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RESUMO 

Objetivo: O interesse em pesquisas sobre inovação aberta vem crescendo desde os anos 2000. Os 

estudos sobre esse modelo de inovação em empresas do tipo startups, no entanto, ainda são 

incipientes, principalmente no âmbito nacional. Este artigo, neste sentido, tem como principal 

objetivo identificar as competências apontadas pelo Fórum Econômico Mundial em gestores de 

startups residentes em um laboratório de inovação aberta da cidade de Florianópolis.  

Design/Metodologia/Abordagem: Para atingir tal objetivo de pesquisa, foi desenvolvido um 

estudo de natureza teórico-empírico, de abordagem quantitativa e descritiva, o qual foi 

operacionalizado por meio de um survey. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário on-

line estruturado e obteve-se como amostra final 17 questionários válidos. 
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Resultados: Como resultados, a pesquisa identificou que o perfil dos respondentes é composto por 

5 mulheres e 12 homens, sendo que, destes, 6 ocupavam o cargo de CEO, com níveis de 

escolaridade concentrados em: 6 com pós-graduação completa, 4 com graduação completa e 4 

com mestrado completo. Das 17 amostras, 11 delas dedicam entre 41 a 50 horas e 51 a 60 horas 

semanais à startup. Com relação às competências, observou-se que as cinco primeiras 

identificadas em maior intensidade foram: inteligência emocional, aprendizado ativo e estratégias 

de aprendizagem, pensamento analítico e inovador, solução de problemas complexos e 

pensamento crítico e analítico. A partir do estudo, pode-se concluir que os gestores de startups 

atendem às competências mencionadas pelo Fórum Econômico Mundial para 2022. 

Limitações da pesquisa: as pesquisadoras encaminharam mais de uma vez e-mails lembrando aos 

respondentes a importância da devolutiva do instrumento para o sucesso da pesquisa.  

Originalidade/valor: uma das temáticas mais estudadas na atualidade é a respeito de 

competência. Mapear e identificar essas competências mencionadas pelo Fórum Econômico 

Mundial dentro das startups, trata-se de uma contribuição tanto prática quanto acadêmica. 

Palavras-chave: Competências; Startups; Inovação aberta. 
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SKILLS ACCORDING TO THE WORLD ECONOMIC 

FORUM: A STUDY WITH STARTUPS MANAGERS RESIDENTS 

IN AN OPEN INNOVATION LAB. 

 

ABSTRACT 

Goal: Interest in open innovation research has been growing since the 2000s. Studies on this 

innovation model in startups, however, are still incipient, especially at the national level. This 

article, in this sense, has as its main objective to identify the competences pointed out by the World 

Economic Forum in managers of startups residing in an open innovation laboratory in the city of 

Florianópolis. 

Design / Methodology / Approach: To achieve this research objective, a theoretical-empirical 

study with a quantitative and descriptive approach was developed, which was operationalized 

through a survey. For data collection, a structured online questionnaire was used and 17 valid 

questionnaires were obtained as final sample. 

Results: As a result, the survey identified that the profile of the respondents is composed of 5 

women and 12 men, of which 6 occupied the position of CEO, with education levels concentrated 

in: 6 with complete postgraduate, 4 with complete undergraduate and 4 with a master's degree. Of 

the 17 samples, 11 of them dedicate between 41 to 50 hours and 51 to 60 hours per week to startup. 

Regarding competencies, it was observed that the first five identified with the highest intensity 

were: emotional intelligence, active learning and learning strategies, analytical and innovative 

thinking, complex problem solving and critical and analytical thinking. From the study, it can be 

concluded that startup managers meet the skills mentioned by the World Economic Forum for 

2022. 

Limitations of the research: The researchers sent emails more than once reminding respondents 

of the importance of returning the instrument to the success of the research. 

Originality / value: One of the most studied topics today is about competence. Mapping and 

identifying these skills mentioned by the World Economic Forum within startups is both a practical 

and an academic contribution. 

Keywords: Skills; Startups; Open innovation.   



