






iv 
 

  



v 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada, Papi e Mami! 
Obrigada mesmo! 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Agradecimentos 

 

A realização desta investigação, apesar da sua natureza individual, deve muito aos contributos que, 

sob várias formas, foram concedidos por várias pessoas. 

Aos meus orientadores de Doutoramento, Professor Doutor José Carlos Pinho e Professora Doutora 

Isabel Maria Macedo, agradeço o esforço de orientação, discussão de ideias, apoio, partilha de 

conhecimentos, a confiança e disponibilidade que me dedicaram. 

 

À Universidade de Aveiro, à Universidade da Beira Interior e à Universidade do Minho, aos seus 

colaboradores docentes e não docentes, pelo seu profissionalismo e dedicação. Em particular, aos 

professores que me acompanharam ao longo do meu percurso académico. 

 

Às indústrias criativas e aos seus interlocutores, agradeço o contributo e o interesse demonstrado pela 

minha investigação, pois sem o contributo das mesmas não teria conseguido.  

 

A todos os meus colegas de Doutoramento, agradeço pelo espírito de ajuda e partilha, pelo 

companheirismo e paciência. Um agradecimento especial à Nayra, minha companheira nas muitas e 

longas viagens. 

 

À Santa Casa da Misericórdia do Porto, instituição na qual trabalho, agradeço a disponibilidade e apoio. 

Um agradecimento especial ao meu Diretor, JL, e a todos os meus colegas e amigos, AF, AR, CC, MM, 

MR, PC, SS e RP. 

 

Pelo apoio incondicional nos meus momentos mais difíceis e pela compreensão nas minhas ausências, 

agradeço a toda a minha família e amigos. 

 

Agradeço ao meu Pai e à minha Mãe pelo incentivo e pela força, mas também pelo sacrifício e pelo 

sofrimento. Agradeço pelo exemplo de vida que sempre me transmitiram. 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Resumo 

 

As indústrias criativas têm vindo a impulsionar a inovação e o desenvolvimento económico de 

regiões e países. O crescente interesse neste tipo de indústrias deve-se à sua contribuição para o 

desenvolvimento, mais concretamente nos países mediterrâneos. A débil capacidade em abordar e 

relacionar os diferentes tipos de capital no contexto da oferta e da procura de bens e serviços criativos, 

representa um importante desafio para as indústrias criativas. Na literatura existente de marketing e 

estratégia é evidente a importância da inter-relação entre recursos, estratégia e desempenho. Da 

mesma forma, a identificação de recursos, capacidades e mecanismos são elementos fundamentais 

para a melhoria do desempenho das organizações. Esta investigação, analisa em que medida um 

conjunto de recursos/tipos de capital contribui para o desenvolvimento do capital empreendedor, e 

de como este, através dos diferentes tipos de capital pode melhorar o desempenho das indústrias 

criativas. Neste enquadramento, o principal objetivo da presente investigação é compreender o 

impacto do capital empreendedor no desempenho das indústrias criativas. 

Este estudo adota uma abordagem pragmática à investigação, tendo sido implementado um 

desenho de investigação misto, o qual articula metodologias qualitativas e quantitativas. Esta 

abordagem metodológica possibilita identificar os tipos de capital relevantes que integram o conceito 

de capital empreendedor, bem como aferir a influência destes tipos de capital no desempenho das 

indústrias criativas. Os resultados indicam que são o capital financeiro, o capital construído, o capital 

humano, o capital cultural e o capital social, os tipos de capital que melhor traduzem o capital 

empreendedor e que devem estar disponíveis e acessíveis ao empreendedor com o propósito de 

alcançar o sucesso desejado. 

Esta investigação oferece várias contribuições para a teoria e para a prática do 

empreendedorismo. Particularmente, o presente estudo proporciona uma melhor compreensão sobre 

o capital empreendedor. Ao nível teórico o estudo contribui para melhorar o conhecimento sobre 

quais os tipos de capital que moldam o conceito de capital empreendedor. Ao nível prático, este 

conhecimento permitirá ao empreendedor identificar, em si e no contexto, fatores e forças que podem 

comprometer a sua ação. Por outro lado, explorando a relação entre o capital empreendedor e o 

desempenho organizacional, o presente estudo contribui, para a aferição e o desenvolvimento da 

influência da atividade empreendedora no sucesso das indústrias criativas. 
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Abstract 

 

Creative industries have been driving innovation and economic development in regions and 

countries. The growing interest in this type of industry relates to its contribution to the development, 

more specifically to the Mediterranean countries. The weak ability to approach and relate to different 

types of capital, in the supply and demand of creative goods and services, is one of the challenges of 

the creative industries. In the existing literature of marketing and strategy, the importance of the 

interrelationship between resources, strategy and performance is paramount. In the same way, the 

identification of resources, capacities and mechanisms is fundamental to improve the performance of 

the organizations. This research, which is based on the theory of entrepreneurship, analyses to what 

extent a set of resources/types of capital contributes to the development of entrepreneurship capital, 

and how entrepreneurship capital, through different types of capital, can improve the performance of 

the creative industries. In this framework, the main objective of the present research is to understand 

the impact of entrepreneurship capital on the performance of the creative industries. 

This study is assumed as a pragmatic approach to research. A mixed research design was 

implemented, which articulates qualitative and quantitative methodologies in order to identify the 

relevant types of capital that integrate the concept of entrepreneurship capital, as well as to assess 

the influence of these types of capital on the performance of the creative industries. The results 

indicate that financial capital, built capital, human capital, cultural capital and social capital are the 

types of capital that best translate entrepreneurship capital and that should be available and accessible 

to the entrepreneur for the purpose of achieving the success. 

This research offers several contributions to the theory and practice of entrepreneurship. 

Particularly, it contributes to provide a deeper understanding on the entrepreneurship capital concept. 

At the theorical level, we contribute to the development of knowledge about which types of capital 

shape the concept of entrepreneurship capital. At the practical level, this knowledge will allow the 

entrepreneur to identify those factors that can compromise their action. On the other hand, by 

exploring the relationship between entrepreneurship capital and organizational performance, this 

study contributes to the assessment and development of the influence of entrepreneurial activity on 

the success of the creative industries. 
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INTRODUÇÃO 
Este capítulo faz uma breve apresentação do trabalho desenvolvido e justifica a sua 

relevância. São apresentados os principais objetivos a atingir, questões a investigar e expõe-se ainda a 

contribuição esperada. Por fim, apresenta-se a estrutura da tese. 
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1.1. Apresentação e justificação do tema de investigação 

É amplamente  aceite e reconhecido que a ação empreendedora humana ocorre quase sempre 

num contexto geográfico/regional específico apesar da crescente importância das atividades 

empreendedoras online (Autio, Kenney, Mustar, Siegel, & Wright, 2014; Shapovalova, Gong, Pedersoli, 

Roca, & Gonzàlez, 2011; Urbano & Alvarez, 2013; Zhang, Hu, Chan, & Chia, 2008). Na realidade, estudos  

sobre a importância do contexto no entendimento e compreensão do empreendedorismo têm 

aumentado de forma profícua nas últimas décadas (Autio et al., 2014; Dodd & Hynes, 2012; Martinelli, 

2004; Schölin, Ohlsson, & Broomé, 2017; Welter, 2011). 

Em virtude do empreendedorismo ser um conceito socialmente construído, Shaw (2013) e  

Warnecke (2013) sugerem que o contexto ambiental (através das suas dimensões institucional, 

económica, social e geográfica (Levie, Autio, Acs, & Hart, 2014; Welter, 2011)) apresenta inúmeros 

desafios e oportunidades ao empreendedorismo (Cabrita, Cabrita, Matos, & Dueñas, 2015; Urbano & 

Alvarez, 2013). Shaw (2013) refere que o contexto contém todos os recursos necessários que suportam 

o empreendedorismo e que os empreendedores necessitam de se envolver e usar estes mesmos 

recursos contextualizados. Tendo em conta o papel do contexto no empreendedorismo, Acs & 

Audretsch (2005) sustentam que é o contexto que regula os resultados da ação empreendedora. 

Quando existe a decisão de perseguir uma oportunidade, o indivíduo ou grupo (empresas), não podem 

agir num vácuo desprovido de contexto (Jiao & Robinson, 2011). O empreendedor necessita de 

recursos (um stock de capital) de forma a ter capacidade para a sua atividade. Por outras palavras, o 

empreendedor precisa de ter acesso a um número vital de diferentes tipos de capital, como o capital 

financeiro, clientes, capital humano e cultural, serviços de suporte, etc. (Audretsch & Keilbach, 2004b). 

Por forma a obter quaisquer destes tipos de capital, é necessária uma aproximação e relação a recursos 

especializados, tais como: pessoas, empresas e instituições. Estes recursos, que se encontram 

contextualizados e que oferecem suporte ao empreendedorismo, referem-se ao capital 

empreendedor (Audretsch & Keilbach, 2004a).  

O conceito de capital empreendedor emerge do reconhecimento de que os negócios 

empresariais se baseiam na disponibilidade e acesso a diferentes tipos de capital (financeiros e não 

financeiros) (Erikson, 2002; Lam, Shaw, & Carter, 2007; Morris & Sexton, 1996). A quantidade e a 

variedade de capital, disponíveis e detidas pelos empreendedores podem, segundo Davidsson & Honig 

(2003) e Jiao & Robinson (2011), influenciar significativamente a experiência de criação das iniciativas 

bem como o desempenho das mesmas. Shane & Eckhardt (2003) e Landström (2007) acrescentam que 
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os recursos iniciais, no momento de exploração de oportunidades ou de arranque da iniciativa, são de 

extrema importância e surgem como previsores do desempenho. Assim, a noção de capital 

empreendedor sugere que, para além de recursos tangíveis, ou seja, o capital financeiro, a atividade 

empreendedora é afetada por outros tipos de capitais disponíveis e acessíveis ao empreendedor 

(Firkin, 2001). Audretsch & Keilbach (2004a) e Bönte et al. (2008) definem o capital empreendedor 

como sendo a capacidade de determinado contexto gerar atividades empreendedoras. Nesta linha de 

pensamento, Szerb, Lafuente, Horváth, & Páger (2017) acrescentam que o capital empreendedor 

pressupõe a existência de fatores contextuais de produção que atraem os indivíduos dispostos a correr 

o risco; contudo, a existência destes fatores depende da relação entre o contexto e o indivíduo. Outros 

autores referem ainda que existe uma orientação empreendedora contextual que influencia e/ou é 

influenciada pelo empreendedor (Castaño, Méndez, & Galindo, 2015; Urbano & Aparicio, 2015). Por 

outras palavras, a ação empreendedora é dependente do contexto, bem como a dinâmica do contexto 

está intimamente dependente do comportamento do empreendedor face aos fatores contextuais.  

Importa assim mencionar que, atualmente é difícil encontrar uma região (ou um país) que não 

promova alguma forma de empreendedorismo (Audretsch, Bönte, & Keilbach, 2008; Skuras, Meccheri, 

Moreira, Rosell, & Stathopoulou, 2005). Em virtude de ser um conceito socialmente construído 

(Warnecke, 2013), a forma de empreendedorismo varia de região para região, bem como de país para 

país, ou seja, varia consoante o contexto económico, social e institucional (Urbano & Alvarez, 2013). O 

capital empreendedor é assim, entendido como a capacidade de determinada região/contexto gerar 

atividades empreendedoras assente numa estrutura social, institucional, espacial e económica, onde 

estão envolvidos vários atores (Bönte et al., 2008). Atores estes, definidos como os parceiros 

estabelecidos (governo local, grupos comunitários e organizações do setor privado) de forma a gerir 

os recursos locais existentes para potenciar a criação de empregos e estimular a economia de um 

território bem definido (Bessiere, 1998; Helmsing, 2003; Trigilia, 2001). Neste sentido, o capital 

empreendedor não se circunscreve apenas à força de trabalho, ao capital e aos fatores de produção 

mas compreende também, e sobretudo, outros fatores, tais como os atores sociais, institucionais e 

legais e, os relacionamentos entre os diferentes atores num determinado contexto regional (Audretsch 

et al., 2008).  

Dada a dificuldade atual de encontrar uma região (ou um país) que não promova alguma 

forma de empreendedorismo, também é raro ver um plano regional que não inclua objetivos 

estratégicos com vista à atração de indústrias criativas (Fleischmann, Daniel, & Welters, 2017). As 

indústrias criativas têm vindo a impulsionar a inovação e o desenvolvimento económico de regiões e 
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países (Oakley, 2007; Porfírio, Carrilho, & Mónico, 2016). O crescente interesse neste tipo de indústrias 

deve-se à sua crescente contribuição de desenvolvimento nos países europeus, mais concretamente 

nos países mediterrâneos e ao seu papel determinante no desenvolvimento local (Bastian & Aulake, 

2014). Ainda que a designação de indústrias criativas constitua um conceito em desenvolvimento, 

reconhece-se a existência de consenso entre especialistas e investigadores em torno da ideia, de que 

estas indústrias se baseiam em recursos ou diferentes tipos de capital, que potencialmente geram 

crescimento e desenvolvimento económico, estimulando a criação de riqueza e empregos, ao mesmo 

tempo, que promovem a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano (Porfírio 

et al., 2016; Stolarick, Lobo, & Strumsky, 2011; Wiesand & Söndermann, 2005; Yu, Hong, Zhu, 

Marinova, & Guo, 2014). Porfírio et al. (2016) alertam que o conhecimento sobre o contexto onde as 

iniciativas empreendedoras se desenvolvem é crucial para compreender o que está por detrás do 

fenómeno do desenvolvimento das indústrias criativas. 

As indústrias criativas formam, assim, um setor dentro das várias indústrias, relativamente 

recente, com várias especificidades, necessidades e desafios; criam valor a partir da criatividade e da 

inovação, os seus ativos são impercetíveis e voláteis e encontram-se fundamentados no talento, na 

reputação e na marca (Fundação Serralves, 2008; Guerra, 2013). Adicionalmente, em Portugal, o setor 

é tendencialmente constituído por indivíduos, microempresas e pequenas e médias empresas, que 

trabalham em redes de unidades de negócio (cadeias de fornecimento) e muitas vezes dependem de 

redes informais (Fundação de Serralves, 2008). Estas indústrias já apresentam, no contexto nacional, 

uma considerável dimensão e um forte dinamismo nas transações internacionais de bens e serviços 

criativos (Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados, 2016).  

Várias são as limitações ou desafios, elencados por diversos autores no que concerne ao 

capital empreendedor, sendo de destacar  a operacionalização do conceito de capital empreendedor, 

ou seja, a utilização de indicadores de medida que reflitam ou manifestem corretamente o conceito 

(Audretsch & Keilbach, 2004a; Guerra, 2007a; Urbano & Aparicio, 2015). De igual modo, ainda está por 

compreender a análise do capital empreendedor em regiões de desenvolvimento assimétricas e aferir 

o seu impacto no desempenho das organizações (Boente, Heblich, & Jarosch, 2008; Urbano & Alvarez, 

2013; Urbano & Aparicio, 2015). No que concerne às indústrias criativas, o desafio que se coloca a este 

tipo de setor, e no caso específico português, é o da capacidade de aproximação e relação a diferentes 

tipos de capital, numa dupla lógica de reforço quantitativo (expansão e diversificação) e qualitativo 

(acesso mais equitativo, social e territorial) na oferta e procura de bens e serviços criativos (Sociedade 

de Consultores Augusto Mateus & Associados, 2016).  
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Face aos desafios ou limitações anteriormente elencadas, esta investigação tem como 

propósito analisar e compreender o impacto do capital empreendedor no desempenho organizacional. 

Para tal, este estudo visa numa primeira fase, o desenvolvimento de uma escala multidimensional que 

operacionalize o conceito de capital empreendedor e, numa fase posterior, aferir quais as implicações 

que este instrumento tem na capacidade empreendedora e no desempenho das indústrias criativas 

da região Norte de Portugal.  

 

1.2. Questões e objetivos de investigação 

Existe um consenso generalizado de que o capital empreendedor potencia o desempenho 

organizacional (Audretsch & Keilbach, 2004b; Boente et al., 2008; Castaño et al., 2015; Guerra, 2007b; 

Urbano & Aparicio, 2016). Esta relação apesar de genericamente consensual na literatura relevante, 

apresenta um conjunto de fragilidades conceptuais e empíricas (Audretsch & Keilbach, 2004a; Guerra, 

2007a; Urbano & Aparicio, 2015). Em particular, na definição dos tipos de capital que moldam o 

conceito de capital empreendedor (Audretsch & Keilbach, 2004a) e a sua influência no desempenho 

das organizações (Boente et al., 2008; Urbano & Alvarez, 2013; Urbano & Aparicio, 2015). 

Neste enquadramento, o principal objetivo da presente investigação é compreender o 

impacto do capital empreendedor no desempenho organizacional das indústrias criativas. Refletindo 

este objetivo, apresentam-se as questões de investigação que orientam o presente estudo. 

 

 

  

Quais os componentes relevantes para a definição do conceito de capital 

empreendedor? 
 

Em que medida o capital empreendedor influencia o desempenho organizacional, no 

contexto das indústrias criativas? 

 

A procura de respostas para as referidas questões de investigação possibilita a concretização 

dos seguintes objetivos específicos de investigação: 

→ Identificar e explorar empiricamente os componentes relevantes para a definição do 

conceito de capital empreendedor; 

1 

2 
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→ Consolidar o domínio concetual do conceito de capital empreendedor; 

→ Explorar os aspetos distintivos dos componentes de capital empreendedor nas 

diferentes categorias de indústrias criativas. 

→ Analisar em que medida o desempenho organizacional difere por categoria no 

âmbito das indústrias criativas; 

→ Compreender a influência dos diferentes componentes de capital empreendedor no 

desempenho das indústrias criativas. 

 

1.3. Abordagem metodológica 

Considerando as questões de investigação acima mencionadas, apresenta-se a metodologia 

que, em nosso entender, melhor se adequa aos objetivos preconizados no presente estudo. Este 

estudo assume-se como uma abordagem pragmática à investigação. Assim, implementamos um 

desenho de investigação misto, o qual articula metodologias qualitativas e quantitativas por forma a 

identificar as dimensões relevantes que integram o conceito de capital empreendedor, bem como 

aferir a influência destas dimensões no desempenho no contexto em estudo. 

Uma vez que é nossa intenção compreender e analisar a relação entre o capital 

empreendedor e o desempenho das indústrias criativas, tal pressupõe investigar o capital 

empreendedor na sua complexidade e singularidade. Neste sentido, o processo de recolha de dados 

compreendeu quatro fases. A primeira fase consistiu numa revisão sistemática da literatura através da 

técnica da análise de conteúdo por forma a adquirir um conhecimento mais detalhado dos tipos de 

capital que contribuem e integram o constructo de capital empreendedor. A segunda fase consistiu na 

aferição da adequação e compreensão dos itens/variáveis que integram o constructo provindos da 

primeira fase, tendo como pressuposto a sua padronização, através de entrevistas exploratórias a 

quatro académicos e cinco empreendedores conhecedores da realidade alvo de estudo. Na terceira 

fase procedeu-se à elaboração de uma primeira versão do questionário, o qual foi aplicado a vinte 

empreendedores criativos nacionais com o objetivo de testar a escala de medida e garantir a validade 

relacionada com os critérios e com a estrutura do instrumento. Por último, procedeu-se à elaboração 

e aplicação do questionário final a uma amostra de 104 empreendedores criativos da região Norte de 

Portugal.   
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1.4. Contributo esperado  

Face ao principal objetivo do presente estudo, “compreender o impacto do capital 

empreendedor no desempenho organizacional das indústrias criativas”, pretende-se contribuir para a 

teoria e a prática do empreendedorismo de duas maneiras fundamentais. Por um lado, pressupõe-se 

aprofundar a compreensão sobre o capital empreendedor. Ao alcançarmos tal pressuposto, ao nível 

teórico, contribuímos para o desenvolvimento do conhecimento sobre quais os componentes que 

moldam o conceito de capital empreendedor. Ao nível prático, este conhecimento permitirá ao 

empreendedor identificar, em si e no contexto, fatores e forças que podem comprometer a sua ação, 

como sugerido por Audretsch & Keilbach (2004b) e Urbano & Aparicio (2016). Por outro lado, 

explorando a relação entre o capital empreendedor e o desempenho organizacional, o presente estudo 

contribui para a aferição e o desenvolvimento da influência da atividade empreendedora no sucesso 

das empresas (Audretsch & Keilbach, 2004a). Esta abordagem permitirá ao empreendedor avaliar e 

adequar o tipo de capital necessário, aquando a criação de uma nova iniciativa ou numa empresa já 

existente, por forma a alcançar o desempenho desejado. Por outro lado, este conhecimento pode 

também  apoiar os governos centrais e locais nas suas escolhas em termos de políticas públicas; 

particularmente, na atração industrial e promoção de atividades/negócios empreendedores locais 

(Crowe, 2008; Flora & Flora, 2013). 

De uma forma geral, o presente estudo procura contribuir para o avanço da teoria do 

empreendedorismo que, presumimos, alcançará maior destaque no contexto das indústrias criativas. 

Não obstante, podem ser retiradas ilações a considerar noutros contextos organizacionais e regionais.  

Este estudo distingue-se de investigações anteriores sobre o capital empreendedor e 

desempenho organizacional, por um lado, não só porque visa utilizar diferentes componentes de 

capital elencados pela revisão sistemática da literatura, como também pretende incorporar diferentes 

indicadores de desempenho. Por outro lado, porque avança na compreensão de como os 

componentes do capital empreendedor levam ao sucesso das empresas.  
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1.5. Estrutura da tese 

Para cumprir os objetivos propostos para este estudo, organizou-se a presente dissertação 

de acordo com a seguinte estrutura:  

Capítulo 1 – Introdução. Neste capítulo apresentamos uma breve contextualização do tema 

em estudo e justificamos a sua relevância. Apresentamos ainda as questões e os objetivos do estudo, 

e a organização da dissertação.  

Capítulo 2 – Revisão da Literatura. Este capítulo apresenta a revisão da literatura no âmbito 

do empreendedorismo. Numa lógica de enquadramento, elabora-se, em primeiro lugar, uma breve 

resenha histórica do empreendedorismo e de seguida apresenta-se o empreendedorismo na 

atualidade. Seguidamente expõe-se o conceito de capital empreendedor e os seus componentes. 

Apresenta-se ainda o conceito de desempenho e, por fim termina-se com a exploração teórica das 

Indústrias Criativas. 

Capítulo 3 – Modelo e Hipóteses de Investigação. Neste capítulo propõe-se o modelo que 

oferece uma base concetual para investigar quais os componentes do capital empreendedor e como 

é que estes se relacionam com o desempenho das Indústrias Criativas da Região Norte de Portugal. 

São ainda apresentadas e justificadas as hipóteses de investigação que suportam esse modelo. 

 Capítulo 4 – Metodologia – O presente capítulo inicia com uma apresentação do contexto 

de pesquisa, no qual engloba a apresentação da região Norte de Portugal e a caracterização das 

indústrias criativas da região Norte de Portugal. Apresenta-se posteriormente o paradigma de 

investigação e igualmente, o desenho da investigação que expressa a ordenação do processo de 

investigação. Por fim, abordam-se os procedimentos de recolha e análise dos dados de forma 

detalhada. 

Capítulo 5 - Análise e Interpretação dos Dados – Este capítulo apresenta os resultados da 

investigação no que diz respeito à análise quantitativa efetuada no âmbito deste estudo, com recurso 

ao software informático de manipulação, análise e interpretação de dados, SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 

Capítulo 6 – Conclusões, Contribuições, Limitações e Futuras Linhas de Investigação – São 

apontadas as principais conclusões deste estudo, referindo-se as contribuições para o tema abordado. 



