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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar como o momento do início da realização de atividades 

de marketing nos primeiros anos de uma empresa impacta no seu desempenho futuro. Para 

atingir o objetivo foi utilizada a base de dados longitudinal do Panel Study of Entrepreneurial 

Dynamics (PSED), que consistiu na aplicação de questionários, via telefone, a 1214 

empreendedores nascentes dos Estados Unidos entre os anos de 2005 e 2011. A análise de 

dados se deu por estatística descritiva e análise de regressão logística, em que as variáveis 

dependentes consideradas como desempenho foram a sobrevivência e a rentabilidade das 

empresas. Como variáveis independentes – atividades de marketing – foram consideradas o 

“diálogo com clientes”, “coleta de informações dos concorrentes”, e “execução de esforços 

promocionais”. Para a análise, foram relacionados o início da realização das atividades de 

marketing no primeiro e no segundo anos da empresa com o desempenho do negócio no 

segundo, terceiro e quarto anos. Como resultados, esta pesquisa mostra que ao longo do 

primeiro ano de funcionamento é o momento ótimo para que o empreendedor inicie diálogos 

com seus clientes, ou seja, que leva a empresa ao melhor desempenho nos anos subsequentes. 

Constatou-se que a execução de esforços promocionais logo no primeiro ano também leva a 

resultados positivos para o negócio, mas não foram encontrados resultados conclusivos sobre 

o momento ótimo para realizar esta ação, bem como para coletar informações dos 

concorrentes. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Processo Empreendedor; Marketing; Desempenho; 

PSED. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze how the moment in which the venture starts using marketing 

activities in its early stages affects its future performance. In order to achieve this goal the 

Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (PSED), which consisted of application of 

questionnaires, via telephone, to 1,214 new entrepreneurs from the United States between the 

years 2005 and 2011. The data analysis was done using descriptive statistics and logistic 

regression analysis in which the dependent variables considered as performance were the 

survival and profitability of companies. The independent variables, marketing activities, were 

“effort to talk with potential clients”; “effort to collect competitors information”, and 

“execution of promotional efforts”. For the analysis, it was related the beginning of 

realization of marketing activities in the first and second years with the new venture’s  

performance in the second, third and fourth years. Results show that the first year is the 

optimal time for entrepreneurs to start talking to consumers, that is, the moment that takes the 

company to perform better in subsequent years. The execution of promotional efforts in the 

first year also leads to positive results for business, but results regarding the optimal moment 

to develop this action and regarding the collection of information about competitors were 

inconclusive.  

 

Key-words: Entrepreneurship; Entrepreneurial process; Marketing; Performance; PSED. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um preceito básico da existência e evolução dos negócios empresariais é que eles 

precisam atuar em um mercado, o qual é formado por clientes que trocam seus recursos 

monetários por produtos ou serviços das empresas. Esta troca reflete no faturamento da 

empresa e, por consequência, em sua evolução. A busca pela presença no mercado é, 

portanto, fundamental para as empresas desde suas fases de vida iniciais, ou seja, desde as 

primeiras atividades empreendedoras dos indivíduos na formação de suas empresas. Devido 

às atividades mercadológicas serem responsáveis pela relação entre empresas e mercado, 

nota-se que o marketing é indissociável da atividade empreendedora (LAM; HARKER, 

2013). Apesar disso, sabe-se que o uso do marketing em empresas nascentes se difere daquele 

praticado pelas grandes organizações (HILLS; HULTMAN, 2013; SOLÉ, 2013). 

Além da impossibilidade de desagregação de empreendedorismo e marketing, autores 

como Bronksbank, Kirby e Taylor (2004), Morrish (2011) e O’Cass (2013), afirmam que as 

práticas de marketing estão relacionadas diretamente com a sobrevivência e desempenho das 

empresas, enquanto Krasnikov e Jayachandran (2008) argumentam que o sucesso no 

gerenciamento do marketing das empresas têm maior impacto em sua performance do que 

outras atividades consideradas essenciais, tais como controle de operações ou 

desenvolvimento de novos produtos e processos. Da mesma forma, estudos de LeBrasseur, 

Zanibbi e Zinger (2003) mostraram indícios de que uma maior atenção do empreendedor a 

aspectos gerenciais nas fases iniciais do negócio levam as empresas a maiores taxas de 

crescimento ao longo de sua evolução. 

Apesar da relevância e da complementariedade das disciplinas de marketing e 

empreendedorismo, poucos estudos (WEBB et al., 2011; LAM; HARKER, 2013) foram 

feitos relacionando os dois temas. Nesse aspecto, há autores que tentaram definir e explorar o 

conceito de marketing empreendedor (e.g. HILLS; HULTMAN; MILES, 2008; MARTIN, 

2009; JONES; ROWLEY, 2011) e outros exploraram o marketing em pequenas empresas 

(e.g. BLANKSON; STOKES, 2002; MCCARTAN-QUINN; CARSON, 2003; SIU; LIU, 

2005), porém o conhecimento ainda é difuso e inconclusivo. 

Uma das deficiências existentes em estudos inseridos na interseção entre marketing e 

empreendedorismo é a utilização da abordagem generalizada, ou seja, que as atividades de 

marketing no empreendedorismo são constantes, independente da indústria a qual a empresa 

pertence ou de sua idade (EGGERS; HANSER; DAVIS, 2012). Porém, classificações do 

processo de criação de empresas em fases descritas por Claryssse e Moray (2004) ou 

Reynolds et al. (2005) apresentam que as empresas possuem características e necessidades 
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diferentes conforme se amadurecem, incluindo o relacionamento com os clientes e as 

atividades de marketing. De fato, Lam e Harker (2013), em um estudo longitudinal 

qualitativo, encontraram que os empreendedores reconhecem que suas empresas realizam as 

atividades de marketing de formas distintas conforme a evolução desses negócios, porém não 

conseguem explicar claramente por que isso ocorre nem fazer uma relação com o 

desempenho das empresas. 

O momento de início da realização de cada tarefa nas empresas pode determinar o seu 

futuro (BIRD; WEST, 1997). Autores como Watson (2007) argumentam que coleta de 

informações dos ambientes internos e externos feita logo nos primeiros anos do negócio 

levam a um melhor desempenho no futuro. Este também é o entendimento difundido por meio 

da abordagem lean startup, que incentiva os empreendedores a entrarem em contato com o 

cliente o mais cedo possível para adaptar seu produto ao que o mercado deseja (RIES, 2011).  

Apesar dos indícios de que a execução de atividades mercadológicas logo no início da 

empresa leva a seu melhor desempenho futuro, não é claro para a literatura qual é o momento 

ótimo para este início. Ou seja, mesmo que autores como Blank (2005) e Ries (2011) 

indiquem que o melhor momento para as empresas fazerem atividades de marketing seja logo 

em seu início e este costume estar se tornando prática em empresas nascentes, ainda não se 

sabe se é o que deve ser feito. Uma das tentativas de estudo neste sentido foi desenvolvido por 

Hopp (2012), onde foi verificado que planos de negócios e ações promocionais que levam a 

melhor desempenho das empresas são aqueles realizados após o diálogo com potenciais 

clientes logo no primeiro ano de empresa. Apesar dos resultados encontrados por Hopp 

(2012) mostrarem a relevância do diálogo com clientes no momento inicial dos novos 

negócios, o autor não apresenta se este é o melhor momento para a realização de tal atividade. 

Diante do exposto, este trabalho procura compreender a relação entre a realização de 

diferentes atividades de marketing nos primeiros anos de empresa e as consequências para seu 

desempenho – aqui tratado como o negócio estar em operação e ter rentabilidade 

(STEFFENS; TERJESEN; DAVIDSSON, 2012) – nos anos seguintes. Esta compreensão 

preenche parte da lacuna observada relacionada a poucos estudos envolvendo marketing e 

empreendedorismo. Assim, a questão de pesquisa deste trabalho é: como a realização de 

atividades de marketing nos primeiros anos do negócio impacta em seu desempenho futuro? 

Para responder esta pergunta, tem-se como objetivo geral do trabalho analisar como o 

momento de início da realização de atividades de marketing ao longo dos primeiros anos de 

um negócio impacta no desempenho das empresas. Os objetivos específicos são: (1) 

identificar o início da realização das atividades de marketing nos novos negócios; e (2) 
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verificar se há relação entre o início da realização de atividades de marketing e o desempenho 

das empresas. 

Este trabalho contribui para a literatura ao avançar as discussões presentes na 

interseção entre marketing e empreendedorismo. Uma vez que a maior parte dos estudos 

relacionados a essas duas áreas são feitos de forma generalista (EGGERS; HANSER; DAVIS, 

2012), esta pesquisa foca nas atividades realizadas especificamente no período inicial das 

empresas. Assim, auxilia a preencher a lacuna da falta de estudos direcionados a negócios 

com características bem específicas, como aquelas de suas fases iniciais, tais como 

indefinição de mercado alvo, vulnerabilidade externa e falta de recursos técnicos ou 

financeiros (LÉVESQUE; SCHADE, 2005; WIDLUND; SHEPERED, 2005). 

No contexto brasileiro, Nassif et al., (2010) identificaram que a maior parte dos 

estudos relacionados a empreendedorismo têm caráter qualitativo. Este trabalho contribui para 

a literatura relacionada a empreendedorismo no Brasil pelo seu caráter quantitativo e, 

também, atende demandas por estudos longitudinais (FAYOLLE; LIÑÁN, 2014). Além 

disso, a pesquisa leva em conta que o empreendedor realiza atividades diferentes no primeiro 

e segundo anos de operação do negócio e, fazendo diferentes combinações do início dessas 

atividades, apresenta o momento ideal para se realizar cada atividade de marketing. 

Gerencialmente, o estudo contribui ao apresentar tanto para o empreendedor quanto 

para agências de fomento e governos o momento ideal para o início de determinadas 

atividades de marketing pelas empresas. Desta forma, as informações aqui apresentadas 

podem ser utilizadas pelos indivíduos ou organizações para auxílio na tomada de decisão 

sobre quais ações tomar ao longo do processo de criação de um novo negócio para que se 

tenha a chance de se atingir melhor desempenho no futuro. 

Esta pesquisa tem caráter longitudinal e utilizou dados do Estudo em Painel da 

Dinâmica Empreendedora (PSED) para sua execução. O PSED é uma das bases de dados 

relacionadas a empreendedorismo que trata do processo empreendedor, ou seja, das atividades 

que são realizadas durante os anos iniciais de um novo negócio. Trata-se de um painel com 

rodadas de entrevistas realizadas entre os anos de 2005 e 2011, nos Estados Unidos, com 

pessoas que estavam iniciando algum tipo de negócio. Em seu primeiro ano, o PSED coletou 

informações de 1214 empreendedores, os quais foram contatados ao longo dos cinco anos 

seguintes para dar prosseguimento à construção do painel. 

O PSED inclui três atividades de marketing: (1) Diálogo com clientes; (2) Coleta de 

informação de concorrentes; e (3) Execução de atividades promocionais, as quais foram 

utilizadas como variáveis independentes para a construção de um modelo econométrico. 
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Foram elaborados dois modelos econométricos logísticos com nove especificações e controle 

diferentes cada, utilizando as informações coletadas ao longo de quatro anos consecutivos 

pelo PSED, com intervalo de 12 meses entre uma e outra coleta. 

Este trabalho está dividido em seis seções, além desta introdução. A seção seguinte, 

fundamentação teórica, apresenta uma discussão teórica acerca dos estágios iniciais da 

empresa e a relação entre marketing e esses estágios. A terceira seção, denominada método, 

mostra os procedimentos metodológicos a serem utilizados para atingir os objetivos do 

trabalho. A quarta seção apresenta os resultados encontrados, enquanto a quinta seção faz a 

análise deste resultado, relacionando-o com a teoria. Finalmente, a sexta seção apresenta as 

considerações finais, incluindo as limitações deste estudo e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O referencial teórico deste trabalho é dividido em três subseções. A primeira, estágios 

iniciais das empresas, apresenta características e atividades realizadas pelas empresas, com 

destaque para seus primeiros anos de vida, expondo diferentes modelos relatados na literatura. 

A segunda subseção se refere à interseção entre marketing no estágio inicial das empresas, 

onde será discutida a literatura referente a marketing em empresas nascentes, a realização de 

atividades de marketing nestes negócios e sua relação com o desempenho. Finalmente, a 

terceira subseção apresenta o PSED, base de dados utilizada para a elaboração deste trabalho. 

 

2.1 ESTÁGIOS INICIAIS DAS EMPRESAS 

 Conforme as empresas surgem e evoluem, ao longo do tempo passam por fases com 

características únicas e distinguíveis entre si (MILLER; FRIESEN, 1984, CHURCHILL; 

LEWIS, 1983). Caracterizar essas fases é uma das formas de se compreender a evolução das 

empresas (LEVIE; LICHTENSTEIN, 2010). Autores como Clarysse e Moray (2004) e 

Reynolds et al. (2005) apresentam modelos conceituais da divisão de fases durante o estágio 

inicial das empresas, chamando-o de processo empreendedor. Outros autores, como Churchill 

e Lewis (1983) e Dodge e Robbins (1992) criaram modelos do ciclo de vida das empresas, os 

quais englobam e caracterizam o estágio inicial do negócio. Este trabalho considera estágio 

inicial do negócio o período compreendido desde o momento da concepção do negócio até a 

sua consolidação (REYNOLDS et al., 2005). 

A literatura relacionada a ciclo de vida e a processo de desenvolvimento de novas 

empresas dão suporte e auxiliam no entendimento dos estudos dinâmicos nas empresas, como 

os que envolvem impactos futuros de atividades realizadas em um determinado momento 

(CHANDLER; HONIG; WIKLUND, 2005), foco de estudo deste trabalho. 

A divisão de fases de acordo com suas características é conceitual, uma vez que a 

transição entre as etapas ocorrem de modo fluido e não necessariamente todas as atividades de 

uma fase se encerram até começar a próxima (BRIXY; STERNBERG; STÜBER, 2012). 

Moroz e Hindle (2011) estudaram 32 modelos que retratam o processo empreendedor das 

empresas e observaram que são altamente fragmentados, enfatizando o contexto nos quais 

foram desenvolvidos. Porém, os autores citam pontos de convergência entre eles, tais como a 

forte relação entre indivíduos e oportunidades; a necessidade de realização; o entendimento 

do contexto no qual a empresa será instalada; e as mudanças do mercado ao longo do tempo – 

que levam os empreendedores e suas empresas a também realizarem modificações em suas 

atividades mercadológicas conforme evoluem. 
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 Por outro lado, em uma análise com 104 modelos de crescimento de empresas 

publicados entre 1962 e 2006, Levie e Lichtenstein (2010) encontraram que, apesar de 

conterem similaridades, não há unidade entre os autores em relação a fases dominantes no 

processo de criação e evolução das empresas, nem da duração de cada uma dessas fases. 

Sendo assim, há indícios de que ainda não foi elaborado um modelo que sintetizasse todos os 

aspectos da evolução dos primeiros anos das empresas de forma generalizada, distinta, 

simples e precisa (MOROZ; HINDLE, 2011). 

Um modelo de ciclo de vida das pequenas empresas com múltiplas fases considerado 

clássico foi elaborado por Churchill e Lewis (1983). Este modelo é constituído por cinco 

fases, enfatizando os problemas e padrões de crescimento em cada uma dessas fases. Para os 

autores, a primeira das pequenas empresas é o de crescimento. Este estágio engloba o 

surgimento da empresa, que tem como dificuldades a obtenção de clientes e a entrega de 

produtos e serviços. Segundo os autores, a principal característica de empresas nesse estágio é 

a onipresença do proprietário, que toma todas as decisões e realiza as principais tarefas. 

 A segunda do modelo de ciclo de vida de Churchill e Lewis (1983) é o de 

sobrevivência. O padrão deste estágio é a empresa já possuir clientes e conseguir satisfazê-

los. De acordo com os autores, o problema encontrado nesta fase não é mais a existência da 

empresa, mas ser lucrativa e manter um equilíbrio entre receitas e despesas. No estágio de 

sobrevivência, a estrutura da empresa ainda é simples, com um número limitado de 

funcionários, que são supervisionados pelo proprietário do negócio. Observa-se que nas duas 

primeiras fases do modelo descrito pelos autores, as ações do proprietário do negócio se 

confundem com as da própria empresa – o negócio passa a se destacar do proprietário a partir 

de sua estabilidade financeira. 

 As empresas que superam a fase de sobrevivência, segundo Churchill e Lewis (1983), 

atingem a fase de sucesso, partindo para sua consolidação, ou seja, indo para um estágio além 

do considerado inicial. As empresas que ultrapassarem a fase de sucesso ainda podem passar 

pelas fases de decolagem e de maturidade de recursos, de acordo com o modelo. A fase de 

sucesso se subdivide em duas: o sucesso desimpedido, no qual a empresa já possui uma 

estabilidade financeira e é relativamente pouco afetada pelas mudanças do ambiente. Nesta 

sub-etapa, a empresa conta com alguns profissionais da área de gestão e é capaz de se manter 

neste estágio por tempo indefinido. Na outra divisão da fase de sucesso, chamado de sucesso 

e crescimento, a empresa também já é consolidada no mercado, porém seus recursos são 

voltados para uma expansão e tomada de riscos. De acordo com Churchill e Lewis (1983), 

nesta sub-etapa as empresas adaptam seus processos e sistemas para o crescimento. 
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A quarta etapa do processo de evolução, chamada de decolagem, seria um avanço da 

etapa de sucesso e crescimento. Nesta etapa, o ambiente interno da empresa é caracterizado 

por questões como a quem o proprietário delegará funções para sustentar o crescimento e 

quais serão as fontes de recursos financeiros para tal. Finalmente, a última fase do ciclo 

descrito por Churchill e Lewis (1983) é a chamada maturidade de recursos. Para os autores, 

esta etapa acontece caso a empresa tenha tido sucesso na etapa anterior, de crescimento. Na 

maturidade de recursos, os principais desafios da empresa são consolidar e controlar os 

ganhos financeiros obtidos com o crescimento e, também, manter as vantagens conhecidas 

das pequenas empresas, como a flexibilidade de resposta ao mercado e vocação 

empreendedora. O Quadro 1 ilustra todo o processo descrito por Churchill e Lewis (1983). 

 
Estágio 1 

Existência 
Estágio 2 

Sobrevivência 

Estágio 3-D 

Sucesso 

desimpedido 

Estágio 3-C 

Sucesso e 

crescimento 

Estágio 4 

Decolagem 

Estágio 5 

Maturidade 

de recursos 

Estilo de 

gestão 

Supervisão 

direta 

Supervisão 

supervisionada 
Funcional Funcional Divisional 

Linhas e 

equipes 

Organograma 

      

Sistemas 

formais 

Não 

existente a 

mínimo 

Mínimo Básico 
Em desenvolvi-

mento 
Maduro Exclusivo 

Estratégia 

majoritária 
Existência Sobrevivência 

Manutenção 

da 

estabilidade e 

status quo 

Captura de 

recursos para 

crescimento 

Crescimento 
Retorno de 

investimento 

Negócio e 

proprietário       

* Círculo menor indica o proprietário. Círculo maior representa o negócio. 