 

 

 

 

 

 

 

4 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O empreendedor em geral é caracterizado a partir de seu perfil e capacidade de colocar suas 

qualidades em prática para solucionar problemas do mercado. “Essa dinâmica vai ao encontro da 

noção da competência humana, cuja expressão está na articulação de um conjunto de características 

individuais que só são percebidas quando contextualizadas [...] em uma efetiva aplicação à 

realidade” (Feuerschütte & Godoi, 2008, p. 40). 

Em contextos de inovação aberta, as organizações buscam sanar suas lacunas de 

competências e conhecimentos a partir da cocriação de inovações fora de seus domínios. Assim, a 

inovação aberta pressupõe que o conhecimento está também fora da organização e cabe a ela 

combinar o conhecimento externo e o conhecimento interno, a fim de gerar valor para o mercado 

(Chesbrough, 2003). 

 Assim, quando um empreendedor se insere em um processo de inovação aberta, ele está 

buscando identificar externamente as competências que faltam em sua organização de modo a 

adquirir este conhecimento sem a necessidade de incorrer em altos custos e tempo de 

desenvolvimento (Benedetti & Torkomian, 2013). 

Em se tratando de startups, uma questão que se insere neste cenário é o fato de a empresa 

em geral possuir poucos participantes e, dado que as competências de uma organização são 

desenvolvidas também a partir das competências de seus colaboradores (Porter, 1999), a dúvida 

que recai sobre este processo é compreender qual o perfil de competências dos empreendedores, 

gestores das startups, e como elas podem afetar o desenvolvimento da empresa. 

No contexto acadêmico, percebem-se raras referências que contemplam as temáticas 

abordadas sobre o perfil de gestores de startups, especialmente as brasileiras. Assim, o presente 

artigo se orienta pela seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as competências, de acordo com 

o Fórum Econômico Mundial, dos gestores de empresas startups residentes em um 

laboratório de inovação aberta de Florianópolis? 

Este artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. Na próxima seção, 

será apresentado o desenvolvimento do estudo, onde são abordados a literatura que dá referência à 

pesquisa, bem como os procedimentos adotados na metodologia. Em seguida são apresentados os 

dados, bem como sua análise. Por fim, são listadas as referências utilizadas no trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção é apresentado o desenvolvimento do estudo, iniciando-se com o referencial, 

sustentado pelo tripé teórico competências, inovação aberta e startups, que trouxe os pontos 

relevantes presentes na literatura sobre os assuntos. Na sequência, são apresentados os 

procedimentos metodológicos, a apresentação e análise de dados, os principais resultados 

alcançados e, por fim, as considerações finais. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico versa sobre os temas inovação aberta, competências e startups, 

buscando trazer a base de sustentação para a pesquisa realizada neste trabalho. Em seguida, são 

apresentados os temas, bem como a relação entre eles. 

 

3.1.1 Competências 

A competência em poucas palavras é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

que fazem com que o ser humano execute seu trabalho para alcançar seus objetivos organizacionais 

ou pessoais. No contexto organizacional, com a publicação do artigo “Testing for Competence 

rather than Intelligence” escrito por McClelland (1973), iniciou-se o debate sobre competência 

entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos. Esse autor foi um dos percussores da 

escola americana de competência.  

Já na Europa, a escola francesa com a contribuição dos autores Zarifian, Boterf e 

Perrenoud, além dos brasileiros Dutra, Fleury e Fleury que compartilham da mesma visão, faz uma 

conexão entre educação e trabalho da qual resultam as competências. Atualmente, procura-se uma 

abordagem integrativa entre as duas escolas (Dutra, Fleury & Ruas, 2008), considerando-se ainda 

a complexidade da economia e do mundo do trabalho. 

As competências essenciais da organização são definidas por Prahalad e Hamel (1998, 

p.298) como "a aprendizagem coletiva na organização”. Elas simbolizam a capacidade distintiva 

da organização e aquilo que a diferencia dos seus rivais. Estas competências são desenvolvidas a 

partir também das competências individuais dos colaboradores da organização (Porter, 1999). 

