Análise de 

Componentes Principais (ACP) para obtenção dos fatores na Análise Fatorial (AF) 

juntamente com a rotação varimax para uma melhor distribuição das cargas fatoriais 

por fator. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 115 planos de negócio iniciais (Apêndice A, p.105), 84 (73,04%) são de 

graduandos em Zootecnia, 14 (12,17%) são de graduandos em Medicina 

Veterinária, outros 14 (12,17%) são de graduandos de Engenharia de Biossistemas 

e 3 (2,61%) de pós-graduandos da FZEA, conforme mostra a Figura 15. 

Figura 15. Quantidade de planos de negócios por curso elaborados entre                           
2003 a 2014 na FZEA/USP 

 

Fonte: Própria autoria 

Com a análise minuciosa das informações numéricas disponíveis (Apêndice 

A, p.105) é possível explicar melhor o universo de ideias e identificar as variáveis 

mais relevantes que motivaram a confecção dos planos de negócios pelos egressos 

da FZEA/USP no período em estudo (2003 a 2014). 

Como resultados iniciais, em relação ao Elo da Cadeia que os planos foram 

concebidos, percebe-se (Tabela 10 e Figura 16) que os planos de negócios estão 

mais relacionados ao elo de Serviços (41,7%), de Processamento (27,0%), da 
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Produção (21,7%), de Insumos (7,0%) e por último, ao elo da Distribuição (2,6%) 

(Apêndice B, p.110). Este resultado é decorrente da livre escolha pela busca de uma 

oportunidade, em que o setor de serviços passa a ser um dos mais demandados 

pelos alunos. 

Tabela 10. Distribuição dos planos de negócio nas disciplinas da FZEA/USP por elo da 

cadeia e tipo de inovação no período de 2003 a 2014 

                Insumos            Produção     Processamento   Distribuição        Serviços          Total 

    Ano     SI  IME IP IPPA           SI  IME IP IPPA         SI  IME IP IPPA               SI  IME IP IPPA          SI  IME IP IPPA        SI  IME IP IPPA       

   2003       0  0  0  0           3  1  0  0        0   0  0  0             0  0  0  0              0   1   0  0         3   2   0  0   

   2004       0  0  0  0           3  1  0  0        2   1  0  0             0  1  0  0              0   2   0  0         5   5   0  0 

   2005       0  0  0  0           3  1  0  0        1   1  0  0            0  0  0  0             0   3   0  0         4   5   0  0 

   2006       0  0  0  0          2  0  0  0        0   2  2  0            0  0  0  0             1   3   0  0         3   5   2  0 

   2007       0  0  0  0          0  2  0  0        1   3  0  0            0  0  0  0             0   3   1  0         1   8   1  0 

   2008       0  0  0  0             2  0  0  0        0   1  0  0             0  0  0  0             0   1   0  0         2   2   0  0 

   2009       0  0  0  0          1  0  1  0        0   1  1  0            0  0  0  0             1   4   0  0         2   5   2  0 

   2010       0  0  1  0            2  0  0  1        0   0  3  0            0  1  0  0             0   0   0  0         2   1   4  1 

   2011       0  0  0  0            1  0  0  0        0   4  1  0             0  0  0  0             1   1   2  0         2   5   3  0 

   2012       0  0  2  1          0  1  0  0        0   2  1  0            0  0  0  0             0   2   3  0         0   5   6  1   

   2013       0  0  3  1            0  0  0  0        0   2  1  0             0  1  0  0             0   5   3  1         0   8   7  2 

   2014       0  0  0  0           0  0  0  0        0   0  0  1             0  0  0  0             0   6   4  0         0   6   4  1 

  Total        0  0  6  2              17  6  1  1        4  17 9  1             0  3  0  0             3  31 13  1       24  57 29 5 

      %         7,0%               21,7%                  27,0%                       2,6%                  41,7%             100,0% 

 

     SI – Sem Inovação    IME – Inovação em Mercado Emergente    IP – Inovação Presente 

IPPA – Inovação com Potencial de Patente 

Fonte: Própria autoria 

 É preciso registrar que a identificação da presença ou não da inovação nos 

planos foi realizada pelo autor deste trabalho em conjunto com o docente responsável 

pelas disciplinas. O critério utilizado norteou a adoção de escala empírica que se 

apoiou no modelo recomendado pelo “Termômetro da Inovação” apresentado na 

seção 3.2.2 deste trabalho. 
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Figura 16. Evolução da distribuição dos planos de negócio nas disciplinas da FZEA/USP, por 
elo da cadeia no período de 2003 a 2014 

 

Fonte: Própria autoria 

Relacionando a evolução do número de planos em função do tempo utilizando 

análise de regressão temos a Figura 17.  

Figura 17. Análise de regressão dos planos dos elos da cadeia produtiva  

 
 

 
Fonte: Própria autoria 
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Pode-se perceber que a elaboração de planos relacionados a Serviços 

aumentou a uma taxa de 0,59 planos/ano (p < 0,05; R2 = 43,2%) e os planos 

relacionados à Produção diminuiu a uma taxa de 0,36 planos/ano (p < 0,05; R2 = 

79,0%). Apesar de muito frequentes, os planos relacionados a Processamento não 

apresentaram tendência significativa de aumento (p >0,05), apresentando frequências 

que oscilaram em torno de 2 a 3 planos/ano. Os resultados numéricos das análises 

completas estão no Apêndice C, p.117. 

A tendência mostra o crescimento do número de planos inovadores, sobretudo 

na área de serviços, como um efeito positivo da indução à inovação, que ocorreu a 

partir de 2011. 

Segundo Cohen e Zysman apud Bastos (2008), não é possível dissociar 

serviços e produção. Em decorrência da interação entre os dois setores, a evolução 

dos serviços ganha espaço com o advento das mudanças tecnológicas e a 

necessidade de mão de obra especializada para se gerar riqueza. 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

também aponta que a inserção de empresas no mercado está mais associada ao elo 

de serviços, o que confirma essa tendência de aumento. As empresas dos setores 

primário e secundário utilizam-se de serviços especializados para a produção e, 

portanto, dependem também da eficiência das empresas do setor terciário, que 

conferem fluidez e agregam valor às cadeias de produção e distribuição. 

Com base na Tabela 10, percebe-se que a presença de inovação (IP) 

aumentou sua frequência no período em estudo a uma taxa de 0,58 planos/ano (p 

< 0,05; R2 = 71%) e consequentemente, a ausência de inovação diminuiu a uma taxa 

de 0,38 planos/ano (p < 0,05; R2 = 70%). Já o número de planos propostos para o 

mercado emergente (IME) se manteve constante com um número de 4 a 5 planos por 

ano (p > 0,05; R2 = 0,3%).  O número de planos com potencial de patentes (IPPA) é 

pequeno (sendo cinco no total), aparecendo no ano de 2010 e no período de 2012 a 

2014, estes últimos anos já com a indução à inovação proposta pelo docente. A Figura 

18 mostra o resumo das análises de regressão referente a presença de inovação. Os 

resultados numéricos das análises completas estão no Apêndice C, p.120. 
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Figura 18. Análise de regressão dos planos em relação a inovação  

 

Fonte: Própria autoria 

Nas informações dos planos analisados, também é identificada uma crescente 

preocupação com uma possível Incubação (Figura 19), que aumentou a uma taxa de 

0,8 planos/ano (p < 0,05; R2 = 69.3%) no período em estudo (Apêndice C, p.122). 

Este é um aspecto extremamente importante para a estratégia de sobrevivência das 

novas empresas no mercado competitivo.  

Figura 19. Evolução no número de planos de negócios elaborados nas disciplinas da 
FZEA/USP com possibilidade de serem incubados na UNITEC – (Incubadora de Empresas 

Inovadoras do Agronegócio) entre 2003 a 2014 

 

Fonte: Própria autoria 
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Constata-se que a frequência pela realização de PNs que, potencialmente, 

podem ser incubados aumentou expressivamente nos últimos 4 anos, após a 

intensificação pela adoção de planos inovadores (resultado expresso na avaliação 

final de cada plano). 

Para uma análise mais detalhada dos PNs em relação a existência de inovação, 

os dados referentes aos planos de negócios foram divididos em dois períodos: antes 

da indução a inovação (2003 a 2010) e após a indução a inovação (2011 a 2014). 

No período após a indução a inovação, passou a ser utilizada uma nova escala 

de notas máximas (Figura 13), procurando priorizar os planos de acordo com o grau 

de mensuração (sem inovação – SI, inovação em mercado emergente – IME, inovação 

presente – IP e inovação com potencial de patente - IPPA). 

Escolhidas as variáveis “PAYBACK”, “TRKT”, “KINV”, “NOTA” e potencial de 

“INOVAÇÃO” para análise dos PNs neste trabalho, foi usada a correlação linear de 

Pearson. A Tabela 11 mostra a correlação entre as variáveis “PAYBACK”, “TRKT”, 

“KINV”, “NOTA” e potencial de “INOVAÇÃO” antes da indução a inovação. 