Quadro 1: Modelo de ciclo de vida por Churchill e Lewis 

Fonte: Adaptado de Churchill e Lewis (1983) 

Gartner (1985) apresenta um quadro de análise elaborado conceitualmente que 

descreve a criação de um novo negócio. Segundo o autor, uma empresa surge a partir de 

quatro dimensões inter-relacionadas: (1) o indivíduo, que é a pessoa envolvida em começar o 

novo negócio; (2) a organização, que é o tipo de empresa que se iniciará; (3) o meio, que é o 

ambiente entorno da organização, que irá influenciá-la; e (4) o processo, que envolve as ações 

tomadas pelo indivíduo para começar o novo negócio. 

 Em relação ao processo, Gartner (1985) entende que o empreendedorismo tem um 

aspecto dinâmico, formado por ações do indivíduo até o surgimento da empresa, ou seja, o 

foco deste modelo está na pessoa e não na empresa. Baseado na literatura, o autor identificou 

seis ações realizadas ao longo dos primeiros anos da criação de um novo negócio, as quais 

não ocorrem necessariamente na ordem apresentada no Quadro 2. 
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Processo criação de um novo negócio 

1. O empreendedor encontra uma oportunidade de negócio 

2. O empreendedor acumula recursos 

3. O empreendedor comercializa produtos e serviços 

4. O empreendedor fabrica os produtos 

5. O empreendedor constrói uma organização 

6. O empreendedor responde ao governo e à sociedade 
Quadro 2: Processo da criação de um novo negócio 

Fonte: Adaptado de Gartner (1985) 

 

 Considerando que as atividades são difusas e altamente relacionadas com as outras 

três dimensões apresentadas – indivíduo, organização e meio – Gartner (1985) entende que o 

processo varia de acordo com as características do empreendedor e de aspectos tais como a 

indústria em que a nova empresa se enquadrará.  

Ao estudar a evolução das empresas por meio de equipes empreendedoras, Clarysse e 

Moray (2004) elaboraram um modelo de processo empreendedor constituído por quatro fases. 

O Quadro 3 apresenta uma síntese do modelo. 

Duração média 

Ideia Pré start-up Start-up Pós start-up 

Até 3 anos 1 ano 1 ano Indefinido 

Características 

Planejamento inicial 

e contatos externos 

para compor a 

equipe 

Início da execução 

do plano de 

negócios e 

formação da equipe 

Entrada no 

mercado e 

adaptação do 

plano de negócios 

Desenvolvimento de 

novos produtos e 

busca de novos 

clientes 

Quadro 3: Modelo de processo empreendedor de Clarysse e Moray (2004) 

Fonte: Adaptado de Clarysse e Moray (2004) 

A primeira fase é constituída pela fase da ideia. Neste período, de acordo com os 

autores, os empreendedores fazem o planejamento do que será a empresa e estabelecem 

contatos com prováveis parceiros, tanto externos à organização quanto para compô-la. O final 

desta fase, é marcado pela finalização do plano de negócios, a negociação do capital inicial e 

a formação da equipe empreendedora. 

A segunda fase do modelo de Clarysse e Moray (2004), com duração de cerca de um 

ano, consiste na fase pré start-up, em que os membros que formam a organização iniciam a 

execução do plano de negócios elaborado na fase anterior. Nesta fase, segundo os autores, não 

há uma organização hierárquica entre os indivíduos, podendo haver conflitos em relação ao 

papel de cada um na empresa. A fase seguinte, de empresa nova ou start-up, o negócio se 

volta para o estabelecimento de sua estrutura física e para questões operacionais. Nesta fase, 

para Clarysse e Moray (2004), as empresas podem experimentar a não aceitação de seus 

produtos pelo mercado, ou seja, os consumidores não têm a necessidade daquilo que é 

comercializado pelo negócio. Assim, os focos principais desta fase estão na atração de 
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potenciais clientes, convencendo-os da utilidade dos produtos ou serviços oferecidos pela 

empresa e nos ajustes do planejamento após a entrada efetiva no mercado. 

 Superada a fase de start-up, o modelo de Clarysse e Moray (2004) indica que a 

empresa inicia a fase de consolidação, ou pós-start-up, finalizando os estágios iniciais, na 

qual o foco é dar seguimento e desenvolver o negócio criado previamente. Nesta fase, os 

objetivos das empresas seriam ampliar a base de clientes e desenvolver de novos produtos. 

Borges, Filion e Simard (2008), em sua pesquisa direcionada ao entendimento da 

criação de empresas por jovens, ou seja, por indivíduos com menos de 35 anos, elaboraram 

um modelo do processo empreendedor constituído por quatro fases, apresentado no Quadro 4. 

E
ta

p
a

s 

Iniciação Preparação Lançamento Consolidação 

A
ti

v
id

a
d

es
 

 Identificação da 

oportunidade de 

negócio 

 Reflexão e 

desenvolvimento da 

ideia de negócio 

 Decisão de criar a 

empresa 

 Redação do plano 

de negócios 

 Realização do 

estudo de mercado 

 Mobilização de 

recursos financeiros 

 Constituição da 

equipe empreendedora 

 Constituição legal 

da empresa 

 Organização das 

instalações e dos 

equipamentos 

 Desenvolvimento 

do primeiro produto 

ou serviço 

 Contratação de 

empregados 

 Realização da 

primeira venda 

 Realização das 

atividades de 

promoção e marketing 

 Comercialização de 

produtos e serviços 

 Alcance do ponto 

de equilíbrio 

 Planificação formal 

 Gestão da nova 

empresa 

Quadro 4: Modelo de processo empreendedor por Borges, Filion e Simard (2008) 

Fonte: Borges, Filion e Simard (2008) 

 O modelo apresentado por Borges, Filion e Simard (2008) foi elaborado a partir de 

revisão de literatura. Os autores consideraram um modelo de quatro etapas e descreveram, 

para cada uma, aquelas atividades com maior incidência de relatos em outros modelos 

focados no processo de criação de empresas. Na etapa empírica do estudo, Borges, Filion e 

Simard (2008) constataram que são decorridos, em média, 15 meses entre a decisão de criar a 

empresa e a venda do primeiro produto quando os empreendedores são jovens, enquanto os 

empreendedores com mais de 35 anos demoram em média oito meses. Após a primeira venda, 

segundo o modelo, considera-se que a empresa entra na fase de consolidação. Esta fase é 

formada pelo alcance do ponto de equilíbrio, em média atingido 37 meses após a decisão de 

se criar uma empresa, por atividades de promoção e marketing e pela gestão do novo negócio. 

Apesar de ter-se observado uma média temporal para o alcance do ponto de equilíbrio, os 

autores não delimitam o período de tempo que esta fase ocorre nas empresas. 

 Em 2011 o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em seu relatório global 

elaborado por Kelley, Singer e Herrington (2012), sugere um modelo do processo de evolução 
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das empresas com múltiplas fases, descrito pela primeira vez por Reynolds et al. (2005)  e 

apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Modelo de evolução de empresas de acordo com o GEM 

Fonte: Adaptado de Reynolds et al. (2005) e Kelley, Singer e Herrington (2012) 

 

 Segundo os autores deste modelo, a criação de uma empresa se inicia com os 

empreendedores em potencial, ou seja, com aqueles indivíduos que veem oportunidades no 

ambiente e que acreditam ter capacidades para iniciarem algum tipo de negócio. O ciclo 

continua com a intenção de perseguir as oportunidades identificadas, o que depende de 

coragem em relação ao risco de falha. Este estágio compreende aqueles empreendedores que 

esperam iniciar um novo negócio em até três anos (REYNOLDS et al., 2005). 

A fase seguinte, segundo o modelo, correspondem às “atividades empreendedoras 

iniciais”, que são divididas em duas etapas: os empreendedores nascentes e os 

empreendedores novos. A fase nascente corresponde àqueles empreendedores que formaram a 

empresa a até três meses, enquanto os novos empreendedores são aqueles que possuem uma 

empresa há mais de três meses e há menos de três anos e meio. Após a fase de novos 

empreendedores, as empresas podem seguir por um dos dois caminhos distintos a seguir: o 

primeiro consiste na fase dos empreendedores estabelecidos, o qual compreende aquelas 

empresas que seguem no mercado, com receitas que as permitem sobreviver. O outro 

caminho se refere àquelas empresas que encerraram suas atividades. De acordo com o 

modelo, os empreendedores das empresas que foram fechadas voltarão para a sociedade com 

experiência no empreendedorismo e são capazes de formar novos negócios, realimentando o 

ciclo. 

O Estudo em Painel da Dinâmica Empreendedora (Panel Study of Entrepreneurial 

Dynamics, PSED), realizado com o objetivo de descrever o processo de criação de novos 

negócios, apresenta um modelo que tem como início o indivíduo (REYNOLDS, 2011). Este 

modelo está representado na Figura 2. 
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Figura 2: Processo de criação de novos negócios de acordo com o PSED 

Fonte: Adaptado de Reynolds (2011)   

 

De acordo com o modelo do PSED, algumas pessoas, influenciadas pelo ambiente, 

realizam atividades na direção de criar um novo negócio. Esta fase inicial pode ser 

descontinuada ou pode dar origem a um novo negócio. Conforme evoluem, estas novas 

empresas podem se estabelecer no mercado ou, ocasionalmente, encerrar suas atividades 

(REYNOLDS, 2011). O PSED é composto por uma base de dados que descreve as atividades 

empreendedoras dos indivíduos ao longo do tempo. Tal base será utilizada como fonte de 

dados para este trabalho. 

O Quadro 5 sintetiza as fases dos modelos apresentados nesta fundamentação teórica, 

juntamente com a duração aproximada de cada fase relatada pelos autores, evidenciando 

aquelas fases consideradas como o estágio inicial dos novos negócios. 
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Autores 

Fases do processo de criação de novos negócios e suas durações 

Estágio inicial Estágio de consolidação 

Churchill 

e Lewis 

(1983) 

Existência Sobrevivência 
Sucesso 

desimpedido 

Sucesso e 

crescimento 
Decolagem 

Maturidade de 

recursos 

Não se determina tempo para cada fase 

Gartner 

(1985) 

Encontro da 

oportunidade 

de negócio 

Acúmulo de 

recursos 

Comercialização 

de produtos e 

serviços 

Fabricação 

dos produtos 

Construção 

da empresa 

Resposta ao 

ambiente 

O processo ocorre de forma difusa, não relacionado com fases. 

Clarysse e 

Moray 

(2004) 

Ideia Nascente Nova Consolidada   

3 anos 1 ano 1 ano 
Prazo 

indeterminado 

  

Reynolds 

et al. 

(2005)  

Intenções Nascentes Novos Estabelecidos   

Prazo 

indeterminado 
3 meses 3 anos 

Prazo 

indeterminado 

  

Borges, 

Filion e 

Simard 

(2008) 

Iniciação Preparação Lançamento Consolidação   

Prazo 

indeterminado 
1 ano 2 anos 

Prazo 

indeterminado 

  

Reynolds 

(2011) 

Início Nova empresa Estabelecida Encerramento   

Não se determina tempo para cada fase  

Quadro 5: Síntese de modelos de criação de novos negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se que a literatura apresenta diferentes abordagens para o processo de criação 

de novos negócios, conforme relatado por Levie e Lichtenstein (2010) e Moroz e Hindle 

(2011). Nota-se que o modelo de Churchill e Lewis (1983), por ser relacionado ao ciclo de 

vida da empresa, se inicia já com a existência do novo negócio, mesmo considerando que o 

empreendedor se confunde com a empresa. Modelos como o de Clarysse e Moray (2004) ou 

Borges, Filion e Simard (2008) consideram que as atividades realizadas durante o estágio 

inicial são tomadas pelo empreendedor (e não pela empresa). Ou seja, segundo os autores, 

pode-se considerar as atividades tomadas pelos indivíduos como aquelas realizadas por suas 

empresas, desde que o processo de criação do negócio esteja em seu início. 

Devido à heterogeneidade e a constatação de que novos modelos ainda são lançados, 

Levie e Lichtenstein (2010) sugerem que o processo de criação de novos negócios deve ser 

entendido de forma dinâmica, ou seja, de forma que as empresas sejam capazes de se adaptar 

ao ambiente conforme evoluem e também participar das alterações do ambiente por meio da 

conversão de oportunidades em valor para os clientes. Sendo assim, tais modelos não devem 

ser entendidos como estáticos, com fases pré-determinadas e obrigatórias para as empresas, 

conforme já apresentado por Gartner (1985). Observa-se também que os modelos consideram 

as atividades realizadas pela empresa em fases iniciais como sendo aquelas realizadas pelo 

empreendedor. Desta forma, apesar da compreensão de diversos modelos relacionados ao 

processo de criação de empresas, este trabalho classificará o processo de acordo com o ano de 
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ocorrência das atividades pesquisadas nos dois primeiros anos da empresa, não se limitando 

às fases, características ou espaços temporais de um modelo específico. 

 

2.2 ATIVIDADES NO ESTÁGIO INICIAL DAS EMPRESAS E DESEMPENHO 

Por todo processo de evolução das empresas, há problemas relacionados a marketing 

tais como a manutenção de clientes, a precificação e a avaliação e identificação de mercados 

(DODGE; ROBBINS, 1992). Porém, em cada uma das fases do processo as empresas lidam 

de forma diferente com estas questões. A próxima subseção apresenta e discute o 

entendimento da literatura a respeito atividades realizadas pelo empreendedor no estágio 

inicial das empresas e seu desempenho. Em seguida, mostra como é entendido o marketing 

em empresas nascentes, com uma subseção dedicada à relação entre realização de atividades 

de marketing no estágio inicial das empresas e seu o desempenho, dividida em quatro seções 

menores, seguindo as atividades tratadas neste trabalho: diálogo com clientes; execução de 

esforços promocionais; coleta de informações sobre os concorrentes; e uma síntese dessas 

atividades de marketing. 

 

2.2.1 Realização de atividades no estágio inicial e o desempenho das empresas 

Esta seção apresenta as atividades em geral realizadas pelo empreendedor no estágio 

inicial de suas empresas e qual a relação do início dessas atividades com o desempenho dos 

negócios. O empreendedor realiza atividades no presente em busca da obtenção de resultados 

positivos no futuro. Cada empreendedor, seguindo suas crenças pessoais, tem a liberdade para 

escolher quando iniciará cada ação em seu novo negócio, e faz essa escolha baseado em 

crenças pessoais, esperanças para o futuro, conhecimentos prévios, entre outros (BIRD; 

WEST, 1997). Para atingir os objetivos planejados, os empreendedores passam por tradeoffs, 

ou seja, precisam escolher quais atividades irão executar em detrimento de outras, visto que a 

limitação de recursos não permite que façam tudo aquilo que desejam (LÉVESQUE; 

SCHADE, 2005). 

Muitas estratégias organizacionais são baseadas no tempo de realização de cada tarefa 

e, de forma geral, o início da realização das atividades determina o futuro das empresas, 

incluindo até a sua permanência no mercado ou o seu fracasso (BIRD; WEST, 1997). De 

forma geral, nos anos iniciais dos negócios, os empreendedores tomam decisões no sentido de 

explorar as oportunidades que o mercado oferece e maximizar as chances de a empresa ter 

melhor desempenho futuro (LÉVESQUE; SCHADE, 2005). 
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Widlund e Sheperd (2005) sugerem a empreendedores que enfrentam falta de 

recursos, notadamente nos primeiros anos de empresa, a utilização de ações como a pro 

atividade, experimentação e busca por novas oportunidades para se diferenciarem dos 

competidores e, assim, conseguirem melhores desempenhos. De fato, Vohora, Wright e 

Lockett (2004), em seus estudos com spinoffs universitárias, apresentaram que, no início dos 

negócios, após a validação da ideia, os empreendedores buscam alternativas de mercado e 

melhores formas de alcançar os consumidores. Segundo os autores, nesta fase os 

empreendedores enfrentam problemas devido à falta de clareza sobre qual mercado entrar e o 

que o cliente deseja. 

No que diz respeito às atividades relacionadas a capital social, Watson (2007) estudou 

longitudinalmente a relação entre redes de relacionamento do empreendedor e o desempenho 

das empresas, considerado como sobrevivência, crescimento e retorno sobre investimento.  

Um preceito deste estudo é que, por meio de contatos externos, os empreendedores podem 

suprir a eventual falta de recursos ou de alguma competência entre seus membros internos, 

privação típica de empresas em seus estágios iniciais. Os resultados de Watson (2007) 

sugerem que há relação positiva entre os relacionamentos, tanto formais quanto informais, dos 

empreendedores e a sobrevivência das empresas. Outro resultado encontrado pelo autor é que  

há relação positiva entre o networking e o crescimento dos negócios, o que indica que a coleta 

de informações de mercado é um fator crítico de sucesso para as empresas. 

Sobre o momento ótimo de se construir a rede de relacionamentos, Watson (2007) 

verificou se há diferença para o desempenho das empresas a manutenção de redes de 

relacionamentos no início dos negócios ou em negócios mais maduros. Seus resultados 

indicam que não há diferença significativa na sobrevivência das empresas entre manter redes 

de contato no início do negócio ou em idades avançadas dele, porém constatou-se que aqueles 

empreendedores que têm relacionamentos mais intensos nos primeiros anos de empresa têm 

melhores taxas de sobrevivência no futuro. 

Em seus estudos sobre o tempo ótimo para a formação de equipes empreendedoras, 

Chandler, Honig e Wiklund (2005) verificaram os aspectos das alterações no número de 

sócios ao longo do tempo das empresas recém criadas, em um estudo longitudinal envolvendo 

empresas da Suécia e dos Estados Unidos. Os resultados dos autores apresentaram que, de 

maneira geral, as empresas adicionam membros como sócios em períodos de maior 

instabilidade, como em seu início, em que mercados não estão desenvolvidos e os processos 

não estão claros (CHURCHILL; LEWIS, 1983). O número de sócios inicial das empresas 

impacta na troca dos sócios ao longo do tempo, segundo estudos de Chandler, Honig e 
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Wiklund (2005). Segundo os autores, isso também estaria relacionado às incertezas de 

primeiro ano da empresa em relação às suas necessidades e mesmo em relação às expectativas 

dos indivíduos. Ao relacionar as variações no número de sócios com desempenho, os autores 

encontraram que o acréscimo de novos membros na sociedade nos estágios iniciais das 

empresas tem relação negativa com o desempenho.  

De forma geral, literatura ainda é inconclusiva sobre quais atividades do 

empreendedor determinam melhor desempenho das empresas, fazendo estudos sobre o 

assunto envolvendo vários aspectos da ação empreendedora e apresentando resultados 

fragmentados. Por exemplo, Simpson, Padmore e Newman (2012), por meio de revisão de 

literatura e pesquisas em profundidade, elaboraram um framework com fatores críticos de 

sucesso para pequenas e médias empresas. No trabalho, os autores entenderam que fatores 

externos, incluindo os competidores e clientes, têm grande impacto sobre o que leva uma 

empresa a ter boa performance. Todavia, Simpson, Padmore e Newman (2012) não foram 

capazes de determinar objetivamente quais fatores que levam uma empresa a ter melhor 

desempenho. Segundo os autores, esses fatores dependem da indústria que a empresa está 

presente e de seu contexto. Por exemplo, há indícios de que em lojas de varejo a preocupação 

com preço e qualidade levam as empresas a um melhor desempenho, enquanto os esforços 

promocionais e de vendas são determinantes em empresas de pequeno porte de maneira geral 

(SIMPSON; PADMORE; NEWMAN, 2012). 