Desta forma, o desenvolvimento das competências organizacionais passa também pela 
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transformação do conhecimento tácito dos trabalhadores em conhecimento organizacional, de 

modo a gerar rentabilidade e inovação (Schmid & Stanoevska-slabeva, 1998).  

Em se tratando de modelos de inovação aberta, trabalhar com competências integrativas é 

mais consistente do que a noção prevalente de competência central. A estratégia de competência 

central com uma forte orientação introvertida, ou seja, focada nas competências internas da 

organização, pode não atender adequadamente aos desafios dos mercados de tecnologia, onde as 

competências estão espalhadas ao longo da cadeia de valor (Christensen, 2006).  

Sendo assim, neste artigo focaremos nas competências individuais dos gestores das 

startups, mais especificamente as competências em ascensão mencionadas no relatório do World 

Economic Forum (2018), no sentido de identificar quais delas estão presentes nas startups inseridas 

em contextos de inovação aberta, podendo ou não ser as impulsionadoras das competências 

integrativas. O recorte adotado é das competências socioemocionais (não-cognitivas), que podem 

ser definidas conforme Lee e Shute (2009, p.1) a partir de:  

(a) variáveis como atitude, valores, interesse, e curiosidade; (b) variáveis de personalidade 

ou temperamento, como conscienciosidade e extroversão; (c) variáveis de relações sociais, 

incluindo liderança, sensibilidade social e habilidade de trabalhar com os outros; (d) 

autoconstruções como autoeficácia e identidades pessoais; (e) hábitos de trabalho, como 

esforço, disciplina, persistência e gerenciamento do tempo; e (f) emoções em direção a 

um tarefa específica, como entusiasmo e ansiedade (Farkas, 2003; Messick, 1979). 

 

Segundo o World Economic Forum, realizado em 2018, que reuniu os principais líderes 

empresariais e políticos, assim como intelectuais e jornalistas selecionados para discutir as questões 

mais urgentes enfrentadas mundialmente, é necessário discutir sobre as habilidades futuras. Sendo 

assim, no World Economic Forum (2018) um dos assuntos tratados foi “2022 Skills Outlook” (2022 

Perspectivas das Habilidades) onde chegou-se à conclusão de que até 2022 as habilidades 

necessárias para realizar a maioria dos trabalhos terão mudado significativamente.  

Frente a esta evidência, reconhece-se que as competências individuais estão em constante 

mudança dada a acelerada geração de novos cenários nos dias atuais. De acordo com o relatório do 

World Economic Forum (2018), considera-se que uma média global de “estabilidade de 

competências” é estimada em cerca de 58%, ou seja, significa que os trabalhadores verão uma 

mudança média de 42% nas competências necessárias de hoje até o período que antecede 2022 

Neste relatório foi apresentado um conjunto de dez competências em ascensão, conforme exposto 

no quadro 1.  
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Quadro 1 – As dez competências individuais em ascensão para 2022. 

Competências 

1. Pensamento analítico e inovação 

2. Aprendizado ativo e estratégias de aprendizagem 

3. Criatividade, originalidade e iniciativa 

4. Design e programação da tecnologia 

5. Pensamento crítico e análise 

6. Solução de problemas complexos 

7. Liderança e influência social 

8. Inteligência emocional 

9. Raciocínio, resolução de problemas e ideação 

10.  Análise e avaliação de sistemas 

Fonte: Adaptado de Future of Jobs Survey 2018, WEF apud World Economic Forum, 2018. 

 

Neste mesmo relatório, vêm na contramão das competências em ascensão, as dez 

competências/habilidades em declínio, que são: a) Destreza manual, resistência e precisão; b) 

Habilidades de memória, verbal, auditiva e espacial; c) Gestão de recursos financeiros e materiais; 

d) Instalação e manutenção da tecnologia; e) Leitura, escrita matemática e escuta ativa; f) Gestão 

de equipe; g) Controle de qualidade e segurança do trabalho; h) Coordenação e gestão do tempo; 

i) Habilidades visuais, auditivas e de fala; j) Uso, monitoramento e controle de tecnologia (World 

Economic Forum, 2018). 