Tabela 11. Correlação linear de Pearson entre as variáveis dos planos realizados no curso de 
Graduação de Zootecnia antes da intensificação da indução à inovação (2003 a 2010) 

                      PAYBACK       TRKT             KINV             NOTA 

TRKT         -0,257 
                 0,044 
 

KINV             0,184      -0,143 
                  0,150       0,268 
 

NOTA              0,018        0,048          -0,065 
                 0,891        0,710             0,611 
 

INOVAÇÃO        -0,114        0,044             0,039             0,243 
                 0,373        0,734             0,760            0,055 
 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson / p-valor 

Fonte: Própria autoria 

Analisando os PNs dos cursos de Graduação, antes da indução à inovação, 

percebe-se que só existem planos referentes ao curso de Zootecnia. Neste sentido, a 

correlação encontrada antes da indução à inovação (Tabela 11) entre as variáveis 

“TRKT” e “PAYBACK” é negativa, baixa (-0,257) e significativa (p-valor = 0,044). A 

correlação encontrada entre a “presença de INOVAÇÃO” e a “NOTA final” é positiva 
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e baixa (0,243) e não significativa (p-valor = 0,055). Após a intensificação para a 

indução à inovação, existe uma ausência de dependência linear entre as variáveis 

“TRKT” e “PAYBACK”, como mostra a Tabela 12. 

Tabela 12. Correlação linear de Pearson entre as variáveis dos planos realizados no curso de 
Zootecnia após a intensificação da indução à inovação (2011 a 2014) 

                      PAYBACK       TRKT             KINV             NOTA 

TRKT         -0,176 
                 0,447 
 

KINV             0,572     -0,266 
                  0,007       0,243 
 

NOTA             -0,132        0,338          -0,086 
                 0,569        0,134             0,709 
 

INOVAÇÃO        -0,029        0,641             0,114             0,556 
                 0,902        0,002             0,622            0,009 
 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson / p-valor 

Fonte: Própria autoria 

A correlação entre as variáveis “KINV” e “PAYBACK” foi positiva (0,572) e 

significativa (p-valor = 0,007) do ponto de vista da análise sobre a eficiência da adoção 

da proposta de valorizar planos com inovação. As variáveis “presença de INOVAÇÃO” 

e “NOTA final” apresentam correlação positiva (0,556) e significativa (p-valor = 0,009). 

Mesmo antes da adoção do processo de intensificação pela indução à inovação, os 

planos com presença de inovação mais acentuada tinham notas maiores. Esta relação 

ficou mais evidente a partir de 2011. Conforme a Tabela 12, aparece uma correlação 

positiva (0,641) e significativa (p-valor = 0,002) entre as variáveis “presença de 

INOVAÇÃO” e “TRKT”, indicando que o processo de indução à inovação funcionou 

bem para mudar o enfoque dos planos que passaram maiores expectativas de retorno 

financeiro com a agregação de valor a partir da maior presença de inovação. 

Utilizando análise de regressão entre as variáveis “NOTA final” e ANO, antes 

da indução à inovação, o resultado mostra que a nota não sofre aumento significativo 

ao longo dos anos, apresentando um coeficiente angular baixo (0,0683), porém não 

significativo (p-valor = 0,245) (Apêndice C, p.124). Após a indução à inovação, 

apresenta-se um aumento significativo de 0,479 pontos ao ano (p-valor = 0,046) 

(Apêndice C, p.125) evidenciando o efeito da metodologia adotada e visualizada na 

escala de mensuração proposta para a melhoria da avaliação dos planos. 
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Após a indução à inovação, ocorre uma alteração de significância na relação 

entre as variáveis conforme a Tabela 13. 

Tabela 13. Correlação linear de Pearson entre as variáveis dos planos elaborados nas 
disciplinas da FZEA/USP para todos os cursos após a intensificação da indução                        

à inovação (2011 a 2014)    

                      PAYBACK       TRKT             KINV             NOTA 

TRKT        -0,319 
                 0,027 
 

KINV             0,260      -0,199 
                  0,075       0,170 
 

NOTA             -0,274        0,152          -0,050 
                 0,059        0,299             0,731 
 

INOVAÇÃO         0,050        0,258            -0,141             0,126 
                 0,734        0,074            0,334            0,388 
 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson / p-valor 

Fonte: Própria autoria 

As variáveis “TRKT” e o “PAYBACK” apresentam correlação negativa média     

(-0,319) e significativa (p-valor = 0,027), e a “NOTA final” e o “PAYBACK” apresentam 

correlação negativa baixa (-0,279) e não significativa (p-valor = 0,059). As variáveis 

“presença de INOVAÇÃO” e “TRKT” apresentam correlação positiva baixa (0,258) e 

não significativa (p-valor = 0,074).  

Analisando a correlação das mesmas variáveis encontradas nos PNs 

desenvolvidos para todos os cursos da FZEA/USP durante o período de 2003 a 2014, 

se obtém os dados da Tabela 14.  

Tabela 14. Correlação linear de Pearson entre as variáveis dos planos elaborados nas 
disciplinas da FZEA/USP para todos os cursos, antes e depois da intensificação da indução à 

inovação (2003 a 2014) 

                      PAYBACK       TRKT             KINV             NOTA 

TRKT         -0,315 
                 0,001 
 

KINV             0,230      -0,188 
                  0,015       0,048 
 

NOTA             -0,063        0,065          -0,048 
                 0,510        0,497             0,616 
 

INOVAÇÃO        -0,144        0,225            -0,076             0,138 
                 0,132        0,018            0,423            0,147 
 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson / p-valor 

Fonte: Própria autoria 
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Conforme a Tabela 14, existe uma correlação entre as variáveis “TRKT” e 

“PAYBACK” negativa baixa (-0,315) e significativa (p-valor = 0,001) e as variáveis 

“KINV” e “TRKT” negativa baixa (-0,188) e significativa (p-valor = 0,048) e a correlação 

entre as variáveis “presença de INOVAÇÃO” e “NOTA” é positiva baixa (0,225) e 

significativa (p-valor = 0,018).   

Existe uma mudança em relação a todos os cursos após a indução à inovação, 

ocorrendo a existência de um número maior de planos relacionados à área de 

serviços. A Figura 20 apresenta a distribuição dos planos por curso de graduação e 

por elo da cadeia, antes e depois da indução à inovação.   

Figura 20. Quantidade de planos elaborados nas disciplinas da FZEA/USP por curso em 
relação aos elos da cadeia antes e depois da intensificação da indução à inovação         

(2003 a 2014) 

 

Fonte: Própria autoria 

A tendência dos planos após a indução à inovação é terem uma maior “TRKT”, 

justificando que os planos com maior grau de inovação estão apresentando maiores 

taxas de retorno financeiro. É justificado ainda que a mensuração de pontuação em 

relação à presença de inovação dependa também da variável “PAYBACK”. 

Utilizando-se o software estatístico Minitab foi feita a Análise de Componentes 

Principais (ACP) e foram encontrados os autovalores, percentuais totais (proporção) 

e percentuais acumulados como é indicado na Tabela 15. 
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Tabela 15. Análise de Componentes Principais para as variáveis selecionadas nos planos 
de negócios das disciplinas da FZEA/USP: (ANO; PAYBACK; TRKT; NOTA; INOVAÇÃO) 

para todos os cursos de graduação 

Período de 2003 a 2014 

Autovalores 1,8728 1,0074 0,9952 0,6766 0,4480 

Proporção  0,375 0,201 0,199 0,135 0,090 

Acumulado  0,375  0,576 0,775  0,910 1,000 

Fonte: Própria autoria 

Para a aplicação da Análise Fatorial (AF) em componentes principais, e com os 

resultados da Tabela 15, envolvendo a proporção acumulada, optou-se pela utilização 

de três fatores que explicam 77,5% da variabilidade total dos dados iniciais. 

Tabela 16. Cargas Fatoriais Rotacionadas e Itens Comuns para as variáveis selecionadas 
nos planos de negócios das disciplinas da FZEA/USP: (ANO; PAYBACK; TRKT; NOTA; 

INOVAÇÃO) para todos os cursos de graduação (2003 a 2014) 

Rotação Varimax 

Variável    Fator1   Fator2   Fator3 Comunalidade 

ANO   0,859  0,175 -0,087  0,776 

PAYBACK    -0,027   -0,844   -0,039    0,715 

TRKT 0,218 0,755 0,012 0,617 

INOVAÇÃO  0,866  0,079 0,152 0,780 

NOTA  0,044 0,040 0,992 0,987 

Variância 1,5392 1,3207  1,0155 3,8754 

% de Var 0,308 0,264  0,203 0,775 

Fonte: Própria autoria 

 Vale salientar que todas as comunalidades da Tabela 16 foram superiores a 

0,60, indicando que os fatores escolhidos explicam mais de 60% da variância de cada 

uma das variáveis selecionadas.  

Através da análise fatorial, o Fator 1 apresentou correlações elevadas em 

relação às variáveis “ANO” (0,859) e “INOVAÇÃO” (0,866). Esse fator pode ser 

considerado como a INCORPORAÇÃO DA INOVAÇÃO pelos planos em relação ao 

tempo, como resposta ao processo de intensificação da indução à inovação praticada 

nos doze anos de trabalho.  