10 
 

Apresentam-se ainda, as suas limitações e consequentes sugestões para futuros trabalhos de 

investigação sobre o tema.  
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REVISÃO DA LITERATURA 
Este capítulo apresenta a revisão da literatura no âmbito do empreendedorismo. Numa 

lógica de enquadramento, elabora-se, em primeiro lugar, uma breve resenha histórica do 

empreendedorismo e de seguida apresenta-se o empreendedorismo na atualidade. Seguidamente 

expõe-se o conceito de capital empreendedor e os seus componentes. Apresenta-se ainda o conceito 

de desempenho e, por fim apresenta-se a exploração teórica das Indústrias Criativas. 
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2.1. Empreendedorismo: breve resenha histórica 

Historicamente, o empreendedorismo é uma das mais antigas atividades com impacto no  

desenvolvimento económico e social (visto como um importante estímulo positivo para o indivíduo e 

para a economia) e no mundo académico (Baumol, 1968; Bruyat & Julien, 2001; Holmes & Schmitz, 

1990; Landström, 2007; Morrison, 2006). O conceito de empreendedorismo é um conceito 

reconhecido, quer em termos de inovação e vitalidade económica, quer em termos de avanços em 

investigação e desenvolvimento (Joann Carland, Carland, & Stewart, 1996) 

Apesar de todo o protagonismo atribuído ao empreendedorismo, defini-lo faz parte de um 

longo debate concetual. Desde o século XVIII que o conceito de empreendedorismo tem sido estudado 

por autores como Richard Cantillon, Jean-Baptiste Say, Frank Knight, Joseph Schumpeter, Israel 

Kirzner, David McClelland e William Gartner (Bruyat & Julien, 2001; Cooper, 2003; Landström, 2007).  

Em pleno século XXI, o tema do empreendedorismo continua a atrair um crescente número 

de investigadores, provenientes de diversas áreas disciplinares, os quais têm estudado este tema à luz 

de várias perspetivas teóricas e com propósitos diferentes (Low & MacMillan, 1988). Se, por um lado, 

o estudo do empreendedorismo é facilitado pela existência de várias publicações acerca do tema, por 

outro lado este estudo revela-se árduo devido à divergência de visões. O caráter multidisciplinar do 

tema do empreendedorismo, visível na diversidade de estudos neste domínio, justificada pela 

multiplicidade de teorias e abordagens relativas às diferentes áreas científicas (Ireland & Webb, 2007; 

Lumpkin & Dess, 2001; Murphy, Liao, & Welsch, 2006) reflete, não só, a crescente complexidade do 

empreendedorismo (Audretsch, 2003), como enfatiza as dificuldades concetuais decorrentes da 

inexistência de consensos quanto à sua própria definição bem como à sua própria medição (Carland, 

Hoy, Boulton, & Carland, 1984; Hébert & Link, 1989; Shane & Venkataraman, 2000). Por outro lado, no 

entender de vários autores, o carácter multidisciplinar reforça a inexistência de um paradigma 

concetual comum, dada a complexidade e ambiguidade do fenómeno (Cooper, 2003; Landström, 

2007).  

Como podemos observar na Tabela 1, são tantas as definições de empreendedorismo que 

emanam da literatura publicada, que se torna imperioso elaborar uma súmula. 
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Tabela 1.  Definições de empreendedorismo 

Definição Autores 

É um ato de inovação que envolve a concessão de recursos existentes com 
novas capacidades de produção de riqueza. 

(Drucker, 1985) 

É o processo através do qual os indivíduos perseguem as oportunidades sem 
considerar os recursos que controlam. 

(Stevenson & Jarillo, 
1990) 

É o processo de extrair lucro através da combinação de recursos únicos, novos 
e valiosos num ambiente de incerteza.  

(Amit, Glosten, & 
Muller, 1993) 

É definido pela ação do empreendedor na criação de novas organizações.  (Gartner, 1988) 

É a descoberta, avaliação e exploração de oportunidades. (Shane & 
Venkataraman, 2000) 

É o processo de mudança. (Audretsch, 2003) 

É a criação de uma organização económica e inovadora com o objetivo de 
ganho ou crescimento em condições de risco e/ou incerteza. 

(Dollinger, 2008) 

É o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço 
necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 
correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da 
independência financeira e pessoal. 

(Hisrich & Peters, 2002) 

O ato essencial do empreendedorismo é uma entrada nova. Esta pode ser 
realizada através da inserção em novos ou mercados já estabelecidos com 
produtos ou serviços novos ou existentes.  

(Lumpkin & Dess, 1996) 

O empreendedorismo é um processo socialmente dependente do contexto 
através do qual os indivíduos criam riqueza ao reunir recursos exclusivos para 
explorar as oportunidades do mercado. 

(Ireland, Hitt, & Sirmon, 
2003) 

O empreendedorismo é a mentalidade e o processo para criar e desenvolver a 
atividade económica, combinando a tomada de riscos, criatividade e/ou 
inovação, dentro de uma organização nova ou existente. 

(Commission of the 
European Communities, 
2003) 

 

As definições apresentadas e a literatura em empreendedorismo no geral, demonstram a 

complexidade e a heterogeneidade que envolvem este conceito. Por conseguinte, é patente na 

literatura a inexistência de um “consenso sobre um paradigma, ou pelo menos sobre o principal objeto 

de investigação” (Bruyat & Julien, 2001, p. 166), o que se reflete na inexistência de uma definição 

universalmente aceite que defina com exatidão o conceito de empreendedorismo (Ireland & Webb, 

2007). Economistas, Psicólogos, Sociólogos, Gestores e muitos outros investigadores desta temática 

formularam diferentes definições, abordagens e metodologias, todas elas orientadas pelo significado 

atribuído a este conceito. 

Segundo Landström (2007), ao longo das últimas décadas, é possível identificar duas 

vertentes no estudo do empreendedorismo. Numa das vertentes identificadas por Landström (2007), 

defendida por Brockhaus (1982) e Davidsson (2003), as definições de empreendedorismo relacionam-
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se entre si como um fenómeno societal. Esta vertente descreve a função do empreendedorismo na 

sociedade. Por outras palavras, para os seus defensores, o empreendedorismo existe se as atividades 

forem bem sucedidas para afetar o mercado de forma positiva, ou seja, só o empreendedorismo bem 

sucedido será reconhecido (Brockhaus, 1982; Davidsson, 2003). Contudo, segundo Landström (2007), 

esta vertente de análise do empreendedorismo como fenómeno societal  é inadequada dada a 

exclusão da análise de iniciativas falhadas. Na segunda vertente identificada por Landström (2007), o 

empreendedorismo está relacionado com a necessidade de defini-lo como um domínio académico. 

Tendo em linha de conta as preocupações da comunidade académica quanto à necessidade de reforçar 

a dimensão concetual do conceito de empreendedorismo (Stevenson & Jarillo, 1990), é possível 

identificar, segundo Landström (2007), três abordagens fundamentais à sua definição (ver Tabela 2), 

baseadas em diferentes disciplinas científicas, as quais enfatizam diferentes aspetos do conceito, como 

sendo:  

• o empreendedorismo com função do mercado, em que os investigadores procuram 

compreender os resultados das ações dos empreendedores, ou seja, o que acontece quando os 

empreendedores agem;  

• o empreendedor como um indivíduo, em que o objetivo é procurar compreender as 

motivações dos empreendedores;  

• o empreendedorismo como um processo, que pretende aferir de que forma é que os 

empreendedores agem (Landström, 2007; Shane & Venkataraman, 2000; Stevenson & Jarillo, 

1990). 

 

Tabela 2. Contribuições das disciplinas no empreendedorismo 

Questão principal Disciplina básica Contribuições 

O que acontece quando os 
empreendedores agem? 
 
– Efeitos do empreendedorismo 

Economia Função através do qual o sucesso é 
obtido 
Empreendedorismo com função do 

mercado 

Porque agem os empreendedores? 
 
– Causas do empreendedorismo 

Psicologia/Sociologia Importância do Individuo 
Empreendedor como um indivíduo 

Como agem os empreendedores? 
 
- Entre as causas e os efeitos do 
empreendedorismo 

Gestão Comportamento de sucesso do 
empreendedor 

Empreendedorismo como um 
processo 

Fonte: Adaptado de Landström (2007). 
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Estas diferentes perspetivas refletem, naturalmente, a influência das áreas disciplinares à luz 

das quais o conceito de empreendedorismo é enquadrado. A perspetiva económica, a 

sociológica/psicológica e da gestão, são apenas alguns exemplos de diferentes abordagens à análise 

do empreendedorismo nesta vertente de domínio académico (ver Tabela 2).  

Face ao exposto, apresenta-se, de seguida, uma revisão histórica do desenvolvimento do 

conceito do empreendedorismo, desde o século XVIII, através das contribuições da economia, das 

ciências comportamentais e da gestão.  

 

2.1.1. A perspetiva económica no empreendedorismo 

As teorias de empreendedorismo emergem, principalmente, de uma perspetiva económica 

e têm as suas raízes na Europa, especialmente em França, Alemanha e Áustria. Após o 

desaparecimento do sistema feudal, no século XVIII na Europa, as condições sociais e institucionais 

mudaram bastante em favor do empreendedorismo e os economistas foram os primeiros a tentar 

adotar o conceito de empreendedorismo com significado científico (Landström, 2007). O termo 

“empreendedor” teve assim origem na economia francesa por Richard Cantillon na sua obra “Essai sur 

la nature du commerce en general”, no século XVIII. Este autor foi um dos primeiros a diferenciar o 

empreendedor (aquele que assume riscos) do capitalista (aquele que fornece o capital). Na sua obra, 

Cantillon caraterizava o empreendedor como um indivíduo racional, que agia numa sociedade onde 

tudo era regulado pela concorrência do mercado e que devia ter a capacidade para avaliar possíveis 

acontecimentos, calculando os respetivos riscos (Filion, 1998; Roberts & Woods, 2005). Em suma, 

Cantillon definia o empreendedor como um decisor racional que assumia o risco e geria a empresa 

com o objetivo de alcançar o lucro (Costa & Carvalho, 2015; Roberts & Woods, 2005).  

Mais tarde, no início do século XIX, dando continuidade aos pensamentos de Richard 

Cantillon, Jean-Baptiste Say (Landström, 2007), referia que o empreendedorismo era a combinação de 

fatores de produção num organismo, ou seja, para Say o empreendedor era um agente económico 

racional e dinâmico que agia num universo de incertezas e que geria a combinação e coordenação dos 

recursos e dos fatores de produção (Dees, 1998; Dollinger, 2008; Parker, 2004).  

No final do século XIX, um outro autor economista, Max Weber (considerado o pai da 

Sociologia), demonstrou interesse na compreensão do empreendedorismo. Weber identificou que o 

desenvolvimento e o crescimento do fenómeno do empreendedorismo eram determinados pelo 
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sistema de valores e pela cultura (em particular, pela religião) que afetavam o comportamento 

humano (Dedekuma & Akpor-Robaro, 2014; Filion, 1998; MacDonald, 1965; Ruef & Lounsbury, 2007; 

Swedberg & Agevall, 2016). Nesta altura, considerado um dos mais influentes economistas do seu 

tempo, Alfred Marshall, na sua obra Princípios de Economia, identificou a terra, o trabalho, o capital e 

a organização como os quatro fatores de produção e considerou o empreendedorismo como o fator 

principal que agrupa estes mesmos quatro fatores (Marshall, 1890). 

Na passagem do século XIX para o século XX, a discussão europeia sobre o 

empreendedorismo chega aos Estados Unidos da América, que se encontra no momento de se tornar 

uma superpotência industrial, através do desenvolvimento de novas e modernas indústrias,  com o 

economista Frank Knight (Landström, 2007). Knight, considerado o prógono da tradição de Chicago no 

desenvolvimento da literatura sobre o empreendedorismo (Hébert & Link, 1989), examinou os fatores 

que são produzidos após a obtenção de lucros efetuados pelos empreendedores (Cooper, 2003). 

Segundo Knight “o que distingue o empreendedor é a sua capacidade de lidar com a incerteza” 

(Dantas, 2008, p. 4), ou seja, a diferença entre os empreendedores e os restantes indivíduos, é o 

reconhecimento de competências e capacidades que lhes permitem produzir análises mais próximas 

da realidade, preparando-os para assumir riscos em situações de incerteza. De acordo com Knight 

(1964), os empreendedores encaram a incerteza através do desconhecimento da disponibilidade de 

recursos naturais, de mudanças tecnológicas e da flutuação dos preços. Uma das principais 

contribuições de Knight é o reconhecimento de que a decisão para se tornar um empreendedor 

depende do risco calculado (Parker, 2004).  

No início do século XX, já o corpo teórico centrado no empreendedorismo e na figura do 

empreendedor era extenso. Segundo Landström (2007) é interessante ressaltar que o corpo teórico 

do empreendedorismo recebe, por esta altura e ao mesmo tempo, contribuições de investigadores 

germânicos e austríacos. Assim, e segundo vários autores, o progresso alcançado na compreensão do 

empreendedorismo deve-se à visão clássica da economia de Joseph Schumpeter, considerado como o 

precursor da tradição germânica do empreendedorismo (Hébert & Link, 1989; Toma, Grigore, & 

Marinescu, 2014). Schumpeter é visto como um cientista social, e as suas obras ultrapassam 

largamente o campo restrito da economia (Landström, 2007). Assim, em 1934, na mesma linha de 

pensamento do papel racional e dinâmico do empreendedor de Say, Schumpeter começa por 

descrever o empreendedor como um inovador que conduz o processo de criação destrutiva (Amit, 

Glosten, & Muller; 1993). A noção de criação destrutiva Schumpeteriana é a substituição de produtos 

ou serviços existentes em produtos ou serviços inovadores/novos no mercado (Anheier, 2005). Esta 
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posição destaca o empreendedor como o agente de mudança na economia (Toma et al., 2014) e realça, 

igualmente que, para existir empreendedorismo tem de surgir necessariamente algo inovador (Parker, 

2004). Schumpeter define o empreendedor como sendo uma pessoa ambiciosa e capaz de transformar 

uma nova ideia/invenção numa inovação bem-sucedida (Dantas, 2008). Para Schumpeter (1982), esta 

inovação poderia assumir várias formas: introdução de um novo produto; introdução de um novo 

método de produção; abertura de um mercado; aquisição de uma nova fonte de oferta de materiais; 

ou ainda através da criação de uma nova empresa. Após o reconhecimento do papel crucial da 

inovação no crescimento económico, Schumpeter referia que a inovação teria de ser implementada 

por alguém com um tipo específico de personalidade, ou seja, no entender deste autor, os 

empreendedores diferiam dos restantes indivíduos através de uma mistura de elementos de 

personalidade de racionalidade utilitária e emocionais (Landström, 2007; Martinelli, 2004). Mais tarde, 

Schumpeter (Batabyal & Nijkamp, 2011; Schumpeter, 1934) reconhece, através da teoria funcionalista, 

que o contexto influencia o empreendedorismo, da mesma forma que o empreendedorismo influencia 

o desenvolvimento económico regional. 

No que concerne à contribuição austríaca salienta-se Israel Kirzner (Hébert & Link, 1989). 

Este autor defendia que o empreendedorismo era “(…) um estado de alerta que os seres humanos 

mantêm em relação a fins potencialmente interessantes que até então passavam despercebidos, e em 

relação a recursos, até então despercebidos, potencialmente interessantes e disponíveis” (Kirzner, 

1986, p. 28). Segundo Kirzner, a importância do empreendedor consiste no papel de mediador, que 

está sempre atento às oportunidades, que à partida, estão disponíveis para todos  (Kirzner, 1999; 

Parker, 2004).  

 

2.1.2. A perspetiva das ciências comportamentais no empreendedorismo 

Após a II Guerra Mundial, com a crise capitalista instalada em quase todos os mercados, era 

premente incitar os indivíduos a iniciar novos negócios e a desenvolver a sociedade (Audretsch, 2003; 

Landström, 2007). Da mesma forma, tal como refere Landström (2007), era importante traçar o perfil 

individual que levasse ao sucesso (ou ao fracasso) das atividades empreendedoras. Por outras palavras, 

era importante perceber quem eram os empreendedores (quais as suas características de 

personalidade) e por que razão eles agiam. Se se conseguisse responder, seria fácil identificar e 

encorajar aqueles que apresentassem as personalidades apropriadas à carreira do 

empreendedorismo. Assim, e face ao papel débil dos economistas nestas questões, os investigadores 
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das ciências comportamentais (psicólogos, psicanalistas, sociólogos e outros especialistas do 

comportamento humano e social), assumiram a continuidade do desenvolvimento teórico neste 

campo. Neste sentido, podemos referir que após a II Guerra Mundial os cientistas comportamentais 

passaram a dominar a investigação do empreendedorismo (Cooper, 2003; Landström, 2007).  

Segundo Cooper (2003) existem duas correntes de análise nas ciências comportamentais: 

uma que examina as caraterísticas do empreendedor, também apelidada de investigação dos traços 

de personalidade; e a segunda, apelidada de investigação comportamental que se debruça sobre as 

ações do empreendedor que são influenciadas pelo processo individual de cognição, decisão e 

intenção. Por seu turno, para Stevenson & Jarillo (1990) existem dois níveis de análise quanto ao 

entendimento das causas do comportamento empreendedor. O primeiro nível concetualiza o 

comportamento empreendedor com caraterísticas individuais, que podem ser descritas em termos de 

criatividade, agressividade, ousadia, locus de controlo e propensão ao risco (Brockhaus, 1982; Collins 

& Moore, 1964; Stevenson & Jarillo, 1990). O segundo nível analisa o comportamento como um papel 

social promulgado pelos indivíduos nas diferentes posições sociais (Carland et al., 1984; Erasmus, 1962; 

McClelland, 1961). 

Everette Hagen foi um dos primeiros investigadores a introduzir fatores psicológicos no 

processo de desenvolvimento económico (Chaudhry, 1971). Este autor usou dois tipos de 

personalidade (autoritária e inovativa) para perceber de que forma uma sociedade tradicional se pode 

transformar numa sociedade de crescimento económico. Da mesma forma, no que concerne ao 

empreendedorismo, aludiu que existe uma propensão psicológica maior, se o empreendedor advier 

de minorias sociais (Hagen, 1963). Contudo, é a David McClelland (1987) a quem é atribuído o 

pioneirismo do estudo do empreendedorismo com base nas ciências comportamentais, através da 

teoria das Necessidades Adquiridas (Need for Achievement - nAch). Por forma a entender o 

empreendedor como um indivíduo e quais os seus motivos de realização pessoal, McCLelland, em 

1961, analisou o empreendedorismo à luz daquilo que denomina por comportamento empreendedor 

e que envolve, simultaneamente, uma atitude ponderada face ao risco, o desenvolvimento de uma 

atividade nova e vigorosa, a responsabilidade individual pelas consequências subjacentes às novas 

iniciativas, a capacidade de antecipação e o desenvolvimento de habilidades organizacionais e de 

decisão (Erasmus, 1962; Landström, 2007). McClelland baseou-se nas caraterísticas psicológicas dos 

empreendedores e nos seus sistemas de valores para apreender a necessidade de motivação para o 

empreendedorismo. Concluiu McClelland que, dos três motivos existentes na sua teoria com vista à 

realização pessoal, (necessidade de conquista, necessidade de poder e necessidade de afiliação), os 
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empreendedores apresentam os dois primeiros (McClelland, 1965, 1987a). Salientou o mesmo autor 

que as crenças tradicionais não inibem o comportamento empreendedor bem como referiu que a 

motivação pode ser alcançada através de um processo de aprendizagem, pois traduz-se no resultado 

das experiências de vida individuais (Filion, 1998; McClelland, 1961). 

Outra contribuição, dentro da psicologia e na linha de pensamento de McClelland, surge a 

partir de Kets de Vries, psicanalítico. A psicanálise assume que o comportamento individual é melhor 

analisado quanto melhor entendimento existir sobre o número intrínseco de qualidades inerentes ao 

comportamento. Para esta corrente, a estrutura psíquica e a personalidade individual é moldada face 

a experiências da infância e do relacionamento com os pais (Kaplan, 2007).  Vries (1977) conduziu 

psicanálises a empreendedores e procurou analisar o padrão existente no comportamento 

empreendedor através das suas qualidades intrínsecas. Revelou este autor que, apesar das suas 

habilidades e realizações notáveis, os empreendedores tendem a revelar-se inseguros em relações de 

proximidade e apresentam instabilidade na autoestima (Vries, 1985). De acordo com esta perspetiva, 

vários são os autores que alcançam as mesmas conclusões: o comportamento empreendedor é o 

resultado de experiências na infância e na juventude, caraterizado por um passado familiar triste com 

vários problemas psicossociais (Dvir & Malach-Pines, 2007; Kaplan, 2007). 

O foco de análise nas caraterísticas individuais tem continuado (Amit et al., 1993; Pickle, 

1964; Shaver & Scott, 1992; Timmons, 1978). Contudo, o interesse das ciências comportamentais não 

se tem limitado à definição dos traços ou caraterísticas do empreendedor. Estas ciências têm também 

demonstrado a forma como os empreendedores diferem de outro(s) grupo(s) de líderes, como o 

contexto ou a sociedade pode influenciar a propensão ao empreendedorismo e o seu papel na 

sociedade (Smith, 1967; Smith & Miner, 1983; Landström, 2007). Neste sentido, William Gartner 

(1988) desafiou a abordagem dos traços de personalidade do empreendedor referindo que o foco de 

análise deveria estar na ação de criação da nova organização, ou seja, no comportamento do indivíduo 

e não na personalidade do empreendedor. Para este autor, o ato de criação de uma nova organização 

não ocorre de forma isolada do contexto social e económico, mas sim de acordo com o 

comportamento/atitude face a este mesmo contexto (Cooper, 2003; Gartner, 1985, 1988).  

A sociologia, tem igualmente contribuído para a compreensão do fenómeno e segundo vários 

autores (Landström, 2007; Martinelli, 2004; Smelser & Swedberg, 2005) a investigação encontra-se 

relacionada com o empreendedorismo como um comportamento desviante (Aldrich & Waldinger, 

1990; Hoselitz, 1963); compreensão do passado familiar e social do empreendedor (Blanchflower, 

2000; Vries, 1985); a relação entre empreendedorismo e cultura (Lipset, 1986; Zahra, Hayton, & 
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Salvato, 2004); a influência do contexto estrutural no empreendedorismo (Kempster & Cope, 2010; 

Oftedal, Iakovleva, & Foss, 2017); a dependência contextual e de recursos do empreendedorismo 

(Bygrave & Timmons, 1992; Morrison, 2006; Renzulli, Aldrich, & Moody, 2000); e a relação entre 

empreendedorismo e redes sociais (Amit et al., 1993; Khanin, Ogilvie, & Leibsohn, 2012; Stuart & 

Sorenson, 2005, 2007; Sullivan & Weerawardena, 2006). 

 

2.1.3. A perspetiva da gestão no empreendedorismo 

A gestão, na posição de Ireland & Webb (2007), é talvez das áreas que mais contribui, ao 

nível de diversidade, no estudo do empreendedorismo e que muito deve este contributo às influências 

da economia, da psicologia e da sociologia. Os investigadores da perspetiva da gestão no 

empreendedorismo preocupam-se em compreender como se desenvolve o empreendedorismo 

(Stevenson & Jarillo, 1990). 