Neste sentido, observa-se a maior importância de competências tais como inovação, 

criatividade e programação de tecnologia, em contraposição a competências relacionadas a 

atividades manuais e/ou repetitivas, como monitoramento, manutenção ou destreza manual. Deste 

modo, é importante verificar como estas novas competências se configuram no atual contexto de 

inovação aberta presente no mercado. Assim, este trabalho irá avaliar as competências individuais 

em startups inseridas em contextos de inovação aberta. 

    

3.1.2 Inovação Aberta 

O conceito de inovação aberta, proposto por Chesbrough (2003), surgiu como contraponto 

à inovação fechada, na qual as ideias, invenções, pesquisas e os desenvolvimentos necessários para 

colocar um produto no mercado são gerados dentro da própria organização, por meio da pesquisa 

e desenvolvimento (P&D). 
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O conceito de inovação aberta então pressupõe “que ideias valiosas podem vir de dentro ou 

de fora da empresa e podem ir para o mercado a partir de dentro ou fora da empresa também”. 

Neste sentido, a inovação aberta faz a organização atuar intencionalmente além de suas fronteiras, 

permitindo a troca de informações e experiências com o mercado e com os seus stakeholders 

(Chesbrough, 2003, p. 43). 

Cohen e Levinthal (1990, p. 128) afirmam que “a capacidade de uma empresa reconhecer 

o valor de novas informações externas, assimilá-lo, e aplicá-lo aos fins comerciais é fundamental 

para a sua inovação”.  Assim, no paradigma da inovação aberta, a organização deve ser capaz de 

identificar e acessar o conhecimento externo, a fim de aplicá-lo junto com o conhecimento interno, 

no desenvolvimento de ofertas para o mercado (Chesbrough, 2003).  

Para Munsch (2009), a utilização desta abordagem de modelo aberto traz três benefícios 

principais para as organizações: as ideias podem surgir de várias partes, há redução do risco pela 

adoção de parcerias e, por fim, há o incremento da rapidez nas vendas a partir da rede de contatos 

do ecossistema. 

Em seu estudo, Benedetti e Torkomian (2013) constataram que as empresas recorrem às 

fontes externas especialmente quando têm necessidades específicas relacionadas a competências 

que não possuem, e, neste caso, realizar o desenvolvimento interno traria altos custos e demandaria 

muito tempo. 

Deste modo, a implantação do modelo de inovação aberta exige que as organizações criem 

uma cultura de valorização das competências externas (Gassmann, Enkel & Chesbrough, 2010), 

visto que as equipes de trabalho são formadas por profissionais de várias organizações colaborando 

para cocriar novos conhecimentos (Duchatenier, Verstegen, Biemans, Mulder & Omta, 2010).  

Grandes empresas têm sido objeto de vários estudos sobre inovação aberta (Chesbrough, 

2003; Gassmann et al., 2010; Grama, 2013) e pouca atenção tem sido dada para as pequenas 

empresas e startups (Van de Vrande, de Jong, Vanhaverbeke, de Rochemont, 2009; Vieira, 

Alcântara, Prado & Bermejo, 2015), contudo, a inovação aberta se mostra interessante para estas 

empresas também, pois auxilia na obtenção dos recursos que estas necessitam (Gassmann et al., 

2010; Grama, 2013; Vieira et al., 2015). 

Neste sentido, Chesbrough (2003) aponta que a inovação aberta adapta-se perfeitamente a 

startups que já são de alguma forma inovadoras por essência, e, sendo assim, operam como se 
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fossem pequenos laboratórios para a empresa parceira, que aprende mais rápido podendo se adaptar 

ao mercado com maior velocidade.  