Reid e Smith (2000) estudaram uma base de dados elaborada com informações de 150 

empresas ao longo de um período de quatro anos para entender quais atividades levam as 

empresas a um melhor desempenho. Os autores encontraram que apenas escrever um plano de 

negócio nos primeiros anos tem pouca implicação para o negócio. O que levaria a empresa a 

um impacto positivo seria a forma de utilizar o plano elaborado, no sentido de tentar prever o 

futuro e fazer adaptações no período presente (REID; SMITH, 2000; HOPP, 2012).  

Em questionário aplicado com empreendedores, Reid e Smith (2000) buscaram 

entender a atitude de abrir um novo negócio em relação ao mercado, ou seja, analisaram o 

tempo anterior à abertura da empresa. Os autores encontraram que os empreendedores que 

estão abrindo negócios por motivos que não sejam uma orientação para o mercado têm 

chances de sucesso mais baixa do que aqueles empreendedores que observaram uma 

oportunidade no mercado e estão em busca dela. Widlund e Sheperd (2005) mediram a 

relação entre a orientação empreendedora de pequenas empresas e seu desempenho, 

utilizando base de dados longitudinal. Os autores consideraram o crescimento como uma 

proxy para desempenho e orientação empreendedora foi compreendida como características 



 

 28 

do empreendedor tais como pro atividade, tolerância a riscos e busca por inovação. De acordo 

com a pesquisa, os autores notaram relação positiva entre a orientação empreendedora, 

descrita como a criação de novos produtos ou processos com objetivo de explorar as 

atividades de um mercado, e o desempenho das empresas, em especial em ambientes com 

menos recursos disponíveis – caso das empresas em início de operação. 

Em termos de alocação de recursos, Vohora, Wright e Lockett (2004), argumentam 

que definir em qual mercado o negócio irá atuar e, assim, focar os recursos de tempo e 

dinheiro em direção a este mercado é uma das principais decisões que os empreendedores 

devem realizar nos primeiros estágios da empresa que visa sua continuidade. Isso ocorre 

porque, nessas fases iniciais, em que o negócio ainda é frágil, erros como recursos gastos 

indevidamente têm consequências mais graves do que em empresas já consolidadas 

(VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). Assim, os autores indicam a realização de 

atividades típicas do marketing, como a busca de informações com clientes e competidores, 

logo nos primeiros momentos de um negócio para que ele obtenha sucesso futuro. 

O Quadro 6 apresenta uma síntese dos autores que estudaram a relação entre a 

realização de atividades no estágio inicial das empresas e o seu desempenho. 

Autores Objetivos Resultados 

Reid e Smith (2000) 

Entender a relação entre a 

elaboração de um plano de 

negócio e o desempenho 

futuro das empresas 

Somente criar um plano de negócios nos 

primeiros anos não leva impacto à empresa. O 

impacto seria positivo se o plano fosse capaz 

de ser adaptado às dificuldades presentes 

Vohora, Wright e 

Lockett (2004) 

Investigar o 

desenvolvimento de spinoffs 

universitárias 

As chances de sobrevivência das empresas 

aumentam quando o mercado é definido em 

seus estágios iniciais 

Chandler, Honig e 

Wiklund (2005) 

Analisar a mudança no 

número de membros de 

equipes empreendedoras 

O acréscimo de novos membros na equipe 

empreendedora nos estágios iniciais da 

empresa tem relação negativa com 

desempenho 

Widlund e Sheperd 

(2005) 

Analisar a relação entre 

orientação empreendedora e 

desempenho das empresas 

Há relação positiva entre a orientação 

empreendedora e o desempenho das empresas 

Watson (2007) 

Entender se há tempo ótimo 

para o início da construção 

de redes de relacionamentos 

pelo empreendedor 

Não há diferença significativa em relação ao 

momento que as redes são construídas, mas 

em relação à intensidade dessas redes 

Simpson, Padmore e 

Newman (2012) 

Descrever quais são as 

atividades críticas das 

empresas 

Inconclusivos. As atividades dependem da 

indústria e do contexto que as empresas estão 

instaladas 

Quadro 6: Síntese de estudos relacionando atividades das empresas e desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2.2 Marketing no estágio inicial das empresas 

De acordo com a American Marketing Association, marketing envolve as atividades e 

os processos de criação, comunicação, entrega e troca de ofertas que tenham valor para 
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clientes, parceiros e a sociedade em geral (AMA, 2013), sendo esta definição válida para 

empresas de qualquer porte. Porém, estudos têm mostrado que a utilização de marketing em 

empresas nascentes é diferente daquela realizada por grandes organizações ou mesmo 

pequenas empresas já consolidadas no mercado. Isso se deve principalmente ao fato de as 

nascentes possuírem poucos recursos financeiros, falta de capacidade técnica para uma gestão 

mercadológica e indisponibilidade de tempo do proprietário de se dedicar a atividades de 

marketing (SOLÉ, 2013).  

Hills e Hultman (2013) afirmam que, em alguns casos, o marketing realizado pelas 

empresas nascentes é visto como rudimentar e simplório, muitas vezes por se concentrar nas 

decisões do proprietário do negócio. Esta visão é defendida pelos próprios autores utilizando 

uma metáfora: da mesma forma que crianças não são adultos em miniatura, o marketing das 

empresas nascentes não é igual ao das grandes em escala reduzida. De fato, Jones e Rowley 

(2011) constataram que tentativas de adaptação do marketing tradicional, realizado por 

grandes empresas, para a realidade das pequenas ou nascentes não surtiram efeito. Em geral 

com menos recursos, o marketing dos negócios em estágios iniciais pode ser avançado, 

interativo e efetivo (HILLS; HULTMAN, 2013). 

Segundo Boso, Story e Cadogan (2013), a utilização do marketing nas fases iniciais 

dos negócios está relacionada com a capacidade de as empresas conhecerem seus clientes 

(atuais e potenciais), concorrentes e fatores ambientais do mercado com o objetivo de atuar 

com maior eficiência neste ambiente e, assim, garantir sua rentabilidade. Para O’Cass e Sok 

(2014) o marketing é determinante para que as empresas se desenvolvam, incluindo melhores 

serviços prestados aos clientes e comunicação efetiva. Em sua pesquisa, os autores 

encontraram que mesmo aquelas empresas com alto nível de capital social não obtêm o 

sucesso pretendido se não tiver capacidades de marketing em escala adequada. Seguindo a 

mesma linha, Bell (1997) encontrou em seu estudo que um dos maiores problemas na 

expansão de pequenas empresas é a falha na comunicação com os clientes. 

Entre as características do marketing em empresas nascentes está a flexibilidade, 

capacidade de adaptação, orientação para vendas, networking, inovação e criatividade 

(HILLS; KRAUS; SCHULTE, 2010), sendo que essas são algumas de suas vantagens em 

relação a empresas já consolidadas (EGGERS; HANSEN; DAVIS, 2012). Lam e Harker 

(2013) apresentam que a função do marketing é atrair e manter clientes. Ao mesmo tempo, a 

função do empreendedorismo é criar e manter um novo negócio no sentido de gerar lucros. A 

manutenção deste novo negócio depende da atração e retenção de clientes, o que torna o 

empreendedorismo dependente das funções do marketing. 
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O marketing e o empreendedorismo não podem ser separados. Lam e Harker (2013) 

defendem que a distinção feita pela literatura entre estas duas disciplinas é arbitrária e tem 

fins puramente didáticos. Em um argumento simples e direto, os autores afirmam que não é 

possível que uma empresa exista sem atividades de marketing e, da mesma forma, é 

necessário que haja uma empresa para que o marketing seja executado. Além disso, atividades 

como o conhecimento dos concorrentes ou dos clientes, típicas do marketing, e a consequente 

adaptação da empresa às necessidades do mercado, têm impacto na atividade empreendedora 

no sentido de amenizar seus riscos. Ou seja, a consciência de mercado faz que os níveis de 

incerteza intrínsecos às novas empresas diminuam, favorecendo sua perpetuidade (BOSO; 

STORY; CADOGAN, 2013). 

O marketing nas empresas nascentes tem como ator principal o empreendedor 

(HILLS; HULTMAN, 2013; MORRISH, 2011). Além do marketing, ele também é 

responsável por administrar as demais áreas da empresa, como a produção, recursos humanos 

e a financeira (HILLS; HULTMAN, 2013). De fato, as atividades de marketing nos negócios 

em seus estágios iniciais não são realizadas por especialistas, mas pela direção da empresa 

(COVIELLO; BRODIE; MUNRO, 2000). De acordo com Morrish (2011), os 

empreendedores são responsáveis por buscar alternativas criativas e inovadoras relacionadas a 

marketing para se manterem no mercado diante dos menores recursos se comparados às 

grandes empresas. 

As atividades empreendedoras são fundamentais para a criação de mercados – é o 

empreendedor que reconhece e explora as oportunidades, cria as empresas e toma as decisões 

tanto estratégicas quanto operacionais do negócio, as quais afetarão as dinâmicas com o 

mercado (MORRISH, 2011). Tais ações empreendedoras se confundem com atividades de 

marketing, que vão além da análise de mercado, capacitação de vendedores, criação de 

anúncios e orientação para vendas. O marketing também é responsável pela criação e gestão 

de novos produtos, com foco em seu lançamento no mercado (MORRIS; PAUL, 1987; 

HILLS; HULTMAN; MILES, 2008), apesar de que as atividades mercadológicas realizadas 

por empreendedores são, de forma geral, intuitivas, sem planejamento e copiadas daquilo 

realizado por concorrentes ou por grandes empresas (COVIELLO; BRODIE; MUNRO, 

2000). Indo ao encontro do exposto anteriormente, Coviello, Brodie e Munro (2000)  

relataram que as empresas nascentes enfatizam seus produtos ou serviços nas suas atividades 

de marketing. Segundo os autores, entre as atividades de marketing realizadas por esse tipo de 

empresa, o relacionamento com o cliente é o aspecto mais valorizado, com os empresários 

preferindo a comunicação direta com seu cliente ao invés de uma divulgação em massa. 
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Apesar de vários estudos relatarem características gerais do marketing nos negócios, 

há diferenças entre as atividades do marketing conforme o desenvolvimento das empresas 

(HILLS; HULTMAN, 2013). De acordo com Kraus et al. (2012) a maioria dos trabalhos não 

distinguem o marketing feito por novos negócios daquele por empresas já estabelecidas nem 

por suas particularidades ao longo do tempo, em especial em empresas recém criadas. 

 
2.2.2.1 Atividades de marketing 

 O uso de marketing nas empresas pode ser categorizado seguindo as fases da evolução 

do negócio. Geralmente, no estágio inicial das empresas, há a identificação de oportunidade 

para um novo negócio. Em relação ao marketing, esta fase é marcada por pesquisas de 

mercado, em geral informais (STOKES, 2000). Segundo Ucbasaran, Westhead e Wright 

(2008), o indivíduo que busca oportunidades conversa com sua rede de contatos profissionais, 

como clientes e colegas de trabalho, ou pessoais como amigos e colegas de faculdade, além 

de pesquisar publicações em busca de informações que lhe permitam constatar lacunas no 

mercado. Por outro lado, Stokes (2000) defende que, apesar de haver uma pesquisa informal 

com esta rede de contatos e mesmo com outros empresários, o empreendedor, nesta fase de 

identificação de oportunidades, trabalha baseado em seus sentimentos. Desta forma, o 

indivíduo faz um planejamento informal do lançamento de seus produtos no mercado 

baseando-se no que ele acredita que possa ter sucesso, sem possuir provas para isso. 

Um dos erros apontados por Marion e Meyer (2011) em empresas nascentes é que, 

muitas vezes, elas lançam produtos com mais funcionalidades que o mercado está disposto a 

aceitar. Dispender recursos valiosos para a concepção desse tipo de produto pode estar 

relacionado com a Etapa 1 do ciclo de vida descrito por Churchill e Lewis (1983). Como, 

nesta fase, o negócio é confundido com o proprietário, o desenvolvimento de produtos pode 

seguir os caprichos e vontades do dono do negócio. Por não haver sistemas formais de 

controle de custos ou pesquisas de mercado, pode haver um descompasso entre o produzido e 

o que é absorvido pelo mercado. 

Estudos têm demonstrado que a utilização do marketing está relacionada com o 

incremento do desempenho nas pequenas empresas (e.g.: BROCKMAN; JONES; 

BECHERER, 2012; LADO; DUQUE; BASSI, 2013; SOK; O’CASS; SOK, 2013). Por outro 

lado, autores têm divergido em relação à mensuração de performance (STEFFENS; 

TERJESEN; DAVIDSSON, 2012). Enquanto autores como Morgan et al. (2009) avaliam 

performance de forma mais objetiva, utilizando relatórios financeiros das empresas, outros 

acadêmicos como Rawwas e Iyer (2013) utilizam medidas subjetivas tais como a percepção 
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de satisfação dos clientes. 

 Rawwas e Iyer (2013) encontraram resultado semelhante ao pesquisar pequenos 

distribuidores. Segundo os autores, a utilização do marketing explica o melhor desempenho 

dessas empresas, medido neste trabalho como realização das metas traçadas para lucro líquido 

e satisfação e interação sociais. Porém, os autores indicam que a performance das pequenas 

empresas poderiam ser ainda melhores caso adquirissem maiores habilidades mercadológicas 

ao invés de realizarem tarefas do dia-a-dia. Esta visão é compartilhada por Sok, O’Cass e Sok 

(2013) que, após pesquisa realizada com 1000 pequenos negócios do Camboja, sugerem que o 

desempenho dessas empresas pode ser melhorado a partir da preocupação dos gestores com o 

lançamento de novos produtos, melhor atendimento dos clientes e busca constante de novos 

canais de distribuição. 

As três subseções seguintes apresentam as três atividades de marketing utilizadas 

neste trabalho e sua relação com o desempenho das empresas. Para a formulação das 

hipóteses, desempenho será tratado com duas medidas distintas. A primeira medida indica se 

o negócio está em operação, ou seja, se a empresa vendeu algum produto ou serviço em pelo 

menos seis dos doze meses anteriores à pesquisa. A segunda medida se refere à rentabilidade, 

ou seja, se a empresa obteve mais receitas do que despesas em pelo menos seis dos doze 

meses prévios à pesquisa. Estas medidas de desempenho foram utilizadas em trabalhos como 

Steffens; Terjesen e Davidsson (2012) e Hopp (2012) e estão alinhadas com as variáveis de 

desempenho fornecidas pelo PSED. 

As três atividades de marketing foram selecionadas porque são bem explícitas na base 

de dados utilizada neste trabalho – PSED – e foram utilizadas por Hopp (2012) para fazer seu 

trabalho relacionando atividades de marketing nas fases iniciais da empresa e seu 

desempenho. Para reforçar esta escolha, foi observado que autores como Coleman (1988) e 

Watson (2007) consideraram que a coleta de informações sobre o mercado, como o diálogo 

com clientes e coleta de informações dos competidores, é determinante para o desempenho 

das empresas. Além disso, Singh e Kaur (2011) apresentam que os esforços promocionais é a 

parte visível das atividades de marketing para o consumidor, sendo, portanto, uma variável de 

interesse para se medir o desempenho. A quarta subseção a seguir mostra uma síntese das três 

atividades de marketing relatadas. 

 

2.2.2.1.1 Diálogo com clientes 

As preferências dos consumidores são heterogêneas e suas expectativas em relação a 

produtos alteram ao longo do tempo. Entender os desejos e necessidades desses consumidores 
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e atendê-las no tempo que eles esperam leva a efeitos positivos no desempenho das empresas 

(CALANTONE; RANDHAWA; VOORHEES, 2014). Sobre compreender o consumidor, a 

literatura apresenta o conceito de lean startup, um conjunto de princípios criados por Blank 

(2005) e Ries (2011) cuja principal premissa é que uma empresa é criada em condições de 

extrema incerteza e, portanto, a prioridade dos empreendedores deve ser aprender de forma 

mais eficiente possível (KORSGAARD et al., 2015). O conceito de lean startup já foi 

discutido em trabalhos como os de Trimi e Berbegal-Mirabent (2012); Al-Aali e Teece 

(2014); e Korsgaard et al., 2015. Os autores desta abordagem sugerem que, para que uma 

empresa tenha sucesso, os empreendedores devem estar constantemente em contato com 

clientes a fim de melhorar constantemente suas ideias de negócios e produtos, buscando 

efetivamente o que o cliente deseja. Ries (2011) sustenta que o empreendedor precisa 

apresentar versões de seus produtos para potenciais clientes antes que seja feito o lançamento 

no mercado. Por meio da troca de informações com os clientes e aceitação de mudanças, os 

empreendedores então lapidam seus produtos de forma que sejam mais bem aceitos no 

mercado. 

Estudos de Marion e Meyer (2011) mostraram que empresas nascentes no mercado 

tendem a gastar recursos de tempo e dinheiro para que seus primeiros produtos lançados no 

mercado sejam os melhores possíveis. Porém, a pesquisa mostrou que nem sempre um 

produto com o melhor design garante o sucesso econômico em empresas nesta fase do 

processo empreendedor. De fato, segundo os autores, muitos produtos colocados no mercado 

por empresas na fase inicial têm detalhes e funcionalidades que aumentam seu preço e que os 

consumidores não estão dispostos a pagar. Assim, o diálogo com os clientes antes da 

concepção do produto poderia auxiliar no seu sucesso mercadológico (MARION; MEYER, 

2011). 

Em relação ao alinhamento da empresa com o mercado, LeBrasseur, Zanibbi e Zinger 

(2003) encontraram que na fase inicial do negócio, 77% dos empreendedores imaginam, de 

alguma forma, o preço que oferecerão seus produtos ao mercado. A mesma pesquisa mostrou 

que 67% dos empreendedores fazem pesquisas de mercado antes da abertura do negócio. Ou 

seja, o valor encontrado empiricamente vai ao encontro do modelo de proposto por Dodge e 

Robbins (1992), quando afirmam que há uma pesquisa de mercado, mesmo informal (como 

diálogos sem roteiros com potenciais clientes), dos indivíduos antes de iniciarem uma 

empresa.  

Utilizando dados do PSED, Hopp (2012) mostrou que a elaboração de planos de 

negócios feita após o diálogo com prováveis clientes logo no primeiro ano da empresa é 
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relacionado positivamente com a sobrevivência dos novos negócios. Assim, o autor reforça os 

conselhos da abordagem lean startup, os quais indicam que os empreendedores precisam 

conversar com clientes logo no primeiro ano para entender suas necessidades e desejos e, 

assim, serem mais assertivos nos produtos oferecidos por suas empresas. 

Considerando que em seus primeiros meses de vida os empreendedores buscam o 

diálogo com os clientes com o objetivo de entender o mercado e oferecer produtos mais 

próximos do que os consumidores desejam e estão dispostos a pagar, tem-se as duas primeiras 

hipóteses, considerando-se as duas medidas de desempenho a serem utilizadas neste trabalho: 

 

 H1: Empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no 

primeiro ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro. 

H2: Empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no 

primeiro ano de vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro. 

