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Resumo 

Plano de Negócios constitui um método amplamente difundido no mercado global para apoio a 

estruturação de novos empreendimentos. Está vinculado ao processo de desenvolvimento de novos 

negócios de forma sedimentada, a ponto de ser requisito para apoio de agências de fomento e acesso a 

investidores em todo o mundo. O princípio fundamental de plano de negócios é o planejamento. Segundo 

este princípio, antes de qualquer esforço de implementação, novos empreendimentos são alvo de pesquisa 

e avaliação. Assim, se estabelece no início do projeto, um foco de priorização de esforços e investimentos 

para posteriormente se alcançar o resultado previsto de forma organizada e eficaz. Este paradigma se 

manteve hegemônico até o final dos anos 1990. Neste período, mercados específicos com aceleradas 

mudanças tecnológicas e de comportamento consumidor passaram a mostrar pouca viabilidade de previsão 

em pouca aderência a projetos rígidos. Diante deste senário, muitos empreendedores começaram a 

abandonar planos de negócios e estruturar seus empreendimentos de forma contingencial. Este 

comportamento foi identificado por Saras Sarasvathy e pesquisadores associados no final dos anos 1990 

como: abordagem empreendedora effectual. Ao se verem desprovidos de um método consolidado como o 

Plano de Negócios, empreendedores envolvidos em mercados muito dinâmicos passam a buscar métodos 

alternativos de apoio a estruturação de seus negócios. Dentre os métodos alternativos desenvolvidos a 

partir da década de 1990, pode-se citar: Bricolagem, Effectuation, Canvas, Lean Startup, Scrum entre tantos 

outros. Estes métodos podem ser adaptados, integrados aos Planos de Negócios ou combinados entre si 

conforme as necessidades estruturais identificadas pelo empreendedor diante da sua condição estrutural e 

da dinâmica vivenciada no mercado. A presente tese trata justamente da problemática de seleção de 

métodos de apoio à estruturação de empreendimentos com abordagem effectual. E para auxiliar os 

empreendedores a selecionar, adaptar e combinar os métodos disponíveis, propõe o desenvolvimento de 

um modelo ontogênico que represente as etapas evolutivas do processo empreendedor em mercados 

dinâmicos. Modelo este, capaz de apontar as demandas estruturais associadas a cada fase evolutiva deste 

processo. 
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