Desta feita, a inovação aberta pode acelerar o desenvolvimento das startups, 

potencializando a geração de valor por meio de suas inovações (Vieira, Alcântara & Bermejo, 

2014). Além disso, especialmente pelo fato de que estas estão inseridas em ecossistemas muito 

competitivos, a inovação aberta se transforma em uma estratégia interessante para garantir sua 

competitividade no mercado (Vieira et al., 2015). 

 

3.1.3 Startups 

As startups, em geral, são empresas que identificaram uma oportunidade de negócios que 

ainda não está sendo atendida pelo mercado (Chesbrough, 2003). Deste modo, as startups buscam 

ofertar soluções inovadoras para problemas existentes no mercado, atuando em ambientes 

turbulentos e incertos (Ries, 2012). 

Segundo Blank e Dorf (2014, p. 503), uma “startup é uma organização temporária 

constituída para buscar por respostas que levarão a um modelo de negócio recorrente e escalável”. 

Neste sentido, o conceito de recorrente significa repetir a entrega do produto várias vezes sem 

muitas alterações, e o conceito de escalável aponta para o crescimento exponencial sem alterar o 

modelo de negócio. Neste sentido, o modelo de negócio apresenta de que modo é feita a criação, 

entrega e obtenção de valor de uma organização (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

Inovações bem-sucedidas demandam modelos de negócios igualmente inovadores e quando 

uma solução não agrega valor suficiente ao mercado, o motivo pode estar no seu modelo de negócio 

(Chesbrough, 2003; Magretta, 2002). Assim, o modelo de negócio deve deixar claro quem é o 

cliente, suas necessidades e de que forma a empresa pode gerar valor de modo lucrativo (Magretta, 

2002). 

No contexto de inovação aberta, as empresas buscam fontes externas de conhecimento, por 

meio da abertura do seu processo de inovação, formando assim redes de parceiros com 

competências complementares que contribuem não só para a efetivação de inovações, mas também 

para a definição e operacionalização do modelo de negócios da organização (Benedetti & 

Torkomian, 2013). 
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Em sua pesquisa, Vieira et al. (2015) observaram que as startups buscam fontes externas 

de conhecimento para suprir a necessidade de competências complementares, buscando a redução 

de seus custos, tanto de desenvolvimento quanto de pessoal. Então, quando não possuem uma 

competência específica, elas interagem com o ambiente, por meio da inovação aberta. Assim, as 

startups inovam por meio da colaboração entre diversos parceiros com competências e experiências 

distintas, porém, complementares. 

Como já observado, com a rápida expansão do conhecimento e da tecnologia, não cabe 

mais às empresas que atuam em ambientes inovadores e tecnológicos adotarem apenas o conceito 

de competência central, visto que o conhecimento interno não segue a mesma velocidade de 

expansão que o conhecimento externo. Desta forma, faz sentido utilizar a lógica de competências 

integrativas que constituem-se na capacidade de integrar as diversas competências ao longo da 

cadeia de valor do setor em que a organização está inserida (Christensen, 2006).  

Segundo Benedetti e Torkomian (2013, p.1),  

A complementaridade das competências se estende aos modelos de negócios, visto que a 

proposição de valor definida para atender as necessidades dos clientes, a maneira como 

esse valor será alcançado e entregue aos clientes, são elementos essenciais para que as 

empresas parceiras que compõem a cadeia de valor alcancem os resultados desejados. 

 

Desta forma, convém ressaltar que Chesbrough (2003) aponta que o modelo de negócio de 

uma startup deve ser capaz de criar uma lógica de operação interna a partir de seis atributos: 

proposta de valor (valor criado para os usuários), segmento de mercado atendido, cadeia de valor 

(criação e distribuição da oferta), estrutura de custos e receitas, estratégia e vantagem competitiva. 