 

2.2.2.1.2 Execução de esforços promocionais 

A execução de esforços promocionais tais como atividades de promoção, 

relacionamento público, vendas ou propaganda é um dos problemas mais frequências no 

início das operações das empresas, em especial devido à falta de habilidades do empreendedor 

para a realização dessas tarefas (DODGE; ROBBINS, 1992). Uma das vantagens de negócios 

geridos pelo empreendedor é o contato direto do proprietário com seu cliente, capaz de 

estabelecer um relacionamento estreito e, assim, permitir a diminuição de investimentos em 

atividades promocionais terceirizadas (STOKES, 2000). Porém, Stokes (2000) afirma que as 

empresas têm dificuldade em conseguir que os empreendedores consigam, por meio deste 

contato, que o indivíduo se torne um cliente cativo do estabelecimento. De fato, em pesquisa 

feita por Dodge e Robbins (1992) em 364 pequenas empresas de indústrias variadas, foi 

identificado que a maioria dos problemas desses negócios estavam relacionados a atividades 

promocionais. 

Em relação à execução de atividades promocionais e o desempenho da empresa, os 

resultados da pesquisa de LeBrasseur, Zanibbi e Zinger (2003) apresentaram que, quanto mais 

o empreendedor se ocupa de tarefas gerenciais, incluindo a gestão mercadológica, nas fases 

nascente da empresa, maior sua tendência ao crescimento nas fases seguintes. 

Lado, Duque e Bassi (2013) estudaram 143 micro e pequenas empresas, dividindo-as 

em conglomerados, e encontraram evidências de que aquelas que mais realizam atividades de 

marketing, tais como promoções de vendas e estratégias de comunicação definidas possuem 
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maior performance, medida no trabalho como lucratividade, vendas, atração e retenção de 

clientes. Assim, os autores indicam que uma maior capacitação referente a marketing para os 

gestores de pequenas empresas, em especial ao marketing de relacionamentos – adequado à 

restrição orçamentária típica das empresas deste porte – levaria a um incremento em suas 

vendas. 

Hopp (2012) utilizou dados do PSED para entender se a elaboração de esforços 

promocionais condicionados à coleta de informações sobre clientes e concorrentes afetam o 

desempenho de empresas nascentes. Por meio de análise de risco, o autor encontrou que 

esforços promocionais são positivamente relacionados com o desempenho das empresas 

apenas naqueles casos em que, antes de se iniciar os esforços promocionais, o empreendedor 

tiver entrado em contato com clientes, coletando informações. Ou seja, os esforços 

promocionais seriam mais eficientes se realizados após a realização de uma primeira atividade 

de marketing (diálogo com clientes). Portanto: 

 

 H3: Empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o primeiro ano 

de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro. 

H4: Empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o primeiro ano 

de vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro. 

 

2.2.2.1.3 Coleta de informação dos concorrentes 

 Os empreendedores buscam informações sobre seus concorrentes, de forma geral, com 

o objetivo de reproduzir as ações de sucesso feitas por outros negócios (COVIELLO; 

BRODIE; MUNRO, 2000), entender o preço dos produtos e serviços praticados no mercado; 

ou para utilizar como forma de comparação da qualidade, materiais, formas de entrega, entre 

outras características, dos produtos oferecidos (LEBRASSEUR, ZANIBBI; ZINGER, 2003). 

Kocak e Abimbola (2009) argumentam que o conhecimento dos concorrentes em 

conjunto com as habilidades internas levam à identificação de oportunidades pelos 

empreendedores. Desta forma, observar os movimentos e a situação dos competidores pode 

levar o empreendedor a ter melhores condições de avaliar o que deve disponibilizar no 

mercado e quais as características desses produtos. 

A coleta de informações do mercado está relacionada ao conhecimento deste mercado 

e à elaboração de planejamento para os novos negócios. Hopp (2012) apresentou, com seus 

estudos, que o entendimento dos concorrentes é vantajoso para aquelas empresas que criam 
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planos de negócios. Assim, o autor sugere que a busca de informações dos concorrentes a fim 

de o empreendedor conhecer o mercado que irá atuar, o que já é oferecido e como é 

disponibilizado pode trazer vantagens no momento da elaboração do plano de negócio e da 

execução de esforços promocionais. Portanto:  

 

 H5: Empreendedores iniciam a coleta de informações sobre os concorrentes no 

primeiro ano de vida  têm maiores chances de estar em operação no futuro. 

H6: Empreendedores que iniciam a coleta de informações sobre os concorrentes 

no primeiro ano de vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro. 

2.2.2.1.4 Síntese das atividades de marketing nos estágios iniciais das empresas 

O Quadro 7 apresenta um modelo do comportamento das atividades de marketing ao 

longo dos anos no estágio inicial das empresas, elaborado a partir da revisão de literatura 

realizada para este trabalho, considerando que o empreendedor é quem realiza estas 

atividades.  

Tempo de vida 

 

 

Atividade 

de marketing 

Até um ano Entre 1 e 2 anos Indeterminado 

Diálogo com clientes 

Difuso devido à não 

definição clara do 

mercado-alvo (DODGE; 

ROBBINS, 1992) 

Interação entre 

proprietário e clientes 

(STOKES, 2000) 

Interação entre 

proprietário e clientes 

(STOKES, 2000) 

Esforços promocionais 

Problemático e 

descoordenado (DODGE; 

ROBBINS, 1992; 

CLARYSSE, MORAY, 

2004) 

Divulgação boca-a-boca 

(STOKES, 2000) 

Divulgação boca-a-boca 

(STOKES, 2000) 

Coleta de informações 

dos competidores 

Relato de amigos sobre 

oportunidades de 

negócios; Pesquisa focada 

no preço dos 

competidores (STOKES, 

2000; LEBRASSEUR, 

ZANIBBI; ZINGER, 

2003) 

Realizada para reproduzir 

ações de sucesso 

(DODGE; ROBBINS, 

1992) 

Verificação de novas 

oportunidades 

(KOCAK; ABIMBOLA, 

2009) 

Quadro 7: Atividades de marketing ao longo do estágio inicial das empresas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 7 divide evolução das empresas em três momentos distintos. Cada uma 

desses momentos é relacionado com três atividades primárias do marketing: (1) diálogo com 

clientes, ou seja, como o empreendedor do novo negócio estabelece relação com o público 

consumidor; (2) coleta de informações dos competidores, que se refere a parte da análise do 

ambiente externo da empresa, especificamente daqueles negócios que concorrem pelos 
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mesmos clientes; e (3) esforços promocionais, que se referem a ações de propaganda e 

relacionamento com o público. Nota-se que, de forma geral, as atividades realizadas no 

primeiro ano da empresa são mais próximas a ajustes de conduta e definição dos planos para o 

futuro (DODGE; ROBBINS, 1992; CLARYSSE; MORAY, 2004). Para este planejamento, é 

necessário que haja um conhecimento do mercado, incluindo potenciais clientes e empresas 

concorrentes. No segundo ano há uma certa estabilidade no que diz respeito a atividades de 

planejamento, sendo o período em que as empresas crescem com maior vigor (STOKES, 

2000). No terceiro ano, algumas questões do início do negócio voltam quando existe a 

possibilidade de expansão da organização, além de uma haver uma certa estabilização em 

questões operacionais (STOKES, 2000; KOCAK; ABIMBOLA, 2009).  

 

2.3 PSED 

Para este trabalho, foi utilizada a base de dados do PSED. O PSED consiste em dois 

projetos de pesquisa longitudinais, coordenados pelo Instituto de Pesquisas Sociais da 

Universidade de Michigan, e tem Paul Reynolds e Richard Curtin como principais 

pesquisadores. O principal objetivo do estudo é apresentar uma descrição compreensiva e 

objetiva do processo de criação de novos negócios. O primeiro projeto, chamado PSED I, 

utilizou uma amostra de empreendedores nascentes dos Estados Unidos identificados entre os 

anos de 1998 e 2000 e contatados por três vezes ao longo dos quatro anos seguintes. Baseado 

no PSED I, outros estudos longitudinais semelhantes a ele foram feitos em países como 

Canadá, Holanda, Noruega e Suécia. 

Em 2005, nos Estados Unidos, após melhorias a partir da experiência com o PSED I e 

de estudos longitudinais em 138 países pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), foi 

iniciado o PSED II, programa cujos dados serão utilizados nesta pesquisa.. 

 O PSED II (identificado de agora em diante apenas como “PSED”) é composto por 

três fases. Na primeira fase, uma empresa de pesquisas foi contratada para entrevistar e 

identificar adultos que estivessem no processo de criação de um novo negócio. Esta pesquisa 

inicial ocorreu entre outubro de 2005 e janeiro de 2006, nos Estados Unidos. No PSED, foram 

contatadas, via telefone, 31845 adultos moradores nos Estados Unidos e, em averiguações de 

cerca de dois minutos, foram identificados 1214 empreendedores nascentes que aceitaram, de 

forma voluntária, participar do estudo (taxa de aceitação de 87%). Para o estudo, um 

empreendedor nascente é definido como uma pessoa que: (1) considera-se participante do 

processo de criação de uma empresa; (2) esteja engajado em algum comportamento para 

implementar uma nova empresa; (3) espera ser dono de parte ou da totalidade de uma nova 
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empresa; e (4) o novo negócio ainda não iniciou suas operações (REYNOLDS; CURTIN, 

2008). 

Ao mesmo tempo que uma empresa de pesquisas particular fazia a busca de 

empreendedores nascentes, pesquisadores da Universidade de Michigan já iniciavam a 

segunda fase da pesquisa com aqueles empreendedores que aceitaram a participação. A 

segunda fase consistiu em entrevistas via telefone com cerca de 60 minutos de duração com 

cada um dos empreendedores nascentes identificados na fase anterior. Estas entrevistas 

abrangiam assuntos como a natureza do novo negócio, atividades implementadas, possíveis 

registros de empresa, avaliações do contexto feitas pelo empreendedor, estratégias 

competitivas e expectativas de crescimento, detalhes sobre motivação, perspectivas, 

competências, e contexto de vida e de família do empreendedor. 

A terceira fase do PSED consistiu em entrevistas de follow-up. Também por telefone, 

essas entrevistas tiveram duração de 60 minutos e ocorreram após 52 semanas (um ano), 104 

semanas (dois anos) – e assim por diante – da primeira entrevista. Cada nova rodada de 

entrevista, ano após ano, é chamada de “onda” pelos criadores do PSED. Então, a onda A 

ocorreu entre os anos de 2005 e 2006, a onda B ocorreu entre 2006 e 2007, e assim 

sucessivamente, até a onda F, última rodada de pesquisas, ocorrida em entre outubro de 2010 

e março de 2011. 

O número de respondentes em cada onda, bem como as taxas de resposta das 

entrevistas de follow-up são apresentadas no Quadro 8. 

Onda Período da pesquisa 
Número de 

respondentes (n) 

Taxa de resposta em 

relação à onda 

anterior 

A 
Outubro/2005 a 

Março/2006 
1214 - 

B 
Outubro/2006 a 

Março/2007 
972 80% 

C 
Outubro/2007 a 

Março/2008 
746 77% 

D 
Outubro/2008 a 

Março/2009 
527 71% 

E 
Outubro/2009 a 

Março/2010 
435 83% 

F 
Outubro/2010 a 

Março/2011 
375 86% 

Quadro 8: Número de respondentes em cada onda do PSED 

Fonte: Dados da pesquisa 

O Quadro 9 apresenta algumas pesquisas feitas utilizando diferentes versões do PSED, 

incluindo seus objetivos, métodos, variáveis consideradas e resultados encontrados.
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Autor Ano Periódico Objetivo 
Base 

utilizada 
Método Variáveis dependentes Variáveis independentes Variáveis de controle Principais resultados 

Delmar; 
Shane 

2003 
Strategic 
Manageme
nt Journal 

Analisar os efeitos 
do plano de negócio 
no desenvolvimento 
das empresas 

SwPSED 
Modelo 
exponencia
l por partes 

Taxa de desistência do 
negócio; Estágio de 
desenvolvimento do 
produto; Atividades da 
empresa 

Finalização do plano de 
negócios; Forma de 
elaboração do plano 

Experiência; número 
de funcionários; 
capital externo; 
vantagem 
competitiva; 
atratividade de 
produtos e serviços; 
taxa de saída da 
indústria; nível de 
venda; taxa de criação 
de novas empresas 

A elaboração de plano de negócios 
melhora o desenvolvimento dos 
produtos oferecidos pelos 
empreendedores e as atividades 
organizacionais. Também reduz a 
chance de mortalidade das empresas 

Hopp 2012 
Journal of 
Strategic 
marketing 

Analisar o papel da 
aquisição e 
utilização de 
informação no 
desenvolvimento de 
um novo negócio 

PSED II 
Competing 
risk analysis 

Rentabilidade 
Operação 
Desistência do negócio 
 

Diálogo com clientes; 
Coleta de informação dos 
competidores; 
Execução de esforços 
promocionais; 
Elaboração de plano de 
negócios; 
Formato do plano de 
negócios 

Educação formal; 
Experiência no 
mercado; Experiência 
como empreendedor; 
Idade; Tamanho da 
equipe; Indústria; 
Grau de novidade no 
mercado; Grau de 
competição; 
Motivação do 
empreendedor; Self-
efficacy 

Falar com consumidores aumenta as 
chances de o negócio ser operacional 
Coletar informações sobre 
competidores não se mostrou 
significativo 
Atividades de marketing só são 
positivamente relacionadas com a 
emergência de um novo negócio 
quando a conversa com os 
consumidores já foi iniciada  
Fazer ações de marketing é positivo 
para empreendedores 

Hopp 2012b 

Nonprofit 
and 
Voluntary 
Sector 
Quarterly 

Identificar se 
experiência de 
trabalhadores 
voluntários ajuda 
para o sucesso do 
negócio.  

PSED II 
Regressão 
logística 

Rentabilidade 
Operação 
Desistência do negócio 
 

Self-efficacy;  
Necessidade (intrínsecos e 
extrínsecos) de realização; 
Experiências de trabalho 
sem fins lucrativos.   

Educação formal; 
Experiência; Idade 
Tamanho da equipe; 
Indústria 

Experiência de trabalho anterior com 
atividades voluntárias ou sem fins 
lucrativos aumentam as chances de 
abrir uma nova empresa e ter sucesso 
na mesma.  

Steffens; 
Terjesen; 
Davidsson 

2012 
Small 
Business 
Economics 

Estudar a relação 
entre a composição 
da equipe de um 
novo negócio e seu 
sucesso 

SwPSED 

Regressão 
de Poison; 
Regressão 
logística.  

Rentabilidade 
Operação 

Estagio de 
desenvolvimento da 
empresa nascente; 
composição da equipe; 
tamanho da equipe  

Idade; sexo; 
experiência prévia  

Equipes mais homogêneas tendem a ter 
menor performance no longo prazo. No 
curto prazo, não encontrou-se relação 
entre a homogeneidade da equipe e 
performance da empresa.  

Coleman; 
Kariv 

2013 

Joumal of 
Developme
ntal 
Entreprene
urship 

Identificar quais 
estratégias 
financeiras tem 
melhor impacto na 
empresa para cada 
gênero 

PSED II 
ANOVA; 
Regressão 
múltipla;  

Receitas da empresa 
Número de funcionários 
Número de clientes 
Grau de 
internacionalização 
 

Estratégias financeiras: 
empréstimos (de fontes 
variadas); capacidade 
financeira; fontes internas 
de dívida; fontes externas 
de dívida 

Idade; gênero; estado 
civil; escolaridade; 
experiência; número 
de horas que o 
empreendedor passa 
na empresa; indústria; 
% participação  

Estratégias financeiras impactam na 
performance da empresa, sendo que 
homens e mulheres usam estratégias 
diferentes. Nos primeiros anos essas 
diferenças de gênero não tem impacto 
no resultado, mas a partir do segundo 
ano, sim. 

Quadro 9: Pesquisas utilizando o PSED 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 MÉTODO 

 Esta é uma pesquisa teórico-empírica descritiva por fazer correlações entre variáveis, 

visando apresentar aspectos do fenômeno estudado. A pesquisa tem caráter quantitativo, com 

a utilização de base de dados obtida por meio de survey. As informações coletadas foram 

analisadas por meio de estatística descritiva e análise de regressão logística. 

Esta seção apresenta o método utilizado para se atingir os objetivos da pesquisa. As 

subseções seguintes apresentam o que se utilizou da base de dados, o desenho da análise, as 

variáveis dependentes, independentes e de controle selecionadas e detalha os procedimentos 

de análise dos dados. 

 

3.1 DESENHO DA ANÁLISE 

 Esta pesquisa está focada em entender a consequência para o desempenho da empresa 

ao longo dos anos em virtude da realização de atividades de marketing nos anos iniciais. Para 

isto, foi utilizada a base de dados PSED, descrita na seção 2.3. Para este trabalho, as respostas 

dadas pelos empreendedores serão consideradas como atividades da empresa, visto que, nos 

anos iniciais do negócio, de forma geral as atividades do empreendedor e da empresa se 

confundem (CHURCHILL; LEWIS, 1983). Assim, foram elaborados modelos de regressão 

logística para relacionar as atividades de marketing realizadas no primeiro e segundo ano das 

empresas com o desempenho dessas empresas no segundo, terceiro e quarto anos. A Figura 3 

ilustra as relações que foram feitas. 

 

 

Figura 3: Ilustração das relações feitas neste trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Foram utilizados os dados da primeira e segunda ondas do PSED para os dados 

referentes às atividades de marketing – ou seja, informações do primeiro e segundo ano 

de formação da empresa, assim como considerado em trabalhos como os de Steffens, 

Terjesen e Davidsson (2012) e Hopp (2012). Os dados referentes ao desempenho das 

empresas foram coletados da segunda, terceira e quarta ondas do PSED, que 

correspondem, respectivamente, ao segundo, terceiro e quarto anos do início do negócio 

(2007 a 2009). As variáveis de controle (tipo de indústria, nível educacional do 

empreendedor, número de sócios, experiência prévia do empreendedor na indústria e 

com novos negócios) foram coletadas na primeira onda de entrevistas do PSED. O 

Quadro 10 apresenta as especificações elaboradas, indicando as variáveis dependentes e 

independentes utilizadas. As variáveis de controle foram as mesmas para todas as 

especificações. As seções subsequentes descrevem cada variável utilizada. 