Ireland & Webb (2007) no seu estudo, agregaram em seis categorias as tendências de 

investigação, sendo estas: o empreendedor, novas iniciativas, empreendedorismo corporativo, 

orientação empreendedora, oferta pública inicial e empreendedorismo institucional. Relativamente à 

categoria do empreendedor, os autores avançam que muito se deve à abordagem da emergência de 

novas oportunidades de Shane (2003) e Venkataraman (1997), que alia o individuo às oportunidades, 

ou seja, como os indivíduos reconhecem e exploram as oportunidades. Nesta categoria, vários são os 

investigadores que se debruçam para compreender como os empreendedores operam as suas 

iniciativas, através por exemplo: da análise de modelos mentais dos empreendedores para lidar com 

a incerteza e organização (Hill & Levenhagen, 1995); através da análise da forma como os 

empreendedores adquirem e organizam os recursos (Alvarez & Barney, 2005); bem como, a forma 

como o empreendedor decide explorar as oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000). No que 

concerne à segunda categoria – novas iniciativas – os investigadores partem da abordagem da 

emergência de novas iniciativas de Gartner (1985) e concentram-se nas suas quatro áreas de interesse: 

o empreendedor individual; o processo de criação da nova iniciativa; as características organizacionais; 

e o ambiente envolvente da nova organização (Bruyat & Julien, 2001; Carland et al., 1984; Ireland & 

Webb, 2007; McDougall & Oviatt, 2000; Zahra & George, 2002). A preocupação da categoria de 

estudos do empreendedorismo corporativo é o empreendedorismo que tem lugar nas empresas já 

estabelecidas (Minkes & Foxall, 1980). Guth & Ginsberg (1990) com base no modelo de novas 

iniciativas de Gartner (1985), estabeleceram um modelo de empreendedorismo corporativo que é 
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influenciado pelo ambiente, pelos lideres estratégicos, pela forma organizacional e pelo desempenho, 

e que se manifesta como renovação estratégica da ação, desenvolvimento de novos produtos e outras 

formas de inovação. Vários são os autores que se dedicam ao estudo desta categoria bem como aos 

fatores influenciadores estabelecidos por Guth & Ginsberg (1990) (Daily, McDougall, Covin, & Dalton, 

2002; Hoskisson, Hitt, Johnson, & Grossman, 2002; Meyer, Brooks, & Goes, 1990; Russell & Russell, 

1992). A gestão providencia igualmente um contributo importante no que concerne à categoria da 

orientação empreendedora. Especialmente porque os investigadores têm examinado a orientação 

empreendedora como a capacidade que pode realçar o desempenho da organização (Covin & Slevin, 

1991a) e como caraterística de um processo através da qual promove outros recursos para a 

organização (Wiklund & Shepherd, 2003). A orientação empreendedora refere-se a um abrangente 

construto usado para descrever o processo empreendedor (Lumpkin & Dess, 1996) composta por cinco 

dimensões: autonomia; grau de inovação; propensão ao risco; proatividade; e agressividade 

competitiva (Covin & Slevin, 1991a; Lumpkin & Dess, 2001; Miller, 1983). A categoria da oferta pública 

inicial, referem Ireland & Webb (2007), explica a forma como as empresas tencionam assinalar o seu 

valor numa oferta pública inicial a potenciais investidores. No que respeita à categoria do 

empreendedorismo institucional, esta refere-se às ações individuais ou dos atores organizacionais por 

forma a alterar as instituições existentes ou para estabelecer novas instituições (DiMaggio, 1988; 

Maguire, Hardy, & Lawrence, 2004; Martinelli, 2004).  

Segundo Landström (2007), existe um relativo consenso ao nível da gestão quanto às 

abordagens do empreendedorismo e segundo o mesmo autor, existem duas abordagens: uma 

abordagem prende-se com a emergência de novas organizações; e outra, com a emergência de novas 

oportunidades. A primeira abordagem foi lançada por Gartner (1985, 1988), que argumentava que o 

empreendedorismo estava ligado à criação de novas organizações e incluía quatro áreas de interesse, 

sendo estas: o empreendedor individual; o processo de criação da nova iniciativa; as características 

organizacionais; e o ambiente envolvente da nova organização (Ireland & Webb, 2007). Por outras 

palavras, a tónica do fenómeno não se encontrava no empreendedor per si, mas no ciclo de vida do 

processo de criação da nova iniciativa. Isto significa, segundo esta abordagem, que o processo de 

empreendedorismo teria início no momento em que o empreendedor decidia começar a organização 

e terminava com o seu estabelecimento (Gartner, 1988; Landström, 2007). Outro contributo a esta 

abordagem foi entregue por Reynolds (2001). Para este autor, o empreendedorismo é definido pelos 

indivíduos que se encontram no processo de estabelecer uma organização ou que no máximo há 42 

meses estabeleceram uma (Reynolds, 2001). 
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A segunda abordagem, que se concentra na emergência de novas oportunidades, tem como 

defensores Bygrave & Hofer (1991). Estes autores avançam que o empreendedorismo é um processo 

de criação de uma nova organização que envolve todas as funções, atividades e ações associadas às 

oportunidades percebidas (Bygrave & Hofer, 1991), ou seja, o empreendedorismo manifesta-se na 

interseção do indivíduo com as oportunidades percebidas (Ireland & Webb, 2007). Outros defensores 

desta abordagem são Sankaran Venkataraman e Scott Shane. Para estes autores, a tónica também não 

se coloca só no empreendedor, mas na forma como as oportunidades são descobertas, criadas e 

exploradas, por quem e quais as consequências (Venkataraman, 1997). Defendem que o núcleo de 

investigação do empreendedorismo deve preocupar-se com: o porquê; o quando; e como as 

oportunidades surgem. O porquê, o quando e como algumas pessoas estão mais disponíveis para 

descobrir e explorar essas mesmas oportunidades em contraposição a outras pessoas; e o porquê, o 

quando e como diferentes modos de ação são usados para explorar oportunidades empreendedoras 

(Shane & Venkataraman, 2000). 

 

Após esta resenha histórica sobre o empreendedorismo, através das contribuições das 

disciplinas de economia, ciências comportamentais e da gestão, importa situar o empreendedorismo 

na atualidade. 

 

2.2. Empreendedorismo na atualidade 

Desde os finais do século XX que a investigação no domínio do  empreendedorismo assistiu 

a um crescimento exponencial, como o Instituto para a Informação Científica (ISI) comprova através 

da Rede da Ciência (Web of Science), com um aumento de 550% entre 1990 e 2006, dos artigos listados 

sobre esta temática (Bögenhold, Bonnet, Dejardin, & Lema, 2016; Sorenson & Stuart, 2008). Revela-se 

esse crescimento também ao nível do ensino do empreendedorismo, com imensas universidades, 

escolas e centros de formação a lecionarem cursos sobre o tema, bem como se destaca a organização 

de conferências dedicada a esta temática (Cooper, 2003). Acresce ainda, que o empreendedorismo 

tem-se tornado o foco de interesse por parte de diversas áreas disciplinares, como por exemplo: 

economia, gestão, marketing, psicologia, sociologia, geografia, antropologia, etc. (Cooper, 2003). 

Desta forma, as teorias e os métodos usados têm variado muito, dependendo da área de investigação 

em que o estudo é conduzido bem como a do próprio investigador. O mesmo sucede em relação ao 
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nível de análise (o indivíduo, a empresa, a indústria e a sociedade) (Davidsson & Wiklund, 2007; Ireland 

& Webb, 2007).  

Este crescimento exponencial da investigação em empreendedorismo, nos finais do século 

XX e inícios do século XXI, é apontado por Chepurenko (2015), como uma resposta ao pedido das 

escolas de negócios das Universidades Anglo-saxónicas. Estas escolas de negócios tinham como 

intenção, primeiramente, integrar o estudo do empreendedorismo como tópico da gestão e 

consequentemente, compreender as diferenças de empreendedorismo entre países. Assim, pode-se 

mencionar que os estudos que se debruçam sobre as diferenças de empreendedorismo entre países, 

trouxeram novas ideias a este campo de investigação, como por exemplo, o estudo do contexto do 

empreendedorismo e a influência do ambiente institucional no desempenho e estratégias 

empreendedoras das Pequenas e Médias Empresas (Carree & Thurik, 2007; Smallbone & Welter, 2001; 

Wennekers & Thurik, 1999). Este tipo de estudos, sobre as estruturas das condições sociais e societais 

e o seu impacto no empreendedorismo, têm ganho imensos adeptos e têm-se tornado o foco de 

muitos projetos e investigações (Welter, 2011). Da mesma forma, acrescenta Chepurenko (2015), 

estudos internacionais e projetos longitudinais, permitiram o acesso a dados quantitativos confiáveis 

para investigações comparativas da atividade empreendedora entre países (Reynolds et al., 2005). A 

título de exemplo, surgiu um grupo de investigadores, que se propuseram medir as diferenças ao nível 

da atividade empreendedora entre países, por forma a descobrir os fatores que determinavam o níveis 

de atividade empreendedora e a identificar políticas que poderiam aumentar os níveis nacionais de 

atividade empreendedora (Bosma, 2013; Reynolds, 2017). A iniciativa apelidou-se de Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Assim, o GEM foi criado em 1997 por Michael Hay e William Bygrave 

como iniciativa conjunta da London Business School e o Babson College. O projeto GEM foi pensado 

como uma iniciativa multinacional de longo prazo que tinha como objetivo fornecer dados que 

permitisse o estudo da complexa relação entre o empreendedorismo e o crescimento económico e 

que facilitasse as políticas baseadas nas evidências desta relação, por outras palavras, o principal 

objetivo do GEM era (e continua a ser) fornecer dados harmonizados entre os países relativamente 

aos níveis e tipos de atividade empreendedora (Bosma, 2013; Reynolds et al., 2005; Reynolds, Hay, & 

Camp, 1999). A primeira edição de 1999, contou como investigador principal Paul Reynolds, e analisou 

10 países do G7, ou seja, Canadá, Alemanha, Itália, França, Japão, Estados Unidos e Reino Unido, e três 

países pequenos: Dinamarca, Finlândia e Israel. Esta mesma iniciativa, em 2003 já analisava 32 países. 

Desde então, nesta iniciativa, já participaram mais de 80 países 1. O GEM constitui-se atualmente a 

                                                           
1 GEM Global Entrepreneurship Monitor, acessível em http://gemconsortium.org/wiki/1140 
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maior iniciativa de investigação sistemática sobre a prevalência, os determinantes e as consequências 

da atividade do empreendedorismo a nível internacional (Bergmann, Mueller, & Schrettle, 2014). 

Segundo Davidsson (2005) e Chepurenko (2015) tem sido uma iniciativa extremamente bem sucedida, 

dado o seu impacto na formulação de políticas públicas e na opinião pública; bem como o aumento de 

número de relatórios e artigos que utilizam os dados fornecidos pelo GEM, que permitem o 

aprofundamento do entendimento sobre o empreendedorismo.  

Recentemente, em 2010, foi criada uma organização não lucrativa, apelidada de Global 

Entrepreneurship and Development Institute (GEDI). Trata-se de uma organização fundada por 

investigadores de empreendedorismo da London School of Economics, da Universidade George Mason, 

da Universidade de Pécs e do Imperial College de Londres. Esta organização dedica-se à investigação 

da relação entre empreendedorismo, desenvolvimento económico e prosperidade (Acs, Szerb, & 

Autio, 2016). O principal contributo do GEDI é o Global Entrepreneurship Index (GEI), que se refere a 

um índice de medição da qualidade e dinâmica dos ecossistemas de empreendedorismo a nível 

nacional, regional e local. A metodologia do índice GEI foi validada em avaliações académicas e pela 

Comissão Europeia e tem sido amplamente utilizada para informar a alocação dos Fundos Estruturais 

e de Coesão da UE2 (Acs & Szerb, 2009).  

Como resultado deste crescimento exponencial, o campo de investigação sobre o 

empreendedorismo, bem como os conceitos teóricos usados, foram ampliados durante a primeira 

década do século XXI (Acs, Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson, 2012; Busenitz et al., 2003; Ireland & 

Webb, 2007). Atualmente, o estudo do empreendedorismo é disperso e têm emergido novos 

interesses, como exemplo, estudos que se debruçam em subcampos do empreendedorismo - o 

empreendedorismo social (Dees, 1998; Mair & Marti, 2006; Peredo & McLean, 2006; Shaw & Carter, 

2007), o foco das atividades empreendedoras que englobam responsabilidade social (Baron, 2007; 

Križanová, Moravčíková, & Klieštiková, 2018; Raimi, Akhuemonkhan, & Ogunjirin, 2015), estudos de 

género (Carter & Bennett, 2006; Kenney & Patton, 2015; Roomi & Parrott, 2008; Thebaud, 2010), 

empreendedorismo sustentável (Hall, Daneke, & Lenox, 2010; Schaltegger & Wagner, 2011), 

empreendedorismo intercultural (Engelen, Heinemann, & Brettel, 2009; Tung, Walls, & Frese, 2007), 

etc.  

O empreendedorismo é, assim, um fenómeno multifacetado que tem sido analisado como 

um processo, uma função ou um comportamento e que se constitui como um fator chave no 

                                                           
2 GEDI - Informação acessível em https://thegedi.org/theinstitute/ 
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desenvolvimento económico e social (Toma et al., 2014). Na atualidade, perpetua a sua indefinição 

concetual e a sua multidimensionalidade, bem como ainda persiste o debate sobre a sua 

operacionalização (Audretsch, 2003; Carree & Thurik, 2010). Enquanto que não existe uma definição 

geral, que abranja todos os níveis de análise do empreendedorismo, existe uma certa concordância 

que o comportamento e a ação empreendedora compreende múltiplas dimensões, tais como o 

reconhecimento de oportunidades, a tomada de risco, a mobilização de recursos, a inovação e a 

criação de novas organizações (Szerb, Acs, Autio, Ortega-Argilés, & Komlósi, 2013). Da mesma forma 

que o empreendedorismo é reconhecido como um fenómeno complexo, levado a cabo por indivíduos, 

firmado num amplo contexto económico e societal (Szerb, Acs, Ortega-Argills, & Komlosi, 2015). 

Pode-se referir que as definições contemporâneas de empreendedorismo são construídas a 

partir das ideias mencionadas na secção anterior (secção 2.1), por outras palavras, existem sedimentos 

a partir dos desenvolvimentos teóricos do passado que são visíveis atualmente.  

Segundo Acs & Audretsch (2005), têm ocorrido grandes desenvolvimentos no estudo do 

empreendedorismo e que têm subjacentes a abordagem funcional do empreendedorismo de 

Schumpeter. A perspetiva funcional do empreendedorismo (Schumpeter, 1994) é construída tendo 

por base as fortes tradições de empreendedorismo. Esta perspetiva funcional considera o 

empreendedorismo como uma função essencial à criação de novo valor, seja através da combinação 

de recursos (Jean Baptiste Say cit. in Dees, 1998), seja através de combinações de criatividade e 

inovação no desenvolvimento de novos produtos ou serviços, novos métodos de produção, abertura 

de novos mercados (Schumpeter, 1982), seja através da criação de oportunidades (Kirzner, 1986). 

Investigações contemporâneas referem que a função de criação de valor pode ser analisada de duas 

formas: a primeira através da exploração e descoberta de oportunidades no mercado (Shane & 

Venkataraman, 2000) e a segunda através da construção ou criação de uma variedade diversificada de 

coisas disponíveis (Senyard, Baker, & Davidsson, 2009). Gartner (1988) e  Shane & Venkataraman 

(2000) foram os principais promotores recentes destes desenvolvimentos, com a passagem do foco de 

análise nos traços de personalidade do empreendedor para uma ênfase no comportamento do 

indivíduo face ao contexto social e económico onde ocorre a criação da nova organização bem como 

o processo de criação de uma nova organização que envolve todas as funções, atividades e ações 

associadas às oportunidades percebidas (McClelland, 1987b; Shane, 2003; Ellis, 2011; Pollack, 

Vanepps, & Hayes, 2012). A combinação de recursos nas mais variadas formas aumenta o seu valor, 

criando maior valia económica para a empresa e para a sociedade (Kirzner, 1986; Schumpeter, 1934). 

Estudos recentes têm alargado o âmbito da função do empreendedorismo no que concerne à criação 
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de valor (Korsgaard & Anderson, 2011; Steyaert & Katz, 2004), incluindo valor social, valor ambiental, 

valor cultural, sempre em conjunção com o valor financeiro (Domenico, Haugh, & Tracey, 2010).  

Em resumo, esta investigação adota a definição de empreendedorismo como sendo um 

fenómeno complexo e multidimensional de criação de valor, conduzido por indivíduos ou grupos 

(empresas) e incorporado num contexto institucional e societal amplo, que varia de acordo com o 

espaço (Anderson, 2000; Szerb et al., 2015). Este estudo adota a perspetiva funcional do 

empreendedorismo, na medida em que se acredita, primeiro, que o empreendedorismo influencia e é 

influenciado pelo contexto (social, institucional, económico e espacial), e segundo, que é na interação 

entre o indivíduo [ou os grupos (empresas)] e o contexto que se consegue determinar os benefícios – 

societais e económicos – do empreendedorismo (Anderson, 2000; Autio et al., 2014; Schölin et al., 

2017; Szerb et al., 2015; Welter, 2011), 

Com a adoção desta perspetiva este estudo apresenta uma abordagem aberta para quem 

pode desempenhar a função empreendedora, os tipos de oportunidades criadas, os tipos de valor 

gerados pelo empreendedorismo e o tipo de estruturas legais das iniciativas em análise.  

 

2.3. Capital empreendedor (CE) 

É sobejamente reconhecida que a ação humana ocorre no contexto (Autio et al., 2014; 

Shapovalova et al., 2011; Urbano & Alvarez, 2013; Zhang et al., 2008). Investigações sobre os fatores 

contextuais, como forma de entendimento do fenómeno do empreendedorismo, têm aumentado de 

forma profícua nas últimas décadas (Schölin et al., 2017). Na sua revisão sistemática sobre o contexto 

regional e o empreendedorismo, Müller (2013) menciona que os estudos atuais têm-se baseado em 

questões relacionadas com o conhecimento do papel do contexto nas diferentes organizações e em 

questões relativas à importância da região para o empreendedorismo e a sua consequente 

interdependência. A título de exemplo, Zahra, Wright, & Abdelgawad (2014), consideram, no seu 

estudo, o contexto em que ocorre o empreendedorismo, ou seja, a atenção destes autores prende-se 

em compreender as influências contextuais no comportamento do empreendedor. Uma outra 

vertente, dos estudos sobre os fatores contextuais, enfatiza a importância do contexto regional no 

empreendedorismo (Andersson & Noseleit, 2011; Dejardin, 2011; Garofoli, 1994; Stel & Suddle, 2008).  

Segundo vários autores, o empreendedorismo potencia consequências positivas 

(económicas e societais) a curto, médio e longo prazo no contexto (Audretsch & Keilbach, 2004b; 
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Huggins & Williams, 2011). Contudo, segundo Baumol (1990), a capacidade das regiões lucrarem com 

as consequências positivas do empreendedorismo irá depender das suas disposições contextuais. 

Assim, existem estudos que, por um lado, focam questões económicas, como por exemplo: o 

crescimento, o rendimento, e a criação de emprego nas regiões (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 

2007). Por outro lado, existem estudos, que realçam a influência das caraterísticas das estruturas 

sociais, demográficas, económicas e institucionais das regiões no processo de empreendedorismo 

(Bakir & Jarvis, 2017; Davidsson, 1995; Landström & Harirchi, 2018).  

Em virtude do empreendedorismo ser um conceito socialmente construído, Shaw (2013) e  

Warnecke (2013), sugerem que o contexto (através das suas dimensões institucional, económica, 

social e geográfica (Levie et al., 2014; Welter, 2011)) apresenta desafios e oportunidades ao 

empreendedorismo (Cabrita et al., 2015; Urbano & Alvarez, 2013). Shaw (2013) indica que o contexto 

contém todos os recursos necessários que suportam o empreendedorismo e que os empreendedores 

necessitam de se envolver e usar estes mesmos recursos contextualizados.  

Tendo em conta o papel do contexto no empreendedorismo, Acs & Audretsch (2005) referem 

que é o contexto que regula os resultados da ação empreendedora. Quando existe a decisão de 

perseguir uma oportunidade, o indivíduo ou grupo (empresas), não podem agir num vácuo desprovido 

de contexto (Jiao & Robinson, 2011). O empreendedor necessita de recursos (um stock de capital) de 

forma a ter capacidade para a sua atividade. Por outras palavras, precisa de ter acesso a um número 

vital de diferentes tipos de capital, como o capital financeiro, clientes, capital humano e cultural, 

serviços de suporte, etc. (Audretsch & Keilbach, 2004b). Por forma a obter quaisquer destes tipos de 

capital, é necessária uma aproximação e relação a recursos especializados, tais como: pessoas, 

empresas e instituições. Estes recursos, que se encontram contextualizados e que oferecem suporte 

ao empreendedorismo, referem-se ao capital do empreendedor (Audretsch & Keilbach, 2004a). 

 

2.3.1. O conceito de capital empreendedor 

A noção do empreendedorismo como um fator independente de produção na teoria 

económica não é novo e data desde Jean-Baptiste Say com a distinção dos fatores de produção: terra, 

trabalho e capital (Samuelson & Nordhaus, 1999). Assim, desde que Robert Solow (1956) baseou o seu 

modelo de crescimento económico em fatores-chave de produção, tais como o capital, o trabalho e 

conhecimento tecnológico e a teoria Schumpeteriana ligou o empreendedorismo ao crescimento 
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económico (Schumpeter, 1994), várias são as investigações que o evidenciam bem como novos 

fatores-chave têm sido introduzidos (Agarwal, Audretsch, & Sarkar, 2007; Noseleit, 2013). Becker 

(1962) introduziu o capital humano como resultado do investimento na educação e no treino de 

competências, como fator de crescimento económico. Nesta linha de pensamento,  Romer (1986) e 

Lucas (1988), com base no modelo de crescimento económico de Solow, reforçaram o fator capital 

humano como nova variável. Acs, Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson (2012), Blanchflower (2000) e 

Minniti & Lévesque (2010) tiveram em consideração a função de produção neoclássica de Solow 

juntamente com o capital humano e o empreendedorismo. Coleman (1988) e Putnam (2000) 

acrescentaram o capital social como fator de produção.  

Seguindo os autores e progressos teóricos mencionados, no que diz respeito à explicação do 

crescimento económico e os seus fatores-chave, Audretsch, Bönte, & Keilbach (2008), Audretsch, 

Werner, & Keilbach (2006), Audretsch & Keilbach (2004a) e Audretsch & Monsen (2007) 

desenvolveram o conceito de capital empreendedor. Erikson (2002) foi um dos pioneiros a desenvolver 

e a avançar com uma definição do conceito de capital empreendedor inspirando-se no trabalho de 

Ulrich (1998) sobre capital intelectual. Contudo, é a Audretsch & Keilbach (2004) a quem é atribuído 

as bases concetuais do capital empreendedor, nomeadamente a partir das perspetivas económicas e 

sociológicas, bem como, foram estes autores que elaboraram as primeiras tentativas de mensuração 

do conceito, dando especial atenção ao impacto deste no desempenho das regiões. Assim, o conceito 

de capital empreendedor introduzido por Audretsch & Keilbach (2004) é definido como um fator de 

produção independente e contextualizado que compreende os aspetos formais e informais 

envolventes de uma determinada região que conduzem à criação de novas empresas. Os autores 

anteriormente mencionados entendem o capital empreendedor como compreendendo a existência 

de fatores regionais, ou contextuais de produção, que atraem os indivíduos dispostos a correr o risco 

de iniciar um novo negócio para em seguida o expandirem com a inclusão de outros fatores resultantes 

das suas interações sociais (Audretsch & Keilbach, 2004; Audretsch & Monsen, 2007; Audretsch et al., 

2006). Em consonância com Audretsch & Keilbach (2004), para Bönte, Heblich, & Jarosch (2008) o 

capital empreendedor é um fator independente da produção, que alude aos aspetos 

regionais/espaciais, que atraem os indivíduos dispostos a correr riscos na criação de uma empresa. 

Neste sentido, e para os mesmos autores, o capital empreendedor influencia e molda os atores 

económicos e cria um ambiente mais conducente à criação de novas organizações, isto porque, este 

interage com outros tipos de capital (físico, humano e social) e coloca cada um deles no seu maior e 

melhor uso  (Bönte et al., 2008). Nesta linha de pensamento, da análise de Urbano & Aparicio (2015), 

o conceito de capital empreendedor inclui fatores sociais na função de produção. Por outras palavras, 
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para estes autores devemos olhar para o capital empreendedor como a criação de novas empresas, 

que têm em conta o contexto social e que está intrinsecamente ligado - e com impacto positivo - ao 

crescimento económico.  

Na Tabela 3, sumaria-se as várias definições encontradas na literatura sobre o capital 

empreendedor. 

 

Tabela 3. Definições de capital empreendedor 

Definição Autores 

É uma função multiplicativa da competência e do compromisso da atividade 
empreendedora 

Erikson, 2002, p. 276 

Refere-se aos fatores que influenciam e moldam o ambiente dos agentes 
económicos, de modo a conduzir à criação de novas empresas 

Audretsch & Keilbach, 
2004a, p. 419 

É a capacidade da região para gerar start-ups Audretsch et al., 2006, p. 1 

É um subconjunto do capital social e refere-se aos fatores, forças e 
processos sociais e relacionais que promovem ou dificultam a interação 
entre os vários agentes económicos e a capacidade destes de empregar, 
integrar e explorar o capital físico, capital humano e cultural para fins 
empreendedores 

Audretsch & Monsen, 2007, 
p. 3 

É uma estrutura relevante para explorar a forma como as pequenas 
empresas constroem relacionamentos e fomentam a sua reputação 

Shaw, Lam, & Carter, 2008, 
p. 899 

Emerge do capital humano, e trata-se da produção e comercialização de 
novos conhecimentos 

Bönte et al., 2008, p. 3 

É uma medida composta da propensão, do capital humano e do capital 
social do empreendedor 

Jiao & Robinson, 2011, p. 
8458 

É algo que inclui fatores sociais na função de produção Urbano & Aparicio, 2015, p. 
2 

 

Conforme se ilustra na Tabela 3, as fronteiras do conceito de capital empreendedor não estão 

devidamente estabelecidas na literatura. O capital empreendedor tem sido definido de várias formas, 

por exemplo, como uma função multiplicativa de competências e compromissos (Erikson, 2002), um 

subconjunto do capital social (Audretsch & Monsen, 2007), e uma consequência do conceito de capital 

social proposto por Pierre Bourdieu (Shaw et al., 2008) que remete para a importância das redes 

sociais.  