Na sequência, são detalhados os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os 

objetivos deste artigo, bem como é apresentada a análise dos dados encontrados por meio do 

questionário aplicado em startups de base tecnológica. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho utilizou a pesquisa do tipo bibliográfica e descritiva. Por meio da pesquisa 

bibliográfica procurou-se levantar na literatura os trabalhos referentes aos temas estudados, a fim 

de embasar os fenômenos observados. A partir da pesquisa descritiva, buscou-se então identificar 

as competências individuais da população de gestores de startups residentes em um laboratório de 

inovação aberta.  
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A pesquisa foi realizada de 3 de junho de 2019 a 1 de julho de 2019. O laboratório de 

inovação aberta pesquisado está localizado na cidade de Florianópolis (SC), e no momento da 

pesquisa possuía 24 startups residentes, ou seja, conectadas com as empresas patrocinadoras do 

laboratório, e gerando soluções por meio de ações de inovação aberta.  

Para a efetivação desta investigação foi utilizada a abordagem de pesquisa quantitativa, por 

meio da avaliação numérica dos dados levantados, a partir da realização de análises estatísticas 

diversas (Babbie, 2011), sendo que a hipótese central do estudo versava sobre o uso pelas startups 

das competências em ascensão elencadas pelo World Economic Forum (2018). 

Para a coleta dos dados foi realizado um estudo de campo, com aplicação de um 

questionário online sobre as competências em ascensão para 2022.  O questionário foi encaminhado 

via e-mail para os gestores das startups, por meio do formulário de pesquisa on-line google forms. 

Uma vez que as empresas pesquisadas são startups de base tecnológica, optou-se por não 

questioná-las sobre a competência “Design e programação da tecnologia”, focando assim o 

questionário nas demais competências de cunho socioemocional. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme já observado, no momento da realização da pesquisa, o laboratório de inovação 

aberta possuía 24 startups residentes, sendo que, destas, foram obtidas 17 (71%) respostas ao 

questionário. Dentre as áreas de atuação das startups foi identificado que estas estão focadas em 

segmentos diversos, tais como Educação, Energia Solar, Imóveis, Serviços Corporativos, 

Tecnologia em saúde, Telecom, entre outros. 

Inicialmente, de modo a caracterizar a população pesquisada, foram levantados os dados 

descritivos dos sujeitos pesquisados. Foi identificado então que, dentre os respondentes, estavam 

5 mulheres e 12 homens, sendo que, destes, 6 ocupavam o cargo de CEO (Chief Executive Officer) 

da startup, 6 atuavam no cargo de sócio diretor, 4 não indicaram resposta e 1 assinalou a resposta 

outro, sem especificar. O gráfico 1 apresenta estes dados: 
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Gráfico 1 – Sexo e cargo dos respondentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 

 

Pelos dados observa-se a maior predominância de homens na gestão das startups avaliadas, 

o que demonstra uma certa disparidade entre os gêneros no tocante à liderança destes 

empreendimentos. 

Com relação à formação acadêmica, identificou-se na amostra pesquisada 6 respondentes 

com pós-graduação completa, 4 com graduação completa, 4 com mestrado completo e 1 

respondente com doutorado completo, conforme apresentado no gráfico 2: 
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Gráfico 2 – Formação acadêmica dos respondentes independente do gênero.

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 

 

Os dados apresentam uma predominância de pós-graduados strictus sensus (5) e latus 

sensus (6), o que demonstra o alto grau de escolaridade dos líderes em empreendimentos de 

natureza tecnológica. Além disso, 4 outros respondentes possuem a graduação completa, também 

corroborando com a informação acerca do alto nível de formação acadêmica deste público. 

Dentre os pesquisados, observou-se ainda que a maioria (15) dedica mais de 40 horas 

semanais à startup, sendo que apenas 3 dedicam tempo menor. Com base neste dado, pode-se 

inferir que o público pesquisado está apto a indicar as competências utilizadas no dia a dia de 

trabalho na startup. 
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Gráfico 3 – Total de horas semanais dedicadas à startup.

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 

 

A partir da caracterização da população pesquisada, iniciou-se então a segunda parte do 

questionário, com a realização das perguntas voltadas para o uso das competências individuais em 

ascensão para 2022, segundo o World Economic Forum (2018), com exceção da competência 

“Design e programação da tecnologia”, conforme justificado na metodologia. 