O Fator 2 apresentou correlação negativa elevada com “PAYBACK” (-0,844) e 

correlação positiva elevada com “TRKT” (0,755). Esse fator pode ser considerado 
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como POTENCIAL DE RETORNO do negócio para o empreendedor e para possíveis 

investidores. Quanto maior for a “TRKT”, melhor a expectativa para o negócio, 

resultando na diminuição esperada para o tempo de “PAYBACK”, que expressa a 

quantidade de tempo necessária para a quitação de todos os investimentos de capital. 

O Fator 3 apresentou alta correlação para a variável “NOTA final” (0,992). Esse 

fator pode ser considerado como a EVOLUÇÃO dos planos em relação à inovação 

adotada, potencialmente maior pelo êxito no uso da metodologia de intensificação 

para a adoção de inovação como diferencial competitivo a ser perseguido na 

elaboração dos planos de negócios. A Figura 21 mostra os gráficos de dispersão do 

escore fatorial 2 versus o escore fatorial 1 e escore fatorial 3 versus o escore fatorial 

1. 

Figura 21. Dispersão dos escores fatoriais dos planos de negócios dos cursos de  
graduação da FZEA/USP, com indicação do nível de inovação 

 

Fonte: Própria autoria 

Na Figura 21 (a), os planos SI têm escores negativos no fator 1 confirmando a 

não existência de inovação ao longo tempo. Em relação aos escores do fator 2, pode-

se concluir que os planos SI têm características muito diversas em relação ao 

PAYBACK e TRKT. Os planos IME estão distribuídos em todos os quadrantes do 

Legenda Inovação 
 

   Sem Inovação (SI) 

   Inovação em Mercado 
Emergente (IME) 

   Inovação Presente (IP) 

   Inovação com Potencial 
de Patente (IPPA) 
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gráfico, indicando que têm características muito diversas em relação à presença de 

INOVAÇÂO, PAYBACK e TRKT. Os planos IP e IPPA apresentaram escores positivos 

no fator 1, indicando a presença de INOVAÇÂO em relação ao tempo, de forma mais 

destacada para os planos IPPA, mas também apresentaram características diversas 

em relação ao PAYBACK e TRKT. 

Na Figura 21 (b), não é perceptível uma tendência clara dos escores dos planos 

SI, IME, IP e IPPA no fator 3, visto que apresentam valores positivos ou negativos. 

Proporcionalmente, os planos IP e IPPA apresentam maior número de escores 

positivos neste fator 3 e os planos SI e IME, maior número de escores negativos. 

Quanto aos elos da cadeia, esses estão distribuídos em relação ao grau de inovação 

conforme Figura 22. 

Figura 22. Dispersão dos escores fatoriais dos planos de negócios dos cursos de   
graduação da FZEA/USP, por elo da cadeia produtiva 

 

Fonte: Própria autoria 

Na Figura 22 (a), empresas classificadas como SI, aparecem nos resultados de 

inserção dos planos para os setores de produção, processamento e serviços. 

Empresas tipo IME, aparecem nos setores de produção, processamento, distribuição 

e serviços. Empresas tipo IP, aparecem nos setores de insumos, produção e serviços, 
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e empresas tipo IPPA, aparecem nos setores de produção, insumos, processamento 

e serviços.  

Na Figura 22 (b), para empresas tipo SI, existe uma tendência de diminuição 

de inserção dos planos no setor de processamento e serviços no decorrer dos anos. 

Para empresas tipo IME, existe uma tendência de diminuição de planos no setor de 

distribuição. Para as empresas tipo IP, existe uma tendência de diminuição do setor 

de insumos e de aumento de planos dos setores de processamento e serviços e, 

finalmente, para empresas tipo IPPA, vão aparecer nos setores de produção, insumos, 

processamento e serviços, mostrando inserção mais ampla quanto maior o gradiente 

de inovação constatado. 

No decorrer das análises dos dados fica evidente a diminuição do 

desenvolvimento de planos envolvendo os elos da cadeia de insumos, produção e 

distribuição. Observa-se uma certa estabilidade na quantidade de planos para o elo 

da cadeia de processamento e aumento expressivo do número de planos para o elo 

de serviços, principalmente após a indução à inovação que ocorreu nas disciplinas de 

empreendedorismo da FZEA/USP. A Figura 23 mostra esse efeito no decorrer dos 

anos nos períodos analisados. 

Figura 23. Evolução do número de planos elaborados nas disciplinas da FZEA/USP por elo 
da cadeia produtiva (antes e depois da indução à inovação) no período de 2003 a 2014 

 

Fonte: Própria autoria 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

Com a implantação cada vez mais recorrente de disciplinas envolvendo 

empreendedorismo e inovação nos cursos de graduação de nossas universidades é 

necessário que novas metodologias de mensuração de aprendizagem sejam 

implantadas, estimulando o desenvolvimento das ideias inovadoras nos graduandos 

e possibilitando melhores condições para que se consiga atingir um melhor potencial 

inovador na nova realidade do mundo dos negócios. 

Os resultados obtidos nas disciplinas de empreendedorismo dos cursos de 

Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Biossistemas e Pós-Graduação da 

FZEA/USP comprovaram como a indução à inovação em planos de negócio é eficiente 

no processo ensino-aprendizagem para o mundo dos negócios, podendo ajudar na 

formação de futuros profissionais, identificando variáveis econômicas importantes na 

percepção de inovação nos PNs. Conforme as análises estatísticas desenvolvidas, as 

variáveis “taxa de retorno de capital total” (TRKT), “prazo de retorno do investimento” 

(PAYBACK), “capital investido” (KINV) e “NOTA” se destacam juntamente com o 

“potencial de INOVAÇÃO” (SI, IME, IP, IPPA) nos planos de negócio, uma vez que 

essas variáveis, possibilitam identificar possíveis potenciais de ganhos e riscos que 

possam ocorrer no negócio em análise. 

Através da análise de regressão linear simples nos planos de negócios nos 

cursos de graduação da FZEA/USP, foi identificado um crescimento na elaboração de 

planos no elo serviços, diminuição dos planos relacionados ao elo produção e 

estabilidade na elaboração dos planos relacionados a processamento. Esse resultado 

justifica-se por haver uma interação entre os elos serviços e produção, e pelas 

mudanças tecnológicas e necessidade de mão de obra ocorridos no período. A 

presença de inovação nos PNs aumentou sua frequência no período em estudo, 

principalmente após a indução a inovação (2011), mantendo constante o número de 

planos em inovação em mercado emergente e aparecendo planos com potencial de 

patente no ano de 2010 e no período 2012 a 2014. Foi identificado também nos planos 

analisados no período de 2011 a 2014, aumento no potencial de incubação, uma vez 

que a incubação é essencial para a sobrevivência de uma empresa iniciante no 

mercado e também pelo estímulo pela indução a inovação. 
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Analisando os planos de negócios do curso de Zootecnia em dois períodos, 

antes da indução a inovação (2003 a 2010) e após a indução a inovação (2011 a 

2014), através da correlação linear de Pearson, ficou evidenciado que antes da 

indução à inovação, havia uma correlação baixa entre as variáveis “TRKT” e 

“PAYBACK”, e não significativa entre as variáveis “NOTA” e “INOVAÇÃO”. Após a 

indução a inovação, as variáveis “INOVAÇÃO” e “TRKT”, “INOVAÇÃO” e “NOTA” e 

“KINV” e “PAYBACK”, apresentaram correlação significativa, indicando o efeito 

positivo da indução à inovação e a busca de planos com melhor pontuação na escala 

de mensuração e melhor perspectiva financeira, atingindo planos com escalas de IME, 

IP e IPPA no lugar de planos SI. Através da análise de regressão entre as variáveis 

“NOTA” e “ANO”, no período antes da indução à inovação, a “NOTA” não sofre 

aumento no decorrer dos anos, o que ocorre de forma diferente após a indução à 

inovação, quando os alunos são incentivados a desenvolverem PNs que apresentem 

alguma inovação. 

Uma vez que os planos antes da indução à inovação eram de graduandos do 

curso de Zootecnia, a análise dos planos para todos os cursos após a indução a 

inovação apresenta correlações baixas, porém significativas entre as variáveis “TRKT” 

e “PAYBACK”, “KINV” e “TRKT” e “INOVAÇÃO” e “NOTA”. Isso possibilitou concluir 

que os planos nesse período apresentaram maiores taxas de retorno financeiro e 

consequentemente menores períodos de “PAYBACK”. 

Através de uma análise mais detalhada utilizando Análise de Componentes 

Principais e Análise Fatorial, se conseguiu identificar três fatores que resumem o efeito 

da mensuração da indução à inovação nos planos. O “Fator 1” relacionado 

principalmente com as variáveis “ANO” e “INOVAÇÃO”, mostra o efeito da indução à 

inovação no período de doze anos recebendo o nome de INCORPORAÇÃO DA 

INOVAÇÃO. O “Fator 2” relacionado com as variáveis “PAYBACK “e “TRKT” evidencia 

aspectos de rentabilidade e tempo de retorno, sendo de fundamental importância para 

a tomada de decisão para o empreendedor, recebendo o nome de POTENCIAL DE 

RETORNO. Já o Fator 3 relacionado com a variável “NOTA”, evidencia o efeito 

positivo da metodologia adotada na mensuração da inovação nos planos, como 

diferencial competitivo, recebendo o nome de EVOLUÇÃO. 
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Em relação aos elos da cadeia, os escores fatoriais indicaram que a elaboração 

dos planos envolvendo os elos insumos, produção e distribuição apresentam uma 

queda no decorrer dos anos; os planos relacionados a processamento mantêm uma 

estabilidade e os planos relacionados ao elo de serviços se destacam por 

apresentarem maior facilidade de obtenção de taxas de retorno (TRKT) e por 

apresentarem menor período para o retorno do investimento inicial (PAYBACK). No 

grau de mensuração SI, aparecem planos relacionados aos elos produção, 

processamento e serviços. No grau IME, aparecem planos relacionados aos elos 

produção, processamento, distribuição e serviços. No grau IP, aparecem planos 

relacionados a insumos, produção e serviços e no grau IPPA, aparecem planos 

relacionados a produção, insumos, processamento e serviços. 