Face o exposto, importa mencionar que o conceito de capital empreendedor emerge do 

reconhecimento de que os negócios empresariais se baseiam na disponibilidade e acesso a recursos 
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tangíveis (ou seja, financeiros) e intangíveis (ou seja, não-financeiros, tais como capitais físicos, 

tecnológicos, humanos, culturais e sociais) (Erikson, 2002; Lam, Shaw, & Carter, 2007; Morris & Sexton, 

1996). A quantidade e a variedade de capital, disponíveis e detidas pelos empreendedores, segundo 

Davidsson & Honig (2003) e Jiao & Robinson (2011), pode impactar significativamente a experiência 

de criação das iniciativas bem como o desempenho das empresas. Shane & Eckhardt (2003) e 

Landström (2007) acrescentam que os recursos iniciais, no momento de exploração de oportunidades 

ou de arranque da iniciativa, são de extrema importância e surgem como previsores do desempenho. 

Assim, a noção de capital empreendedor sugere que, para além de recursos tangíveis, ou 

seja, o capital financeiro, a atividade empreendedora é afetada por outros tipos de capitais disponíveis 

e acessíveis ao empreendedor (Firkin, 2001). Na posição de Bönte et al. (2008), o capital do 

emrpeendedor  pressupõe a existência de fatores contextuais de produção que atraem os indivíduos 

dispostos a correr o risco (com base na definição de Kirzner (Szerb et al., 2017))  e que a existência de 

fatores depende da relação entre o contexto e o indivíduo (com base na perspetiva funcional de 

Shumpeter). Neste sentido, menciona-se que existe uma orientação empreendedora contextual que 

influencia e/ou é influenciada pelo empreendedor, podemos assim, referir que estamos perante uma 

relação biunívoca (Castaño et al., 2015; Urbano & Aparicio, 2015). Por outras palavras, a ação 

empreendedora é dependente do contexto, bem como a dinâmica do contexto está intimamente 

dependente do comportamento do empreendedor face aos fatores contextuais.  

 

2.3.2. Os componentes de capital empreendedor 

A investigação do conceito de capital não é novo para as ciências sociais (Giddens, 2001), 

contudo, a sua aplicação na temática do empreendedorismo é um desenvolvimento recente que tem 

importância no campo da pesquisa das ciências sociais e empresariais (Acs et al., 2012; Urbano & 

Aparicio, 2015, 2016). Até à data, a investigação nesta área tem-se concentrado em compreender o 

impacto de diferentes tipos de capital de forma isolada sobre empreendedorismo (Carter et al., 2010; 

Davidsson & Honig, 2003; Renzulli et al., 2000). Claro que, o desafio que se coloca é como 

operacionalizar e explorar o que Bourdieu (1998) identifica como a natureza da sobreposição, ou seja, 

a união das diferentes formas de capital. 

Na tentativa de sobreposição (Bourdieu, 1998) e tendo por base investigações anteriores, 

vários são os investigadores que identificam os tipos de capital que moldam o capital empreendedor. 
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Crowe (2008) afirmou que as comunidades (ou as regiões) podem usar sete tipos de capital para 

desenvolver e melhorar a economia de uma região específica, a saber: cultural, humano, social, 

financeiro, construído, natural e político. Contudo, o mesmo autor aconselha a combinar 

eficientemente os diferentes tipos de capital, por forma a não enfatizar demasiado um tipo de capital 

e a enfraquecer os outros (Crowe, 2008; Flora & Flora, 2013). De acordo com Firkin (2001) o capital 

empreendedor é a soma dos capitais económicos, sociais e pessoais do empreendedor. Este autor 

realçou no seu modelo que o capital empreendedor é constituído pelo capital financeiro, o capital 

social, o capital cultural, o capital humano e atributos pessoais (Firkin, 2001). Shaw, Lam and Carter 

(2008) enfatizaram a existência de quatro tipos de capital: económico, social, cultural e simbólico. Por 

sua vez, Stringfellow & Shaw (2009) consideraram cinco formas distintas de capital empreendedor que 

contribuem para a capacidade do empreendedor de iniciar e desenvolver empresas bem-sucedidas, 

sendo estas: o capital económico, humano, social, cultural e simbólico.  

Face o exposto, assumimos que serão o capital financeiro, o capital construído, o capital 

humano, o capital cultural e o capital social, os componentes contextuais e individuais 

(grupo/empresas), que melhor traduzem o capital empreendedor e que devem estar disponíveis, e 

acessíveis ao empreendedor (Audretsch & Keilbach, 2004a; Bönte et al., 2008; Erikson, 2002; Spigel, 

2013). Menciona-se, igualmente, que estes componentes contextuais e individuais (grupo/empresas) 

do capital empreendedor estão correlacionados entre si e reforçam-se mutuamente (Jiao & Robinson, 

2011; Lam et al., 2007), apesar de serem distintos na sua natureza. Assim, e como se pode observar na 

Figura 1, o capital empreendedor interage e reforça-se com cinco tipos de capital (financeiro, 

construído, humano, social e cultural) (Bönte et al., 2008; Lam et al., 2007; Shaw et al., 2008; Vemuri 

& Costanza, 2006).  
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Figura 1. Componentes do capital empreendedor 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Explica-se, de forma sucinta a interpretação dos diferentes tipos de capital.  

 

2.3.2.1. Capital Financeiro 

Como as empresas são financiadas é uma das questões fundamentais na investigação que se 

debruça sobre as empresas (Cassar, 2004). O capital financeiro é um dos recursos necessários para os 

negócios se formarem e consequentemente, crescerem (Cassar, 2004; Chandler & Hanks, 1998). A 

disponibilidade do capital financeiro é de extrema importância para os empreendedores à medida que 

eles se tentam estabelecer e manter os seus negócios (Bird & Wennberg, 2016). Bowen & Clercq (2008) 

acrescentam que os indivíduos que começam um novo negócio são extremamente vulneráveis a 

constrangimentos financeiros. 

O capital financeiro representa os ativos necessários detidos pelos empreendedores para 

investir - para iniciar ou desenvolver um negócio, medidos em termos de valor monetário, em forma 

de capital próprio ou dívida (Batten, 1991; Coleman, 2007; Collender & Morehart, 2004; Curtiss, 2012; 

Shaw, 2013). No caso do dinheiro ser analisado como um stock de capital para ser investido em alguma 

atividade que produz algo, segundo Goodwin (2003), referimo-nos ao capital financeiro. 
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O capital financeiro refere-se, assim, ao poder de compra que geralmente é usado pelas 

empresas ou empreendedores para investir ou perseguir oportunidades, comprar ou adquirir capital 

físico (Curtiss, 2012). As empresas ou os empreendedores podem aceder ao capital financeiro através 

de fontes formais e/ou de fontes informais (Li & Ferreira, 2011). As fontes formais referem-se ao 

acesso do capital financeiro através de contratos, alianças e participações em fundos (Li & Ferreira, 

2011). As fontes informais aludem ao capital financeiro detido pelo empreendedor e obtido, por 

exemplo, através de relações pessoais, poupança ou herança (Boso, Cadogan, & Story, 2012; Cassar, 

2004; Coleman, 2007; Li & Ferreira, 2011; Berger & F. Udell, 1998; Perez, 2002; Robb & Coleman, 2009). 

Referem Bird & Wennberg (2016) que esta forma de capital financeiro (as fontes informais) constitui 

um recurso importante e útil para os empreendedores se estabelecerem com sucesso no 

empreendedorismo; da mesma forma aludem que o capital financeiro através de fontes formais, 

bancos por exemplo, é particularmente difícil, para um empreendedor nascente obter dada a sua 

pouca história de operações e porque existe a tendência de insucesso nas empresas nascentes. Nesta 

linha de pensamento, Bowen & Clercq (2008) mencionam que os empreendedores quase sempre 

utilizam financiamento através de fontes informais em detrimento das fontes formais, dada a 

dificuldade de acesso proporcional com as suas ambições de crescimento. Indicam os mesmos autores, 

que os empreendedores primeiramente obtêm financiamento através da família e dos amigos, mas 

depressa requerem capital adicional que financie as suas operações (Bowen & Clercq, 2008). 

As decisões sobre o capital e o uso da dívida e do capital próprio tem demonstrado ter 

importantes implicações para os negócios se formarem e consequentemente, operarem (Cassar, 

2004). Várias são as investigações que apresentam que as decisões sobre o capital financeiro e o seu 

uso têm importantes implicações para as operações dos negócios, para o desempenho das empresas 

e para o potencial de expansão dos negócios (Bruno & Tyebjee, 1985; Cassar, 2004; Coleman, 2000). 

Da mesma forma, Perez (2002) menciona que o papel do capital financeiro é permitir a ascensão do 

empreendedor. 

 

2.3.2.2. Capital Humano 

O capital humano é um ativo intangível específico de um indivíduo (Mejía, Laverde, Smida, & 

Cadet, 2008). O capital humano refere-se às habilidades cognitivas dos indivíduos, ou seja, é o conjunto 

de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a 

realização de trabalho de modo a produzir um valor económico. São atributos adquiridos através do 
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investimento na educação e formação (Becker, 1964; Goodwin, 2003; Marvel, Davis, & Sproul, 2014). 

O capital humano cifra-se ao conhecimento (tácito e explícito) (Smith, 2001; Subramaniam & 

Venkatraman, 2001; Westeren, 2008) e às competências (técnicas, cognitivas e não cognitivas) 

(Camfield, 2015; Heckman, 2000) do empreendedor (Becker, 1964; Goodwin, 2003; Skuras et al., 2005; 

Unger, Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011). 

O pensamento académico sobre a importância do capital humano tem uma longa tradição. 

Desde a identificação de Adam Smith das “habilidades adquiridas e úteis” como fonte de “receita ou 

lucro” e como capital fixo (Smith, 1776, p. 214;217). É amplamente reconhecido de que os indivíduos 

possuem um stock de conhecimentos, competências e experiências que podem ser aproveitados para 

benefício pessoal e/ou organizacional (Ployhart & Moliterno, 2011). Vários são os investigadores e as 

áreas de estudo, desde a economia à sociologia, que se debruçam sobre o conceito de capital humano 

(Becker, 1964; Coleman, 1988; Sawyer, 1978). 

Segundo diversos autores, as origens do estudo do capital humano remontam à emergência 

da economia clássica e ao seu desenvolvimento teórico e científico (Fisher, 1906; Fitzsimons, 2017; 

Nerdrum & Erikson, 2001). A teoria do capital humano foi originalmente desenvolvida para estudar o 

valor da educação e a sua relação com o valor económico (Becker, 1962; Marvel et al., 2014; Schultz, 

1961). Com a emergência e o desenvolvimento do capital humano como campo de investigação, alguns 

investigadores rapidamente tentaram clarificar a forma que o capital humano, como recurso 

intangível, pode contribuir/afetar o crescimento económico e concluíram, que este tipo de capital tem 

um papel preponderante no acesso e disponibilidade do capital financeiro nos indivíduos (Kwon, 2009; 

Marvel et al., 2014). Mincer (1974), discutiu o conceito de capital humano como explicação para as 

desigualdades de rendimentos. Schultz (1961) reconheceu o capital humano como um fator 

importante para o crescimento económico nacional na economia moderna. Este autor argumentava 

que, tanto o conhecimento como as competências são uma forma de capital, e que são produto de um 

investimento deliberado, ou seja, o conceito de capital humano implica um investimento nos 

indivíduos através da educação e da formação (Fatoki, 2011; Schultz, 1961). Becker (1964, p. 12), com 

base nas investigações anteriores de Mincer e Schultz, formulou a teoria do investimento no capital 

humano baseado na evidência: “quanto mais educados e habilitados, mais estas pessoas recebem”. 

Este autor observava o capital humano similar a outro meio de produção (terra, trabalho, máquinas, 

etc.), contudo substituível e não transferível (ao contrário do capital físico), através do qual um 

investimento adicional geraria resultados adicionais (Becker, 1962; Fatoki, 2011). 
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A teoria do capital humano tem sido amplamente aplicada ao empreendedorismo, mais 

concretamente na compreensão da ligação entre os atributos de capital humano e o sucesso do 

empreendedorismo (Marvel et al., 2014). Vários são os argumentos e autores que descrevem o capital 

humano como fator de extrema importância no campo do empreendedorismo. Alvarez & Barney 

(2007) mencionam que o capital humano é vital para a descoberta e criação de oportunidades 

empreendedoras. Bruns, Holland, Shepherd, & Wiklund (2008) acrescentam que o capital humano 

também ajuda na exploração de oportunidades através da aquisição de recursos financeiros e 

lançamento de iniciativas. Bradley, McMullen, Artz, & Simiyu (2012) referem que o capital humano 

assiste na acumulação de novo conhecimento e na criação de vantagens para as novas empresas. Em 

suma, o capital humano tem sido analisado como um dos fatores que influenciam a criação e o 

crescimento de iniciativas empreendedoras de sucesso (Marvel et al., 2014; Skuras et al., 2005; 

Zacharakis & Meyer, 2000).  

 

2.3.2.3. Capital Social 

O capital social refere-se às normas e às relações que promovem confiança, e reciprocidade 

(Filieri, McNally, O’Dwyer, & O’Malley, 2014; Healy & Cote, 2000; Mulder, Troy, & Boumans, 2007; 

Pérez-Luño, Medina, Lavado, & Rodríguez, 2011). A sociedade é constituída por redes interpessoais e 

pela confiança compartilhada entre as pessoas, fruto da sua própria interação social, pelo que o capital 

social resulta das relações entre atores (individuais ou organizacionais) que se pautam pela confiança, 

compromisso e tolerância. Por outras palavras, redes sociais (Bourdieu, 1998; Putnam, 2000). 

Durante os últimos anos, o conceito de capital social tem-se tornado uma das exportações 

mais populares da sociologia para outros campos de investigação (Portes, 1998). A primeira análise 

contemporânea ao capital social foi elaborada por Pierre Bourdieu, que definiu o conceito como o 

“agregado dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações 

mais ou menos institucionalizadas de conhecimento mútuo e reconhecimento” (Bourdieu, 1986a, p. 

51). Para Portes (1998), esta definição instrumental do conceito de capital social, evidencia o benefício 

dos indivíduos participarem em grupos na construção deliberada da sociabilidade com o propósito de 

criação deste mesmo capital. Por outras palavras, a definição de Bourdieu ressalva a significância das 

relações sociais como um recurso intangível para a ação social (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Portes, 

1998). Outro sociólogo, que muito contribuiu para a análise e disseminação do capital social foi James 

Coleman (Portes, 1998). Coleman (1988, p. S98), focou a sua atenção no papel do capital social no 
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desenvolvimento do capital humano e explicou o “capital social pela sua função e relacionado com os 

fundamentos normativos capazes de produzir integração social”. Este autor, define de forma vaga o 

conceito de capital social, contudo, esclarece que este se refere às várias entidades que “detêm algum 

aspeto das estruturas sociais e que facilitam certas ações dos atores - sejam pessoas ou atores 

corporativos - dentro da estrutura"(Coleman, 1988, p. S98).  

Com base nas abordagens anteriores, Baker (1990) definiu o capital social como um recurso 

onde os atores derivam de uma específica estrutura social e que depois usam-no para perseguir os 

seus interesses. Acrescenta, que o capital social é um recurso intangível criado pelas trocas nas 

relações sociais entre atores (Baker, 1990). Nesta linha de pensamento, Putnam (2000) refere, que o 

capital social compreende as conexões entre os indivíduos, ou seja, as redes sociais, as normas de 

reciprocidade e a confiança. Segundo Goodwin (2003), o termo capital social refere-se ao stock de 

confiança, compreensão mútua, partilha de valores e reconhecimento social, que facilita a 

coordenação social da atividade económica.  Neste sentido, Nahapiet & Ghoshal (1998) e Putnam 

(2000), observam o capital social como um conceito composto por três dimensões interrelacionadas: 

a dimensão estrutural, a dimensão relacional e a dimensão cognitiva (Granovetter, 1995; Putnam, 

1995). Para estes autores, e de acordo com os investigadores contemporâneos, a preposição central 

da teoria do capital social é que as redes de relações são um recurso valioso para a ação social, que 

providenciam aos seus membros o “capital da coletividade” e a “credencial para o acesso a crédito” 

(Bourdieu, 1986, p. 249; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p. 243; Putnam, 1995). Aldrich & Martinez (2005) 

e Audretsch & Keilbach (2004a) referem que o capital social tem um papel importante no 

empreendedorismo. A teoria do capital social presume que os laços das relações providenciam, aos 

indivíduos e/ou organizações, conhecimento e outros recursos úteis que afetam o processo 

empreendedor na medida em que criam novas oportunidades através da interiorização de capacidades 

de outros atores sociais (Davidsson & Honig, 2003; Doh & Zolnik, 2011; Nahapiet & Ghoshal, 1998; 

Thornton & Flynn, 2005). 

 

2.3.2.4. Capital Cultural 

No início do século XX, o sociólogo Max Weber realizava os resultados económicos como 

produto dos valores culturais construídos nos ideais protestantes, ou seja, para Weber os recursos 

económicos e culturais moldavam as estruturas de poder de uma sociedade (Wdowiak, Schwarz, 

Breitenecker, & Wright, 2012). Com base na teoria dos grupos de estatuto social de Weber, Pierre 
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Bourdieu (1986) conceptualizou o conceito de capital cultural como conceito a agregar a outros dois 

tipos de capital – financeiro e social – que pode ser salvo, transmitido, investido e usado por forma a 

se obter recursos e que tem significado para a reprodução social (Goldthorpe, 2007; Saraceno, 2014). 

Na perspetiva de Bourdieu (1986, 1998) o capital cultural refere-se ao capital individual obtido por 

meio da socialização na família, na educação formal e prática e em grupos sociais. Por outras palavras, 

o capital cultural é propriedade dos indivíduos localizados num contexto social específico (Brimi, 2005; 

Saraceno, 2014). Neste sentido, para Bourdieu (1998), o capital cultural é uma dimensão crucial para 

o mecanismo de diferenciação na desigualdade social e é composto por três dimensões: a dimensão 

corporificada (refere-se a aspetos internos específicos de um indivíduo como conhecimento e 

capacidades); a institucionalizada (refere-se às realizações académicas e qualificações que certificam 

um indivíduo como capaz a pertencer à sociedade); e a dimensão objetivada (refere-se aos elementos 

do capital cultural que incluem objetos com significado simbólico entre a cultura). Esta perspetiva 

individual do conceito de capital cultural, em 2001, foi questionada pela UNESCO (2001), com a 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Esta organização, refere que a cultura deve ser 

considerada “como o conjunto de caraterísticas distintivas espirituais, materiais, intelectuais e 

emocionais da sociedade ou de um grupo social, e que abrange, além de arte e literatura, estilos de 

vida, modos de convivência, sistemas de valores, tradições e crenças” (UNESCO, 2001). Nesta 

definição, pode-se aludir à especificação de quatro critérios para identificar atividades culturais: 

criatividade, propriedade intelectual, método de produção e uso de valor (Saraceno, 2014). Assim e 

segundo Sacco (2011), o capital cultural pode ser considerado um ativo individual e societal na 

perspetiva económica e na perspetiva da integração social a nível nacional e internacional.  

 

2.3.2.5. Capital Construído 

O capital construído, segundo Crowe (2008) deve ser entendido como uma nova extensão ao 

capital físico e refere-se às infraestruturas físicas permanentes construídas e utilizadas pelo indivíduo 

para apoiá-lo nas suas atividades económicas (Beaulieu, 2014; Crowe, 2008; Mulder et al., 2007). 

Sendo o capital construído entendido como o alicerce das localidades, pode-se argumentar 

que este é o sistema de entrega, ou seja, a infraestrutura pela qual os outros capitais podem ser usados 

(Fey, Bregendahl, & Flora, 2006). Mulder et al. (2007) e Lange (2004) referem que o capital construído 

é o stock  produzido pelo homem, ou seja, são os bens materiais que são criados explicitamente com 

o propósito de produção futura de fluxos de serviços públicos. Crowe (2008) defende que, 
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historicamente, quando os agentes de desenvolvimento discutiam o capital construído referiam-se à 

capacidade de água e esgoto bem como infraestruturas de transporte; contudo, para este autor, o 

capital construído inclui também energia elétrica, gás natural, instalações de eliminação de resíduos, 

telefones, redes de fibra ótica, escolas, hospitais, bombeiros, polícia, outros edifícios públicos e 

privados, e equipamentos. Assim, o capital construído, entendido como infraestruturas físicas 

permanentes e equipamentos para servir as necessidades das comunidades, pode ser usado para 

fortalecer o desenvolvimento local (Batten, 1991; Emery & Flora, 2006). Estudos recentes apontam 

que as comunidades/localidades/regiões com uma boa gestão e de grande qualidade do capital 

construído, são mais propensas ao sucesso bem como à sustentação de atração de desenvolvimento 

económico (Crowe, 2008). Na pré-existência de condições e estruturas físicas, o investimento no 

capital construído revela-se como vital para a economia local, bem como fortalece e melhora o 

processo de empreendedorismo (Beaulieu, 2014; Fey et al., 2006). Por outras palavras, o capital 

construído facilita o processo de fazer negócios (McCullough, 2012). 

 

2.4. Desempenho organizacional 

O desempenho organizacional tem sido um importante componente de investigação 

empírica no campo das políticas empresariais, seja ao nível da estrutura, da estratégia, como do 

planeamento (Dess & Robinson, 1984). A literatura evidencia a importância do desempenho 

organizacional não só por parte de académicos, mas também por parte das empresas (Kennerley & 

Neely, 2003). Evidencia igualmente uma variedade de definições atribuídas ao conceito de 

desempenho organizacional devido à sua natureza subjetiva e às diferentes áreas funcionais dos 

investigadores, tão diversas como contabilidade, gestão, marketing, finanças, economia, psicologia e 

sociologia (Neely, 2004), como se demonstra na Tabela 4. 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabela 4. Definições de desempenho organizacional 

Definição Autores 

Caracteriza o desempenho como orientado para o futuro, projetado para refletir 
particularidades de cada organização/indivíduo e é baseado num modelo causal 
que liga componentes e produtos.  

Lebas (1995) 

Considera o desempenho como subjetivo e interpretativo. Expõe que o 
desempenho não é uma realidade objetiva, mas uma realidade socialmente 
construída. 

Wholey (1996) 

O desempenho é definido no nível de cada indivíduo dentro da organização ou no 
nível da organização. É percebido como uma compreensão dos resultados 
alcançados. 

Kane (1996) 

O desempenho são todas as decisões apropriadas dos gestores e que podem levar 
a uma organização eficiente e eficaz.   

Neely (2004) 

É a capacidade de as empresas transformarem, de forma eficiente, as entradas de 
produção em saídas, bem como, a capacidade de se posicionarem no mercado. 

Audretsch et al. 
(2008) 

 

Das definições apresentadas sobressai o caracter subjetivo do conceito, que pressupõe a 

existência de decisões com impacto em resultados futuros, no que concerne à eficiência e eficácia da 

organização. Murphy, Trailer, & Hill (1996) consideram fundamental medidas precisas de desempenho 

para entender o sucesso e o fracasso de novos empreendimentos e das pequenas e médias empresas. 

Contudo, continua a persistir uma falta de concordância, entre académicos, de medidas claras e 

precisas de desempenho (Ahmad & Seet, 2006; Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009), ou seja, não 

existe consenso quanto à adequação de medidas de desempenho para as pequenas e médias 

empresas, bem como para as novas iniciativas.  