Foi então solicitado aos participantes da pesquisa que indicassem o grau de importância 

dado, no dia a dia do trabalho, para as competências individuais em ascensão para 2022, conforme 

a seguinte escala: (1) Nada importante, (2) Pouco importante, (3) Importante, (4) Muito importante 

e (5) Extremamente importante. As respostas coletadas apontaram os seguintes resultados, 

considerando a nota média de cada competência:  

 

Quadro 2 – Grau de importância das competências individuais em ascensão para 2022. 
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Média da importância dada pelos 
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Ter iniciativa 4,94 
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Resolver problemas 4,59 

Ter estratégias de aprendizagem 4,53 

Solucionar problemas complexos 4,47 

Ter pensamento inovador 4,41 

Ter pensamento crítico 4,41 

Ser criativo 4,29 

Ter influência social 4,00 

Ter originalidade 3,88 

Inventar o que ninguém pensou - ideação 3,88 

Avaliar sistemas 3,82 

Analisar sistemas 3,71 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 

Ao incluirmos os resultados obtidos na lista das competências propostas pelo World 

Economic Forum (2018), relacionando-se as competências em ordem de importância decrescente, 

as competências das startups residentes do laboratório de inovação aberta pesquisado ficariam 

elencadas conforme apresentado no quadro 3.  

 

Quadro 3 – Ordem de importância das competências avaliadas 

Competências 
Competências 

segundo o WEF  
Média da importância dada pelos 

gestores das startups 

1. Inteligência emocional  8 4,76 

2. Aprendizado ativo e estratégias de 
aprendizagem 

2 4,71 

3. Pensamento analítico e inovação 1 4,53 

4. Solução de problemas complexos 6 4,47 

5. Pensamento crítico e análise 5 4,41 

6. Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

3 4,37 

7. Raciocínio, resolução de 
problemas e ideação 

9 4,35 

8. Liderança e influência social 7 4,30 

9. Análise e avaliação de sistemas 10 3,77 

10. Design e programação da 
tecnologia 

4 Não questionado 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 

De modo interessante, as respostas apresentaram uma leve predominância da inteligência 

emocional como a competência considerada com maior grau de importância, o que foi considerado 
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uma surpresa pelos pesquisadores, visto que não havia sido levantado nenhum ponto sobre esta 

competência na literatura relacionada às startups.  

Já, os resultados relacionados ao aprendizado e à inovação demonstram claramente sua 

relação com a natureza das startups que buscam sempre se desenvolver e inovar, melhorando os 

resultados alcançados, de modo a manter-se competitivas, conforme apontado na literatura por 

Chesbrough (2003). 

No entanto, embora a inovação tenha ficado em terceiro lugar, a criatividade figurou na 

quinta posição, atrás da competência solução de problemas complexos. Isto pode estar relacionado 

de modo expressivo ao propósito de uma startup que sempre está ligado à solução de um problema 

ainda não resolvido pelo mercado (Chesbrough, 2003, Blank & Dorf, 2014). 

De modo enigmático, a competência liderança ficou em oitavo lugar na pesquisa, o que 

chamou a atenção dos pesquisadores, visto que os participantes do estudo eram todos líderes das 

empresas em questão. Assim, foi interessante observar que foi dada maior importância a outras 

competências, tais como, aprendizado e raciocínio lógico. 

Por fim, foi perguntado aos respondentes se existia alguma competência utilizada no dia a 

dia da startup e que não havia sido mencionada na pesquisa. Dentre as respostas, 10 (59%) 

participantes apontaram que não e 7 (41%) apontaram que sim. Dentre os que responderam sim, as 

respostas foram bastante diversas, conforme apresentado no quadro 4.  

 

Quadro 4 – Outras competências individuais utilizadas no dia a dia da startup. 

Áreas Competências 

Gestão de 
Pessoas 

“Saber delegar funções, ter flexibilidade e adaptação, ser objetivo e comprometido com 
o trabalho e a equipe”. 