 

Especificação 
Variável 

dependente 
Notação Variáveis independentes Notação 

A 
Operação no 

2º ano 
OPEano2 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

B 
Operação no 

3º ano 
OPEano3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

C 
Operação no 

4º ano 
OPEano4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

D 
Operação no 

3º ano 
OPEano3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais apenas no 2º ano dPROano2t2 

Está no 2º ano e ainda não fez esforços 

promocionais 
dPROano2t3 

Coleta de informações dos concorrentes no 

1º ano 
CONCano1 

E 
Operação no 

4º ano 
OPEano4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais apenas no 2º ano dPROano2t2 

Está no 2º ano e ainda não fez esforços 

promocionais 
dPROano2t3 

Coleta de informações dos concorrentes no 

1º ano 
CONCano1 
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F 
Operação no 

3º ano 
OPEano3 

Diálogo com clientes apenas no 2º ano dCLIano2t2 

Está no 2º ano e ainda não dialogou com 

clientes 
dCLIano2t3 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

G 
Operação no 

4º ano 
OPEano4 

Diálogo com clientes apenas no 2º ano dCLIano2t2 

Está no 2º ano e ainda não dialogou com 

clientes 
dCLIano2t3 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

H 
Operação no 

3º ano 
OPEano3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes 

apenas no 2º ano 
dCONCano2t2 

Está no 2º ano e ainda não coletou 

informações sobre os concorrentes 
dCONCano2t3 

I 
Operação no 

4º ano 
OPEano4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes 

apenas no 2º ano 
dCONCano2t2 

Está no 2º ano e ainda não coletou 

informações sobre os concorrentes 
dCONCano2t3 

J 
Rentabilidad

e no 2º ano 

RENano

2 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

K 
Rentabilidad

e no 3º ano 

RENano

3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

L 
Rentabilidad

e no 4º ano 

RENano

4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

M 
Rentabilidad

e no 3º ano 

RENano

3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais apenas no 2º ano dPROano2t2 

Está no 2º ano e ainda não fez esforços 

promocionais 
dPROano2t3 
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Coleta de informações dos concorrentes no 

1º ano 
CONCano1 

N 
Rentabilidad

e no 4º ano 

RENano

4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais apenas no 2º ano dPROano2t2 

Está no 2º ano e ainda não fez esforços 

promocionais 
dPROano2t3 

Coleta de informações dos concorrentes no 

1º ano 
CONCano1 

O 
Rentabilidad

e no 3º ano 

RENano

3 

Diálogo com clientes apenas no 2º ano dCLIano2t2 

Está no 2º ano e ainda não dialogou com 

clientes 
dCLIano2t3 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

P 
Rentabilidad

e no 4º ano 

RENano

4 

Diálogo com clientes apenas no 2º ano dCLIano2t2 

Está no 2º ano e ainda não dialogou com 

clientes 
dCLIano2t3 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes no 1º 

ano 
CONCano1 

Q 
Rentabilidad

e no 3º ano 

RENano

3 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes 

apenas no 2º ano 
dCONCano2t2 

Está no 2º ano e ainda não coletou 

informações sobre os concorrentes 
dCONCano2t3 

R 
Rentabilidad

e no 4º ano 

RENano

4 

Diálogo com clientes no 1º ano CLIano1 

Esforços promocionais no 1º ano PROano1 

Coleta de informações dos concorrentes 

apenas no 2º ano 
dCONCano2t2 

Está no 2º ano e ainda não coletou 

informações sobre os concorrentes 
dCONCano2t3 

     

Quadro 10: Especificações regressão logística realizados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 Esta seção, subdividida em três, apresenta as variáveis utilizadas para este trabalho. A 

primeira subseção se refere às variáveis independentes, ou seja, àquelas relativas às atividades 

de marketing das empresas. A segunda subseção apresenta as variáveis dependentes, 
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utilizadas para mensurar o desempenho das empresas e a terceira subseção mostra as variáveis 

de controle que serão utilizadas no modelo de análise. 

 

3.2.1 Variáveis independentes: atividades de marketing 

 Atividades de marketing estão relacionadas com aumento do desempenho das 

empresas (BRONKSBANK; KIRBY; TAYLOR, 2004; JONES; ROWLEY, 2011; 

MORRISH, 2011). Tais atividades consistem, por exemplo, na execução de esforços 

promocionais, tais como a propaganda ou divulgação boca-a-boca; no relacionamento direto 

com os clientes atuais e potenciais e a busca de informações sobre atividades realizadas pelas 

empresas concorrentes (STOKES, 2000; BOSO; STORY; CADOGAN, 2013). Assim, 

conforme a construção das hipóteses, as três variáveis independentes deste trabalho serão: (1) 

diálogo com clientes, denominada CLI; (2) execução de esforços promocionais, denominada 

PRO; (3) coleta de informações dos concorrentes, denominada CONC. 

 Para a mensuração das variáveis independentes foram utilizadas perguntas do PSED 

conforme descritas no Quadro 11. As respostas obtidas para cada questão foram consideradas 

proxies para as variáveis utilizadas neste trabalho. 

Identificação 

PSED 
Variável Pergunta 

Possíveis 

respostas 

D20 CLI 

Já foram iniciados esforços para conversar com potencial 

clientes acerca do produto ou serviço deste novo 

negócio? 

Sim; 

Não, ainda não / 

Se iniciará no 

futuro; 

Não, não é 

relevante 

D9 PRO 

Já foram iniciados esforços promocionais ou de 

marketing para o produto ou serviço que este novo 

negócio venderá? 

Sim; 

Não, ainda não / 

Se iniciará no 

futuro; 

Não, não é 

relevante 

D22 CONC 
Já foram iniciados esforços para coletar informações 

acerca de competidores deste novo negócio? 

Sim; 

Não, ainda não / 

Se iniciará no 

futuro; 

Não, não é 

relevante 

Quadro 11: Variáveis independentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.2 Variáveis dependentes: desempenho das empresas 

 Uma das formas tradicionais de se medir o desempenho das empresas é por meio da 

lucratividade (MORRISH, 2011). Porém, existe a dificuldade para se ter dados precisos de 

indicadores financeiros das pequenas empresas, visto que esse tipo de informação nem 
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sempre é repassado de forma correta por seus gestores por meio de entrevistas (STEFFENS; 

TERJESEN; DAVIDSSON, 2012). Desta forma, seguindo as variáveis de desempenho 

utilizadas por Steffens, Terjesen e Davidsson (2012) em sua pesquisa com o PSED da Suécia, 

serão utilizadas neste trabalho duas variáveis dicotômicas para se avaliar o desempenho: se a 

empresa continua em operação, variável denominada OPE; e rentabilidade, denominada REN, 

que indica se a empresa já teve mais receitas do que despesas nos seis meses prévios da 

pesquisa. Foram utilizadas como proxies para estas variáveis as questões A32 e A30 a partir 

da segunda onda do questionário utilizado para o PSED, conforme apresentado no Quadro 11. 

Identificação 

PSED 
Variável Pergunta 

Possíveis 

respostas 

A30 OPE 

O novo negócio recebeu algum dinheiro, renda ou taxas 

pela venda de produtos ou serviços por mais de seis dos 

últimos doze meses? 

Sim; 

Não; 

Não sei 

A32 REN 
As receitas mensais foram maiores que as despesas 

mensais por mais de seis dos últimos doze meses? 

Sim; 

Não; 

Não sei 

Quadro 12: Variáveis dependentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por meio do Quadro 12, observa-se que as variáveis dependentes propostas para este 

estudo são qualitativas, visto que as possíveis respostas são “sim”; “não”; ou “não sei”. Para 

lidar com esse tipo de variável, autores que utilizam o PSED têm feito regressões logísticas 

(e.g.: Hopp, 2012b; Steffens, Terjesen, Davidsson, 2012). 

 

3.2.3 Variáveis de controle 

 As variáveis de controle escolhidas para este trabalho são: indústria na qual o novo 

negócio está inserida; nível educacional do empreendedor; experiência do empreendedor 

naquela indústria que está iniciando seu negócio; experiência do empreendedor na abertura de 

novas empresas; e gênero. Esta seção apresenta os motivos de escolha de cada variável e os 

procedimentos de tratamento necessários para as variáveis “indústria” e “nível educacional”. 

 

Indústria 

A amostra de empreendedores nascentes captada pelo PSED possui elevada 

heterogeneidade, incluindo empresas de várias indústrias. Porém, diversas empresas nascentes 

não têm o foco bem definido e seus produtos ou serviços oferecidos na fase madura podem 

ser diferentes daqueles planejados incialmente (CHANDLER; HONIG; WIKLUND, 2005). 

Com o objetivo de amenizar esta heterogeneidade, esta pesquisa utilizou como variáveis de 
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controle as categorias de indústria captadas nos questionários do PSED, assim como 

utilizadas por Steffens, Terjesen e Davidsson (2012) e Coleman e Kariv (2013). 

O PSED classifica as indústrias em 16 categorias diferentes. Para evitar a 

multicolinearidade ao se rodar as regressões logísticas, as 16 categorias foram reunidas em 

três: comércio, serviços e manufatura, conforme apresentado no Quadro 13.  Foram criadas 

três variáveis do tipo dummy, uma para cada classificação de indústria, e estas variáveis foram 

utilizadas nas especificações de regressão, sendo que a variável de referência foi a 

dComercio.  

 

Indústria conforme PSED Classificação para esta 

pesquisa 

Notação da variável 

Varejo 

Comércio dComercio Restaurantes 

Distribuidora 

Serviços em geral ao consumidor 

Serviços dServicos 

Serviços de saúde 

Transportes 

Serviços de utilidade pública 

Comunicação 

Finanças 

Seguros 

Imobiliária 

Consultoria 

Manufatura  

 

Manufatura 

 

dManufatura 
Construção civil 

Agricultura 

Mineração 

Quadro 13: Variáveis de controle relativas à indústria 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nível educacional 

Os anos de educação formal têm sido vistos como influenciadores da performance dos 

novos negócios (SWINNEY; RUNYAN; HUDDLESTON, 2006). Desta forma, assim como 

utilizado por Hopp (2012; 2012b), o nível de educação formal foi utilizado nesta pesquisa. 

O PSED classifica o nível educacional em sete categorias: (1) Ensino fundamental 

incompleto; (2) Ensino médio incompleto; (3) Ensino médio completo; (4) Ensino superior 

incompleto; (5) Ensino tecnólogo completo; (6) Ensino superior completo; e (7) Pós-

graduação completa. De forma análoga à variável “indústria”, para evitar o problema da 

multicolinearidade, para este trabalho foram considerados apenas dois grupos para nível 
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educacional: um grupo com respondentes que possuem até o ensino médio completo e outro 

grupo com aqueles empreendedores que pelo menos já iniciaram um curso superior. 

 

Experiência  

A capacidade de aprendizagem, relacionada com a vivência de experiências anteriores 

de atividades empreendedoras, têm relação estatisticamente significativa e positiva com o 

desempenho das empresas segundo trabalho de Sok, O’Cass e Sok (2013), ou seja, há indícios 

de que a experiência prévia do empreendedor o faz construir empresas mais rentáveis e de 

maior crescimento. Além disso, Hopp (2012) em um estudo utilizando dados do PSED 

concluiu que empreendedores com experiências prévias em negócios sem fins lucrativos têm 

maior possibilidade de obterem melhores desempenhos ao abrir uma empresa. Assim, foram 

utilizadas as variáveis EXPINDUSTRIA (que apresenta quantos anos de experiência aquele 

empreendedor tem na indústria do negócio que está abrindo) e EXPSTARTUP (que indica 

quantas empresas o indivíduo abriu antes daquela foco da pesquisa). Estas variáveis também 

foram utilizadas em trabalhos de Hopp (2012; 2012b) e Coleman e Kariv (2013). Neste 

trabalho será considerada apenas a experiência do empreendedor respondente da pesquisa. 

 

Gênero 

 Estudos têm demonstrado que há diferenças no estilo da criação e gerenciamento de 

novas empresas por homens ou mulheres (e.g.: Coleman; Kariv (2013); Gupta; Javadian e 

Jalili (2014) e Lee e Marvel (2014)). Desta forma, assim como utilizado por Hopp (2012) e 

Steffens; Terjesen e Davidsson (2012), o gênero foi utilizado neste trabalho como uma 

variável de controle, com a notação GENERO. 

 

Sócios 

 O tamanho da equipe pode influenciar direta e positivamente performance da empresa, 

devido à diversidade de competências e pensamentos dos membros (EISENHARDT, 2013; 

ZHOU; ROSINI, 2015). Assim, utilizou-se a variável discreta SOCIOS como controle para o 

tamanho das equipes empreendedoras. 

Todas as variáveis de controle, suas notações e formas de medida são apresentadas no 

Quadro 14. 
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Variável Notação Formas de medida Autores 

Gênero GENERO 
Variável dicotômica: 0 para 

feminino e 1 para masculino 

Coleman e Kariv (2013); 

Lee e Marvel (2014) 

Número de sócios SOCIOS 
Variável discreta: indica a 

quantidade de sócios do negócio 

Eisenhardt (2013); Zhou e 

Rosini (2015) 

Experiência na 

indústria 
EXPINDUSTRIA 

Variável discreta: indica, em 

número de anos anos, a 

experiência anterior do 

empreendedor na mesma indústria 

Sok, O’Cass e Sok (2013) e 

Coleman e Kariv (2013) 

Experiência com 

abertura de outras 

empresas 

EXPSTARTUP 

Variável discreta: indica a 

quantidade de empresas abertas 

anteriormente pelo empreendedor 

Sok, O’Cass e Sok (2013) e 

Coleman e Kariv (2013) 

Indústria 
Conforme Quadro 

13 

Variável dicotômica: 0 para “não é 

daquela indústria” e 1 para “é 

daquela indústria” 

Steffens, Terjesen e 

Davidsson (2012) e 

Coleman e Kariv (2013) 

Educação EDUCACAO 

Variável dicotômica: 0 para “até 

ensino médio completo e 1 para 

“no mínimo graduação 

incompleta” 

Swinney, Runyan e 

Huddleston (2006) e Hopp 

(2012) 

Quadro 14: Variáveis de controle 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 Os dados foram tratados por meio do software StataSE, versão 13.1. Foram criadas 

variáveis dummy para se medir “indústria” conforme relatado na seção anterior. Além disso, 

as possíveis respostas para as questões referentes às variáveis dependentes “diálogo com 

clientes”; “esforços promocionais”; e “coleta de informação dos concorrentes” seriam “sim”; 

“ainda não”; e “não é relevante” (Quadro 8). As respostas “ainda não” e “não é relevante” 

foram agregadas por se considerar que têm o mesmo sentido para os propósitos deste 

trabalho. Desta forma, foi considerado o valor 1 como “sim” e 0 como “não” para as variáveis 

independentes. 

  

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

 Para responder o primeiro objetivo específico deste trabalho, ou seja, para identificar 

quando as empresas iniciam suas atividades de marketing, foi feita uma análise descritiva 

indicando o ano em que cada atividade foi iniciada (se no primeiro ano, no segundo ou se a 

atividade não foi realizada nem no primeiro nem no segundo ano do negócio) pelos 

empreendedores pesquisados.  

Para testar as hipóteses, foram elaborados modelos de regressão logística (logit) com o 

objetivo de estimar o grau de associação das variáveis independentes (atividades de 

marketing) e de controle no tempo 1 (por exemplo, no primeiro ano da empresa) com as 

variáveis independentes (continuidade de operação e rentabilidade) no tempo 2 (por exemplo, 
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no segundo ano da empresa). A Regressão Logística é utilizada quando a variável dependente 

é binária, ou seja, classificada como 0 ou 1, caso das variáveis dependentes deste trabalho. O 

logit fornece a probabilidade de ocorrência de um determinado evento baseado no 

comportamento de variáveis explicativas (FÁVERO et al., 2014). 

A regressão logística foi utilizada por Hopp (2012b) para explicar se trabalhadores 

voluntários utilizam sua experiência para abertura de novos negócios e se essa experiência 

contribui para o desempenho do negócio e por Steffens, Terjesen e Davidsson (2012) para 

relacionar composição da equipe de um novo negócio e o seu sucesso ao longo do tempo. 

Ainda no contexto empreendedor, Watson (2007), em seus estudos relacionando networking e 

desempenho das empresas, analisou variáveis dependentes dicotômicas utilizando regressão 

logística. Neste trabalho, tal associação permite verificar quanto a realização de atividades de 

marketing impactam o desempenho das empresas e, também, permite inferir quando é melhor 

realizar determinadas atividades mercadológicas.  

Foram rodados dois modelos de regressão logística, sendo um com a variável 

dependente “operações” (uma especificação referente à operação no 2º ano; quatro referentes 

à operação no 3º ano; e quatro referentes à operação no 4º ano), a qual indica se o negócio 

recebeu algum dinheiro com a venda de produtos ou serviços por seis ou mais dos últimos 

doze meses prévios à entrevista; e um modelo com a variável dependente “rentabilidade” 

(analogamente, uma especificação referente à rentabilidade no 2º ano; quatro referentes à 

rentabilidade no 3º ano; e quatro referentes à rentabilidade no 4º ano), que questiona se a 

empresa teve mais receitas do que despesas por pelo menos seis dos últimos doze meses antes 

da aplicação do questionário. 

As variáveis independentes (atividades de marketing) foram utilizadas de forma 

combinada em cada modelo, de acordo com o ano de início de cada atividade. Por exemplo, 

para a construção da Especificação A, foi considerado que as três atividades se iniciaram no 

primeiro ano da empresa. Já na Especificação D foi considerado que o diálogo com os clientes 

e a coleta de informação dos concorrentes se iniciaram no primeiro ano, enquanto o início da 

execução de esforços promocionais foi iniciado no segundo ano. 

As equações dos modelos estimados são as seguintes: 

Especificações em que a variável dependente é a continuidade de operação: 

𝑂𝑃𝐸𝑛 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝐿𝐼𝑛 +  𝛽2𝑃𝑅𝑂𝑛 +  𝛽3𝐶𝑂𝑁𝐶𝑛 + 𝛽4𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 +  𝛽5𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝑆

+ 𝛽6𝐸𝑋𝑃𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴 + 𝛽7𝐸𝑋𝑃𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇𝑈𝑃 + 𝛽8𝑑𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐴𝑂

+ 𝛽9𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽10𝑑𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝜇 
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Especificações em que a variável dependente é a rentabilidade: 

𝑅𝐸𝑁𝑛 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐿𝐼𝑛 +  𝛽2𝑃𝑅𝑂𝑛 + 𝛽3𝐶𝑂𝑁𝐶𝑛 +  𝛽4𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 +  𝛽5𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝑆

+ 𝛽6𝐸𝑋𝑃𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴 + 𝛽7𝐸𝑋𝑃𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇𝑈𝑃 + 𝛽8𝑑𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴𝐶𝐴𝑂

+ 𝛽9𝑑𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝛽10𝑑𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝜇 

A modelagem de regressão e análise dos dados foram realizadas utilizando o software 

StataSE, versão 13.1. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Esta seção, dividida em duas subseções, mostra os resultados encontrados após a 

realização da pesquisa. A primeira subseção apresenta a análise descritiva dos dados, 

incluindo o total de respondentes, nível educacional, experiência na indústria e em outros 

negócios, área de negócio em que a nova empresa irá atuar, frequência do início de cada 

atividade de marketing e frequência do desempenho ao longo dos anos, medida por meio da 

continuidade de operação e da rentabilidade. A segunda subseção apresenta os resultados das 

regressões rodadas, levando à resposta das seis hipóteses levantadas na fundamentação 

teórica. 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 Esta seção faz uma análise descritiva da base de dados utilizada. Serão descritos a 

frequência e a porcentagem dos respondentes da pesquisa de acordo com o gênero, a 

escolaridade, a experiência na indústria que o empreendedor está iniciando o novo negócio, a 

experiência em número de empresas abertas anteriormente, a indústria em que as empresas 

estão inseridas, a realização de atividades de marketing e as medidas de desempenho. 

 

Gênero 

 A base de dados analisada teve, em seu primeiro ano de coleta de informações, 1214 

respondentes, dos quais 762 (62,77%) homens e 452 (37,23%) mulheres, conforme Tabela 1.  