Vários são os autores que tradicionalmente apontam que o indicador que melhor mede o 

desempenho de uma empresa, é o próprio crescimento, traduzido através de indicadores 

contabilísticos, com o propósito de monitorização do seu progresso e alcance de resultados (Brush & 

Vanderwerf, 1992; Chandler & Hanks, 1994; Chen, Zou, & Wang, 2009; Fatoki, 2011; Fombrun & Wally, 

1989). Outros investigadores, observam o desempenho como um conceito multidimensional3 em 

virtude de aludir a melhores resultados, aquando da integração de diferentes dimensões de 

                                                           
3 Um conceito é multidimensional quando consiste de um número de atributos ou dimensões inter-relacionados 
(Law, Wong, & Mobley, 1998), ou seja, em contraste com construtos unidimensionais, as dimensões de um 
construto multidimensional podem ser concetualizadas através da captação global dos seus atributos ou 
dimensões interrelacionadas. 
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desempenho  (Dess & Robinson, 1984; Fatoki, 2011; Ittner, Larcker, & Rajan, 1997; Lumpkin & Dess, 

1996; Rauch et al., 2009; Stede, Chow, & Lin, 2006; Zahra, 1993). Nesta linha de pensamento, Lumpkin 

& Dess (1996, p. 153) advogam que, além de ser essencial reconhecer a natureza multidimensional do 

conceito de desempenho, uma “investigação que só considere uma medida ou um curto alcance do 

constructo de desempenho (por exemplo, múltiplos indicadores de rentabilidade), resultará na 

construção de uma teoria descritiva e normativa enganosa”. Assim, a consideração de indicadores de 

desempenho global, que pressuponha a conjugação de indicadores financeiro e não financeiros, darão 

uma descrição mais completa do desempenho da empresa, em contraposição à descrição fornecida 

por cada  indicador analisado individual e separadamente, e que poderão levar a uma construção 

normativa falaciosa (Lumpkin & Dess, 1996). Nesta linha, Dess & Robinson (1984) argumentam que 

para operacionalizar tão complexo conceito, além de ser difícil, deve ser tida em consideração a 

combinação de medidas subjetivas e objetivas de desempenho organizacional.  Acrescentam Stede et 

al. (2006), Neely (1999) e Ittner & Larcker (1998) que, com as novas realidades competitivas de 

flexibilidade, capacidade de resposta e personalização, bem como os avanços nas práticas de 

produção, existe a necessidade de conjugar outro tipo de indicadores, por exemplo, medidas não 

financeiras. De acordo com Stede et al. (2006), existe informação adicional nas medidas não financeiras 

(que podem ser objetivas e/ou subjetivas) que não se consegue obter através do uso de medidas 

puramente financeiras. Neste sentido, a avaliação do desempenho das empresas deve incluir múltiplas 

medidas, financeiras e não financeiras (Lumpkin & Dess, 1996; Zahra, 1993), ou seja, deve-se medir o 

desempenho de uma forma global e abrangente. As medidas financeiras de desempenho podem 

incluir o crescimento das vendas, a eficiência, o equilíbrio financeiro, e os resultados líquidos (Dess & 

Robinson, 1984; Fatoki, 2011; Lumpkin & Dess, 1996; Stede et al., 2006; Zahra, 1993). Por seu turno, 

as medidas não financeiras podem refletir as capacidades imperativas para o sucesso da empresa no 

ambiente competitivo atual (por exemplo, objetivos da empresa, satisfação do cliente, inovação, 

qualidade do serviço/produto, imagem social e prestígio, reputação, eficiência do processo e 

desempenho do funcionário) (Bangchokdee, Mia, & Runglertkrengkrai, 2013; Dess & Robinson, 1984; 

Hoque, 2005; Ittner et al., 1997; Lumpkin & Dess, 1996). O equilíbrio entre o uso de medidas 

financeiras e não financeiras para avaliar o desempenho, é apontado por Wiklund (1999) como a forma 

mais proporcional de fornecer uma descrição enriquecedora do desempenho atual das empresas. 

Hoque & James (2000) e Scott & Tiessen (1999), concluíram, através dos seus estudos, uma 

relação positiva entre o desempenho da empresa e a utilização crescente de diferentes tipos de 

medidas. Stede et al. (2006) num estudo com 128 empresas alcançaram o mesmo resultado, ou seja, 

concluíram que, empresas com um sistema de desempenho mais extenso, especialmente as que 
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incluíam medidas não financeiras, tinham níveis de desempenho mais elevados, comparativamente às 

que tinham um sistema de desempenho menos extenso, pois estas apresentavam níveis de 

desempenho baixos. Da mesma forma, Fleischmann, Daniel, & Welters (2017) referem, no caso 

concreto das indústrias criativas, e dada a variedade de setores que estas abrangem, o seu 

desempenho tem de ser medido com métricas globais, ou seja, que conjuguem indicadores financeiros 

e não financeiros.  

 

2.5. As indústrias criativas 

As indústrias criativas têm vindo a impulsionar a inovação e o desenvolvimento económico de 

regiões e países (Oakley, 2007; Porfírio et al., 2016). O crescente interesse neste tipo de indústrias 

deve-se à sua crescente contribuição de desenvolvimento nos países europeus, mais concretamente 

nos países mediterrâneos (Bastian & Aulake, 2014). Fleischmann, Daniel, & Welters (2017) 

argumentam que atualmente é raro ver um plano regional que não inclua objetivos estratégicos com 

vista à atração das indústrias criativas dado o seu papel determinante no desenvolvimento local.  

O entendimento geral do termo Indústria Criativa está relacionado com o termo “indústria da 

cultura” da Escola de Frankfurt através de Theodor Adorno and Max Horkneimer (Fahmi, 2016; Flew, 

2002). Para estes autores, o termo “indústria da cultura” – mais tarde alterado para indústria cultural 

- significava o processo de industrialização da produção de bens ou formas culturais e os seus 

imperativos comerciais (Durham & Kellner, 2001). Com o tempo, este conceito passou a incluir todas 

as atividades geradoras de conhecimento. Segundo Garnham (2005) e Flew (2002), a abordagem 

cultural às industrias surge por volta de 1960, primeiro no discurso académico e depois no político, 

dado o crescimento destas, a importância do conhecimento para todos os aspetos da produção 

económica, distribuição e consumo, e da crescente importância do setor dos serviços. Salienta-se desta 

forma que, enquanto que o termo “indústrias culturais” existe há várias décadas, o termo indústrias 

criativas pode ser visto como recente (Garnham, 2005). O conceito de indústrias criativas emergiu na 

Austrália na década de 90 e foi usado para assinalar a interação entre atividades culturais comerciais 

e a emergência dos novos meios de comunicação, impulsionados por mudanças tecnológicas, pela 

globalização, pela sociedade da informação, pelo desenvolvimento urbano, etc.  (Flew & Cunningham, 

2010; Foord, 2009; Galloway & Dunlop, 2007; White, 2009). Na origem das indústrias criativas está a 

sociedade do conhecimento. Esta relaciona-se estreitamente com a passagem da sociedade industrial 

para a sociedade pós-industrial (Castells, 2010). Tal passagem, dá-se pela mudança de uma economia 
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baseada na utilização ativa de capital e trabalho, orientada para a produção em massa, para uma 

economia na qual o capital alicerça-se na intelectualidade do indivíduo, nos seus recursos intelectuais, 

na capacidade de criação de redes sociais, e na partilha de informação (Erikson, 2002). A designação 

de indústrias criativas nasce assim, do reconhecimento de que a cultura e a criatividade se tinham 

tornado fatores competitivos estratégicos para quase todas as atividades económicas de bens e 

serviços, em especial nos mercados de consumo final mais dinâmicos, sob o impulso dos casos de 

sucesso na utilização de elementos fortemente imbuídos de simbolismo e criatividade para 

desenvolver fatores de diferenciação de caracter imaterial ou inatingível (Sociedade de Consultores 

Augusto Mateus & Associados, 2016). A designação nasce ainda, a partir da afirmação das cidades 

terciarizadas como espaços privilegiados de criação de riqueza e da necessidade de medir e divulgar o 

retorno económico e social deste tipo de indústrias, seja para justificar mudanças urbanas, seja para 

justificar estratégias de renovação e competitividade urbana (Sociedade de Consultores Augusto 

Mateus & Associados, 2016). 

 Apesar da derivação e bases do conceito de indústrias criativas advir das indústrias culturais, 

alguns autores salientam a importância da distinção de ambos os conceitos. Cunningham (2002) 

refere, que distinguir estes dois conceitos, é importante dadas as suas implicações para a teoria, para 

a indústria e para as análises políticas. Galloway & Dunlop (2007) acrescentam, que os termos, 

indústrias culturais e indústrias criativas, são muitas vezes usados de forma indistinta, ou seja, existe 

pouca clareza na explicação sobre a distinção dos mesmos.  Mesmo assim, Brandellero & Kloosterman 

(2010) referem que as industrias culturais estão interessadas com a produção e marketing dos bens e 

serviços criativos com conteúdo estético ou semiótico, ou seja, conteúdo subjetivo e com significado 

social e cultural. No que concerne às indústrias criativas, estas são muito mais vastas, ou seja, têm 

produtos e serviços, de valor derivado da propriedade intelectual e da distribuição de conteúdo 

criativo, que cobrem todos os segmentos e significados da sociedade (Foord, 2009). Como referido 

anteriormente, esta distinção revela-se segundo vários autores controversa (Garnham, 2005; 

Lazzeretti, Boix, & Capone, 2008; Wiesand & Söndermann, 2005). 

Vários são os autores e organizações internacionais, que procuram definir o conceito das 

indústrias criativas (ver Tabela 5).  
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Tabela 5. Definições de indústrias criativas 

Definição Fonte 

São indústrias e ocupações, pautadas pela criatividade para a produção 
de bens e serviços originais. 

White (2010) 

São indústrias em que os seus produtos ou serviços, contêm um elemento 
substancial de esforço artístico ou criativo. 

Caves (2000, p. VII) 

São indústrias criativas que têm produtos e serviços, de valor derivado da 
propriedade intelectual e da distribuição de conteúdo criativo, e que 
cobrem todos os segmentos e significados da sociedade. 

Brandellero & Kloosterman 
(2010) 

“Aquelas indústrias que tiveram a sua origem na criatividade, habilidade 
e talento individuais e que têm um potencial para a criação de riqueza e 
trabalho através da geração e exploração da propriedade intelectual”. 
9São indústrias que combinam criatividade e propriedade industrial, com 
rentabilidade. 

DCMS (2001, p. 5). 

As indústrias criativas surgem como um subconjunto, que se denominam 
de indústrias culturais e de comunicação. As indústrias criativas são 
definidas como indústrias que reúnem “as funções de conceção, criação e 
produção de conteúdos culturais com modos industriais de produção, e 
que exploram economias de escala e de comercialização”.  

DEPS (2006, p. 7) 

Destaca os aspetos culturais, e enfatiza a produção e distribuição de 
conteúdos intangíveis culturais.  

UNESCO4 

Considera o setor criativo como estando em torno das indústrias de 
direitos de autor com fortes perspetivas comerciais.  

WIPO (2015). 

Refere-se particularmente à comercialização, como sendo um motor da 
economia criativa, com particular referência ao potencial de crescimento 
nos setores criativos dos países em desenvolvimento. 

UNCTAD (2008), 

 

As definições apresentadas e a literatura sobre as indústrias criativas no geral, demonstram a 

complexidade e a heterogeneidade que envolvem o conceito de indústrias criativas. Por conseguinte, 

é patente, na literatura quatro ideias principais. A primeira ideia, é que nas indústrias criativas a 

criatividade é o constituinte central (Crawford, 2016; Yum, 2016). Em segundo lugar, a cultura; esta é 

tratada e traduzida na forma de conteúdos culturais, isto é, conteúdos que se caracterizam como 

sendo ativos partilhados socialmente, provindo daí o seu valor (Flew, 2002; Griswold, 1987; Saraceno, 

2014). A terceira ideia, relaciona-se como o valor económico, ou seja, as indústrias criativas mudam os 

significados dos objetos e transformam-nos em propriedade intelectual, e logo, em valor económico 

                                                           
4 Ver http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity, acessível a 10/04/2017 

 

http://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
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(Lampel & Germain, 2016). Por último, nota-se uma tentativa na convergência entre as artes, os 

negócios e a tecnologia (Garnham, 2005; Lazzeretti et al., 2008). 

Esta complexidade na definição do conceito de indústrias criativas, bem como a intensificação 

de metodologias, principalmente as ligadas à medição do contributo económico das indústrias criativas 

(quer em termos de emprego e criação de riqueza, quer em termos de comércio internacional), tem 

crescido exponencialmente por iniciativa dos serviços das principais organizações internacionais 

(União Europeia, OCDE e ONU) e de departamentos de suporte de vários governos nacionais. Assim, é 

possível identificar os estudos precursores, publicados por organizações com competências 

reconhecidas, claramente centrados na questão da sistematização de metodologias de delimitação do 

setor criativo. A título de exemplo, o Departamento da Cultura, Meios de Comunicação e Desporto do 

Reino Unido (DCMS), foi o primeiro, não só a identificar as atividades criativas como um dos grandes 

motores de crescimento económico e desenvolvimento, mas foi igualmente este departamento que 

elaborou pela primeira vez, em 1998, um documento de mapeamento das Indústrias Criativas 

(Lazzeretti et al., 2008). Nesse estudo publicado pelo DCMS, em 1998, integravam 13 tipos de 

atividades: publicidade; arquitetura; artes e antiguidades; artesanato; design; design de moda; vídeo, 

filmes e fotografia; música, artes visuais e performativas; publicação; software, jogos de computador 

e publicação eletrónica; e radio e TV (DCMS, 1998). Esta classificação em 2015 foi atualizada, passando 

de 13 para 9 tipos de atividades, e tornou-se uma referência para identificar as indústrias criativas ao 

nível internacional, mas também a nível  regional e local, como se apresenta na Tabela 6 (Foord, 2009). 
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Tabela 6. Grupo de ocupação das indústrias criativas do DCMS 

Grupo de ocupação criativa Descrição 

Publicidade e Marketing Diretores de marketing e vendas 
Diretores de publicidade e relações públicas 
Profissionais de relações públicas 
Gerentes de contas publicitárias e diretores criativos 
Profissionais associados de marketing 

Arquitetura  Arquitetos 
Planeadores urbanos 
Técnicos de arquitetura qualificados 
Técnicos de arquitetura e urbanismo 

Artesanato Ferreiros e trabalhadores da forja 
Tecelões e tecidos 
Fabricantes e decoradores de vidro e cerâmica 
Fabricantes de móveis e outros artesãos de madeira 
Outros ofícios especializados não classificados em outra parte 

Designer: produto, gráfico e 
moda 

Designers gráficos 
Produtos, vestuário e designers relacionados 

Filme, Vídeo, TV, Radio e 
Fotografia 

Oficiais, produtores e diretores de arte 
Operadores de equipamento fotográfico, audiovisual e de 
radiodifusão 

TI, Software e serviços de 
computadores  

Diretores de tecnologia da informação e telecomunicações 
Analistas de TI de negócios, arquitetos e designers de sistemas 
Programadores e profissionais de desenvolvimento de software 
Web design e profissionais de desenvolvimento 

Publicação Jornalistas, editores de jornais e periódicos 
Autores, escritores e tradutores 

Museus, Galerias e Livrarias  Bibliotecários 
Arquivistas e curadores 

Música e Artes visuais e 
performativas 

Artistas 
Atores, animadores e apresentadores 
Dançarinos e coreógrafos 
Músicos 

Fonte: Traduzido de DCMS (2016) 

 

O modelo do DCMS suscita várias críticas, a par de discussões sobre o posicionamento das 

artes e do discurso económico da criação de riqueza (Flew, 2012). Apesar dessa contestação, White 

(2009) explica que o documento de mapeamento das indústrias criativas produzido por este 

departamento, foi a primeira tentativa sistemática e explicativa destas indústrias e que continua a ser 

usado por vários países, bem como, é considerado fundamental para consciencializar sobre o 

contributo das indústrias criativas para o desenvolvimento económico local, regional e nacional, para 

promover o setor criativo e dar ênfase a setores com menor expressão (Fundação Serralves, 2008). Os 

relatórios e demais documentos do DCMS, estabeleceram uma plataforma para as indústrias criativas 
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por forma a tornarem-se visíveis e proeminentes a nível governamental e a todos os níveis (Higgs & 

Cunningham, 2008).  

Outra organização reconhecida, a OCDE, fez uma abordagem menos metodológica, contudo, 

mais estatística. Por outras palavras, o foco do seu estudo não se encontra na definição de critérios de 

inclusão/exclusão de atividades, mas na elaboração de um padrão internacional de recolha e 

tratamento de dados, que permita comparações internacionais entre os diversos subsetores (OECD, 

2014). A OCDE refere que é de crucial importância que os sistemas estatísticos nacionais recolham 

informação sobre as atividades secundárias das empresas, da mesma forma reconhece que a produção 

de estatísticas internacionais comparáveis depende de um esforço de uniformização das metodologias 

(OECD, 2014). Desta forma, a sua abordagem pressupõe a integração de metodologias utilizadas no 

Reino Unido (DCMS “Creative Industries”) e no Canadá (“Canadian Framework for Cultural Statistics”).  

Uma organização irlandesa, apelidada de Western Development Commission (WDC), com o 

propósito de promover o setor das indústrias criativas nas suas regiões, considerou que estas 

indústrias podem ser agrupadas em três grandes categorias, sendo: aplicação criativa, expressão 

criativa e tecnologia criativa (WDC, 2009; White, 2010), conforme se apresenta na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Categorias criativas e tipo de indústrias constituintes 

CATEGORIA CRIATIVA 
 

TIPO 

Aplicação criativa 

Arquitetura  

Moda  

Artes/Comércio de antiguidades 

Publicidade e marketing 

Artesanato 

Expressão criativa 

Vídeo, filmes e fotografia 

Rádio e TV 

Música, artes performativas e visuais 

Tecnologia criativa 

Designer: produto, gráfico e moda 

Meios digitais 

Internet e software  

Fonte: Traduzido de WDC (2009) 

 

Esta categorização teve por base o tipo de indústrias presentes nas regiões irlandesas. Assim, 

a categoria aplicação criativa refere-se a indústrias que desenvolvem produtos e/ou serviços para 



48 
 

atenderem a pedidos do mercado; a categoria expressão criativa aludem a indústrias que os seus 

produtos e/ou serviços são desenvolvidos para audiências com uma história expressiva em mente; por 

último, a categoria tecnologia criativa indicam indústrias que dependem apenas da tecnologia e meios 

digitais (White, 2010). 

Ainda que as indústrias criativas sejam um conceito em desenvolvimento, reconhece-se a 

existência de consenso entre organizações e investigadores em torno da ideia, segundo a qual  estas 

indústrias se baseiam em recursos ou diferentes tipos de capital, que potencialmente geram 

crescimento e desenvolvimento económico, estimulando a criação de riqueza e empregos, ao mesmo 

tempo, em que promovem a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano 

(Porfírio et al., 2016; Stolarick et al., 2011; Wiesand & Söndermann, 2005; Yu et al., 2014). As indústrias 

criativas formam, assim, um setor dentro das várias indústrias, relativamente recente, com várias 

especificidades, necessidades e desafios; criam valor a partir da criatividade e da inovação, os seus 

ativos são impercetíveis e voláteis, e encontram-se fundamentados no talento, na reputação e na 

marca (Fundação Serralves, 2008; Guerra, 2013). Adicionalmente, o setor é tendencialmente 

constituído por indivíduos, microempresas e PME, que trabalham em redes de unidades de negócio 

(cadeias de fornecimento) e muitas vezes dependem de redes informais (Fundação de Serralves, 2008).  
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MODELO E HIPÓTESES DE 

INVESTIGAÇÃO 
Neste capítulo propõe-se o modelo concetual que orientará a presente investigação. Em 

particular, pretende-se investigar quais os componentes do capital empreendedor e qual o seu efeito 

no desempenho das Indústrias Criativas. São ainda apresentadas e justificadas as hipóteses de 

investigação que suportam esse modelo.  

 

 

 

 

 

 

III. 
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3.1. Modelo teórico 

Devido à compatibilidade teórica entre os diferentes tipos de capital e o empreendedorismo, 

bem como a relação positiva com o desempenho, o modelo teórico, apresentado na Figura 2, 

representa os diferentes elementos do estudo. Nesta figura, estão representados os componentes de 

capital empreendedor (recursos) e o desempenho (resultados). O modelo teórico baseia-se no 

argumento de que os componentes selecionados de capital empreendedor têm um efeito positivo no 

desempenho global das indústrias criativas. Defendem Audretsch & Keilbach, (2004b), Jiao & Robinson 

(2011) e Lam et al. (2007) que os componentes de capital de empreendedor, que se traduzem nos 

recursos tangíveis e intangíveis disponíveis e necessários ao empreendedor, podem impactar 

significativamente o desempenho das indústrias. O nosso modelo teórico constitui a síntese de 

investigações anteriores de Audretsch et al. (2008), Shaw et al. (2008) e Urbano & Aparicio (2015), na 

análise da relação entre o capital empreendedor e o desempenho organizacional. Assim, neste estudo, 

o foco é dirigido à compreensão dos componentes intrínsecos de capital empreendedor e aos efeitos 

destes no desempenho do contexto em estudo. O modelo teórico apresentado, pressupõe a 

exploração do impacto dos componentes (recursos tangíveis e intangíveis) necessários ao 

empreendedor no desempenho organizacional das indústrias criativas (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo teórico a testar 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O modelo teórico, apresentado na Figura 2, traduz-se num modelo operacional onde se 

encontram especificados todos os construtos que se espera medir na presente investigação. 

 

3.2. Modelo operacional 

O modelo operacional apresenta as variáveis independentes, dependentes e de controlo. 

Deste modo, a Figura 3 esquematiza o modelo operacional a testar, onde estão apresentados os 

componentes de capital de empreendedor, o desempenho organizacional e as variáveis de controlo.  

 

Figura 3. Modelo operacional a testar 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável dependente é o desempenho organizacional. As variáveis independentes são os 

componentes de capital empreendedor, ou seja, são o capital financeiro, o capital humano, o capital 

social, o capital cultural e o capital construído.  

Neste estudo procura-se também aferir o efeito de determinadas variáveis de controlo no 

desempenho, designadamente o número de produtos lançados anualmente, o número de funcionários 

e o setor de atividade. Estas variáveis defendidas por Dess & Robinson (1984), apresentam-se como 

avaliadores mais amplos de desempenho global . 
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3.3. Hipóteses de Investigação  

Tal como foi exposto na Introdução (Capítulo I) e na Revisão de Literatura (Capítulo II), a 

formulação das hipóteses que vai ser concretizada, incidirá sobre os componentes, tangíveis e 

intangíveis, intrínsecos ao capital empreendedor e que impactam com o desempenho organizacional.   

 

3.3.1. Capital financeiro e desempenho 

Investigações anteriores, bastante consistentes, demonstraram que a escassez de capital 

financeiro pode ser uma barreira ao sucesso do empreendedorismo (Coleman, 2007; Cooper, Gimeno-

Gascon, & Woo, 1994). Mejía, Laverde, Smida, & Cadet (2008) no seu projeto de investigação 

concluíram uma relação positiva entre o capital financeiro detido pelo empreendedor, a sua motivação 

(empreendedorismo de oportunidade ou necessidade) e o crescimento económico do negócio. 

Cooper, Gimeno-Gascon, & Woo (1994) assinalam no seu estudo que o nível de capital financeiro 

detido inicialmente pelo empreendedor está estreitamente relacionado com a sobrevivência da 

iniciativa e com o seu crescimento. Morris, Miyasaki, Watters, & Coombes (2006) elaboraram um 

extensivo estudo sobre as mulheres empreendedoras no Estado de Nova Iorque e apuraram que as 

empreendedoras na fase de crescimento encontravam-se mais focadas nas recompensas económico-

financeiras, em comparação às empresárias. Orser & Riding (2000) verificaram que a sua amostra em 

estudo estava mais preocupada com o acesso ao capital financeiro do que com outro problema de 

negócio. Neste sentido, outros investigadores também demonstraram que baixos níveis de 

desempenho são explicados pelos baixos níveis de capital financeiro inicialmente investido/detido 

pelo empreendedor (Chandler & Hanks, 1998; Fairlie & Robb, 2009; Honig, 1998).  