As análises estatísticas confirmaram que o método de indução à inovação, 

imposto pelo professor a partir de 2011, influenciou na qualidade das ideias inovativas 

dos planos de negócios, contribuindo dessa maneira como um motivado aprendizado 

da educação empreendedora dos graduandos dos cursos da FZEA/USP.  

Conforme resultados obtidos e a importância do tema, se propõe que, no 

transcorrer dos próximos anos, sejam tabuladas as informações dos planos das novas 

turmas de graduação e pós-graduação da FZEA/USP, a fim de confirmar o efeito 

positivo da indução à inovação no grau de inovação dos PNs desenvolvidos pelos 

alunos, e verificar a possibilidade de aumento do número de empresas incubadas na 

UNITEC, além de monitorar a qualidade do plano de ensino do empreendedorismo 

nas disciplinas que abordam esse tema importante para o desenvolvimento do espírito 

empreendedor dos alunos e o desenvolvimento social com a criação de novas 

empresas e empregos. 
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APÊNDICE A – Planilha de dados dos Planos de Negócios 
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APÊNDICE B – Tabulação dos dados e gráficos no Microsoft Excel 
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APÊNDICE C – Análises estatísticas com o MINITAB® 
 

 

MTB > Name C20 "Contagem1" C21 "Contagem2" C22 "Contagem3" C23 

"Contagem4". 

MTB > Tally 'Curso'; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   Percents; 

SUBC>   CumCounts; 

SUBC>   Store 'Contagem1' - 'Contagem4'. 

  

Contagem de Variáveis Discretas: Curso  

 
Curso  Frequência  Percentual  FreqAcum 

    1          84       73,04        84 

    2          14       12,17        98 

    3          14       12,17       112 

    4           3        2,61       115 

   N=         115 
 

 

MTB > XTabs 'Ano' 'ELO DA CADEIA'; 

SUBC>   Layout 1 1; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   DMissing 'Ano' 'ELO DA CADEIA'. 

  

 

Estatísticas Tabuladas: Ano; ELO DA CADEIA  

 
Linhas: Ano   Colunas: ELO DA CADEIA 

 

         1   2   3  4   5  Todos 

 

2003     0   4   0  0   1      5 

2004     0   4   3  1   2     10 

2005     0   4   2  0   3      9 

2006     0   2   4  0   4     10 

2007     0   2   4  0   4     10 

2008     0   2   1  0   1      4 

2009     0   2   2  0   5      9 

2010     1   3   3  1   0      8 

2011     0   1   5  0   4     10 

2012     3   1   3  0   5     12 

2013     4   0   3  1   9     17 

2014     0   0   1  0  10     11 

Todos    8  25  31  3  48    115 
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MTB > XTabs 'Ano' 'PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU NÃO'; 

SUBC>   Layout 1 1; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   DMissing 'Ano' 'PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU NÃO'. 

  

Estatísticas Tabuladas: Ano; PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU NÃO  

 
Linhas: Ano   Colunas: PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU NÃO 

 

          0   1   2  3  Todos 

 

2003      3   2   0  0      5 

2004      5   5   0  0     10 

2005      4   5   0  0      9 

2006      3   5   2  0     10 

2007      1   8   1  0     10 

2008      2   2   0  0      4 

2009      2   5   2  0      9 

2010      2   1   4  1      8 

2011      2   5   3  0     10 

2012      0   5   6  1     12 

2013      0   8   7  2     17 

2014      0   6   4  1     11 

Todos    24  57  29  5    115 

 

 

MTB > XTabs 'Ano' 'INCUBAÇÃO (SIM OU NÃO)'; 

SUBC>   Layout 1 1; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   DMissing 'Ano' 'INCUBAÇÃO (SIM OU NÃO)'. 

  

Estatísticas Tabuladas: Ano; INCUBAÇÃO (SIM OU NÃO)  

 
Linhas: Ano   Colunas: INCUBAÇÃO (SIM OU NÃO) 

 

          0   1  Todos 

 

2003      5   0      5 

2004     10   0     10 

2005      8   1      9 

2006     10   0     10 

2007      7   3     10 

2008      3   1      4 

2009      7   2      9 

2010      6   2      8 

2011      7   3     10 

2012      3   9     12 

2013      8   9     17 

2014      4   7     11 

Todos    78  37    115 
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TB > XTabs 'Ano' 'ELO DA CADEIA' 'PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU 

NÃO'; 

SUBC>   Layout 1 2; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   DMissing 'Ano' 'ELO DA CADEIA' 'PRESENÇA DE INOVAÇÃO 

OU NÃO'. 

  

Estatísticas Tabuladas: Ano; ELO DA CADEIA; PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU NÃO  

 
Linhas: Ano   Colunas: ELO DA CADEIA / PRESENÇA DE INOVAÇÃO OU 

NÃO 
 

           1             2              3              4              5       Todos 

       0  1  2  3     0  1  2  3    0   1  2  3    0  1  2  3    0   1   2  3 Todos 

 

2003   0  0  0  0     3  1  0  0    0   0  0  0    0  0  0  0    0   1   0  0    5 

2004   0  0  0  0     3  1  0  0    2   1  0  0    0  1  0  0    0   2   0  0   10 

2005   0  0  0  0     3  1  0  0    1   1  0  0    0  0  0  0    0   3   0  0    9 

2006   0  0  0  0     2  0  0  0    0   2  2  0    0  0  0  0    1   3   0  0   10 

2007   0  0  0  0     0  2  0  0    1   3  0  0    0  0  0  0    0   3   1  0   10 

2008   0  0  0  0     2  0  0  0    0   1  0  0    0  0  0  0    0   1   0  0    4 

2009   0  0  0  0     1  0  1  0    0   1  1  0    0  0  0  0    1   4   0  0    9 

2010   0  0  1  0     2  0  0  1    0   0  3  0    0  1  0  0    0   0   0  0    8 

2011   0  0  0  0     1  0  0  0    0   4  1  0    0  0  0  0    1   1   2  0   10 

2012   0  0  2  1     0  1  0  0    0   2  1  0    0  0  0  0    0   2   3  0   12 

2013   0  0  3  1     0  0  0  0    0   2  1  0    0  1  0  0    0   5   3  1   17 

2014   0  0  0  0     0  0  0  0    0   0  0  1    0  0  0  0    0   6   4  0   11 

Todos  0  0  6  2    17  6  1  1    4  17  9  1    0  3  0  0    3  31  13  1  115 

 

MTB > Describe 'INSUMOS'. 

  

Estatísticas Descritivas: INSUMOS  

 
Variável   N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

INSUMOS   12   0  0,667     0,396    1,371   0,000  0,000    

0,000  0,750   4,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'INSUMOS'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

 

 



114 

 

Análise de Regressão: INSUMOS versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

1,19887  30,45%  23,50%     0,00% 

 

 

Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante   -421    201    -2,09    0,063 

ANO        0,210  0,100     2,09    0,063  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

INSUMOS = -421 + 0,210 ANO 

 

 

MTB > Describe 'PRODUÇÃO'. 

  

Estatísticas Descritivas: PRODUÇÃO  

 
Variável   N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

PRODUÇÃO  12   0  2,083     0,417    1,443   0,000  1,000    

2,000  3,750   4,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'PRODUÇÃO'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: PRODUÇÃO versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

       S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

0,661019  80,93%  79,03%    75,12% 
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Coeficientes 

 

Termo         Coef  EP de Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante      725         111     6,53    0,000 

ANO        -0,3601      0,0553    -6,52    0,000  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

PRODUÇÃO = 725 - 0,3601 ANO 

 

MTB > Describe 'PROCESSAMENTO'. 

  

Estatísticas Descritivas: PROCESSAMENTO  

 
Variável     N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

PROCESSAMENTO12  0  2,583    0,417    1,443   0,000  1,250    

3,000  3,750   5,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'PROCESSAMENTO'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: PROCESSAMENTO versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S     R2  R2(aj)  R2(pred) 

1,48814  3,36%   0,00%     0,00% 

 

 

Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante   -145    250    -0,58    0,575 

ANO        0,073  0,124     0,59    0,568  1,00 
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Equação de Regressão 

 

PROCESSAMENTO = -145 + 0,073 ANO 

 

 

MTB > Describe 'DISTRIBUIÇÃO'. 