 

Gênero Frequência Porcentagem 

Masculino 762 62,77% 

Feminino 452 37,23% 

TOTAL 1214 100% 

Tabela 1: Gênero dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Escolaridade 

A Tabela 2 apresenta o nível de educação da amostra. Nota-se que 46,7% dos 

respondentes pelo menos já iniciaram um curso superior e 53,23% das pessoas que 

responderam o questionário concluíram, no máximo, o ensino médio. 
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Educação Frequência Porcentagem 

Até ensino médio completo 643 53,23% 

Pelo menos ensino superior 

incompleto 
564 46,77% 

TOTAL 1206 100% 

Tabela 2: Escolaridade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Experiência na indústria 

Em relação à experiência prévia na indústria em que estão criando o novo negócio, a 

maior parte dos respondentes declara que tem mais de dez anos de experiência (32,02% da 

amostra), conforme apresentado na Tabela 3. Nota-se que 21,84% declaram que não têm 

experiência no ramo que pretendem abrir o negócio, enquanto quase 10% afirmam ter um ano 

de experiência. 

Experiência na 

indústria 
Frequência Porcentagem 

Sem experiência 264 21,84% 

1 ano 112 9,26% 

2 anos 78 6,45% 

3 anos 61 5,05% 

4 anos 46 3,80% 

5 anos 67 5,54% 

6 anos 38 3,14% 

7 anos 33 2,73% 

8 anos 26 2,15% 

9 anos 15 1,24% 

10 anos 82 6,78% 

Mais de 10 anos 387 32,02% 

TOTAL 1209 100% 

Tabela 3: Experiência na indústria dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Experiência em relação à criação de outras empresas 

A maioria dos respondentes (54,66%) está abrindo o primeiro negócio, conforme 

observado na Tabela 4. Um terço dos empreendedores que responderam a pesquisa já abriram 

um ou dois negócios anteriormente (21,10% e 12,53%, respectivamente) e apenas 5,28% 

estão abrindo um negócio pela quarta vez ou mais. 
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Negócios abertos 

anteriormente 
Frequência Porcentagem 

Nenhum 663 54,66% 

1 256 21,10% 

2 152 12,53% 

3 78 6,43% 

4 ou mais 64 5,28% 

TOTAL 1213 100% 

Tabela 4: Número de negócios abertos dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Indústria em que a empresa está inserida 

Em relação à indústria do novo negócio, 62,05% dos respondentes afirmaram estar 

abrindo uma empresa para prestar algum tipo de serviço ao consumidor. O segundo segmento 

com maior frequência de abertura entre os empreendedores pesquisados é o de comércio, com 

20,87% de respostas. Os dados completos em relação a qual indústria os empreendedores 

estão iniciando os negócios, incluindo a frequência dos respondentes do PSED, estão na 

Tabela 5. 

Indústria Frequência Porcentagem 

Comércio 253 20,87% 

Serviços 752 62,05% 

Manufatura 207 17,08% 

TOTAL 1212 100% 

Tabela 5: Indústria escolhida dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Realização de atividades de marketing 

A pesquisa demonstrou que a maioria dos empreendedores (73%) dialogam com 

clientes logo no primeiro ano do negócio e que apenas 14% não entram em contato com 

possíveis clientes nos dois primeiros anos de empresa. 43,14% faz algum tipo de esforço 

promocional no primeiro ano, o que é um número próximo da porcentagem de 

empreendedores que não lidam com promoções nem no primeiro nem no segundo ano da 

abertura do negócio. Em relação à busca de informações dos concorrentes, mais da metade 

(58,58%) dos empreendedores afirmaram que realizaram esta ação ainda no primeiro ano de 

empresa; 13% afirmaram que fizeram no segundo ano e os demais, 28,41%, não coletaram 

informações sobre os concorrentes até o segundo ano do novo negócio, conforme Tabela 6. 

 

 



 

 54 

Início 1º ano 2º ano Nem no 1º nem no 2º ano 

Atividade Freq. % Freq. % Freq. % 

Diálogo com clientes 815 73,29 139 12,50 158 14,21 

Esforços promocionais 450 43,14 167 16,01 426 40,84 

Coleta de informações 

dos concorrentes 
635 58,58 141 13,01 308 28,41 

Tabela 6: Início das atividades de marketing 

Fonte: Dados da pesquisa 

Medidas de desempenho 

Em torno de 47% das empresas relataram que continuam em operação no segundo 

(47,6%), terceiro (46,0%) e quarto (48,0%) anos da pesquisa. Este número é relativamente 

estável apesar da queda no total do número de respondentes ao longo dos anos – 962 

empreendedores responderam esta questão no segundo ano e apenas 400 a responderam no 

quarto ano de pesquisa, conforme apresentado na Tabela 7. Ressalta-se que o fato de algumas 

empresas não responderem a pesquisa em determinado ano não significa, necessariamente, 

que elas deixaram de estar em operação. 

A porcentagem de empresas que não apresentaram rentabilidade em mais de seus dos 

últimos doze meses de operação no segundo ano é ligeiramente menor (44,8%) do que no 

terceiro (49,5%) e quarto anos (50,3%). Nota-se, também por meio da Tabela 7, que menos 

empreendedores responderam esta questão relacionada a desempenho do que a questão 

anterior (operação). No segundo ano, apenas 455 indivíduos responderam sobre a 

rentabilidade da empresa (contra 962 respostas sobre a operação); no terceiro ano foram 

obtidas 289 respostas (contra 633); e, no quarto ano, 191 empreendedores indicaram 

informações sobre a rentabilidade de suas empresas, enquanto 400 responderam a respeito da 

continuidade de operação.  

 

Momento 2º ano 3º ano 4º ano 

Medida de 

desempenho 
Sim % Não % Total Sim % Não % Total Sim % Não % Total 

Operação 458 47,6 504 52,4 962 291 46,0 342 54,0 633 192 48,0 208 52,0 400 

Rentabilidade 251 55,2 204 44,8 455 146 50,5 143 49,5 289 95 49,7 96 50,3 191 

Tabela 7: Desempenho das empresas ano a ano 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REGRESSÕES 

 Esta seção apresenta os resultados das 18 especificações de regressão logística 

rodados. A Tabela 8 mostra os resultados das especificações estatisticamente significativas, 

incluindo as capacidades de classificação de cada especificação e as razões de chance (odds 

ratio) de cada variável.  
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(continua) 

Regressão A B C D 

V. dependente OPEano2 OPEano3 OPEano4 OPEano3 

Variáveis 

independentes 
Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio Coef. 

Odds 

ratio 

CLIano1 0,606*** 1,83 0,431** 1,53 1,066*** 2,90 0,647** 1,59 

(0,162)  (0,189)  (0,247)  (0,204)  

dCLIano2t2         

        

dCLIano2t3         

        

PROano1 0,872*** 2,39 0,503*** 1,65 0,480** 1,61   

(0,149)  (0,180)  (0,229)    

dPROano2t2       0,346 1,41 

      (0,260)  

dPROano2t3       -0,839*** 0,42 

      (0,205)  

CONCano1 -0,021 0,97 0,277 1,08 0,277 1,31 -0,021 0,97 

(0,143)  (0,226)  (0,226)  (0,183)  

dCONCano2t2         

        

dCONCano2t3         

        

GENERO -0,151 0,86 0,085 1,08 0,142 1,15 0,114 1,12 

(0,146)  (0,175)  (0,230)  (0,185)  

SOCIOS 0,0182 1,01 0,013 1,01 -0,044 0,95 0,008 1,00 

(0,022)  (0,022)  (0,059)  (0,025)  

EXPINDUSTRIA 0,00972 1,00 0,0056 1,00 0,011 1,01 0,005 1,00 

(0,006)  (0,008)  (0,010)  (0,008)  

EXPSTARTUP 0,078** 1,08 0,0636 1,06 0,111* 1,11 0,039 1,03 

(0,038)  (0,043)  (0,057)  (0,044)  

EDUCACAO 0,062 1,06 -0,121 0,88 -0,099 0,90 -0,048 0,95 

(0,140)  (0,169)  (0,224)  (0,179)  

dServicos 0,498*** 1,64 -0,108 0,89 -0,293 0,74 0,013 1,01 

(0,182)  (0,220)  (0,296)  (0,232)  

dManufatura 0,461** 1,58 -0,198 0,81 -0,176 0,83 -0,001 0,99 

(0,232)  (0,275)  (0,361)  (0,291)  

Constante -1,418*** 0,24 0,0724*** 0,48 -1,133*** 0,32 -0,308 0,73 

(0,235)  (0,274)  (0,369)  (0,316)  

p-valor LR test 0,0000 0,0062 0,0000 0,0000 

Pseudo R2 0,0721 0,0289 0,0833 0,0556 

Observações 937 616 390 567 

p-valor GOF 0,4234 0,3275 0,4055 0,2989 

Sensitividade 55,18% 45,45% 72,63% 64,93% 

Especificidade 71,60% 70,30% 59,00% 58,19% 

Class. corretamente 63,82% 58,77% 65,64% 61,38% 

Nota: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Desvios padrão entre parênteses 

Tabela 8: Regressões estatisticamente significativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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(continua) 

Regressão E F G H 

V. dependente OPEano4 OPEano3 OPEano4 OPEano3 

Variáveis 

independentes 
Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio 

CLIano1 1,128*** 3,08     0,565*** 1,75 

(0,262)      (0,198)  

dCLIano2t2   -0,338 0,71 -0,972*** 0,37   

  (0,262)  (0,340)    

dCLIano2t3   -0,721** 0,48 -1,159*** 0,31   

  (0,268)  (0,334)    

PROano1   0,479** 1,61 0,472** 1,60 0,455** 1,57 

  (0,185)  (0,233)  (0,186)  

dPROano2t2 0,170 1,18       

(0,333)        

dPROano2t3 0,608** 0,54       

(0,263)        

CONCano1 -0,280 1,32 0,124 1,13 0,315 1,37   

(0,238)  (0,177)  (0,231)    

dCONCano2t2       0,041 1,04 

      (0,267)  

dCONCano2t3       -0,069 0,93 

      (0,202)  

GENERO 0,164 1,17 0,105 1,11 0,116 1,12 0,111 1,11 

(0,241)  (0,180)  (0,235)  (0,181)  

SOCIOS -0,041 0,96 0,014 1,01 -0,045 0,95 0,012 1,01 

(0,047)  (0,022)  (0,059)  (0,022)  

EXPINDUSTRIA 0,008 1,00 0,007 1,00 0,012 1,01 0,006 1,00 

(0,010)  (0,008)  (0,010)  (0,008)  

EXPSTARTUP 0,092 1,09 0,056 1,05 0,095* 1,09 0,058 1,05 

(0,057)  (0,044)  (0,057)  (0,043)  

EDUCACAO -0,025 0,97 -0,086 0,91 -0,051 0,95 -0,126 0,88 

(0,235)  (0,174)  (0,228)  (0,174)  

dServicos -0,161 0,85 -0,021 0,97 -0,253 0,77 -0,019 0,98 

(0,309)  (0,228)  (0,305)  (0,226)  

dManufatura -0,049 0,95 -0,054 0,94 -0,183 0,83 -0,077 0,92 

(0,376)  (0,284)  (0,368)  (0,282)  

Constante -0,829** 0,43 -0,429 0,65 -0,112  -0,812*** 0,44 

(0,414)  (0,281)  (0,374)  (0,296)  

p-valor LR test 0,0000 0,0046 0,0000 0,0090 

Pseudo R2 0,0955 0,0336 0,0819 0,0313 

Observações 359 583 372 579 

p-valor GOF 0,3548 0,3001 0,3192 0,2935 

Sensitividade 72,93% 47,41% 73,37% 48,72% 

Especificidade 58,99% 67,73% 54,79% 65,36% 

Class. corretamente 66,02% 58,32% 63,98% 57,51% 

Nota: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Desvios padrão entre parênteses 

Tabela 8: Regressões estatisticamente significativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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(continuação) 

Regressão I K M 

V. dependente OPEano4 RENano3 RENano3 

Variáveis 

independentes 
Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio Coef. Odds ratio 

CLIano1 1,138*** 3,11 -0,222 0,80 -0,316 0,72 

(0,257)  (0,296)  (0,316)  

dCLIano2t2       

      

dCLIano2t3       

      

PROano1 0,524** 1,68 0,0671 1,06   

(0,239)  (0,262)    

dPROano2t2     -0,363 0,69 

    (-0,337)  

dPROano2t3     0,273 1,31 

    (0,319)  

CONCano1   -0,116 0,89 -0,096 0,90 

  (0,261)  (0,271)  

dCONCano2t2 0,036 1,03     

(0,368)      

dCONCano2t3 -0,313 0,73     

(0,272)      

GENERO 0,051 1,05 0,154 1,16 0,129 1,13 

(0,240)  (0,259)  (0,267)  

SOCIOS -0,039 0,96 0,027 1,02 0,032 1,03 

(0,055)  (0,032)  (0,035)  

EXPINDUSTRIA 0,011 1,01 0,037*** 1,03 0,036*** 1,03 

(0,010)  (0,012)  (0,012)  

EXPSTARTUP 0,114* 1,12 0,008 0,99 -0,034 0,96 

(0,058)  (0,053)  (0,055)  

EDUCACAO -0,097 0,90 0,552** 1,73 0,384 1,46 

(0,232)  (0,253)  (0,055)  

dServicos -0,168 0,84 0,002 1,00 -0,0131 0,98 

(0,306)  (0,321)  (0,339)  

dManufatura -0,117 0,88 -0,333 0,71 -0,389 0,67 

(0,371)  (0,418)  (0,435)  

Constante -0,982** 0,37 -0,519 0,59 -0,236 0,78 

(0,387)  (0,414)  (0,454)  

p-valor LR test 0,0000 0,0729 0,0677 

Pseudo R2 0,0916 0,0433 0,0506 

Observações 366 284 266 

p-valor GOF 0,3456 0,3571 0,3568 

Sensitividade 71,27% 59,44% 57,66% 

Especificidade 59,46% 60,28% 61,24% 

Class. corretamente 65,30% 59,86% 59,40% 

Nota: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Desvios padrão entre parênteses 

Tabela 8: Regressões estatisticamente significativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base na Especificação A, foi feita a análise de consistência da regressão, 

conforme apresentado na Tabela 9, para testar a robustez dos sinais dos coeficientes gerados 

ao rodar os modelos. 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X 

CLIano1 0,606*** 0,871***         
(0,162) (0,152)         

PROano1 0,872***  1,022***        

(0,149)  (0,141)        
CONCano1 -0,021   0,203       

(0,143)   (0,135)       

GENERO -0,151 -0,201 -0,169 -0,279** -0,181      

(0,146) (0,142) (0,144) (0,140) (0,132)      
SOCIOS 0,0182 0,019 0,017 0,019  0,020     

(0,022) (0,025) (0,021) (0,023)  (0,024)     

EXPINDUSTRIA 0,00972 0,007 0,011* 0,007   0,0090    
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006)   (0,0058)    

EXPSTARTUP 0,078** 0,081** 0,079* 0,084**    0,0968***   
(0,038) (0,037) (0,038) (0,038)    (0,0366)   

EDUCACAO 0,062 0,112 0,067 0,153     0,2746**  

(0,140) (0,136) (0,138) (0,135)     (0,1297)  
dServicos 0,498*** 0,538*** 0,541*** 0,529***      0,5711*** 

(0,182) (0,177) (0,179) (0,175)      (0,1704) 

dManufatura 0,461** 0,465** 0,425* 0,413*      0,4041* 
(0,232) (0,227) (0,229) (0,223)      (0,1497) 

Constante -1,418*** -1,262*** -1,076*** -0,731*** 0,016 -0,134* -0,1853** -0,1974*** -0,237** -0,5248*** 

(0,235) (0,222) (0,202) (0,200) (0,104) (0,078) (0,0872) (0,0751) (0,0925) (0,1497) 

p-valor LR test 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,1706 0,3400 0,1181 0,0047 0,0341 0,0031 
Pseudo R2 0,0721 0,0459 0,0604 0,0216 0,0014 0,0007 0,0018 0,0060 0,0034 0,0087 

Nota: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Desvios padrão entre parênteses 

Tabela 9: Análise de consistência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.1 Especificação A 

 A Especificação A utiliza as variáveis dependentes (diálogo com clientes, início dos 

esforços promocionais e coleta de informações dos concorrentes) obtidas no primeiro ano de 

pesquisa e as relaciona com a operação da empresa no segundo ano, conforme ilustrado pela 

Figura 4. 

 

Figura 4: Ilustração das relações feitas na Especificação A 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Especificação A apresenta p-valor do teste da razão da verossimilhança (LR Test) 

de 0,000, levando à rejeição da hipótese nula do teste LR, portanto existe pelo menos uma 

variável explicativa cujo parâmetro possui significância estatística no modelo logístico. Por 

meio do teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, a hipótese nula de que há associação entre 

os valores observados e previstos não é rejeitada, portanto o modelo pode ser considerado 
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como tendo bom ajuste. Além disso, por meio da tabela de classificação do modelo observa-

se que o modelo classificou corretamente 63,82% das observações analisadas. 

Os resultados da Especificação A mostram, a um nível de significância de 5%, que 

aqueles empreendedores que entram em contato com o cliente no primeiro ano de abertura do 

novo negócio têm 1,83 chance a mais de estar em operação no segundo ano da empresa do 

que aqueles que não o fazem. A Especificação apresenta também que os empreendedores que 

fazem esforços promocionais no primeiro ano têm 2,39 chances a mais de estar em operação 

no segundo ano do que aqueles empreendedores que não iniciam os esforços promocionais no 

primeiro ano, mantidas as demais variáveis constantes. Não é possível obter conclusões em 

relação à variável “coleta de informações dos concorrentes”, visto que este parâmetro não foi 

considerado significativo a 5%. 

Por meio da Especificação A, foi possível observar que há relação positiva, 

estatisticamente significativa ao nível de 10%, entre a experiência com negócios anteriores e a 

operação da empresa no segundo ano. O modelo de regressão também apresentou que aqueles 

novos negócios relacionados a serviços ou a manufatura têm maiores chances de estar em 

operação no segundo ano, ao nível de significância de 5% e 10%, respectivamente, do que 

empresas comerciais. As variáveis relacionadas a gênero dos empreendedores, número de 

sócios, experiência na indústria ou nível de educação não foram estatisticamente significativas 

ao nível de 10%, o que indica que essas variáveis não estariam relacionadas com a operação 

da empresa em seu segundo ano de vida. 

 

4.2.2 Especificação B 

 Assim como a Especificação A, a Especificação B foi elaborado utilizando as três 

variáveis independentes obtidas no primeiro ano mas, nesta regressão, a variável dependente 

foi a operação das empresas no terceiro ano de vida, conforme observado na Figura 5. 

 

Figura 5: Ilustração das relações feitas na Especificação B 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A Especificação B é significativa a 1% (p-valor do LR Test = 0,0062), com hipótese 

nula não rejeitada do teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, sendo considerado com um 

bom ajuste, e classificou corretamente 58,77% das observações analisadas. 

 De acordo com a Especificação, mantidas as demais variáveis constantes, aqueles 

empreendedores que dialogam com os clientes no primeiro ano têm 1,53 a mais de chances de 

ter sua empresa em operação no 3º ano do que aqueles que não dialogam, considerando o 

nível de significância de 10%. Já para os empreendedores que fazem esforços promocionais 

logo no primeiro ano, esta variável se mostrou significativa ao nível 5%. Assim, esses 

empreendedores possuem 1,65 chances a mais de estarem em operação no 3º ano do que 

aqueles empreendedores que não realizam esse tipo de ação. 