Desta forma, parece lógico assumir que o desempenho das indústrias criativas pode ser 

afetado pelo nível de capital financeiro detido pelas mesmas, pelo que se pode estabelecer a seguinte 

hipótese de investigação: 

 

 

 

Hipótese 1: Existe a perceção que o componente capital financeiro tem um impacto positivo no 

desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 
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3.3.2. Capital humano e desempenho  

A ligação entre o capital humano e o sucesso do empreendedorismo é amplamente 

defendida por diversos autores (Lucas, 1988; Marvel et al., 2014; Romer, 1986; Unger et al., 2011). 

Apontados como os primeiros investigadores a avançar com a teoria do capital humano no 

empreendedorismo foram Brüderl, Preisendörfer e Ziegler (Fatoki, 2011). Estes autores 

argumentavam que apesar da aplicação do capital humano estar circunscrita aos empregados, não 

vislumbravam motivos para não ser aplicada aos empreendedores (Brüderl et al., 1992). Para estes 

autores, os empreendedores que apresentam um capital humano elevado demonstram níveis de 

desempenho mais elevados do que os empreendedores com um capital humano baixo (Brüderl et al., 

1992).  

Marvel et al. (2014) elaboraram uma revisão de 104 artigos de revistas de gestão e de 

empreendedorismo durante duas décadas. Para estes autores e face à sua revisão, apesar de uma área 

em franca expansão e diversa, é unânime que o capital humano é um dos tipos de capital que melhor 

pode explicar o empreendedorismo (Marvel et al., 2014). Nesta linha, vários são os estudos que 

apontam o investimento no capital humano como o elemento primário para elevar o 

empreendedorismo (Peterson, 1992). O investimento no capital humano permite que os indivíduos 

adquiram conhecimento e competências que facilmente são transferidos para certos bens e serviços 

(Hornbeck & Salamon, 1991; Romer, 1989).  

Segundo Skuras et al. (2005) o capital humano determina a capacidade de um empreendedor 

não só no reconhecimento de oportunidades económicas, mas também na exploração eficiente da sua 

iniciativa, ou seja, elevados níveis de conhecimento e competências permitem ao empreendedor uma 

maior vantagem competitiva bem como um maior desempenho da sua iniciativa. Com base no 

exposto, formula-se a seguinte hipótese: 

 

 

 

Hipótese 2: Existe a perceção que o componente capital humano tem um impacto positivo no 

desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 
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3.3.3. Capital social e desempenho 

O termo capital social indica um tipo de recurso individual disponível através das redes de 

relacionamentos pessoais e profissionais; que, por sua vez, estas redes, geram outros recursos, tais 

como: oportunidades profissionais, informação, capital financeiro, ideias, cooperação, confiança, etc. 

(Muniady, Mamun, Mohamad, & Permarupan, 2015).  

Muito do contributo e crescimento da literatura de capital social advém do livro publicado 

por Putnam, Leonardi, & Nanetti (1993). Estes autores concluíram existir uma correlação positiva e 

significativa entre o capital social e o desempenho (Putnam et al., 1993). Seguindo os mesmos 

indicadores de capital social utilizados no livro dos autores anteriormente mencionados, Helliwell & 

Putnam (1999) demonstraram existir um impacto positivo, a longo prazo, no crescimento económico 

de províncias Italianas.  

Baseados na importância do empreendedorismo para o desenvolvimento económico, vários 

são os autores que discutem a importância do capital social na promoção do empreendedorismo e o 

seu impacto no desempenho das empresas (Casson & Giusta, 2007; Tsai & Ghoshal, 1998). Nahapiet 

& Ghoshal (1998) referem que o capital social, está intimamente ligado com o empreendedorismo, 

que por sua vez se repercute no desempenho global das empresas. Saha & Banerjee (2015) 

compararam o impacto do capital social no desempenho de pequenas empresas em Bengala Ocidental 

(Índia) e concluíram um efeito significativo das redes formais no desempenho das pequenas empresas 

em estudo. Da mesma forma, no estudo de Pirolo & Presutti (2010), os resultados confirmam que 

existem diferentes configurações de capital social capazes de influenciar o desempenho das start-ups. 

Andersson, Forsgren, & Holm (2002) e Park & Luo (2001) demonstram, no seu estudo, existir uma 

relação positiva entre o capital social, empreendedorismo e desempenho das empresas.  Nesta linha 

de pensamento, formula-se a seguinte hipótese de investigação: 

 

 

 

Hipótese 3: Existe a perceção que o componente capital social tem um impacto positivo no 

desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 
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3.3.4. Capital cultural e desempenho  

De todos os tipos de capital, na posição de Hechavarria, Schenkel, Matthews, & Ingram 

(2011) e Purcarea (2015), o capital cultural é o que tem recebido menos atenção na literatura 

relacionada com o empreendedorismo, contudo é referida a importância da relação dada as suas 

implicações no desenvolvimento regional e nacional bem como no crescimento económico.  

De acordo com Jenniskens et al. (2011) o capital cultural é a base da atividade 

empreendedora. O capital cultural é composto pelos aspetos materiais e não materiais de um modo 

de vida, que são compartilhados e transmitidos entre os membros de uma sociedade (Emery & Flora, 

2006). Por outras palavras, o capital cultural encontra-se na capacidade dos grupos ou dos indivíduos 

se entrosarem na sociedade através da partilha de conhecimentos, crenças, valores e virtudes 

(Bourdieu, 1986a; Brimi, 2005). 

Pelo facto de ser um dos tipos de capital convertível e transmissível (Bourdieu, 1986a; 

Goldthorpe, 2007), vários são os autores que concluem a relação positiva entre o capital cultural e o 

desempenho (Barrett, 2010; Paydar & Salehi, 2017; Sánchez‐Cañizares, Ángel Ayuso Muñoz, & López‐

Guzmán, 2007). Schwarz, Wdowiak, Breitenecker, & Kuntaric (2009) investigaram os efeitos dos 

valores culturais (diretos e indiretos) no desempenho de iniciativas empreendedoras com base numa 

comparação entre a Áustria e a Eslovénia. Estes autores concluíram que as capacidades 

empreendedoras encontram-se fortemente ligadas aos valores culturais individuais do empreendedor 

(Schwarz et al., 2009). Nesta linha de resultados, Wdowiak, Schwarz, Breitenecker, & Wright (2012) 

exploraram a ligação entre o capital cultural e o desempenho de novas iniciativas em economias 

desenvolvidas e em transição e concluíram que o desempenho das iniciativas empreendedoras é 

conduzido pelo capital cultural do empreendedor. Por outras palavras, os valores culturais individuais 

do empreendedor influenciam o desempenho inicial das novas iniciativas independentemente do 

processo económico do país onde se encontram; contudo, em economias em transição, a base cultural 

do empreendedor tem uma influência muito forte no desempenho da iniciativa (Wdowiak et al., 2012). 

Assumindo que o desempenho das indústrias criativas pode ser afetado pelo nível de capital cultural 

detido pelas mesmas, estabelece-se a seguinte hipótese de investigação: 

 

 

 

Hipótese 4: Existe a perceção que o componente capital cultural tem um impacto positivo no 

desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 
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3.3.5. Capital construído e desempenho  

As Nações Unidas referem que o capital construído inclui os ativos fixos (tangíveis e 

intangíveis) que são usados repetida ou continuamente nos processos de produção e o seu valor 

encontra-se registado nas contas nacionais (United Nations, 2009). Desta forma, menciona a mesma 

organização, os preços de mercado observados para o capital construído são reflexos dos seus efeitos 

no bem-estar social (United Nations, 2009).  

O capital construído é a base de apoio que facilita a atividade humana, pese embora não 

garante saúde e bem-estar económico (Tarpeh, 2017). Por outras palavras, o indivíduo pode usar o 

capital construído de formas produtiva e assim contribuir para o desenvolvimento e 

consequentemente, para a qualidade de vida local/nacional.  

Vários estudos apontam uma relação positiva entre o capital construído, o 

empreendedorismo e o desempenho organizacional, ou seja, quantas mais e melhores infraestruturas 

servirem as localidades maior será o impacto no desempenho dos empreendedores (Crowe, 2008; 

Goodwin, 2003; Mulder et al., 2007; Vemuri & Costanza, 2006). Neste sentido, Asitik, Sharpley, & 

Phelan (2016) desenvolveram um estudo no Gana e confirmaram que o Norte do Gana enfrenta 

problemas de acessibilidade de mercado e que todas as limitações empreendedoras encontram-se 

associadas a uma infraestrutura precária, ou seja, a um capital construído deficitário.  

Conscientes do papel do capital construído nas comunidades e de catalisador de outros tipos 

de capitais,  Kline, McGehee, & Delconte (2018) como parte integrante de uma iniciativa regional, 

implementaram projetos de capital construído em seis regiões da Carolina do Norte nos Estados 

Unidos da América, por forma a compreender o impacto das mudanças físicas nas regiões. Revelaram 

que cada projeto implementado de capital construído criou novo capital social e humano, surgiram 

nas regiões novos projetos/start-ups e a comunidade tornou-se mais empreendedora (Kline et al., 

2018). Com base no exposto, formula-se a seguinte hipótese de investigação: 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta uma síntese de todas as hipóteses postuladas na revisão teórica. 

Hipótese 5: Existe a perceção que o componente capital construído tem um impacto positivo 

no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 
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Tabela 8. Síntese das hipóteses formuladas e premissas em estudo das variáveis de controlo 

Hipóteses relacionada com os recursos e os resultados entre o capital empreendedor e o 
desempenho organizacional 

Se o capital empreendedor compreende vários tipos de capital, que por sua vez, estes 
influenciam o desempenho das organizações, então: 
 
 
Hipótese 1: Existe a perceção de que o componente capital financeiro tem um impacto 
positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 
 
Hipótese 2: Existe a perceção de que o componente capital humano tem um impacto positivo 
no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 
 
Hipótese 3: Existe a perceção de que o componente capital social tem um impacto positivo 
no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 
 
Hipótese 4: Existe a perceção de que o componente capital cultural tem um impacto positivo 
no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 
 
Hipótese 5: Existe a perceção de que o componente capital construído tem um impacto 
positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 
 

Premissas em estudo das variáveis de controlo 

VC1: A tipologia de indústrias criativas tem um efeito explicativo na relação entre os 
componentes de capital empreendedor e o desempenho das indústrias criativas. 
 
VC2: O número de funcionários tem um efeito explicativo na relação entre os componentes 
de capital empreendedor e o desempenho das indústrias criativas. 
 
VC3: O número de novos produtos/serviços lançados anualmente tem um efeito explicativo 
na relação entre os componentes de capital empreendedor e o desempenho das indústrias 
criativas. 

 

Com o objetivo de melhor compreender a relação entre os componentes de capital 

empreendedor e o desempenho, as hipóteses são exploradas empiricamente seguindo os 

procedimentos metodológicos descritos na próxima parte da tese. 
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METODOLOGIA 
No Capítulo III procedeu-se à apresentação do modelo concetual no qual são explicitadas as 

hipóteses de investigação decorrentes da revisão de literatura relevante. O presente capítulo tem 

como objetivo apresentar e descrever as opções de natureza metodológica e esclarecer a estratégia 

de investigação e os procedimentos adotados nesta investigação. 

Neste capítulo descreve-se a abordagem metodológica alinhada com as posições ontológicas 

e epistemológicas. Para tal, o capítulo inicia com uma apresentação do contexto de pesquisa, no qual 

engloba a apresentação da região Norte de Portugal e a caracterização das indústrias criativas da 

região Norte de Portugal. Apresenta-se posteriormente o paradigma de investigação e igualmente, o 

desenho da investigação que expressa a ordenação do processo de investigação. Por fim, abordam-se 

os procedimentos de recolha e análise dos dados de forma detalhada. 

 

 

 

IV. 
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4.1. Contexto de pesquisa 

Como exposto no Capítulo II, existem diversas definições de indústrias criativas, bem como 

metodologias e indicadores de mensuração. Contudo, o valor das indústrias criativas não se esgota na 

vertente económica. São de natureza interdisciplinar; combinam cultura, economia e sociedade e 

influenciam o desenvolvimento local territorial (Commission of the European Communities, 2010). 

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e o Instituto Nacional de 

Estatística, apresentam as indústrias criativas portuguesas como sendo constituídas por empresas de 

pequena dimensão e compostas por cerca de 66.469 entidades, as quais contam com 88.749 

colaboradores, cujo volume de negócios ascende aos 4,6 mil milhões de euros, representando 1,7 por 

cento do VAB nacional e 2,6 mil milhões de euros do VAB da Fileira (AICEP, 2017; INE, 2015a). Por outro 

lado, no que se refere à região Norte de Portugal, num estudo independente do Ministério da Cultura 

Portuguesa, mais concretamente do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais (GPEARI, 2010), relativamente ao setor criativo em Portugal,  refere que o panorama 

das indústrias criativas em Portugal tem-se desenvolvido substancialmente nos últimos anos, 

especialmente na região Norte e que esta região funciona já como “cluster” de indústrias criativas. 

Justifica-se a opção por estes contextos, ou seja, pela região Norte de Portugal e pelas  

indústrias criativas, em virtude dos dados publicados pela Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal (AICEP, 2017), pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2015a) e pelo Gabinete 

de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Cultura português 

mencionados anteriormente (GPEARI, 2010).  

 

4.1.1. A região Norte de Portugal 

A região Norte de Portugal, em termos administrativos, é composta por 86 municípios e 1.426 

freguesias. Os municípios encontram-se organizados em oito Comunidades Intermunicipais (CIM), - as 

quais constituem o nível III da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) - 

sendo estes: Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, 

Douro e Terras de Trás-os-Montes 5.  

                                                           
5 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), acessível em http://www.ccdrn.pt/ 
 

http://www.ccdrn.pt/
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Com base nos Censos de 2011 (INE, 2012), a região Norte apresentava uma população 

residente de aproximadamente 3,7 milhões de habitantes, correspondendo a 35% da população 

nacional. Definia-se no mesmo estudo como a região mais jovem do país, dado que concentrava 38% 

da população jovem nacional, e a sua densidade populacional era 1,5 vezes superior à média nacional 

e da União Europeia. Concentravam-se nesta região, 42% dos desempregados do país e 22% dos jovens 

desempregados (INE, 2012). 

Aquando a realização dos Censos de 2011, a região Norte de Portugal era responsável por 

cerca de 39% do valor das exportações de mercadorias (13.126 milhões de euros), mas o PIB per capita 

correspondia apenas a 80% da média nacional e a 64% da média da União Europeia (INE, 2012b, 

2012a).  

Segundo os dados disponíveis, do Anuário Estatístico da região Norte do país referentes a 

2016, na região Norte de Portugal estão localizadas aproximadamente 400 mil empresas que geram 

um volume de negócios superior a 93 mil milhões de euros e que empregam mais de 1,2 milhões de 

cidadãos (INE, 2017). Pode ainda referir-se que os principais setores localizados no Norte são os têxteis 

e vestuário, calçado e mobiliário e que os setores com maior potencial são os da tecnologia da 

informação, comunicação e eletrónica, máquinas e equipamentos elétricos, e biotecnologia (aicep 

Portugal Global, 2017). 

 

4.1.2. As indústrias criativas da região Norte de Portugal 

Na agenda regional, em documento publicado em 2006 pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, apelidado de Norte 2015, contemplava as Indústrias Criativas 

como prioridade:  
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“A existência na Região do Norte de um conjunto, ainda que disperso e 

pouco estabilizado, de setores, criadores e empresas ligados à produção/distribuição 

cultural, arquitetura, museologia e património, design, audiovisual e cinema, moda, 

artes do espetáculo, mas também ao multimédia e ao software de entretenimento 

(na indústria da educação e de edição) colocam a questão de saber, se não estamos 

perante a possibilidade de constituição de um cluster regional, em torno do que se 

convencionou chamar de “indústrias criativas” (ou “indústrias culturais”). Os atores 

regionais encontram-se mais fortemente implantados nas cidades do Porto, Braga e 

Guimarães, estendendo-se, todavia, pela região no caso de certas áreas de atividade, 

como as artes e os espetáculos ou o artesanato. Caraterizadas por uma forte 

expressão da propriedade intelectual (ou de “autor”), pela emergência ou aplicação 

de novas tecnologias e por uma vocação interdisciplinar, as indústrias criativas, 

constituem um setor em franco desenvolvimento na Europa, contribuindo para o 

aparecimento de novas atividades profissionais e métodos produtivos, mas também 

para a criação de riqueza e emprego altamente qualificado, e para a 

internacionalização da imagem de cidades e regiões”. (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, 2006). 

 

Pelas palavras extraídas do documento produzido pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) ainda era, em 2006, notória a incerteza da definição e 

afirmação das indústrias criativas na região Norte de Portugal. Essa mesma Comissão convidou a 

Fundação Serralves (em parceria com a Junta Metropolitana do Porto, a Casa da Música e a Sociedade 

de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense), a desenvolver um estudo com o título Estudo 

Macroeconómico - Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na Região do Norte. Esse 

estudo, publicado em 2008, concluiu que o Norte de Portugal reunia “condições para se assumir como 

a principal região criativa de Portugal, internacionalmente competitiva e globalmente conectada” 

(Fundação Serralves, 2008, p. 3).  

Respondendo ao interesse manifestado, em vários momentos e por várias entidades, em 

dispor de uma avaliação exaustiva e detalhada da dimensão económica da cultura em Portugal, o INE 

desenvolveu, em parceria com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), 

a Conta Satélite da Cultura. Este instrumento integrado no Sistema de Contas Nacionais Portuguesas 

permitiu aferir a dimensão e a importância das atividades culturais e criativas na economia portuguesa, 

no triénio 2010-2012. Importa salientar que a Conta Satélite da Cultura engloba as indústrias criativas 
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na designação de atividades culturais criativas e delimita-as através dos domínios de atividade criativa 

do Departamento da Cultura, Meios de Comunicação e Desporto do Reino Unido, expostos no capítulo 

II da presente investigação (INE, 2015a). Assim, de acordo com este instrumento e no triénio de 2010-

2012, as atividades económicas relacionadas com a indústria criativa eram desenvolvidas por 

aproximadamente 66 mil empresas cuja atividade representou 2,0% do emprego total nacional (INE, 

2015a). Como se pode observar na Tabela 9, constava-se que, em 2012, o sector cultural criativo 

empregava 76,7 mil pessoas. Destas, 53,1% eram do sexo masculino; 62,1% tinham entre 25 e 44 anos 

e 37,8% tinham como nível de escolaridade completo, o Superior (INE, 2012c). 

 

Tabela 9. Principais indicadores demográficos, por ano 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 
N.º de pessoas 
empregadas 

76,7 mil  73,1 mil   78,4 mil 85,2 mil 81,7 mil 

Género 
Homens: 39,9 mil 
Mulheres: 36,8 mil 

Homens: 40,2 mil 
Mulheres: 32,9 mil 

Homens: 39,2 mil 
Mulheres: 39,1 mil  

Homens: 42,3 mil 
Mulheres: 42,9 mil 

Homens: 40,9 mil 
Mulheres: 40,9 mil 

Nível de 
escolaridade 
completo 

Ensino superior: 
37,8% 

Ensino superior: 
40,20% 

Ensino superior: 
41,70% 

Ensino superior: 
38,30% 

Ensino superior: 
43,90% 

Secundário: 31,0% Secundário: 24,8% Secundário: 26,7% Secundário: 31,6% Secundário: 29,1% 

Fonte: Adaptado de INE (2012c, 2013, 2015b, 2016) 

 

Comparando os dados de 2012 aos dados de 2016, evidencia-se que o número de pessoas 

empregues no setor cultural criativo português teve um crescimento de 7%; no que concerne ao 

género, a percentagem de mulheres empregues neste setor cresceu 11% e os homens, aumentaram 

3%. As pessoas com o ensino superior como nível de escolaridade completo têm tido uma 

representatividade crescente no emprego das atividades culturais e criativas, sendo o seu crescimento 

em termos comparativos percentuais, dos anos 2012 e 2016, de 6,1%. 

Em termos regionais, como podemos observar na Tabela 10, apesar de parecer pouco 

expressivo na totalidade do emprego em Portugal (46 052 000), em 2016, as indústrias criativas 

localizadas na área Metropolitana de Lisboa promoveram 1% do emprego, seguida da região Norte 

com 192000 empregos (0,42%). 
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Tabela 10. Emprego nas Indústrias criativas, em Portugal 

 
Emprego 

Ano 2016 2015 2014 2013 2012 

Portugal (total) 460,52 mil 454,70mil 449,95mil 442,94mil 454,69mil 

Emprego nas indústrias criativas, por região 

Norte 192000 233000 200000 179 000 167000 

Centro 101000 120000 115000 117 000 102000 

Área Metropolitana de Lisboa 439000 406000 356000 348 000 410000 

Alentejo s/d s/d 4,6 s/d s/d 

Algarve s/d s/d s/d s/d s/d 

Fonte: Adaptado de INE (2012c, 2013, 2015b, 2016) 

 

Passados quase 10 anos da agenda regional, do documento publicado em 2006 pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e que contemplava as Indústrias Criativas como 

prioridade, conforme se pode observar na Tabela 11, em 2016, existiam em Portugal 52 827 empresas 

criativas (mais 4,3% face a 2015); localizadas, a sua maioria (44%), na Área Metropolitana de Lisboa, 

seguida a sua localização, na região Norte de Portugal (26%) (INE, 2016).  

 

Tabela 11. Principais variáveis das indústrias criativas, por região 

Ano 2015 2016 

 
Empresas 

Volume de 
negócios  

Resultado líquido 
do período 

Empresas 
Volume de 
negócios  

Resultado líquido 
do período 

 N.º 1000 euros N.º 1000 euros 

Portugal 
50 671 4 502 000 136 215 52 827 4 729 532 288 785 

∆ 4,3% 5,1% 112,0% 

Norte 
12 956 887 037 22 821 13 784 971 832 67 042 

∆ 6,4% 9,6% 193,8% 

Centro 
8 146 348 545 23 003 8 513 364 313 31 967 

∆ 4,5% 4,5% 39,0% 

Área 
Metropolitana 

de Lisboa 

23 125 2 981 586 68 005 23 748 3 072 281 159 458 

∆ 2,7% 3,0% 134,5% 

Alentejo 
2 261 104 878 8 984 2 352 110 649 10 649 

∆ 4,0% 5,5% 18,5% 

Algarve 
2 378 109 748 7 929 2 529 125 038 13 606 

∆ 6,3% 13,9% 71,6% 

Fonte: Adaptado de INE (2015b, 2016) 
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Estas empresas nacionais apresentavam um volume de negócios de 4,7 mil milhões de euros 

e um resultado líquido de 289 mil milhões de euros. Se objetivarmos comparar o crescimento anual 

das indústrias criativas por região, conforme se demonstra na Tabela 11, é notório de que foi o Norte, 

a região que apresentou um maior crescimento tanto em número de empresas (6,4%), como em 

resultados líquidos (193,8%). E se confrontarmos com a variação de crescimento nacional, estamos 

perante uma região que ultrapassou 2,1% do número de empresas e 82% dos resultados líquidos. 

Apenas a região do Algarve (com 13,9%) apresenta um volume de negócios superior ao da região Norte 

(9,6%). 

Conclui-se que, há de facto, diversos indicadores que contribuem para o estudo e incentivo ao 

desenvolvimento das indústrias criativas da Região Norte. 

 

4.2. Paradigma de investigação 

Thomas Kuhn, físico e filósofo, refere que os paradigmas são um conjunto de princípios, 

teorias, conceitos e metodologias que orientam a investigação e toda a prática científica (Kuhn, 1970). 

Os paradigmas são a base do conhecimento científico e estabelecem um conjunto de pressupostos; 

pressupostos estes, que providenciam uma estrutura concetual e filosófica, que se encontram 

conexos, que são compartilhados pela comunidade científica e que geram novo conhecimento 

científico social (Arndt, 1986; Blaikie, 2000; Deshpande, 1983). 

Existem vários paradigmas, mas cada um considera diferentes dimensões de análise. Assim, 

compreender a natureza do paradigma permite ao “investigador determinar que problemas estão a 

favor da investigação e que métodos estão disponíveis para resolvê-los” (Deshpande, 1983, p. 102). 