“Ter capacidade de identificar pontos fortes e fracos de cada integrante da equipe, ter a 
capacidade de elevar o nível de produtividade da equipe diariamente”. 

“Estratégias de cargos e salários para as equipes se sentirem parte da empresa e 
evoluírem à medida que a empresa cresce. Além disso, motivação e novos desafios 
devem fazer parte da rotina e da cultura da instituição”. 

Autogestão 

“Resiliência”. 

“Inteligência comportamental”. 

“Habilidade de Relacionamento”. 

Gestão do 
Negócio 

“Gestão de risco”. 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pelas autoras (2019). 
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De modo a facilitar a categorização destas outras competências, as mesmas foram 

agrupadas por afinidade, surgindo assim três grupos: competências relacionadas à gestão de 

pessoas, competências relacionadas à autogestão e competências relacionadas à gestão do negócio. 

Nesta pergunta, o resultado referente às competências de gestão de pessoas chama a 

atenção, pois na pergunta anterior, a competência de liderança havia ficado em oitavo lugar. Assim, 

observa-se que embora a liderança não esteja entre as primeiras competências consideradas, ainda 

assim ela aparece por meio de ações relacionadas ao gerenciamento das pessoas dentro da 

organização, uma atividade que certamente perpassa a função de liderança. 

Ainda, as competências relacionadas à autogestão demonstram uma preocupação dos 

gestores em gerenciar seu próprio comportamento e desempenho, o que denota uma certa 

autorresponsabilização com relação à gestão da startup. 

Por fim, de modo geral, os resultados demonstram a importância de todas as competências 

propostas pelo World Economic fórum (2018), pois considerando-se a seguinte escala utilizada, 

todas as competências tiveram notas acima de 3, que indicava a avaliação (3) Importante, sendo 

assim, pode-se concluir que os gestores das startups utilizam todas as competências propostas e 

consideram-nas importantes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusões finais deste estudo remetem para o fato de que os gestores das startups 

pesquisadas apresentaram as competências em ascensão propostas pelo World Economic fórum 

(2018). 

Como principais resultados observou-se a predominância da competência “Inteligência 

emocional” como a considerada de maior importância, seguida de perto pela competência 

“Aprendizado ativo e estratégias de aprendizagem”. Este resultado denota um certo empenho dos 

gestores das startups em se manter em desenvolvimento de modo a se adequar às exigências do 

mercado. 

Interessantemente, as competências “Pensamento analítico e inovação”, “Solução de 

problemas complexos” e “Pensamento crítico e análise” ficaram respectivamente em terceiro, 

quarto e quinto lugares, demonstrando uma tendência clara à análise complexa e aprofundada, uma 
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característica muito comum em startups, especialmente devido à sua natureza de busca de soluções 

(RIES, 2011). 

De modo geral, comparando-se os resultados da pesquisa com a proposta do World 

Economic fórum (2018), constata-se que a maior parte das competências nos resultados da pesquisa 

figuraram uma ou duas posições à frente ou atrás da posição proposta pelo relatório do World 

Economic fórum (2018), o que não trouxe maiores surpresas. 

A exceção ficou para as competências “inteligência emocional”, como já observado, e 

“Criatividade, originalidade e iniciativa”, que apareceram em posições muito diversas da proposta, 

o que trouxe surpresa às pesquisadoras. 

Como limitações deste estudo, observa-se o fato de que nem todas as startups responderam 

ao questionário aplicado, além disso, ressalta-se que a competência técnica “Design e programação 

da tecnologia” não foi avaliada, visto que este estudo se propôs a avaliar as competências de ordem 

socioemocional. 

Como recomendações futuras, sugere-se que sejam realizados novos estudos, especialmente 

do tipo multicasos envolvendo startups inseridas em outros espaços de inovação aberta, de modo 

a se realizar uma análise comparativa entre os resultados levantados. E mais estudos também a 

respeito da participação das mulheres neste ambiente que se mostra predominantemente masculino. 
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