  

 

Estatísticas Descritivas: DISTRIBUIÇÃO  

 
Variável     N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

DISTRIBUIÇÃO 12 0  0,250     0,131    0,452   0,000  0,000    

0,000  0,750   1,000 

 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'DISTRIBUIÇÃO'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

 

Análise de Regressão: DISTRIBUIÇÃO versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

       S     R2  R2(aj)  R2(pred) 

0,472680  0,70%   0,00%     0,00% 

 

 

Coeficientes 

 

Termo        Coef  EP de Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante   -20,8        79,4    -0,26    0,798 

ANO        0,0105      0,0395     0,27    0,796  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

DISTRIBUIÇÃO = -20,8 + 0,0105 ANO 
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MTB > Describe 'SERVIÇOS'. 

  

Estatísticas Descritivas: SERVIÇOS  

 
Variável   N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

SERVIÇOS  12   0  4,000     0,879    3,045   0,000  1,250    

4,000  5,000  10,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'SERVIÇOS'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: SERVIÇOS versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

2,29472  48,38%  43,21%    27,44% 

 

 

Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante  -1176    385    -3,05    0,012 

ANO        0,587  0,192     3,06    0,012  1,00 

Equação de Regressão 

 

SERVIÇOS = -1176 + 0,587 ANO 

 

 

MTB > Describe 'SEM INOVAÇÃO'. 

  

Estatísticas Descritivas: SEM INOVAÇÃO  

 
Variável     N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

SEM INOVAÇÃO 12 0  2,000     0,461    1,595   0,000  0,250    

2,000  3,000   5,000 
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MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'SEM INOVAÇÃO'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: SEM INOVAÇÃO versus ANO  
Sumário do Modelo 

 

       S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

0,872261  72,83%  70,11%    59,57% 

 

 

Coeficientes 

Termo         Coef  EP de Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante      760         147     5,19    0,000 

ANO        -0,3776      0,0729    -5,18    0,000  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

SEM INOVAÇÃO = 760 - 0,3776 ANO 

 

MTB > Describe 'MERCADO EMERGENTE'. 

  

Estatísticas Descritivas: MERCADO EMERGENTE  

 
Variável         N N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo  Q1    

Mediana  Q3  Máximo 

MERCADO EMERGENTE12 0  4,750  0,629      2,179   1,000  2,750   

5,000 5,750 8,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'MERCADO EMERGENTE'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 
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Análise de Regressão: MERCADO EMERGENTE versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S     R2  R2(aj)  R2(pred) 

2,17576  9,40%   0,34%     0,00% 

 

 

Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante   -367    365    -1,01    0,338 

ANO        0,185  0,182     1,02    0,332  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

MERCADO EMERGENTE = -367 + 0,185 ANO 

 

 

MTB > Describe 'INOVAÇÃO PRESENTE'. 

 

  

Estatísticas Descritivas: INOVAÇÃO PRESENTE  

 
Variável         N  N*  Média EP Média  DesvPad  Mínimo   Q1  

Mediana   Q3  Máximo 

INOVAÇÃO PRESENTE12 0  2,417    0,701    2,429   0,000  0,000  

2,000  4,000  7,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'INOVAÇÃO PRESENTE'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: INOVAÇÃO PRESENTE versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

1,31607  73,32%  70,65%    59,96% 
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Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante  -1156    221    -5,23    0,000 

ANO        0,577  0,110     5,24    0,000  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

INOVAÇÃO PRESENTE = -1156 + 0,577 ANO 

 

 

MTB > Describe 'PATENTE'. 

  

Estatísticas Descritivas: PATENTE  

 
Variável   N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

PATENTE   12   0  0,417     0,193    0,669   0,000  0,000    

0,000  1,000   2,000 

 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'PATENTE'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: PATENTE versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

       S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

0,475140  54,08%  49,49%    31,87% 

 

 

Coeficientes 

 

Termo        Coef  EP de Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante  -273,5        79,8    -3,43    0,006 

ANO        0,1364      0,0397     3,43    0,006  1,00 
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Equação de Regressão 

 

PATENTE = -273,5 + 0,1364 ANO 

 

 

MTB > Describe 'NÃO INCUBADA'. 

 

  

Estatísticas Descritivas: NÃO INCUBADA  

 
Variável     N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

NÃO INCUBADA 12 0  6,500     0,691    2,393   3,000  4,250    

7,000  8,000  10,000 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'NÃO INCUBADA'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

Análise de Regressão: NÃO INCUBADA versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

2,28831  16,88%   8,57%     0,00% 

 

 

Coeficientes 

 

                   EP de 

Termo        Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante     554    384     1,44    0,180 

ANO        -0,273  0,191    -1,43    0,185  1,00 

 

 

Equação de Regressão 

 

NÃO INCUBADA = 554 - 0,273 ANO 
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MTB > Describe 'INCUBADA'. 

  

 

Estatísticas Descritivas: INCUBADA  

 
Variável   N  N*  Média  EP Média  DesvPad  Mínimo     Q1  

Mediana     Q3  Máximo 

INCUBADA  12   0  3,083     0,973    3,370   0,000  0,250    

2,000  6,000   9,000 

 

 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'INCUBADA'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'ANO'; 

SUBC>   Terms ANO; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Rtype 2; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation. 

  

 

Análise de Regressão: INCUBADA versus ANO  

 
Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

1,86631  72,12%  69,33%    60,52% 

 

 

 

Coeficientes 

 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante  -1591    313    -5,08    0,000 

ANO        0,794  0,156     5,09    0,000  1,00 

 

 

 

Equação de Regressão 

 

INCUBADA = -1591 + 0,794 ANO 
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Resultados de: Zootecnia - Antes da indução 

 

 

MTB > Correlation 'Payback*' 'TRKT*' 'KINV*' 'Nota' 

'Inovação'. 

  

 

Correlação: Payback*; TRKT*; KINV*; Nota; Inovação  

 
          Payback*     TRKT*     KINV*      Nota 

TRKT*       -0.257 

             0.044 

 

KINV*        0.184    -0.143 

             0.150     0.268 

 

Nota         0.018     0.048    -0.065 

             0.891     0.710     0.611 

 

Inovação    -0.114     0.044     0.039     0.243 

             0.373     0.734     0.760     0.055 

 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson 

                    Valor-p 

 

Resultados de: Zootecnia - Após a indução 

 

 

MTB >  Correlation 'Payback*' 'TRKT*' 'KINV*' 'Nota' 

'Inovação'. 

  

 

Correlação: Payback*; TRKT*; KINV*; Nota; Inovação  

 
          Payback*     TRKT*     KINV*      Nota 

TRKT*       -0.176 

             0.447 

 

KINV*        0.572    -0.266 

             0.007     0.243 

 

Nota        -0.132     0.338    -0.086 

             0.569     0.134     0.709 

 

Inovação    -0.029     0.641     0.114     0.556 

             0.902     0.002     0.622     0.009 

 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson 

                    Valor-p 
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Resultados de: Zootecnia - antes da indução 

 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'Nota'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'Ano'; 

SUBC>   Terms Ano; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tanova; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation; 

SUBC>   TDiagnostics 0. 

  

Análise de Regressão: Nota versus Ano  

 
Análise de Variância 

 

Fonte              GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Regressão           1     1.455    1.4548     1.38    0.245 

  Ano               1     1.455    1.4548     1.38    0.245 

Erro               61    64.511    1.0576 

  Falta de ajuste   6    24.481    4.0801     5.61    0.000 

  Erro puro        55    40.031    0.7278        *        * 

Total              62    65.966 

 

Sumário do Modelo 

 

      S     R2  R2(aj)  R2(pred) 

1.02838  2.21%   0.60%     0.00% 

 

 

Coeficientes 

 

Termo        Coef  EP de Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante    -128         117    -1.10    0.276 

Ano        0.0683      0.0583     1.17    0.245  1.00 

 

Equação de Regressão 

Nota = -128 + 0.0683 Ano 

 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs.   Nota  Ajuste   Resid  Resid Pad 

   3  6.000   8.448  -2.448      -2.45  R 

  25  6.000   8.653  -2.653      -2.60  R 

  31  6.500   8.653  -2.153      -2.11  R 

 

R  Resíduo grande 
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Resultados de: Zootecnia - Após a indução 

 

Análise de Regressão: Nota versus Ano  

 
Análise de Variância 

Fonte              GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Regressão           1    3.6261    3.6261     4.54    0.046 

  Ano               1    3.6261    3.6261     4.54    0.046 

Erro               19   15.1596    0.7979 

  Falta de ajuste   1    0.7231    0.7231     0.90    0.355 

  Erro puro        18   14.4365    0.8020        *        * 

Total              20   18.7857 

Sumário do Modelo 

       S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

0.893239  19.30%  15.06%     2.79% 

Coeficientes 

                  EP de 

Termo       Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante   -955    452    -2.11    0.048 

Ano        0.479  0.225     2.13    0.046  1.00 

Equação de Regressão 

Nota = -955 + 0.479 Ano 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

Obs.   Nota  Ajuste   Resid  Resid Pad 

  13  7.000   8.831  -1.831      -2.10  R 

R  Resíduo grande 

 

Resultados de: Após indução 

 

MTB > Correlation 'Payback*' 'TRKT*' 'KINV*' 'Nota' 

'Inovação'. 