De acordo com Guba (1990) e Blaikie (2000), os paradigmas podem ser caracterizados através de um 

conjunto de dimensões; designadamente, a dimensão ontológica, a dimensão  epistemológica e a 

dimensão metodológica. Wahyuni (2012) e Denzin (2010) acrescentam uma outra dimensão, a 

axiológica. De forma resumida, a dimensão ontológica refere-se ao estudo do ser, isto é, consiste numa 

parte da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência e a realidade, procura determinar as 

categorias fundamentais e as relações do ser enquanto ser. Por outras palavras é o que existe na 

realidade e é a visão da natureza da realidade (Blaikie, 2000; Guba, 1990). No que respeita à dimensão 

epistemológica, esta refere-se ao estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença 

e o conhecimento, a sua natureza e limitações. De outro modo, a epistemologia estuda a origem, a 

estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, ou seja, esta dimensão refere-se à forma como 



67 
 

a realidade pode ser conhecida (Blaikie, 2000; Guba, 1990). A dimensão metodológica refere-se ao 

campo da ciência em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a 

produção do conhecimento científico. Em suma, a metodologia refere-se ao modo como se vai 

descobrir a realidade a investigar (Blaikie, 2000; Guba, 1990). Por fim, a axiologia refere-se à ética, ou 

seja, abrange o papel dos valores na investigação e a postura do investigador em relação ao tema em 

estudo (Wahyuni, 2012).  

Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) e Wahyuni (2012) resumem o que consideram ser os 

principais paradigmas de investigação das Ciências Socias, como sendo o positivismo, o pós-

positivismo, o interpretativismo e o pragmatismo. Na Tabela 12 apresenta-se estes mesmos 

paradigmas com as respetivas dimensões ontológicas, epistemológicas, metodológicas e axiológicas. 
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Tabela 12. Principais paradigmas e respetivas dimensões 

 
Fonte: Adaptado de Wahyuni, 2012 

 

Os paradigmas positivista e pós-positivista, ontologicamente, partilham a visão que a 

realidade social é externa e objetiva (Feilzer, 2010). Contudo, e axiologicamente, estes dois 

paradigmas, mantêm a separação do investigador em relação ao tema/objeto investigado (Wahyuni, 

2012) porém, se no paradigma positivista, a investigação é elaborada de forma independente dos 

dados e o investigador mantém a sua objetividade, no paradigma pós-positivista o investigador é 

influenciado pelas visões do mundo, experiências culturais e pela educação (Wahyuni, 2012). 

Metodologicamente, o paradigma positivista defende o uso de uma abordagem científica através do 

desenvolvimento de medidas quantitativas de forma a gerar conhecimento; por seu turno, o 

Perspetiva 

Teórica
Positivismo

Pós-Positivismo (Realismo 

Crítico)

Interpretativismo 

(Construtivismo)
Pragmatismo

Ontologia 

(posição na 

natureza da 

realidade)

A realidade é real e 

descreve o fenómeno 

que podemos 

observar e medir 

Objetivo. A realidade 

existe de forma 

independente do 

pensamento humano e 

das crenças ou 

conhecimento da sua 

existência. É interpretada 

através do 

condicionamento social 

(realismo crítico)

Múltiplos locais e 

realidades 

especificamente 

construídas

A realidade é externa e 

múltipla. Visão escolhida para 

melhor alcançar a resposta 

para a pergunta de 

investigação 

Epistemologia 

(visão do que 

constitui 

conhecimento 

aceitável)

Investigação é 

objetiva observando 

a realidade através 

de um espelho 

unidirecional

Apenas os fenómenos 

observáveis podem 

fornecer dados credíveis, 

factos. Concentra-se em 

explicar dentro de um 

contexto ou contextos.

Significados 

subjetivos e 

fenómenos sociais. 

Concentra-se nos 

detalhes da situação, 

a realidade por detrás 

desses detalhes, 

significados 

subjetivos e ações 

motivadoras

Um ou ambos fenómenos 

observáveis e significados 

subjetivos podem fornecer 

conhecimento aceitável 

dependente da questão de 

investigação. Foca-se na 

investigação prática aplicada, 

integra diferentes perspetivas 

para ajudar a interpretar os 

dados

Metodologia 

(modelo por 

detrás do 

processo de 

investigação)

Verificação de 

hipóteses Métodos 

Quantitativos

Qualitativa e quantitativa Qualitativa Quantitativa e Qualitativa 

(design misto ou multi-método)

Axiologia (papel 

dos valores na 

investigação e na 

afirmação do 

investigador)

Livre de valores e 

ética. A investigação 

é levada a cabo de 

uma forma livre, o 

investigador é 

independente dos 

dados e mantem a 

sua objetividade

Carregada de valor e 

ética. O investigador é 

influenciado por visões 

de mundo, experiências 

culturais e educação

Valor de ligação e 

pespetiva do sujeito. O 

investigador é parte do 

que está a investigar, 

não pode ser separado 

e assim será subjetivo

Valor de ligação, e relação 

entre a perspetiva do sujeito e 

ética. Os valores 

desempenham um grande 

papel na interpretação dos 

resultados, o investigador 

adota como pontos de vista 

tanto objetivos como 

subjetivos
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paradigma pós-positivista admite o uso de metodologias quantitativas e qualitativas para gerar 

conhecimento verdades absolutas, especialmente em relação ao estudo do comportamento humano 

nas ciências sociais (Blaikie, 2000; Creswell & Clark, 2007; Feilzer, 2010; Wahyuni, 2012). Importa 

realçar que, apesar dos paradigmas positivista e pós-positivista utilizarem as “lentes das ciências 

naturais às ciências sociais” (Wahyuni, 2012, p. 71), contudo, usam diferentes abordagens filosóficas. 

No que concerne ao paradigma positivista, o seu objetivo é produzir leis gerais, ou seja, predomina 

neste paradigma, uma abordagem dedutiva. Acreditam os seus defensores que se diferentes 

investigadores observarem o mesmo fenómeno, chegarão aos mesmos resultados através do uso de 

testes estatísticos ou através da aplicação do processo de investigação similar (Blaikie, 2000; Lincoln & 

Guba, 2000; Peters, Pressey, Vanharanta, & Johnston, 2013; Sobh & Perry, 2006; Wahyuni, 2012).. No 

que respeita ao paradigma pós-positivista, o seu propósito é igualmente a obtenção de leis gerais, 

contudo, o conhecimento gerado é resultado de condicionamentos sociais; este paradigma privilegia 

o status de explicação e é considerado o mais apropriado a responder a questões que versam o “o 

quê”  (Blaikie, 2000; Lincoln & Guba, 2000; Peters et al., 2013; Sobh & Perry, 2006; Wahyuni, 2012).  

O paradigma construtivista, na dimensão ontológica, pressupõe que a realidade é múltipla e 

construída, ou seja, a essência do objeto é múltipla e pode não ser obtida ou não existe. Assim, para 

os construtivistas, epistemologicamente, o investigador concentra-se nos detalhes da situação, a 

realidade por detrás desses detalhes, os seus significados subjetivos e ações motivadoras. Neste 

paradigma, dominam metodologias qualitativas de forma a responder a questões de investigação 

formuladas em termos de “como”. No que concerne à dimensão axiológica, no paradigma 

construtivista, o investigador é parte do que está a investigar, o que implica que empregue na sua 

investigação um caracter subjetivo, o estudo será algo que se baseia na sua interpretação individual 

(Blaikie, 2000; Creswell & Clark, 2007; Lincoln & Guba, 2000; Peters et al., 2013; Sobh & Perry, 2006). 

Por fim, o paradigma pragmático sobredetermina, na dimensão ontológica, que a realidade 

é externa e múltipla, ou seja, para se compreender os fenómenos sociais, as perspetivas subjetivas e 

objetivas não são mutuamente exclusivas. Da mesma forma, este paradigma assinala que combinar as 

dimensões ontológicas, epistemológicas e axiológicas é uma abordagem concebível por forma a 

compreender os fenómenos socias (Wahyuni, 2012). Como Denzin (2012, p. 82) refere, o foco deste 

paradigma, “está nas consequências e nos significados de uma ação ou evento em determinada 

situação social”. Por outras palavras, o pragmatismo, ao nível axiológico, concentra-se nos valores que 

estão mais ligados às ações. Para produzir conhecimento social, os defensores deste paradigma 

utilizam dados quantitativos, qualitativos ou mistos, porque lhes permitem uma melhor compreensão 
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da realidade (Creswell & Clark, 2007; Denzin, 2010; Feilzer, 2010; Johnson & Onwuegbuzie, 2004; 

Morgan, 2014). Neste sentido, o pragmatismo deve ser tido como uma abordagem filosófica prática e 

aplicada que suporta métodos mistos ou múltiplos das ciências sociais, com o propósito primário de 

produzir conhecimento social importante e útil (Denzin, 2010; Feilzer, 2010; Morgan, 2014). 

Reiterando as palavras de Wahyuni (2012) supramencionadas, quanto ao foco do paradigma 

pragmático, e atendendo ao objetivo central da presente investigação (compreender quais os 

componentes do capital empreendedor e como estes de relacionam com o desempenho das Indústrias 

Criativas da Região Norte de Portugal), este estudo assume-se como uma abordagem pragmática à 

investigação. Assim, implementamos um desenho de investigação misto, em que combinamos 

metodologias qualitativas e quantitativas por forma a compreender os componentes de capital 

empreendedor que melhor explicam o desempenho no contexto em estudo. 

 

4.3. Desenho da Investigação 

No ponto anterior foram apresentados os principais paradigmas de investigação e especificado 

o paradigma adotado no presente estudo. Foram apresentadas as principais ideias que estão 

subjacentes ao paradigma pragmático de forma a justificar a sua aplicação no presente. Nesta secção, 

é apresentado o desenho da investigação. O desenho de investigação refere-se à estrutura geral, ou 

seja, refere-se ao plano de ação que liga a dimensão filosófica a um método específico (Creswell & 

Clark, 2007). Por outras palavras, a construção de um desenho de investigação consiste na definição 

dos meios necessários para responder à questão de investigação, desde a seleção da recolha de dados, 

métodos de análise até à determinação dos tipos de fontes de dados (Royer & Zarlowski, 2001).  

Atendo às questões de investigação colocadas na presente investigação: “Quais os 

componentes relevantes para a definição de capital empreendedor?” e “Em que medida o capital 

empreendedor influencia o desempenho organizacional, no contexto das indústrias criativas?”, 

apresenta-se na Figura 4, o desenho de investigação do presente estudo.  
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Figura 4. Desenho da Investigação 

 

Fonte: Adaptado de Royer & Zarlowski (2001) 

 

A primeira fase consistiu em investigar o tema a estudar. A partir de algumas leituras iniciais, 

suscitou-nos o interesse pelo estudo do tema do empreendedorismo, mais concretamente do capital 

empreendedor em face do crescente interesse pelo tema, aspeto já analisado no Capítulo 1. Seguimos 

para a segunda fase do esquema supra exposto, ou seja, para uma leitura exaustiva da literatura 

relacionada com o tema. A pesquisa permitiu encontrar literatura variada, desde a mais concetual até 

à mais empírica. No entanto, o tema do empreendedorismo, particularmente no que respeita aos 

diferentes tipos de capital necessários ao empreendedorismo, ainda é bastante recente, tendo sido 

detetado durante as leituras, alguns desafios e lacunas por preencher. Assim, a necessidade de se 

aprofundar o tema tornou-se mais relevante, dado o seu impacto e importância que tem para o 

desenvolvimento económico e social. Dada a necessidade de aprofundamento do tema, prosseguimos 

assim para a terceira etapa do processo de investigação, com a formulação do problema e a 

determinação dos objetivos e questões de investigação.  
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 Em seguida, na quarta etapa, procedemos à construção do modelo concetual e hipóteses de 

investigação. Na quinta etapa, definimos a estratégia de investigação. Assim, face à literatura 

consultada, a questão colocada, aos objetivos iniciais desta investigação e por forma a se poder 

confirmar/refutar as hipóteses, foi seguida uma estratégia de investigação de estudo de caso, como 

analisaremos na seção seguinte (Blaikie, 2000; Lincoln & Guba, 2000; Peters et al., 2013; Sobh & Perry, 

2006). Seguindo como estratégia de investigação o estudo de caso, a sexta etapa do estudo consistiu 

em selecionar uma amostra de indústrias criativas de um determinado contexto e definir os métodos 

de obtenção de dados. Como amostra, foram selecionadas as indústrias criativas da região Norte de 

Portugal, pelas razões apresentadas no capítulo IV. O método de obtenção de dados selecionado é o 

multi-método.  

A sétima etapa corresponde à recolha e análise dos dados. Assim, os dados foram recolhidos 

através da técnica da análise de conteúdo à literatura relevante na área versando sobretudo nas 

diferenças de capital empreendedor, e através de entrevistas e questionários a empreendedores 

criativos. No que concerne à análise dos dados da entrevista, é privilegiada a metodologia qualitativa. 

No questionário, é privilegiada a combinação de metodologias qualitativas e quantitativas. Por último, 

a oitava etapa, consiste na interpretação dos dados e na redação das conclusões. 

 

4.4. Estudo de caso 

Partindo das questões de investigação, elencadas no Capítulo 1, propomo-nos avançar com 

um estudo de caso, uma vez que é a estratégia de investigação preferencial de responder a essas 

mesmas questões, dado que o estudo de caso se afirma como a forma de compreensão do “como?” e 

do “porquê?” (Yin, 1981).  

O estudo de caso é uma estratégia de investigação utilizada regularmente em Ciências 

Sociais, tendo sido criado por Le Play, que o aplicou para estudar famílias operárias na Europa  (Blaikie, 

2000; Yin, 1994). Justifica-se a sua utilização pelo tipo de pergunta(s) de investigação, quando o 

investigador possui um parco domínio dos acontecimentos reais ou de acontecimentos alvo de estudo, 

quando o tema de investigação se focaliza num fenómeno natural dentro de um contexto da vida real 

e em que as fronteiras entre o fenómeno em estudo ainda não estão bem definidas, e quando são 

usadas múltiplas fontes de dados (Blaikie, 2000; Lempp & Kingsley, 2007; Yin, 1994). Por outras 

palavras, o que distingue o estudo de caso é a preocupação do investigador em elucidar as 
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características únicas do caso em estudo (Bryman, 2001). O estudo de caso é, pois, uma estratégia de 

investigação que se focaliza na compreensão da dinâmica existente em situações específicas 

beneficiando de uma perspetiva também interna do objeto de estudo (Eisenhardt, 1989; Yin, 1981). 

Como estratégia compreensiva de investigação, Yin (1994, p. 14) argumenta que não existe uma 

relação entre os estudos de caso e a investigação qualitativa: “os estudos de caso podem incluir, e 

estar limitados, a dados quantitativos”. Desta forma, refere-se que é frequente observar o emprego 

de ambos os métodos (Bryman, 2001).  

Assim, a literatura acrescenta três tipos de estudos de caso: o exploratório, o explicativo e o 

descritivo (Yin, 2003). O estudo de caso exploratório tem como objetivo o desenvolvimento de 

hipóteses e proposições pertinentes para um questionário e traduz-se na compreensão do “o quê” 

(“what?”); o estudo de caso descritivo é utilizado para descrever a incidência ou prevalência de um 

fenômeno ou a previsão sobre determinados resultados e traduz-se, igualmente, na compreensão do 

“o quê” (“what?”); por último,  o estudo de caso explicativo, elucida questões mais operacionais e 

estudadas por um período de tempo (e não incidência ou frequência de determinado tema) e traduz-

se na compreensão do “como” (“how?”) e porquê? (“why?”) (Yin, 1994). 

Subjacente aos objetivos da presente investigação, adotou-se um estudo de caso, como 

estratégia de investigação, por forma a responder às hipóteses elencadas anteriormente e 

compreender a relação entre o capital empreendedor e o desempenho das indústrias criativas da 

região Norte de Portugal. Numa primeira fase, realizou-se uma análise empírica de carácter 

exploratória, através da metodologia qualitativa, com o objetivo de aferir quais os diferentes 

componentes do capital empreendedor. Com base nos resultados deste estudo exploratório e das 

principais ideias encontradas no estado da arte, procedeu-se a uma análise de carácter exploratório, 

através da triangulação de métodos e técnicas, por forma a se aferir a validade das variáveis em estudo, 

ou seja, a incidência dos componentes elencados na primeira fase e a perceção sobre a relação com o 

desempenho global das indústrias criativas. Por último, realizou-se uma análise explicativa, através da 

metodologia quantitativa, por forma a se compreender a relação entre os componentes do capital 

empreendedor e o desempenho das indústrias criativas. 
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4.5. As Metodologias Qualitativas e Quantitativas 

Ao estudarmos um fenómeno social, mais concretamente ao analisarmos e 

compreendermos as consequências e os significados de uma ação ou evento em determinada situação 

social, como é o objeto da presente investigação, as perspetivas subjetivas e objetivas dos 

investigadores encontram-se conexas (Wahyuni, 2012).  

 O método qualitativo, que usamos no presente estudo, numa primeira fase e como 

estratégia de investigação, surgiu no final do século XIX e início do século XX, atingindo o seu auge na 

investigação desenvolvida nos anos de 1960 e 1970 (Bogdan & Biklen, 1994). A investigação qualitativa 

tem na sua base a abordagem interpretativa do mundo, no sentido de que tornam o mundo visível e 

transformam-no num conjunto de representações que incluem notas de observação, entrevistas e 

outros registos de campo (Denzin, 2010). Este tipo de investigação enfatiza comummente as palavras, 

ou seja, emprega essencialmente metodologias que permitem criar dados descritivos de forma a 

possibilitar observar o modo de pensar dos participantes numa investigação. Preocupa-se em analisar 

e interpretar os aspetos mais profundos, descrevendo assim, a complexidade do comportamento 

humano. Deste modo, este método fornece uma análise mais detalhada sobre os hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento, etc. (Marconi & Lakatos, 2008). Tal é conseguido em virtude da 

necessidade de contacto e envolvimento em alguma parte do mundo social em análise, durante um 

certo período de tempo (Blaikie, 2000). Esta abordagem possibilita ao investigador analisar a 

complexidade de um facto e a identificar e descrever os seus componentes e os seus relacionamentos 

(Lempp & Kingsley, 2007). Pode-se igualmente mencionar que uma abordagem qualitativa também 

permite ao investigador a criação de uma nova teoria ou a reformulação de ideias sobre um fenómeno 

conhecido, incompleto ou tendencioso (Bryman, 2001; Eisenhardt, 1989; Lempp & Kingsley, 2007). 

Embora alguns positivistas ainda percecionem a investigação qualitativa como não científica e repleta 

de suposições, um crescente número de artigos qualitativos começa a surgir nos principais jornais e 

revistas científicas, particularmente na área do marketing, o que demonstra que a investigação 

qualitativa começa a ser vista como um tipo de investigação científica e rigorosa (Goulding, 2002). 

Por seu turno, o método quantitativo tem sido a estratégia de investigação dominante nas 

ciências sociais. Pese embora, a sua influência ter diminuído ligeiramente a partir da década de 70, 

aquando da ascensão do método qualitativo, como exposto anteriormente (Bryman, 2001). Esta 

metodologia, envolve a recolha de dados numéricos, demonstra dedutivamente a relação entre a 

teoria e a investigação, opta preferencialmente pelo paradigma positivista, e apresenta uma conceção 
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objetiva da realidade social (Bryman, 1984). Por outras palavras, preocupa-se geralmente com a 

contagem e a medição de aspetos da vida social, destacando os dados numéricos que lhe possibilitam 

comprovar relações entre as variáveis (Blaikie, 2000; Bryman, 2001; Marconi & Lakatos, 2008). No 

método quantitativo, é provável que o investigador tenha um contacto limitado ou não tenha qualquer 

contacto com as pessoas em estudo (Blaikie, 2000). Esta distância pessoal e o não envolvimento 

emocional do investigador, em forma de defesa e crença largamente praticada, permitirá e garantirá 

ao investigador a obtenção de objetividade (Blaikie, 2000). Uma característica importante do método 

quantitativo é a sua natureza altamente estruturada, ou seja, o seu desenho da investigação inclui uma 

série de fases pré-determinadas, bem como, a recolha de dados é acompanhada pelo uso de 

procedimentos e instrumentos pré-determinados e padronizados (Blaikie, 2000; Bryman, 2001). 

Através desta característica, o investigador supõe ter o máximo de controlo sobre a recolha de dados 

e alcança uniformidade na aplicação das técnicas, permitindo alcançar igualmente, as noções de 

objetividade e replicabilidade (Blaikie, 2000).  

Neste sentido, e explicitados cada um dos métodos, é notório que existem diferenças entre 

o método quantitativo e qualitativo. Blaikie (2000) e Bryman (2001) apontam que é prática comum 

dividir os tipos de métodos existentes, no qualitativo e no quantitativo; da mesma forma que, referem 

os mesmos autores, continua a existir um debate considerável entre investigadores que consideram 

necessário distinguir os métodos e outros que consideram o debate contrastante e sem utilidade 

(Blaikie, 2000; Bryman, 1984). Independentemente do debate, e porque na presente investigação 

iremos abordar os dois tipos de investigação, a Tabela 13, ilustra, em forma síntese, as diferenças 

fundamentais entre a investigação qualitativa e quantitativa. 
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Tabela 13. Diferenças fundamentais entre a investigação quantitativa e qualitativa 

 Quantitativo Qualitativo 

Papel da teoria em relação à 
investigação 

Abordagem dedutiva na 
relação entre a teoria e a 
investigação, em que a tónica 
se encontra no teste de 
teorias. 

Abordagem indutiva na 
relação entre a teoria e a 
investigação, em que a tónica 
se encontra na geração de 
teorias. 

Orientação epistemológica 

Incorpora as práticas e normas 
dos modelos das ciências 
naturais, do positivismo em 
particular. 

Enfatiza o modo como os 
indivíduos interpretam o seu 
mundo social. 

Orientação ontológica 

A realidade social é externa. 
Observa a realidade de forma 
objetiva. 

A realidade social é uma 
propriedade emergente em 
constante mudança fruto da 
criação de indivíduos. 

Método 

Contagem e medição de 
aspetos da vida social. 

Descrições discursivas e 
explorar os significados e 
interpretações dos atores 
sociais. 
 

Fonte: Adaptado de Bryman (2001) e Blaikie (2000) 

 

Portanto, os dois tipos de investigação diferem no papel da teoria em relação à investigação. 

Se por um lado, a investigação quantitativa implica uma abordagem dedutiva na relação da teoria com 

a investigação, em que a tónica se encontra no teste de hipóteses; por outro lado, na investigação 

qualitativa predomina uma abordagem indutiva na relação entre a teoria e a investigação, em que a 

tónica se encontra na geração de teorias (Bryman, 2001). Diferem igualmente, a investigação 

quantitativa da qualitativa, no que concerne à sua posição epistemológica, ou seja, na visão do que 

constitui conhecimento aceitável (Wahyuni, 2012). A investigação quantitativa incorpora as práticas e 

normas dos modelos das ciências naturais, do positivismo em particular. A investigação qualitativa 

enfatiza o modo como os indivíduos interpretam o seu mundo social (Bryman, 2001). No que concerne 

às suas diferenças na orientação ontológica, ou seja, na sua posição na natureza da realidade 

(Wahyuni, 2012), a investigação quantitativa vê a realidade social como externa, ou seja, observa a 

realidade de forma objetiva; em contrapartida, para a investigação qualitativa a realidade social é uma 

propriedade emergente em constante mudança fruto da criação de indivíduos (Bryman, 2001). Por 

último, no que respeita às diferenças entre os métodos utilizados em cada tipo de investigação, refere-

se que a investigação quantitativa se preocupa com contagem e medição de aspetos da vida social e 
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por seu turno, a investigação qualitativa preocupa-se com as descrições discursivas e em explorar os 

significados e interpretações dos atores sociais (Blaikie, 2000). 