 Ao se analisar as variáveis de controle, nota-se que gênero, número de sócios, 

experiência com indústria ou negócios anteriores, nível de educação ou tipo de indústria não 

interferem no fato de o novo negócio estar em operação ou não no terceiro ano, já que as 

variáveis relacionadas a esses aspectos não são estatisticamente significativas ao nível de 

10%. 

 

4.2.3 Especificação C 

 Para a elaboração da Especificação C, foram utilizados os dados relativos ao primeiro 

ano das variáveis independentes (diálogo com clientes, elaboração de esforços promocionais e 

coleta de informação dos concorrentes). Como variável independente, foi considerada a 

operação da empresa quatro anos após o seu início. Esta relação pode ser observada na Figura 

6. 

 

Figura 6: Ilustração das relações feitas na Especificação C 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação C da regressão logística é considerado de bom ajuste pois não se 

rejeita a hipótese nula do teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, com p-valor de 0,0000, e 
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é estatisticamente significativo a 1%. Este modelo classifica corretamente 72,63% das 

observações analisadas. 

 Observando a odds ratio do modelo, tem-se que, a um nível de significância de 1%, as 

chances de um empreendedor que dialoga com clientes no ano 1 de seu negócio estar em 

operação no 4º ano é 2,90 vezes maior do que as chances daquele empreendedor que não tem 

esse diálogo. A Especificação também estima que os empreendedores que fazem esforços 

promocionais no primeiro ano do negócio possuem 1,61 chance a mais de estar em operação 

no quarto ano do que aqueles que não fazem, a um nível de significância de 10%. 

 Esta especificação, da mesma forma que a Especificação B, mostra que as variáveis de 

controle não influenciam no fato de a empresa continuar em operação no 4º ano após sua 

inauguração, considerando o nível de significância de 10%. 

 

4.2.4 Especificação D 

 Na Especificação D, foram considerados os dados das variáveis independentes 

“diálogo com clientes” e “coleta de informação dos concorrentes” obtidos no primeiro ano, 

fazendo-se uma combinação dessas atividades com a realização de esforços promocionais nos 

segundo ano de empreendimento. A variável dependente considerada para a elaboração do 

modelo foi a continuidade de operação da empresa no terceiro ano após o seu início. A 

ilustração das relações analisadas na Especificação D são vistas na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Ilustração das relações feitas na Especificação D 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação D é estatisticamente significativa a 1% e possui ajuste aceitável, de 

acordo com o teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, classificando corretamente 61,38% 

das observações analisadas. 

 Mantidas as demais variáveis constantes, o modelo apresenta que os empreendedores 

que dialogam com os clientes no primeiro ano do novo negócio têm 1,59 a mais de chances de 
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estar em operação no terceiro ano do que aqueles que não tomam essa ação, desde que 

considerado um nível de significância de 10%. O modelo também apresenta que aqueles 

empreendedores que não fazem ações promocionais nem no primeiro nem no segundo ano de 

suas empresas, têm as chances de estar em operação no terceiro ano multiplicadas por 0,42, a 

um nível de significância de 1%. Devido ao valor da variável dummy dPROano2t2 não ser 

significativa, não é possível tirar conclusões em relação aos empreendedores que não realizam 

esforços promocionais no primeiro ano do negócio, mas apenas no segundo ano. 

 Assim como as Especificações B e C, a Especificação D apresenta que o gênero dos 

empreendedores, o número de sócios da empresa, sua experiência, nível de educação e mesmo 

o tipo de indústria ao qual o negócio pertence não interferem no fato de a empresa estar em 

operação no terceiro ano após seu lançamento, uma vez que nenhuma variável de controle se 

mostrou estatisticamente significativa ao nível de 10%. 

 

4.2.5 Especificação E 

 A Especificação E considera como variáveis independentes o início do diálogo com 

clientes e a coleta de informações dos concorrentes no primeiro ano de operação da empresa e 

o início de esforços promocionais no segundo ano. A variável dependente para esta regressão 

logística é “operação” no quarto ano após o início da empresa, conforme representado na 

Figura 8. 

 

Figura 8: Ilustração das relações feitas na Especificação E 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação E possui bom ajuste devido à não rejeição da hipótese nula do teste 

Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit e é significativo a um nível de 1%. O modelo classifica 

corretamente 66,02% das observações averiguadas. 

 A um nível de significância de 1%, a Especificação apresenta que aqueles 

empreendedores que dialogam com os clientes no primeiro ano do negócio têm 3,08 chances 

a mais de a empresa estar em operação no quarto ano do que aqueles empreendedores que não 
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dialogam com os clientes no primeiro ano, mantendo as demais variáveis constantes. É 

observável, também, que os empreendedores que não fazem ações promocionais nem no 

primeiro e nem no segundo ano veem as chances de estarem em operação no quarto ano 

multiplicadas por 0,54 em relação a quem faz esforços promocionais no primeiro ano. Devido 

às variáveis associadas a fazer esforços promocionais no segundo ano e coleta de informações 

dos concorrentes no primeiro ano não se mostrarem estatisticamente significativas a um nível 

de significância de 5%, não é possível fazer inferências sobre estas variáveis, como também 

não é possível fazer inferências relacionadas às variáveis de controle analisadas. 

 

4.2.6 Especificação F 

Na Especificação F, as variáveis independentes são o início de esforços promocionais 

e a coleta de informação dos concorrentes no primeiro ano da empresa e o início do diálogo 

com clientes no segundo ano. Assim como nos modelos anteriores, a variável dependente 

considerada é “operação”. Nesta Especificação, para “operação”, foram utilizadas as 

informações colhidas no terceiro ano de pesquisa, conforme visto na Figura 9. 

 

Figura 9: Ilustração das relações feitas na Especificação F 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação F é estatisticamente significativa ao nível de 1% (p-valor do LR test 

igual a 0,0046), é capaz de classificar corretamente 58,32% das observações e, segundo o 

teste Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, possui um bom ajuste por não se rejeitar a hipótese 

nula (p-valor igual a 0,30). 

 Esta Especificação estima, a um nível de significância de 5%, que aqueles 

empreendedores que não dialogam com os clientes nem no primeiro nem no segundo ano têm 

as chances de estar em operação no terceiro ano multiplicadas por 0,48. A variável 

dCLIano2t2 não se mostrou significativa ao nível de 10%, o que significa que não é possível 

explicar o comportamento da variável “operação no terceiro ano” a partir dos empreendedores 

que dialogam com seus clientes apenas no segundo ano. Mantendo as demais variáveis 
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constantes, o modelo apresenta que aqueles empreendedores que fazem esforços 

promocionais no primeiro ano do negócio têm 1,61 a mais de chance de a empresa estar em 

operação no terceiro ano do que aqueles empreendedores que não fazem esforços 

promocionais no primeiro ano. 

 Assim como nos modelos anteriores, a busca de informações dos concorrentes, o 

gênero, a experiência e o nível de educação dos empreendedores, bem como a quantidade de 

sócios do novo negócio e o tipo de indústria não influenciaram, estatisticamente ao nível de 

10%, a operação no terceiro ano da empresa. 

 

4.2.7 Especificação G 

A Especificação G utiliza as mesmas variáveis independentes da Especificação F – 

início dos esforços promocionais e de coleta de informações sobre concorrentes no primeiro 

ano de empresa e início do diálogo com os clientes no segundo ano. A diferença desta 

especificação para o especificação anterior é que, aqui, se considera a variável dependente 

“operação” no quarto ano de vida do empreendimento, de acordo com a Figura 10. 

 

Figura 10: Ilustração das relações feitas na Especificação G 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação de regressão logística G classifica corretamente 63,98% das 

observações analisadas, possui um bom ajuste segundo o teste Hosmer-Lemeshow Goodness-

of-fit e é estatisticamente significativo ao nível de 5% (p-valor do LR test de 0,0000). 

 Esta Especificação indica, a um nível de significância de 5% e mantendo as demais 

variáveis constantes, que aqueles empreendedores que dialogam com os clientes no segundo 

ano de negócio têm as chances de estar em operação no quarto ano multiplicadas por 0,37 em 

relação àqueles empreendedores que conversaram com os prováveis clientes logo no primeiro 

ano de operação. A Especificação também estima que os empreendedores que não dialogaram 

com os clientes nem no primeiro nem no segundo ano da empresa têm as chances de estar em 

operação no quarto ano multiplicadas por 0,31. Ainda segundo a Especificação, os 
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empreendedores que realizam esforços promocionais no ano 1 têm 1,60 chance a mais de 

estarem em operação no quarto ano do que aqueles empreendedores que não fazem nenhum 

tipo de esforço promocional no primeiro ano, considerando um nível de significância de 10%. 

 Nesta especificação, as variáveis de controle, bem como a variável relacionada à colet 

de informações dos concorrentes não foram estatisticamente significativas ao nível de 10%. 

 

4.2.8 Especificação H 

 A Especificação H considera como variáveis independentes o diálogo com clientes e a 

execução de esforços promocionais no primeiro ano da empresa, e também a coleta de 

informações sobre concorrentes no segundo ano. A variável dependente desta Especificação é 

“operação”, considerada no terceiro ano do novo negócio, conforme apresentado na Figura 

11. 

 

Figura 11: Ilustração das relações feitas na Especificação H 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para um nível de significância de 5%, a Especificação H é estatisticamente 

significativo. Este modelo classifica corretamente 57,51% das observações analisadas e, ao se 

fazer o teste de Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit, não se rejeita a hipótese nula, portanto a 

Especificação possui um bom ajuste. 

 A partir das odds ratios encontradas, verifica-se com a Especificação que aqueles 

empreendedores que dialogam com seus clientes no primeiro ano do negócio têm 1,75 a mais 

de chance de estarem em operação no 3º ano da empresa do que aqueles que não têm esse 

diálogo. Além disso, a Especificação indica que os empreendedores que fazem esforços 

promocionais no primeiro ano da empresa têm 1,57 mais chances de estarem em operação no 

3º ano de negócio do que aqueles que não o fazem, a um nível de significância de 10% e 

mantidas todas as demais variáveis constantes. As variáveis relacionadas à coleta de 

informação dos concorrentes e as variáveis de controle não foram estatisticamente 

significativas ao nível de 10% neste modelo, não sendo possível tirar conclusões sobre elas. 
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4.2.9 Especificação I 

 A Especificação I foi feita utilizando o diálogo com clientes e execução de esforços 

promocionais no primeiro ano do novo negócio. As informações sobre a terceira variável 

independente, coleta de informações dos concorrentes, foram obtidas no segundo ano de 

pesquisa. A variável dependente considerada para esta Especificação foi “operação”, obtida 

no quarto ano após o início da empresa, conforme esquema apresentado na Figura 12. 

 

 
Figura 12: Ilustração das relações feitas no Especificação I 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Especificação I é estatisticamente significativa ao nível de 5%, possui bom ajuste 

(p-valor do goodness-of-fit test igual a 0,34) e classifica corretamente 65,30% das 

informações analisadas. 

 Assim como a Especificação H, os parâmetros relacionados à coleta de informações 

dos concorrentes e as variáveis de controle não foram estatisticamente significativos ao nível 

de 5%. Por meio da Especificação I pode-se inferir que aqueles empreendedores que entram 

em contato com o cliente logo no primeiro ano do negócio têm 3,11 a mais de chances de 

estarem em operação no 4º ano de empresa do que aqueles que não o fazem, se mantidas as 

demais variáveis constantes, a um nível de significância de 1%. A Especificação indica, 

também, que aqueles indivíduos que fazem esforços promocionais de seus negócios no 

primeiro ano têm 1,68 a mais de chances de permanecerem em operação no 4º ano do que 

aqueles que não executam esforços de promoção. 

 

4.2.10 Demais Especificações 

 As especificações J, L, N, O, P, Q e R (todos relacionados à rentabilidade em diversos 

cenários) não foram estatisticamente significativos ao nível de 10%, portanto não é possível 

estimar o comportamento das variáveis independentes  em relação às variáveis dependentes 

nos modelos. As especificações K e M, apesar de, como um todo, serem estatisticamente 
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significativas ao nível de 10% (p-valor do LR test igual a 0,0720 e 0,0677, respectivamente), 

não tiveram suas variáveis independentes significativas – portanto não é possível tirar 

conclusões das informações fornecidas pelas especificações para este trabalho em relação ao 

diálogo com cliente, execução de esforços promocionais e coleta de informações sobre 

concorrentes. 

O único parâmetro estatisticamente significativo em ambas especificações foi a 

experiência na indústria. Assim, as especificações indicam que, ao nível de 5% de 

significância, os anos de experiência naquela indústria favorecem o desempenho das 

empresas. Porém, nota-se que os coeficientes foram próximos de zero, bem como o odds ratio 

próximo de 1, o que indica que esta experiência não tem grande influência na rentabilidade do 

negócio. Na especificação K o parâmetro “nível de educação” foi estatisticamente 

significativa ao nível de 10%, ou seja, de acordo com este modelo de regressão, 

empreendedores que pelo menos iniciaram o ensino superior têm 1,73 chances a mais de 

verem seus negócios rentáveis no terceiro ano após sua inauguração. 

 

4.2.11 Síntese dos resultados encontrados 

 De forma geral, os modelos de regressão logística estatisticamente significativos 

apresentaram que o diálogo com os clientes logo no primeiro ano de empresa aumenta suas 

chances de estar em operação nos anos seguintes. Desta forma, com o objetivo de incrementar 

as chances de sucesso no futuro, o momento ótimo para o empreendedor iniciar o diálogo com 

potenciais compradores seria logo no início do negócio. Evidências para este resultado são 

observadas nos modelos A, B, C, D, H e I, os quais indicam que as chances de sobrevivência 

nos anos seguintes é, no mínimo, de 1,53 vez maior (Modelo B) para aqueles empreendedores 

que conversam com seus clientes logo no primeiro ano. Neste mesmo sentido, os modelos F e 

G apresentam que as chances de sobrevivência das empresas que não dialogam com clientes 

no primeiro ano são diminuídas em relação aos negócios que fazem esta atividade de 

marketing. 

A execução de atividades promocionais logo no primeiro ano do novo negócio 

também se mostrou, por meio da análise dos modelos de regressão, como um fator que 

aumenta as chances de sobrevivência da empresa no segundo, terceiro e quarto anos. Tal 

observação pode ser feita por meio da análise dos modelos A, B, C, F, G, H e I, todos 

estatisticamente significativos para esta variável de interesse. O Modelo A mostra que, ao 

iniciar os esforços promocionais logo no primeiro ano, uma empresa tem 2,39 a mais de 
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chances de estar em operação no segundo ano do que aquelas que não o fazem. A menor taxas 

de aumento das chances de sobrevivência foi observada na especificação G, os qual indica 

que as empresas que iniciam os esforços promocionais no primeiro ano de vida aumentam sua 

chance de estar em operação no quarto ano em 1,60 vez. No mesmo sentido desses resultados, 

os modelos D e E indicam que as chances de um negócio estar em operação no terceiro e 

quarto anos é diminuída para aqueles que não iniciaram os esforços promocionais até o 

terceiro ano, em comparação com aqueles que os iniciaram logo no primeiro ano. 

Apesar de os resultados indicarem que executar esforços promocionais logo no 

primeiro ano é positivo para as empresas, os resultados deste estudo são inconclusivos ao 

mostrar qual seria o momento ótimo para o início dessas atividades. Isso ocorre porque, nos 

modelos D e E, as variáveis que medem as chances de uma empresa estar em operação 

quando os esforços promocionais foram iniciados no segundo ano não foram estatisticamente 

significativas. 

Por meio dos nove modelos estatisticamente significativos, não foi possível obter 

conclusões sobre o momento ótimo para o início da coleta de informação sobre concorrentes, 

uma vez que as variáveis relacionada a esta medida não foram estatisticamente significativas 

em nenhum modelo de regressão. Das duas medidas de desempenho avaliadas – operação e 

rentabilidade – apenas os modelos cuja variável dependente foi “operação” foram 

estatisticamente significativos. Desta forma, não foi possível fazer análises ou tirar conclusões 

em relação a realização de atividades de marketing e a rentabilidade das empresas. 

O Quadro 15 apresenta as hipóteses com a indicação de sua rejeição ou não. Cada 

resultado é discutido isoladamente na próxima seção. 

Hipótese Enunciado Resultado 

H1 
Empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no primeiro 

ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro 
Não rejeitada 

H2 
Empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no primeiro 

ano de vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro 
Rejeitada 

H3 
Empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o primeiro ano 

de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro 
Rejeitada 

H4 
Empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o primeiro ano 

de vida têm melhor maiores chances de ter rentabilidade no futuro 
Rejeitada 

H5 
Empreendedores iniciam a coleta de informações sobre os concorrentes no 

primeiro ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro 
Rejeitada 

H6 
Empreendedores que iniciam a coleta de informações sobre os concorrentes no 

primeiro ano de vida maiores chances de ter rentabilidade no futuro 
Rejeitada 

Quadro 15: Resultados das hipóteses 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Por meio da análise descritiva dos dados, constatou-se que a grande maioria dos 

empreendedores dialogam com os clientes no primeiro ano de negócio. Isso vai ao encontro 

dos resultados encontrados por Coleman (1988) e Dodge e Robbins (1992). O diálogo com os 

clientes logo no primeiro ano de negócio pode ser útil para conhecer o mercado, identificando 

oportunidades (STOKES, 2000) e também pode ser considerado como uma forma de pesquisa 

de mercado informal, a fim de explorar os desejos dos potenciais clientes (DODGE; 

ROBBINS, 1992). 

 A maior parte dos empreendedores respondentes do PSED (86%) afirma entrar em 

contato com os clientes no primeiro ou segundo ano de operação da empresa. Esta alta 

porcentagem é condizente com a realidade dos empreendedores que, de forma geral, são os 

próprios vendedores  de seus produtos, ou seja, lidam com os consumidores no dia a dia 

(HILLS; HULTMAN, 2013). Desta forma, mesmo que não haja pesquisa formal com 

potenciais clientes, a maior parte dos empreendedores têm contato com esses indivíduos, 

obtendo informações que podem ser úteis para o desempenho de seus negócios. 

 O contato inicial com clientes é incentivado por autores como Blank (2005) e Ries 

(2011), por meio da abordagem lean startup, com o objetivo de entender o mercado e assim 

conseguir atendê-lo satisfatoriamente. Observa-se que a maior parte da amostra segue a 

recomendação dos autores, porém não é possível concluir se conhecem ou não a teoria. 

 Cerca de 40% dos empreendedores não iniciam os esforços promocionais de seus 

negócios nem no primeiro nem no segundo ano após abrir a empresa. Neste sentido, Dodge e 

Robbins (1992) apresentaram que as empresas, em seus primeiros anos de vida, têm 

dificuldade em estabelecer um relacionamento com o cliente e comunicar seu valor. O 

comportamento desta atividade de marketing é diferente do estabelecimento de contato com 

potenciais clientes porque a execução de esforços promocionais exige o desembolso de 

recursos financeiros. Desta forma, a falta de recursos (WIDLUND; SHEPERED, 2005) dos 

estágios iniciais podem fazer que os empreendedores retardem o início das atividades 

promocionais. Assim, era esperado que um alto número de empreendedores não iniciassem os 

esforços promocionais de suas empresas logo nos primeiros anos.  