 

Correlação: Payback*; TRKT*; KINV*; Nota; Inovação  

 
          Payback*     TRKT*     KINV*      Nota 

TRKT*       -0.319 

             0.027 

 

KINV*        0.260    -0.199 

             0.075     0.170 

 

Nota        -0.274     0.152    -0.050 

             0.059     0.299     0.731 

 

Inovação     0.050     0.258    -0.141     0.126 

             0.734     0.074     0.334     0.388 

 

 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson 

                    Valor-p 
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Resultados de: antes e depois da indução a inovação (2003 a 2014) 

 

 

MTB > Correlation 'Payback*' 'TRKT*' 'KINV*' 'Nota' 

'Inovação'. 

 

  

Correlação: Payback*; TRKT*; KINV*; Nota; Inovação  

 
          Payback*     TRKT*     KINV*      Nota 

TRKT*       -0,315 

             0,001 

 

KINV*        0,230    -0,188 

             0,015     0,048 

 

Nota        -0,063     0,065    -0,048 

             0,510     0,497     0,616 

 

Inovação    -0,144     0,225    -0,076     0,138 

             0,132     0,018     0,423     0,147 

 

Conteúdo da Célula: Correlação de Pearson 

                    Valor-p 

 

Resultados de: Sem PG 

 

MTB > Subset; 

SUBC>   Where "'Indução'=0"; 

SUBC>   Name "Sem PG - Antes da Indução"; 

SUBC>   NoMatrices; 

SUBC>   NoConstants; 

SUBC>   Include. 

Subdivisão da worksheet Sem PG - Antes da Indução criada. 

 

MTB > Subset; 

SUBC>   Where "'Indução'=1"; 

SUBC>   Name "Sem PG - Depois da indução"; 

SUBC>   NoMatrices; 

SUBC>   NoConstants; 

SUBC>   Include. 

Subdivisão da worksheet Sem PG - Depois da indução criada. 

 

MTB > PCA 'Ano' 'Payback*' 'TRKT*' 'Nota' 'Inovação'. 

  

Análise de Componentes Principais: Ano; Payback*; TRKT*; Nota; Inovação  

 
Autoanálise (Autovalores e Autovetores) da Matriz de 

Correlação 
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110 casos usados, 2 casos contêm valores faltantes 

 

Autovalores  1.8728  1.0074  0.9952  0.6766  0.4480 

Proporção     0.375   0.201   0.199   0.135   0.090 

Acumulado     0.375   0.576   0.775   0.910   1.000 

 

 

Variável     CP1     CP2     CP3     CP4     CP5 

Ano        0.560   0.344  -0.266  -0.054  -0.703 

Payback*  -0.391   0.649  -0.066   0.649  -0.019 

TRKT*      0.458  -0.472  -0.006   0.749   0.079 

Nota       0.152   0.154   0.961   0.030  -0.169 

Inovação   0.548   0.463  -0.037  -0.116   0.686 

 

MTB > Name c23 "F1" c24 "F2" c25 "F3" 

MTB > Factor 'Ano' 'Payback*' 'TRKT*' 'Inovação' 'Nota'; 

SUBC>   NFactors 3; 

SUBC>   VMax; 

SUBC>   Correlation; 

SUBC>   Scores 'F1' 'F2' 'F3'; 

SUBC>   GScore; 

SUBC>   GLoading. 

  

Análise Fatorial: Ano; Payback*; TRKT*; Inovação; Nota  

 
Análise Fatorial do Componente Principal da Matriz de 

Correlação 

 

 

Cargas Fatoriais Não Rotacionadas e Itens Comuns 

        110 casos usaram 2 casos que contêm valores faltantes 

 

Variável   Fator1  Fator2  Fator3   Comum 

Ano         0.766  -0.345  -0.265   0.776 

Payback*   -0.535  -0.651  -0.066   0.715 

TRKT*       0.627   0.473  -0.006   0.617 

Inovação    0.750  -0.465  -0.037   0.780 

Nota        0.208  -0.155   0.959   0.987 

 

Variância  1.8728  1.0074  0.9952  3.8754 

% de Var    0.375   0.201   0.199   0.775 

 

 

Cargas Fatoriais Rotacionadas e Itens Comuns 

Rotação Varimax 

 

Variável   Fator1  Fator2  Fator3   Comum 

Ano         0.859   0.175  -0.087   0.776 

Payback*   -0.027  -0.844  -0.039   0.715 

TRKT*       0.218   0.755   0.012   0.617 

Inovação    0.866   0.079   0.152   0.780 



128 

 

Nota        0.044   0.040   0.992   0.987 

 

Variância  1.5392  1.3207  1.0155  3.8754 

% de Var    0.308   0.264   0.203   0.775 

 

 

Coeficientes de Escore do Fator 

 

Variável  Fator1  Fator2  Fator3 

Ano        0.578  -0.038  -0.142 

Payback*   0.166  -0.690  -0.002 

TRKT*     -0.009   0.576  -0.032 

Inovação   0.590  -0.128   0.099 

Nota      -0.034  -0.017   0.981 

 

  

Gráfico de dispersão de F2 versus F1 

 

MTB > Plot 'F3'*'F1'; 

SUBC>   Reference 2 0; 

SUBC>   Reference 1 0; 

SUBC>   DatLab 'Elo'; 

SUBC>   Symbol 'Inovação'. 

  

Gráfico de dispersão de F3 versus F1 

 

MTB > Rank 'F1' 'Rank-F1'. 

MTB > Rank 'F2' 'Rank-F2'. 

MTB > Rank 'F3' 'Rank-F3'. 

 

MTB > XPlot 'F2' 'F1'; 

SUBC>   Group 'Elo' 'Inovação'. 

   

Gráfico de dispersão de F2 vs F1 por Elo e Inovação - Relatório Resumo 

 

MTB > XPlot 'F3' 'F1'; 

SUBC>   Group 'Elo' 'Inovação'. 

 

Gráfico de dispersão de F3 vs F1 por Elo e Inovação - Relatório Resumo 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Conteúdo Disciplina: ZAZ 0426 do curso de Zootecnia– 

Empreendedorismo e Projetos no Agronegócio 

 
 

Aulas realizadas nas quintas-feiras das 08h00 às 12h00 
 

PROGRAMA DO CURSO - 2o SEMESTRE 
 

 

ITEM     AULA/ ATIVIDADE 

              
1.     Introdução à Disciplina e apresentação do Programa. 

 
2.      Introdução ao Plano de Negócios. Definição de grupos. 

     
3.      A Motivação e o Perfil do Empreendedor. 
     Exerc. de Leitura – Cap. 1 do “O Segredo de Luísa”. 
 
4.     A Validação de uma Ideia. 
     Exerc. de Leitura – Cap. 2 e 3 do “O Segredo de Luísa”. 
      
5.       O Plano de Negócio. 
     Exerc. de Leitura – Cap. 4 a 6 do “O Segredo de Luísa”. 

    
6.      Análise Econômica de Projetos Agropecuários (1). 
     Entrega do Plano Técnico. Plantão de Dúvidas. 
 
7.       Empreendedorismo e negociação. Exercício 1. 
 
8.       Análise Econômica de Projetos Agropecuários (2). 
     Entrega do Plano de Marketing. Plantão de Dúvidas. 
 
9.       Dinâmica “O céu de outubro”. Exercício. 

 
10.      Análise Econômica dos Projetos (3).  
     Plantão de Dúvidas. 
 
11.      Análise Econômica dos Projetos (4). 

Entrega do Plano de Viabilidade Econômica. 
 
12.      O papel das Incubadoras de Empresas no 

Empreendedorismo. Visita técnica na UNITec. 
 
13.        Prova Final e avaliação da disciplina. 

Entrega dos Planos de Negócio (Final) 
 

14.      Seminários - Grupos 1 a 3 (Maratona) 
      
15.       Seminários - Grupos 4 a 6 (Maratona) 
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LIVRO BASE: 
 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Sextante. Rio de Janeiro. 2008. 300p. 
 
 
BIBLIOGRAFIA DE SUPORTE RECOMENDADA: 

CERTO, S. Administração Moderna. Ed. Pearson Ed. São Paulo. 2003. 592p. 

CHIAVENATO, I. Administração de Empresas. Ed. Makron. São Paulo. 1995. 765p. 

KOTLER, P. Administração de Marketing. Ed. Pearson Ed., São Paulo. 2003. 768p. 

NORONHA, J.F. Projetos Agropecuários. FEALQ. Piracicaba. 1981. 274p. 

 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 

NOTA ITENS PESO 

N1 
N2 
N3 

Participação e Exercícios 
Prova Final 

Plano de Negócio 

0,3 
0,3 
0,4 

MF Média Final 1,0 
 
 

 
PLANO DE NEGÓCIOS: 

 Montagem de Plano de Negócio de uma empresa da área de interesse dos grupos de 

alunos, visando o desenvolvimento de visão empreendedora aos formandos. O 

modelo básico do PN deve seguir o recomendado pelo livro base; 

 Os grupos podem sofrer mudanças em relação à organização do semestre anterior. 