 Por outro lado, constatou-se que um número semelhante (43%) de empreendedores 

iniciam logo no primeiro ano os esforços promocionais de seus negócios. Esta divisão entre o 

número de empreendedores que iniciam ou não os esforços promocionais é coerente, visto 

que os indivíduos tomam suas decisões e alocam seus recursos de acordo com o que 
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consideram prioridades para o momento (BIRD; WEST, 1997). Os empreendedores passam 

por tradeoffs enquanto suas empresas estão nas fases nascentes (LÉVESQUE; SCHADE, 

2005). Por isso, precisam escolher, por exemplo, se investirão seu capital na produção de 

mercadorias, contratação de pessoal ou divulgação dos produtos ofertados. 

Assim como os resultados encontrados neste trabalho, outros autores como Lado, 

Duque e Bassi (2013) observaram evidências de que aquelas empresas que iniciam 

precocemente suas atividades de promoção têm melhor desempenho no futuro. A despeito da 

falta de recursos relacionada como empecilho para a execução de esforços promocionais, as 

empresas podem fazer a divulgação de seus produtos com investimentos relativamente baixos. 

Por exemplo, Stokes (2000) considera a divulgação boca-a-boca como uma forma de os novos 

negócios atingirem positivamente seus potenciais clientes com baixos ou nenhum 

investimento. Para que isso seja possível, os empreendedores devem utilizar a criatividade e 

inovação (HILLS; KRAUS; SCHULTE, 2010) para incentivar os atuais clientes a 

recomendarem os seus produtos. 

Outra forma de os empreendedores fazerem esforços promocionais com baixo 

orçamento, dentro das limitações de recursos das empresas nascentes, é a utilização de novas 

tecnologias, como as redes sociais virtuais (HARRIGAN; RAMSEY; IBBOSTSON, 2011). 

Por meio dessas redes, com poucos recursos financeiros e técnicos investidos, é possível que 

as empresas atinjam seu público alvo e consigam comunicar sua presença no mercado e a 

proposta de valor. 

 Assim, mesmo com a vulnerabilidade financeira e técnica das empresas nascentes 

(WIDLUND; SHEPERED, 2005), é possível que o empreendedor, por meio de competências 

como a capacidade de adaptação, pro atividade e criatividade (HILLS; KRAUS; SCHULTE, 

2010), seja capaz de conhecer as preferências de seus clientes por meio do diálogo informal, 

por exemplo, e de fazer a promoção de seus produtos, seja utilizando a comunicação boca-a-

boca ou as redes sociais virtuais. 

 Ainda com base na estatística descritiva, nota-se que mais da metade (59%)  dos 

empreendedores que participaram da pesquisa coletam informações sobre os concorrentes 

logo no primeiro ano de negócio. Este resultado é semelhante ao afirmado por LeBrasseur, 

Zanibbi e Zinger (2003) que mostraram que, logo no início dos negócios, os empreendedores 

buscam conhecer os concorrentes principalmente com o objetivo de verificar a qualidade de 

seus produtos e os preços ofertados. 
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Clarysse e Moray (2004) ressaltaram que a coleta de informações por concorrentes é 

feita pelos empreendedores nas fases iniciais de negócio para que seu planejamento fique 

mais assertivo. Assim, o conhecimento dos concorrentes e também dos clientes dá ao 

empreendedor uma melhor noção do mercado em que atua, diminuindo as incertezas inerentes 

ao processo de abertura de um novo negócio. Nesse sentido, Stokes (2000) mostra que uma 

fonte de ideias para o empreendedor, tais como identificação de oportunidades, conhecimento 

de fornecedores ou formas de abordar os clientes. 

 Um terço dos empreendedores pesquisados declararam que não coletam informações 

dos concorrentes nem no primeiro nem no segundo ano do novo negócio. Este resultado 

contraria as orientações da literatura relacionada a marketing em novos negócios, a qual 

apresenta que os empreendedores, de modo geral, fazem um reconhecimento do mercado, 

mesmo de modo simplório, no início de suas atividades (STOKES, 2000). 

 De modo geral, foi observado que a maioria dos novos empreendedores respondentes 

do PSED realiza as três atividades de marketing aqui pesquisadas no estágio inicial de seus 

negócios. Conforme relatado pela literatura relacionada a lean startup, esse tipo de atividade 

aproxima o empreendedor de seu mercado e faz que ele tenha capacidade de oferecer mais 

adequadamente os produtos que a sociedade deseja (RIES, 2011). Da mesma forma, 

Krasnikov e Jayachandran (2008) mostram que a realização de atividades mercadológicas 

logo no início das operações dos negócios leva as empresas a um melhor desempenho futuro. 

A execução desse tipo de atividade traria melhores resultados futuros do que a realização de 

outras atividades na empresa, tais como controle de operações ou gerenciamento de recursos 

humanos. 

Segundo Simpson, Padmore e Newman (2012) o sucesso de uma nova empresa 

depende de inúmeras variáveis, porém, de modo geral, as variáveis de controle não tiveram 

influência significativa no desempenho das empresas – em alguns modelos, a experiência do 

empreendedor ou o número de sócios – o que vai ao encontro do trabalho realizado por Hopp 

(2012). Em relação às variáveis de controle, nota-se que em nenhum dos modelos ajustados a 

variável “sócios” se mostrou estatisticamente significativa ao nível de 5%, sugerindo que o 

tamanho da equipe não teria influência considerável na performance da empresa, contrariando 

estudos de Eisenhardt (2013) e Zhou e Rosini (2015). A variável que mede a experiência 

anterior do empreendedor na indústria relacionada ao novo negócio também foi 

estatisticamente significativa ao nível de 10% apenas em duas especificações, porém com o 

valor do coeficiente muito próximo de zero. Isso indica que, por meio dos modelos 
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trabalhados nesta pesquisa, a quantidade de anos de trabalho do empreendedor naquela área 

não influencia diretamente o desempenho da empresa. Da mesma forma, a quantidade de 

novas empresas abertas anteriormente foi significativa em apenas um modelo de regressão, se 

relacionando positivamente com desempenho. Este resultado mostra que, a partir da segunda 

empresa, os empreendedores têm maiores chances de melhor desempenho. 

 

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELACIONADOS A H1 E H2 

  A hipótese H1, empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no 

primeiro ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro, não é rejeitada. Os 

modelos de regressão logística rodados nesta pesquisa mostraram que, para um melhor 

desempenho futuro, o momento ideal de se dialogar com o cliente é logo no primeiro ano de 

empresa. Este contato precoce com o cliente leva a maiores chances de estar em operação 

tanto no segundo quanto no terceiro e quarto anos. 

 O contato com o cliente no primeiro ano do novo negócio aumenta de forma mais 

significativa as chances de uma empresa estar em operação no quarto ano de vida. Observa-se 

nos modelos C, D e I que as empresas aumentam suas chances de estar em operação no quarto 

ano em 2,90; 1,59; e 3,11 vezes, respectivamente, do que aquelas que não fazem esta 

atividade de marketing. Estes resultados mostram que o efeito de se dialogar com os clientes 

logo no primeiro ano fará maior diferença no desempenho das empresas no longo prazo, ou 

seja, o impacto deste diálogo será mais significativo após três anos do início das operações do 

novo negócio. 

 Este resultado se assemelha àqueles obtidos por Watson (2007), ao afirmar que os 

empreendedores que criam e mantém redes de contatos logo no início do negócio, coletando 

informações sobre prováveis clientes, observam melhores taxas de sobrevivência e 

crescimento de suas empresas com o passar do tempo. Estas redes de contatos podem 

informais, como parentes e amigos, que, geralmente, são os primeiros clientes de uma 

empresa (UCBASARAN; WESTHEAD; WRIGHT, 2008). Os resultados encontrados neste 

trabalho também se assemelham aos observados por Hopp (2012), que notou a existência de 

relação positiva entre elaborar um plano de negócios com informações coletadas de clientes e 

o desempenho futuro das empresas. Ou seja, enquanto Hopp (2012) analisou que o diálogo 

com o cliente se faz importante para a elaboração de um plano de negócio mais assertivo, este 

trabalho analisou todas as empresas – tanto as que fazem planos formais quanto as que não o 
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fazem – e constatou que, de maneira geral, a relação é positiva entre dialogar com clientes no 

primeiro ano e o desempenho do negócio nos anos seguintes. 

 Deixar para dialogar com os clientes apenas após o segundo ano da abertura da 

empresa tem influência negativa no desempenho das empresas. De fato, Ries (2011) apresenta 

por meio da lean startup que a aproximação com o mercado feita logo nos primeiros meses de 

negócio com o objetivo de entender os desejos dos clientes pode ser benéfico para as 

empresas no sentido de promover sua sobrevivência. Assim, este trabalho mostra que as 

ideias promovidas pela lean startup em relação à época para se dialogar e conhecer o cliente 

realmente promovem maior chance de sobrevivência no futuro. Afinal, em todos os modelos 

testados, os empreendedores que afirmaram não ter o diálogo com potenciais clientes logo no 

primeiro ano de funcionamento de empresa tiveram as chances de estar em operação no futuro 

reduzidas. 

 A hipótese H2, empreendedores que iniciam a realização de diálogo com clientes no 

primeiro ano de vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro, é rejeitada, uma vez 

que todos os modelos de regressão logística criados com a variável dependente 

“rentabilidade” não se mostraram estatisticamente significativos. 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELACIONADOS A H3 E H4 

A hipótese H3, empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o 

primeiro ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro, tem resultado 

inconclusivo. Por meio dos modelos de regressão foi encontrado que a realização de esforços 

promocionais no primeiro ano aumentam as chances de melhor desempenho dos negócios nos 

anos seguintes. Todavia, no cenário que compara a realização de esforços promocionais no 

primeiro e no segundo ano, a variável que representa a execução de esforços promocionais no 

segundo ano não foi estatisticamente significativa. Desta forma, não é possível concluir se é 

melhor iniciar a promoção no primeiro ou no segundo ano. Outros cenários indicaram que 

aqueles empreendedores que não fazem os esforços promocionais nem no primeiro nem no 

segundo ano, ou seja, no estágio inicial das empresas, têm menos chances de ter desempenho 

superior nos anos seguintes do que aqueles empreendedores que realizam essas atividades. 

 Clarysse e Moray (2004) e Borges, Filion e Simard (2008) apresentam em seus 

modelos de processo empreendedor que as empresas, de modo geral, costumam realizar os 

esforços promocionais a partir do segundo ano por já possuírem conhecimento do mercado e 

entenderem com maior clareza seus processos internos. Porém, os resultados deste estudo 
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indicam que, mesmo que não seja o momento ótimo, iniciar os esforços promocionais 

precocemente – ou seja, logo no primeiro ano da empresa – pode representar melhor 

performance para o negócio, indo de encontro ao que é costumeiramente feito pelas empresas 

estudadas nos modelos de processo empreendedor citados. Dentre as três atividades de 

marketing analisadas nesta pesquisa, a execução de esforços promocionais é aquela que 

tradicionalmente mais depende de desembolso de recursos financeiros. Assim, as empresas 

podem optar por não fazê-las por estar investindo seus fundos no aprimoramento de produtos, 

conforme citado por Marion e Meyer (2011). 

Com base nos modelos analisados, não é possível obter nenhuma conclusão em 

relação a H4, empreendedores que iniciam seus esforços promocionais após o primeiro ano de 

vida têm maiores chances de ter rentabilidade no futuro. Isso se deve porque os modelos 

utilizando a variável dependente “rentabilidade” não se mostraram estatisticamente 

significativos. Desta forma, este trabalho apresenta que a execução de esforços promocionais 

no primeiro ano tem relação positiva apenas com a medida de desempenho “operação”.  

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELACIONADOS A H5 E H6 

 A hipótese H5, empreendedores que iniciam a coleta de informações sobre os 

concorrentes no primeiro ano de vida têm maiores chances de estar em operação no futuro, é 

rejeitada. Em todos os modelos rodados, a variável independente “coleta de informações” não 

foi estatisticamente significativa, não permitindo tirar nenhuma conclusão sobre sua 

influência nas operações da empresa.  

 Apesar de autores como LeBrasseur, Zanibbi e Zinger (2003) apresentarem que a 

coleta de informações com concorrentes causam melhor desempenho futuro das empresas, os 

resultados desta pesquisa estão alinhados com aqueles encontrados por Hopp (2012). Este 

autor não encontrou relação estatisticamente significativa entre esse diálogo com os 

competidores no estágio inicial das empresas e a sobrevivência dos negócios nos anos 

seguintes. Este resultado permite propor que, mesmo que com a coleta de informações sobre 

os concorrentes os empreendedores consigam ter melhor entendimento de preço e de 

qualidade para seus produtos diante do mercado, tais informações podem ser menos 

relevantes para o desempenho das empresas do que entender o cliente e promover seus 

produtos. 

Por outro lado, estudos de Watson (2007), indicaram que o momento que as empresas 

iniciam a coleta de informação dos competidores realmente não faz diferença em seu 
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desempenho futuro, de acordo com os resultados encontrados neste trabalho. Para Watson 

(2007), a intensidade do relacionamento com competidores é que tem impacto no 

desempenho das empresas, porém a intensidade da relação não é medida nesta pesquisa, por 

não ser o seu foco de estudo. 

 Considerando que o diálogo com os clientes e a execução de esforços promocionais 

logo no primeiro ano trazem benefícios futuros para a empresa, os resultados deste trabalho se 

assemelham ao argumento de Calantone, Randhawa e Voorhees (2014). Os autores afirmam 

que aquele negócio que entende seus clientes e os atende no tempo correto, incluindo a prática 

da comunicação de valor, terão melhor desempenho no futuro. 

A hipótese H6, empreendedores que iniciam a coleta de informações sobre os 

concorrentes no primeiro ano de vida maiores chances de ter rentabilidade no futuro, assim 

como as demais hipóteses relacionadas a rentabilidade, também é rejeitada. Isso acontece 

porque as equações do modelo de regressão logística que utilizaram a variável dependente 

“rentabilidade” não foram estatisticamente significativas. Este resultado é semelhante ao 

encontrado por Hopp (2012) que, também utilizando o PSED, não encontrou relação entre a 

rentabilidade e aqueles planos de negócios elaborados após a coleta de informação dos 

concorrentes das empresas analisadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa indicam que, quanto antes se começar a realizar o diálogo 

com os clientes e a execução de esforços promocionais, melhor para o futuro da empresa. 

Desta forma, caberia às agências de fomento, governos e cursos de capacitação de 

empreendedores compreender os resultados desta pesquisa e promover a capacitação dos 

empreendedores para a execução de atividades de marketing de maneira precoce. 

As análises também mostram que a coleta de informação dos concorrentes não faz 

diferença para o desempenho das empresas. Isto pode indicar que o empreendedor deve focar 

mais em dialogar com seu cliente para entender suas necessidades e desejos e, também, focar 

na promoção de seu novo negócio. Ou seja, pode-se supor que para um melhor desempenho, o 

empreendedor deve entender seu público alvo, criar ofertas que tenham valor e comunicar 

este valor, seguindo a definição de marketing da AMA (2013). 

 Este trabalho contribui para a literatura ao fazer uma análise dinâmica da realização 

das atividades de marketing e a influência no desempenho das empresas nos anos 

subsequentes, ajudando a preencher tanto a lacuna de poucos estudos longitudinais 

(FAYOLLE; LIÑÁN, 2014) quanto a de escassas pesquisas quantitativas na área de 

empreendedorismo – esta última apenas no Brasil (NASSIF et al., 2010). O modelo de análise 

pode servir como exemplo para outros estudos longitudinais relacionados a outras atividades 

de marketing ou mesmo outras atividades gerais das empresas. Os resultados podem servir 

como um ponto inicial para estudos que analisem a qualidade do diálogo com os clientes no 

primeiro ano ou a qualidade da execução de esforços promocionais. 

 Os resultados deste trabalho também trazem avanços para a abordagem lean startup, 

que prega o diálogo com os clientes logo nos momentos iniciais da empresa. Anteriormente, 

não havia evidências científicas da validade do modelo lean startup. Esta pesquisa mostra que 

realmente é melhor para a empresa iniciar o contato precoce com os clientes e, ainda, foi 

apresentado o quanto as chances de sobrevivência no futuro aumentam com a prática deste 

diálogo. 

Como contribuição gerencial, esta pesquisa apresenta para o empreendedor o 

momento ótimo para o início do diálogo com clientes e um momento de início dos esforços 

promocionais que aumenta as chances de sobrevivência da empresa no futuro, em especial no 

quarto ano de operação. Desta forma, os empreendedores têm mais subsídios científicos para 

tomar decisões em relação à execução de uma ou outra atividade em suas empresas – como, 

por exemplo, fazer atividades de marketing ou aplicar recursos na qualidade do produto? 
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 Em sala de aula, professores podem utilizar esta pesquisa para apresentarem aos seus 

alunos o comportamento empreendedor em relação ao início das atividades de marketing. Ou 

seja, o professor pode expor aos alunos a análise descritiva feita nesta pesquisa para mostrar o 

que o empreendedor faz quando constrói sua empresa, onde podem estar os acertos e os erros 

e onde um possível consultor pode atuar. Um professor de potenciais empreendedores pode 

alertar seus alunos sobre quando é o tempo ótimo para a realização das atividades e mostrar a 

eles formas de realizar tais atividades mesmo com as limitações e pressões que as empresas 

nascentes sofrem. 

 Uma das limitações deste estudo é inerente à base de dados. Apesar de o PSED 

oferecer grande quantidade de informação sobre o processo de criação de empresas, apenas 

três atividades de marketing foram identificadas na base. Assim, uma sugestão de pesquisa 

futura seria fazer análise semelhante incluindo outras atividades de marketing. Também 

relacionada à base, uma limitação é que o estudo foi realizado apenas com empreendedores 

dos Estados Unidos. Outra limitação é que o controle foi feito utilizando o ambiente interno, 

mas sabe-se que o ambiente externo, como condições de mercado, localização da empresa e 

concorrência podem influenciar no desempenho de um novo negócio. Novas pesquisas podem 

acrescentar o ambiente externo como controle do desempenho das empresas. 

 O baixo número de respondentes sobre a rentabilidade das empresas também pode ser 

considerado um fator limitante deste trabalho, podendo ser um indício do motivo pelo qual os 

resultados utilizando esta variável independente não terem sido estatisticamente 

significativos. Controlar as finanças e elaborar documentos contábeis pode ser difícil para 

alguns empreendedores e isso pode ter sido a causa de poucos indivíduos responderem a 

questão relativa a lucros maiores que despesas em pelo menos seis dos últimos doze meses 

anteriores à pesquisa. Assim, mesmo que esta variável tenha sido utilizada em outros artigos 

científicos como medida de desempenho (e.g.: HOPP, 2012; STEFFENS; TERJESEN; 

DAVIDSSON, 2012), não foi possível obter conclusões a partir de sua análise. 

 Em relação aos resultados encontrados neste trabalho, como agenda de pesquisa 

futura, sugere-se compreender os motivos que levam grande parte dos empreendedores não 

fazerem esforços promocionais logo nos primeiros anos de negócio. Outra sugestão de 

pesquisa seria analisar a qualidade do contato dos clientes e sua influência no desempenho 

futuro das empresas, bem como a realização de estudos longitudinais, semelhantes ao PSED, 

no contexto brasileiro. 
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