Os grupos devem ter no mínimo 3 e no máximo 5 membros; 

 Os PNs serão avaliados em função de seu grau de inovação como 

condicionantes da nota máxima a ser recebida (plano tradicional = máximo 8,5; 

área emergente = 9,0; com inovação = 9,5; passível de geração de patente = 10,0) 

 Cada grupo deverá entregar o trabalho por escrito e apresentá-lo à turma nos dias 

referentes aos seminários dentro da Maratona do Empreendedorismo no Agronegócio. 
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ANEXO B – Conteúdo Disciplina: ZAZ 1348 Do curso de Medicina Veterinária– 

Fundamentos de Empreendedorismo e Planejamento de Projetos 

 

Aulas realizadas nas quintas-feiras, das 14h00 às 18h00  
 

PROGRAMA DO CURSO - 1o SEMESTRE 
 

ITEM   LOCAL/ AULA/ ATIVIDADE 

              
1.        Introdução à Disciplina e Apresentação do Programa 

Introdução ao Plano de Negócios (PN) 
Definição dos Grupos 

 
2.     Perfil Empreendedor. Noções de Empreendedorismo 
     Exerc. de Leitura  – Cap. 1 e 2 do “O Segredo de Luísa” 
     Regras do Jogo de Empresas 

     
3.     A validação de uma ideia. A importância da inovação 

Exerc. de Leitura  – Cap. 3 e 4 do “O Segredo de Luísa” 
PN: Entrega do Levantamento de Mercado 

 
4.     Exerc. de Leit. – Cap. 5 e 6 do “O Segredo de Luísa” 
     Jogo de Empresas - Início 
      
5.      O papel das Incubadoras de Empresas na economia. 

PN – Entrega do Plano de Marketing  
  

6.   UNICETEX Visita técnica na UNITec 
 
7.      Jogo de Empresas – rodadas 2 e 3 

Apresentação do Projeto Técnico 
            
8.       Análise Econômica de Projetos (1). Exercícios 
     Plantão de Dúvidas 
 
9.      Análise Econômica de Projetos Agropecuários (2) 
     Oportunidades para alavancagem de projetos 

 
10.                Análise Econômica de Projetos Agropecuários (3) 
                Jogo de Empresas – rodadas 4 e 5 
          
11.         Entrega da Análise Econômica dos Projetos. 
      Plantão de dúvidas 
 
12.      Prova Final e avaliação da disciplina 
 
13.       Jogo de Empresas – rodadas finais 

Entrega dos Planos de Negócio (Final) 
 

14.     Seminários - Grupos 1 a 3 (Maratona) 
      
15.      Seminários - Grupos 4 a 6 (Maratona) 
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LIVRO BASE: 
 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Sextante. Rio de Janeiro. 2008. 300p. 
 
BIBLIOGRAFIA DE SUPORTE RECOMENDADA: 

CHIAVENATO, I. Administração de Empresas. Ed. Makron. São Paulo. 1995. 765p. 

MANUAL DO SEBRAE – Jogos de Empresas. 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 

NOTA ITENS PESO 

N1 
N2 
N3 
N4 

Participação e Exercícios 
Prova Final 

Plano de Negócio 
Jogo de Empresas 

0,2 
0,3 
0,3 
0,2 

MF Média Final 1,0 
 
PLANO DE NEGÓCIOS: 

 Montagem de Plano de Negócio de uma empresa da área de interesse dos grupos de 

alunos, visando o desenvolvimento de visão empreendedora aos formandos. Cada 

exercício das etapas parciais do PN representará nota em separado para o grupo. O 

modelo básico do PN deve seguir o recomendado no livro base da disciplina. Os 

grupos devem ter no mínimo 5 e no máximo 7 membros; 

 Os PNs serão avaliados em função de seu grau de inovação como condicionantes da 

nota máxima a ser recebida (plano tradicional = máximo 8,5; área emergente = 9,0; 

com inovação = 9,5; passível de geração de patente = 10,0). 

JOGO DE EMPRESAS: 

 Competição entre empresas (equipes) com um cenário de negócios pré-estabelecido 

em que as mesmas devem estabelecer suas estratégias a fim de liderar o mercado. 

Cada grupo deve ter no mínimo 5 e no máximo 7 pessoas; 

 O grupo deverá receber as instruções na data de 05/03 a fim de se preparar para a 

competição. As instruções devem ser estudadas antes do início do Jogo. Equipes que 

não se prepararem não poderão alegar desconhecimento das regras. Não será 

admitido o uso de planilhas eletrônicas durante o Jogo de Empresas; 

 A nota da equipe no Jogo de Empresas será formatada mediante a sua classificação 

e o seu desempenho em termos de índices a serem formulados pelo professor e que 

levem em conta o grau de endividamento, taxa de retorno e de viabilidade econômica 

de cada empresa/grupo. 

OBS: O cronograma do curso pode sofrer alterações em função de atividades não previstas. 

Caso haja a necessidade de remarcação de datas, essa tarefa será conduzida pelo 

Docente com a anuência da maioria. 
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ANEXO C – Conteúdo Disciplina: ZAZ 1052 -  Engenharia de Biossistemas – 

Gestão, Inovação e Empreendedorismo 

Aulas realizadas nas sextas-feiras, das 10h00 às 12h00  
 

PROGRAMA DO CURSO - 1o SEMESTRE 
 

ITEM   LOCAL/ AULA/ ATIVIDADE 

              
1.      Introdução à Disciplina e Apresentação do Programa 

Introdução ao Plano de Negócios (PN) 
Definição dos Grupos 

 
2.     Perfil Empreendedor. Noções de Empreendedorismo 
     Exerc. de Leitura  – Cap. 1 e 2 do “O Segredo de Luísa” 
          
3.     A validação de uma ideia. A importância da inovação 

Exerc. de Leitura  – Cap. 3 e 4 do “O Segredo de Luísa” 
PN: Entrega do Levantamento de Mercado 

 
4.     Exerc. de Leit. – Cap. 5 e 6 do “O Segredo de Luísa” 
           
5.      O papel das Incubadoras de Empresas na economia. 

PN – Entrega do Plano de Marketing  
  

6.   UNICETEX Visita técnica na UNITec 
 
7.      Apresentação do Projeto Técnico 
            
8.       Análise Econômica de Projetos (1). Exercícios 
     Plantão de Dúvidas 
 
9.      Análise Econômica de Projetos Agropecuários (2) 
     Oportunidades para alavancagem de projetos 

 
10.        Análise Econômica de Projetos Agropecuários (3) 
                Plantão de dúvidas 
          
11.        Entrega da Análise Econômica dos Projetos. 
       
12.      Prova Final e avaliação da disciplina 
 
13.        Entrega dos Planos de Negócio (Final) 

 
14.     Seminários - Grupos 1 a 3 (Maratona) 
      
15.      Seminários - Grupos 4 a 6 (Maratona) 

      
 
LIVRO BASE: 
 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Sextante. Rio de Janeiro. 2008. 300p. 
 
BIBLIOGRAFIA DE SUPORTE RECOMENDADA: 
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CHIAVENATO, I. Administração de Empresas. Ed. Makron. São Paulo. 1995. 765p. 

MANUAL DO SEBRAE – Jogos de Empresas. 

 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 

NOTA ITENS PESO 

N1 
N2 
N3 

 

Participação e Exercícios 
Prova Final 

Plano de Negócio 
 

0,3 
0,3 
0,4 

MF Média Final 1,0 
 
 
 
PLANO DE NEGÓCIOS: 

 Montagem de Plano de Negócio de uma empresa da área de interesse dos grupos de 

alunos, visando o desenvolvimento de visão empreendedora aos formandos. Cada 

exercício das etapas parciais do PN representará nota em separado para o grupo. O 

modelo básico do PN deve seguir o recomendado no livro base da disciplina. Os 

grupos devem ter no mínimo 4 e no máximo 6 membros; 

 Os PNs serão avaliados em função de seu grau de inovação como condicionantes da 

nota máxima a ser recebida (plano tradicional = máximo 8,5; área emergente = 9,0; 

com inovação = 9,5; passível de geração de patente = 10,0) 

 

 

OBS: O cronograma do curso pode sofrer alterações em função de atividades não previstas. 

Caso haja a necessidade de remarcação de datas, essa tarefa será conduzida pelo 

Docente com a anuência da maioria. 
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ANEXO D – Relação da Grade Curricular – Cursos de Zootecnia, Medicina 

Veterinária e Engenharia de Biossistemas 
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ANEXO E – Conteúdo Disciplina: ZAZ 5777 – 1   

Pós-Graduação - Gestão e Empreendedorismo no Agronegócio 

 

Sigla:  ZAZ5777  1 Tipo: POS 

Nome: Gestão e Empreendedorismo no Agronegócio  

Área:  Qualidade e Produtividade Animal (74131) 

 
Datas de aprovação: 

CCP: CPG: 18/08/2005 CoPGr: 

Data de ativação: 18/08/2005 Data de desativação: 28/05/2010 
 
Carga horária: 

Total: 60 h Teórica: 2 h Prática: 2 h Estudos: 2 h 

Créditos: 4 Duração: 10 semanas 

 
 

Objetivos: 

O conjunto de conhecimentos e conceitos reunidos na disciplina de Gestão e 

Empreendedorismo no Agronegócio deverá atender à demanda de informação que o 

profissional necessita para enfrentar o desafio de montagem de uma empresa e a 

capacitação gerencial no mercado de trabalho. Este profissional deve apresentar 

sólida base de conhecimentos científicos além de ser dotado de consciência política 

e visão crítica e global da conjuntura econômica, social e cultural do Brasil e do Mundo 

e que esteja preparado para:  

a) Gerenciar diferentes tipos de atividades ligadas à área do Agribusiness, inseridas 

no contexto micro e macroeconômico, otimizando os recursos disponíveis com o uso 

adequado de soluções técnica, social e economicamente viáveis;  

b) Desenvolver visão empreendedora e proativa, agindo como empresário ou 

profissional autônomo com capacidade de contribuir positivamente para toda a 

sociedade na geração de resultados econômicos e empregos em seu segmento;  

c) Conhecer o processo de elaboração de um plano de negócios de forma profissional 

na gestão de empresas do Agribusiness ou campo de trabalho correlato. 

 

Justificativa: 

Os conhecimentos básicos de Empreendedorismo aliados a princípios básicos de 

administração contribuirão para balizar possíveis tomadas de decisões para o sucesso 
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da gestão, estruturação e mudança organizacional das empresas do setor, além de 

estruturar as ações de planejamento e controle e na administração de recursos 

humanos. Noções de contabilidade e de gestão de custos devem auxiliar diretamente 

o desempenho do futuro profissional, quer seja na condução de seu próprio negócio, 

quer na condução, gerenciamento ou na implantação de programas de qualidade total 

em grandes empresas do segmento. A base do desenvolvimento econômico, 

sobretudo nos países centrais, é alicerçada no surgimento e manutenção da atividade 

empreendedora e na geração de pequenas e médias empresas. Cerca de 70% do PIB 

da totalidade da economia mundial é gerado pelos micro e pequenos empresários que 

se constituem nos grandes empregadores mundiais. No Brasil, o empreendedorismo 

de oportunidade vem crescendo em relação ao de necessidade, fazendo com que o 

ambiente negocial fique crescentemente concorrencial e que se necessite capacitar, 

de forma cada vez mais exigente, os profissionais que estarão assumindo posições 

de tomada de decisão dentro de suas áreas específicas de atuação. 

 

Conteúdo: 

1 O empreendedorismo e o agronegócio: introdução 2 Tipos de negócio e 

oportunidades. 

3 Planejamento estratégico: conceituação. 4 O Plano de Negócios. 

5 O processo de elaboração e de análise, objetivos e estratégias do Plano de 

Negócios.  

6 Plano de ação e administração estratégica: Implementação e controle. 

7 Desenvolvimento de negócios e estratégias de crescimento e marketing.  

8 Administração Estratégica de negócios e as estratégias competitivas. 

9 Avaliação e potencial de lucro do empreendimento. 

10 Estratégias de alavancagem financeira e análise de risco. 

 

Bibliografia: 

ANTUNES, L.M.; ENGEL, A. Manual de Administração Rural. Ed. Agropecuária. 

Guaíba. 1994. 129p.BOM ANGELO, E. Empreendedor Corporativo. Rio de Janeiro, 

Editora Negócio, 2003. 250p.CERTO, S. Administração Moderna. Ed. Pearson Ed. 

São Paulo. 2003. 592p.CHIAVENATO, 

I. Administração de Empresas. Ed. Makron. São Paulo. 1995. 765p.DEGEN, R. O 

Empreendedor. Ed. Makron. São Paulo. 1989. 368p.HOFFMANN, R. et al. 
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Administração da Empresa Agrícola. Ed. Pioneira. São Paulo. 1987. 325p.KOTLER, 

P. Administração de Marketing. Ed. Pearson Ed., São Paulo. 2003. 768p.LEVITT, T. 

Marketing para as Empresas. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1994. 122p.MEGIDO, 

J.L.T. & XAVIER, C. Marketing & Agribusiness. Edit. Atlas. São Paulo. 1994. 

202p.NAISBITT, T. A Era da Informação. Editora da Folha. 1999. 266p.TOFFLER, A. 

A Terceira Onda. Ed. Artenova. Rio de Janeiro, 12a. ed. 2001. 375p. 

 

Forma de avaliação:  

Plano de Negócio. 

 

 

Observação: 

Está prevista a participação de 4 palestrantes externos, como especialistas em alguns 

dos tópicos do conteúdo apresentado para a disciplina. Disciplina passou por 

processo de credenciamento em Reunião da CPG (113ª sessão) realizada em 

18/08/2005. 
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ANEXO F – Conteúdo Disciplina: GIA 5004    

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal 
Disciplina Gia 5004 – Empreendedorismo e Planos de Negócios 

 
Prof. Responsável: Prof. Celso da Costa Carrer 

Colaborador Externo: Prof. Paulo Morais 

Nº DE CRÉDITOS: 4 

Aulas Teóricas: 2       Aulas Práticas, Seminários e Outros: 2    Horas de Estudo: 2      
Duração em Semanas: 10 

 

4o TRIMESTRE  
Aulas aos sábados das 14h00 às 18h00 

 

AULA AULA/ ATIVIDADE LOCAL OBS: 

1 

Introdução e apresentação geral da 

disciplina. O papel das incubadoras de 

empresas na economia e no fomento ao 

empreendedorismo. Visita técnica na 

UNITec (durante a Virada Científica da 

USP) 

Sala ZEB 5 

e UNITec 

14h00-

18h00 

2 

O processo de elaboração e de análise, 

objetivos e estratégias do Plano de 

Negócios. Exercício 1. Organização dos 

grupos. 

Sala Congr. 
14h00-

18h00 

3 

Revisão sobre conceitos de gestão de 

empresas, administração estratégica de 

negócios e estratégias competitivas.  

Sala Congr. 
14h00-

18h00 

4 

Conceitos de custos de produção e 

análise econômica de projetos. 

Estruturação de Planilhas de Custo. 

Sala ZEB 5 
14h00-

18h00 

5 
Análise de investimentos e alternativas de 

captação de recursos. 
Sala ZEB 5 

14h00-

18h00 

6 
Introdução ao Private Equity e Venture 

Capital. 
Sala ZEB 5 

14h00-

18h00 
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7 
Desenvolvimento dos Planos de 

Negócios. 

Atividade 

Extra Sala 
Livre 

8 
Desenvolvimento dos Planos de 

Negócios. 

Atividade 

Extra Sala 
Livre 

9 
1º. Simpósio do Mestrado Profissional: 

Empreendedorismo e Inovação. 

Anfiteatro 

do Campus 

14h00-

18h00 

10 
Avaliação Final da Disciplina. 

Entrega dos Planos de Negócios. 
Sala ZEB 5 

14h00-

18h00 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ABDI. Introdução ao Private Equity e Venture Capital para Empreendedores. Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Estudos em Private Equity e 

Venture Capital. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Brasília, 

2010. 

 

ANDRADE, R. F.; TORKOMIAN, A. L. V. Fatores de Influência na Estruturação de 

Programas de Educação Empreendedora em Instituições de Ensino Superior. 

Londrina, Anais do II Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de 

Pequenas Empresas, EGEPE, 2001. p. 299-311. 

 

DOLABELA, F. O Segredo de Luísa. 1ª Edição. São Paulo: Cultura Editores 

Associados, 2008b. 320 p.  

 

DOLABELA, F. Pedagogia Empreendedora: o ensino de empreendedorismo na 

educação básica, voltado para o desenvolvimento social sustentável. 1ª Edição. São 

Paulo: Editora de Cultura, 2003. 140 p. 

 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Report. Empreendedorismo no Brasil: 2009/ 

Joana Paula Machado e outros. Curitiba: IBQP, 2010 165p. 
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HASHIMOTO, M. O Espírito Empreendedor nas Organizações: aumentando a 

competitividade através do intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva. 2006. 277 

p. 

 

MORAIS, P. R. B. Estruturação de produtos educacionais para  capacitação 

empreendedora: Análise de Múltiplos Casos. 2009. Dissertação de Mestrado, FEARP 

- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

PINCHOT, G.; PELLMAN, R. Intra-empreendedorismo na Prática: um guia de 

inovação nos negócios. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 199 p.  

PLONSKY, G.A.; CARRER, C.C. A inovação tecnológica e a educação para o 

empreendedorismo In: VILELA, S.; LAJOLO, F.M. (Org.) USP 2034: Planejando o 

futuro. São Paulo: EDUSP, 2009. p.107-135. 

 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 

NOTA ITENS PESO 

N1 
N2 
N3 

Avaliação da Disciplina 
Planos de Negócios 

Participação e 
Exercícios 

0,3 
0,4 
0,3 

MF Média Final 1,0 
 
OBS: Cabe lembrar que a ordem dos temas a serem abordados dentro da 

programação da disciplina pode ser alterada conforme conveniência do processo 

ensino/aprendizagem, a critério dos docentes. O cronograma das disciplinas pode 

sofrer alterações em função de atividades não previstas. Caso haja a necessidade de 

remarcação de datas, essa tarefa será conduzida pelos docentes com a anuência da 

maioria. 

Os planos de negócios a serem desenvolvidos dentro da disciplina deverão ser do 

interesse dos grupos de estudantes. A escolha do PN para cada grupo poderá 

contemplar uma experiência própria de um dos membros ou de casos previamente 

escolhidos a serem definidos durante a disciplina. 

 

Desejamos uma produtiva disciplina! 

Sejam bem vindos.   