 

4.6. Multi-método  

Tanto a investigação qualitativa como a investigação quantitativa, como explanado 

anteriormente, apresentam diferenças. No entanto, a combinação das duas pode permitir o benefício 

dos pontos fortes uma da outra, pode fornecer evidências mais abrangentes e pode ajudar a responder 

a questões de investigação que não podem ser respondidas apenas por abordagens qualitativas ou 

quantitativas (Creswell & Clark, 2007; Johnson & Onwuegbuzie, 2004). A premissa fundamental dos 

métodos mistos é que o uso combinado de abordagens quantitativas e qualitativas permitem uma 

melhor compreensão e aprofundamento da complexidade dos fenómenos em estudo, que vai para 

além de uma abordagem separada (Creswell & Clark, 2007; Schoonenboom & Johnson, 2017). Quando 

existe tal combinação/articulação e utilização estamos perante o método misto cujo desenho é o 

apelidado de triangulação (Creswell & Clark, 2007). A triangulação implica assim, o uso de mais de um 

método de recolha e análise de dados. Por outras palavras, o investigador na triangulação, recolhe e 

analisa dados quantitativos e qualitativos, de forma separada, mas sobre  mesmo fenómeno social e 

para depois convergir os diferentes resultados (por contraste e comparação) durante a interpretação 

(Bryman, 2001; Creswell, 2003). Por outras palavras, a triangulação pode ser definida como um 

desenho de investigação em que “o investigador mistura ou combina técnicas de investigação 

quantitativas e qualitativas, metodologias, abordagens, conceitos e linguagens num só estudo” 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004, p. 17). A utilização da triangulação permite a verificação de dados 

pelo emprego de vários procedimentos de recolha de dados ou vários investigadores num estudo 

(Bryman, 2001). Segundo Johnson & Onwuegbuzie (2004) é um desenho de investigação multi-método 

inclusivo, pluralista e complementar e sugere que o investigador tenha em conta uma abordagem 

eclética na seleção do método e na forma como pensa e conduz a investigação.  

Neste sentido, o cruzamento dos dados, através da metodologia da triangulação, pode 

conduzir-nos a evidências empíricas que nos garantam mais validade nos resultados obtidos o que faz 

com que, tal como sugere Yin (2003), o estudo de caso, que faz parte do desenho de investigação, 

demonstre ter a sua validade interna pela intensidade da sua análise do presente estudo. Atualmente 

e em contextos de investigação, como entendemos ser o nosso caso (indústrias criativas de uma região 

específica), e para não se perder o potencial valor dos dados e a sua competência explicativa, se 
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adotem medidas de combinação dos dois métodos de pesquisa, o quantitativo e o qualitativo, a que 

muitos investigadores designam por triangulação (Bryman, 2001) cuja adoção poderá vir a ser 

determinante nos resultados e conclusões do presente trabalho. 

Para tal, e antes da operacionalização quantitativa do conceito de capital empreendedor e a 

sua consequente relação com o desempenho das indústrias criativas da região Norte de Portugal, é 

necessária uma fase inicial qualitativa para corroborar a robustez da concetualização desenvolvida, 

bem como providenciar uma lista inicial de itens relacionados com os diferentes componentes e 

subcomponentes de capital empreendedor. Assim, este estudo baseia-se numa investigação de 

abordagem mista, que combina a investigação qualitativa e quantitativa. 

 

4.7. Procedimento de recolha de dados 

Uma vez que é nossa intenção compreender e analisar a relação entre o capital 

empreendedor e o desempenho das indústrias criativas, tal pressupõe investigar o capital 

empreendedor na sua complexidade e singularidade. Neste sentido, a recolha de dados compreendeu 

quatro fases. A primeira fase consistiu numa revisão sistemática da literatura através da técnica da 

análise de conteúdo por forma a adquirir um conhecimento mais detalhado dos tipos de capitais que 

contribuem e integram o constructo de capital empreendedor.  

A segunda fase cifrou-se à aferição da adequação e compreensão dos itens/variáveis que 

integram o constructo provindos da primeira fase, tendo como pressuposto a sua padronização, 

através de entrevistas exploratórias a quatro académicos e cinco empreendedores conhecedores da 

realidade alvo de estudo. A terceira fase restringiu-se à elaboração de uma primeira versão do 

questionário, a vinte empreendedores criativos nacionais que permita testar a escala de medida e 

garantir a validade relacionada com os critérios e com a estrutura do instrumento. Por último, 

procedeu-se à elaboração e aplicação do questionário final a empreendedores criativos da região 

Norte de Portugal.  
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4.7.1. Revisão sistemática da literatura: objetivos e procedimentos  

Como procedimento metodológico exploratório, efetuou-se uma revisão sistemática da 

literatura. Desta forma, ao elaboramos uma revisão sistemática da literatura sobre o 

empreendedorismo e os recursos/tipos de capitais necessários, pudemos aperfeiçoar o desenho bem 

como os instrumentos de investigação. Especificamente, nesta fase, procurou-se obter conhecimentos 

sobre vários temas, tais como: a) como é que o empreendedorismo é percebido; b) como é que as 

atividades/iniciativas são implementadas; c) quais são as principais influências/restrições ao 

empreendedorismo; d) que comportamentos estão envolvidos no processo de empreender e; e) quais 

os recursos/capitais que marcam o início da vida de uma iniciativa empreendedora. Assim, esta técnica 

de investigação, de exploração da literatura, permitiu aferir que os empreendedores necessitam de 

condições específicas e que o processo de empreender inclui diferentes tipos de capital. Esta técnica 

de recolha de dados considerou-se adequada, pois nesta primeira fase desta investigação, pretendeu-

se contribuir para uma maior compreensão das variáveis que compõem o conceito de capital 

empreendedor. Mais concretamente, procurou-se obter um conhecimento mais detalhado dos tipos 

de capitais que contribuem e integram o empreendedorismo.  

Como demonstra a Tabela 14, os dados resultantes desta análise foram extremamente úteis 

para identificar os componentes que integram o conceito de capital empreendedor (CE) e 

assemelham-se aqueles que se encontram postulados teoricamente com base na revisão da literatura. 

 

Tabela 14. Componentes e itens do capital empreendedor identificados através da revisão sistemática da 
literatura 

Componentes de CE Número de sub-componentes 

identificados 

Número de itens 

identificados 

Capital financeiro 2 subcomponentes 8 itens 

Capital humano 5 subcomponentes 20 itens 

Capital social 7 subcomponentes 30 itens 

Capital cultural 3 subcomponentes 14 itens 

Capital construído 1 subcomponente 5 itens 

Fonte: Elaboração própria 
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Após a revisão sistemática da literatura, procedemos à análise de conteúdo, com o propósito 

de aprofundar os componentes, ou seja, os tipos de capitais inerentes e necessários ao conceito de 

capital empreendedor. Pretendeu-se, através da técnica da análise de conteúdo para cada 

componente a identificação de uma série de sub-componentes e a identificação de grupos de itens 

(indicadores empíricos/variáveis) para medir o constructo (capital empreendedor).  

A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que permite a descrição objetiva e 

sistemática do objeto em estudo (Bryman, 2001). Na prática, a análise de conteúdo é um exame 

sistemático do conteúdo em análise, para determinar se o conteúdo é relevante e representativo do 

fenómeno/problema em estudo (Garcia-Valderrama & Mulero-Mendigorri, 2005). Desta forma, os 

componentes e os sub-componentes identificados foram comparados com escalas existentes de 

capital empreendedor (Audretsch & Keilbach, 2004a; Boente et al., 2008; Shaw et al., 2008; 

Stringfellow & Shaw, 2009; Urbano & Aparicio, 2015) e os itens derivados empiricamente foram 

justapostos e integrados com os modelos de medida existentes na literatura, o que permitiu chegar a 

uma lista preliminar de itens de CE.   

Reunindo os resultados da revisão de literatura e da análise de conteúdo, a escala de medição 

de capital empreendedor foi composta por cinco tipos de capitais (componentes), dezoito 

subcomponentes e dezoito objetivos de medidas, conforme podemos observar na Tabela 15. Esta 

escala, foi o ponto de partida, nomeadamente para a segunda etapa deste estudo. 
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Tabela 15. Identificação dos componentes de capital empreendedor em estudo 

Componentes Subcomponentes Objetivos de medida convertidos 
nos itens do questionário 

Fonte 

Capital financeiro 1. Poder de compra 
1.1 Dívida 

 
 

1.2 Capital próprio 

1. 
1.1 Número de empréstimos ou 

o valor emprestado por 
fundos externos 

1.2 Valor de capital detido pelo 
empreendedor 

(Berger & Udell, 1998; 
Boso et al., 2012; 
Bowen & Clercq, 2008; 
Cassar, 2004; Chandler 
& Hanks, 1998; S. 
Coleman, 2007; Perez, 
2002; Robb & Coleman, 
2009) 

Capital humano 2. Conhecimento 
2.1. Tácito  

 
 

2.2. Explicito 
 

3. Competências 
3.1. Técnicas 

 
3.2. Cognitivas 

 
3.3. Não cognitivas 

2.  
2.1 Grau de conhecimento 

prático adquirido, ensinado e 
partilhado 

2.2 Grau de conhecimento 
técnico 

3.  
3.1 Profundidade do campo do 

conhecimento 
3.2 Nível de educação e 

especialização 
3.3 Características de 

personalidade 

(ACT, 2014; Camfield, 
2015; Gatti, Bodor, 
Angel-Urdinola, & Silva, 
2014; Hunt, 2003; Liang 
& Chen, 2013; Margolis, 
2011; E. A. Smith, 2001; 
Treanor, 2013; 
Westeren, 2008) 

Capital social 4. Estrutural 
4.1. Tamanho da rede 
4.2. Centralidade da 

rede 
4.3. Buracos 

estruturais 
4.4. Força dos laços 

 
5. Cognitivo 

5.1. Valores 
compartilhados e 
linguagem 

6. Relacional 
6.1. Confiança 
6.2. Normas coletivas 

4.  
4.1 Número total de contatos 
4.2 Posição dos atores numa 

rede 
4.3 Número de laços únicos 

 
4.4  Grau de intensidade dos 

laços 
5.  

5.1 Partilha de terminologia 
 
 
6.  

6.1 Grau de confiança 
6.2 Grau de consenso 

(Filieri et al., 2014; 
Nahapiet & Ghoshal, 
1998; Putnam, 
2000)(Eklinder-Frick, 
Eriksson, & Hallén, 
2012; Filieri et al., 2014; 
Muniady et al., 2015; 
Nahapiet & Ghoshal, 
1998; Putnam, 2000) 

Capital cultural 7. Incorporado 
 
 

8. Objetificado 
9. Institucionalizado 

7. Características conscientemente 
adquiridas e passivamente 
herdadas 

8. Participação em bens culturais 
9. Qualificações 

(Bourdieu, 1986b; 
Brimi, 2005; 
Goldthorpe, 2007; 
Saraceno, 2014) 

Capital construído 10. Infraestruturas físicas 10.  
10.1. Número de infraestruturas 

físicas 
10.2. Acesso apoio jurídico 
10.3. Acesso fornecedores 

(Fey et al., 2006; 
Mulder, Costanza, & 
Erickson, 2006; Mulder 
et al., 2007; Stofferahn, 
2013) 

Fonte: Elaboração própria 
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Na tabela 16 apresenta-se uma síntese dos aspetos metodológicos desta primeira fase.  

 

Tabela 16. Síntese dos aspetos metodológicos da análise qualitativa 

Tipo de estudo 

2.1 Quanto à abordagem 

2.2 Quanto ao objetivo geral 

2.3 Quanto ao procedimento técnico 

1. Qualitativa  

2. Exploratório 

3. Análise de conteúdo baseada na revisão 

sistemática da literatura 

Fonte: Adaptado de Wendler (2012). 

 

4.7.2. Entrevistas exploratórias: objetivos e procedimentos  

Como procedimento metodológico de aferição da adequação e compreensão dos 

itens/variáveis que integram o constructo provindos da primeira fase, tendo como pressuposto a sua 

padronização, realizou-se entrevistas exploratórias a quatro académicos e cinco empreendedores 

conhecedores da realidade alvo de estudo. 

Uma entrevista permite-nos obter um conjunto de informações através de discursos 

individuais ou de grupo, com base no contacto direto entre o investigador e os seus interlocutores 

(Coelho, 2013). Assim sendo, foram efetuadas nove entrevistas, com o intuito de validar a escala de 

medida elaborada na fase anterior, junto de indivíduos conhecedores do tema, sendo assim possível 

aprofundar e validar o âmbito da investigação, consolidando o constructo de capital empreendedor.  

Tendo em conta as questões e os objetivos da investigação, procurou-se direcionar as 

entrevistas para pessoas que lidam quotidianamente com o tema em estudo, mais concretamente com 

o empreendedorismo, procurando desse modo obter respostas válidas e relevantes. Como tal, os 

entrevistados foram selecionados pelas funções que desempenhavam à data. As entrevistas realizadas 

junto dos interlocutores visados, tiveram por base um guião estruturado, o qual foi apresentado da 

mesma forma a todos os entrevistados. Este guião compreende as dimensões e as sub-dimensões do 

constructo do capital empreendedor e os respetivos itens do questionário, conforme se demonstra 

nas Tabela 17, 18, 19, 20 e 21.  
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Tabela 17. Itens do questionário da dimensão de capital financeiro 

Capital financeiro Fontes 

Dívida - Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos 
produtos e serviços ou para expandir para novos mercados (por 
exemplo: agências de fomento, linhas de crédito bancário). 

- Existem subsídios/apoios governamentais disponíveis para a 
criação de novos produtos e serviços (por exemplo: apoios IEFP). 

(Berger & Udell, 1998; 
Boso et al., 2012; Bowen 
& Clercq, 2008; Cassar, 
2004; Chandler & Hanks, 
1998; S. Coleman, 2007; 
Perez, 2002; Robb & 
Coleman, 2009) Capital próprio - Existem fundos de financiamento de capital próprio suficientes 

para a criação de novos produtos e serviços. 
- Existe financiamento de capital de risco (por exemplo: Business 

Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 
(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos 
produtos e serviços. 

- A atividade empreendedora da minha empresa contribui para o 
desenvolvimento económico regional. 

- Prefiro aceder a fontes informais de crédito (por exemplo: pais, 
amigos) do que a fontes formais (por exemplo: bancos). 

 

Tabela 18. Itens do questionário da dimensão de capital cultural 

Capital cultural Fontes 

Incorporado - As empresas enfatizam a sua autonomia, autossuficiência e 
iniciativas organizacionais 

- As empresas destacam-se pela sua responsabilidade na gestão da 
sociedade 

- As empresas têm por hábito associarem-se a outras empresas ou 
a associações de empresas, por exemplo 

- As empresas são membros de organizações associativas/culturais 

(Bourdieu, 1986b; Brimi, 

2005; Goldthorpe, 2007; 

Saraceno, 2014) 

Objetificado - As empresas participam em eventos culturais ou de 
responsabilidade social 

- As empresas participam de livre vontade em organizações 
associativas de âmbito sectorial 

- As empresas encorajam outras à participação, mobilização e 
associação a eventos culturais (painéis de investigação, 
workshops) ou a organizações associativas (por exemplo: 
associações empresariais)  

Institucionalizado - As empresas têm as mesmas competências/conhecimentos para 
começar um novo negócio 

- Começar um novo negócio é algo socialmente aceitável 
- Ser-se empreendedor é uma carreira de opção e socialmente 

aceitável 
- Os CEO`s das empresas têm elevadas qualificações 
- Os trabalhadores da maior parte das empresas têm formação ao 

nível da escolaridade obrigatória.  
- Existem empresas com um elevado grau de mão-de-obra 

qualificada e com exigência ao nível da formação superior 
- Existem empresas com elevado reconhecimento profissional que 

desempenham um trabalho que prima pela qualidade certificada. 
 

 



84 
 

Tabela 19.  Itens do questionário da dimensão de capital humano 

Capital humano Fontes 

Conhecimento  (ACT, 2014; Camfield, 
2015; Gatti et al., 2014; 
Hunt, 2003; Liang & Chen, 
2013; Margolis, 2011; E. 
A. Smith, 2001; Treanor, 
2013; Westeren, 2008) 

Tácito - As empresas respondem bem às mudanças (políticas, 
económicas, tecnológicas) e ao ambiente de incertezas futuras 

- Os empresários partilham informação 
- Existe trabalho em rede 
- Existem empresas criativas e inovadoras 
- As empresas têm habilidade social de cooperarem entre si 

Explícito - As empresas têm um grau de inovação muito elevado 
- As empresas são organizadas, ou seja, assumem-se num 

ambiente previsível  
- As empresas são muito centradas em si, nas suas metas e 

objetivos 
- As empresas não têm por hábito reunir para partilhar a 

informação 
- As empresas partilham informação por via escrita (email, 

brochuras, manuais de boas práticas, relatórios financeiros, 
internet) 

Competências 

Cognitivas - As empresas apostam na formação e no treino de competências 
- Existem empresas que exigem maioritariamente trabalhadores 

licenciados ou com grau superior 
- As empresas premeiam o desempenho no trabalho 
- Existem muitas empresas de sucesso 

Não 
cognitivas 

- As empresas estão abertas à comunidade em geral (visitas 
guiadas) 

- Existem empresas que os seus valores e as suas atitudes levam-
nos a considerar uma boa empresa para trabalhar 

- Existem muitas empresas que promovem o desenvolvimento das 
suas pessoas, bem como a atuação perante a sociedade 

- Existem empresas promotoras de motivação e que estimulam à 
aquisição de conhecimento 

Técnicas - Existem empresas que necessitam de formação especializada 
- Existem empresas que detêm um elevado grau de formação 

técnica 
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Tabela 20.  Itens do questionário da dimensão de capital social 

Capital social Fontes 

Estrutural (Filieri et al., 2014; 

Nahapiet & Ghoshal, 

1998; Putnam, 

2000)(Eklinder-Frick et 

al., 2012; Filieri et al., 

2014; Muniady et al., 

2015; Nahapiet & 

Ghoshal, 1998; Putnam, 

2000) 

Tamanho da 
rede 

- As empresas detêm um número considerável de contactos sociais 
(potenciais rivais, rivais, universidades, institutos de investigação, 
governantes, associações industriais) antes de iniciar o projeto 

- As empresas têm alianças com vários parceiros (instituições 
financeiras, departamentos do governo, outros empreendedores) 

- As empresas têm muitos parceiros diretos 
- Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam 

pessoas/recursos adequados para o apoio à criação de um novo 
produto ou serviço, nomeadamente através da formação, consultoria, 
informação acerca de Propriedade Industrial, etc. 

Centralidade da 
rede 

- As empresas têm uma interação próxima entre os parceiros de 
negócios da região 

- As empresas partilham uma aliança caracterizada pela amizade pessoal 
- Existe um contacto próximo entre as empresas e os parceiros de 

negócios, por exemplo.  
- As instituições políticas da região têm uma relação próxima com as 

empresas 
- As empresas encontram-se numa posição central e vantajosa, na rede 

de relações 
- Existe uma hierarquia de relações sociais 
- Existem empresas, na hierarquia de relações sociais, que se encontram 

no nível baixo e outras que se encontram numa posição mais elevada 

Buracos 
estruturais 

- As empresas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários 
setores) 

- As empresas têm uma rede de relações sociais muito dispersa (várias 
regiões ou países) As empresas têm uma interação próxima entre 
parceiros de outras regiões ou países 

- As empresas partilham uma identidade entre si 

Força dos laços - Existe coesão social no tecido empresarial 
- As empresas interagem entre si com frequência 
- As empresas partilham e transferem informações entre si 
- As empresas têm acordos conjuntos de resolução de problemas 

Cognitivo 

Valores 
compartilhados 
e linguagem 

- As empresas partilham os mesmos valores de negócios 
- As empresas partilham a mesma visão com outras empresas 
- As empresas partilham conhecimento e informações com outras 

empresas 
-  As empresas tratam-se com respeito 

Relacional 

Confiança - As empresas pautam-se por uma aliança caracterizada pelo mútuo 
respeito 

- As empresas pautam-se por uma aliança caracterizada pela confiança 
mútua 

Normas 
coletivas 

- As empresas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de inter-
relações sociais 

- As empresas encontram-se conformadas com as normas coletivas 
- As empresas estão constantemente em desacordo com as regras 

sociais vigentes 
- As empresas são muito contestatárias 
- As empresas cooperam entre si 
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Tabela 21. Itens do questionário da dimensão de capital construído 

Capital construído Fontes 

Infraestruturas físicas - Existem suficientes prestadores de serviços e consultores que 
suportam a criação de novas empresas 

- É fácil para as empresas ter acesso a bons fornecedores de 
serviços de apoio à sua atividade 

- É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços jurídicos e 
contabilísticos 

- É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários 
- Existem infraestruturas físicas (por ex. boas estradas, acesso livre 

à internet) que asseguram uma boa base a novos negócios 

(Fey et al., 2006; Mulder 

et al., 2006, 2007; 

Stofferahn, 2013) 

 

No que concerne à condução das entrevistas, importa referir que, quanto ao modo, são todas 

classificadas de presenciais, assegurando assim que as respostas foram dadas pela pessoa selecionada. 

Quanto à sua estruturação, as entrevistas realizadas classificam-se como entrevistas estruturadas, 

uma vez que as perguntas efetuadas fazem parte do guião  estruturado, que compreende os itens do 

questionário, e o entrevistado só respondeu quanto à clareza, validade e relevância do que lhe é 

perguntado (Coelho, 2013). 

A informação obtida foi analisada de forma global e qualitativamente, não havendo lugar a 

interpretações individualizadas. Verificou-se que dos 70 itens do questionário relacionados com os 

componentes do capital do empreendedor (Tabelas 17, 18, 19, 20 e 21) foram retirados 29 itens, por 

motivos de repetição ou indistinção/confusão de conceitos, permanecendo um total de 41 itens 

relacionados com as dimensões do capital empreendedor. 

Na tabela 22 apresenta-se uma síntese dos aspetos metodológicos desta segunda fase.  

 

Tabela 22. Síntese dos aspetos metodológicos da segunda análise qualitativa 

Tipo de estudo 

1. Quanto à abordagem 

2. Quanto ao objetivo geral 

3. Quanto ao procedimento técnico 

1. Qualitativa  

2. Exploratório 

3. Entrevistas exploratórias 

Fonte: Adaptado de Wendler (2012). 
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4.7.4. O pré-teste: objetivos e procedimentos 

Como terceira fase do procedimento de recolha de dados, realizou-se uma primeira versão do 

questionário. O objetivo desta fase foi avaliar qualitativamente a clareza, a compreensão e significado, 

e relevância dos itens bem como testar a escala de medida, construída nas fases anteriores. Por outras 

palavras, o pré-teste procurou garantir que as questões não suscitavam dúvidas e eram entendidas 

com clareza. Para tal, procedeu-se à elaboração e aplicação de um questionário inicial (pré-teste), 

ferramenta fundamental para a recolha de dados aos inquiridos, de forma a obterem-se as 

informações necessárias à produção de conclusões bem como para aceder ao conteúdo e validade dos 

itens/variáveis que integram o constructo de capital empreendedor, bem como à sua relação com o 

desempenho das indústrias criativas. Importa assim ressalvara que, nesta fase foi incluída a dimensão 

do desempenho organizacional, dada a pretensão do presente estudo de compreender a relação entre 

o capital empreendedor e o desempenho das indústrias criativas 

Neste sentido, dado o âmbito e a abrangência desta investigação, o questionário inicial 

resultou de uma análise aprofundada dos itens usados em vários estudos que incidiam sobre a 

temática desta investigação, nomeadamente os que versam sobre o capital empreendedor e as suas 

dimensões, bem como com o desempenho organizacional. De referir que, cada uma das questões 

incluídas no questionário constitui uma variável para análise. Assim, temos variáveis que sendo itens 

múltiplos, são na realidade as questões a colocar aos inquiridos, conforme podemos observar na 

Tabela 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabela 23. Itens do questionário (pré-teste) 

Dimensão Codificação e Itens do questionário (pré-teste) 

Capital 
financeiro 

G1_1. Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos e serviços ou para expandir para novos 
mercados (ex. agências de fomento, linhas de crédito bancário) 
G1_2. Existem subsídios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 
novos mercados (ex. apoios IEFP) 
G1_3. Prefere aceder a fontes informais de crédito (ex. pais, amigos) do que a fontes formais (ex. bancos)  
G1_4. Há fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos e serviços ou para 
expandir para novos mercados  
G1_5. Existe financiamento de capital de risco (ex. Business Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 
(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para novos mercados 

Capital 
humano 

G2_1. Existe união/cooperação entre as empresas criativas e inovadoras 
G2_2. Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam pessoas/recursos adequados para o apoio à 
criação de um novo produto ou serviço 
G2_3. As indústrias criativas detêm um grau de inovação médio muito elevado 
G2_4. As empresas criativas necessitam de formação especializada 
G2_5. As empresas criativas detêm um elevado grau de formação técnica 
G2_6. As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores licenciados ou com grau superior 
G2_7. Existem indústrias criativas que os seus valores e as suas atitudes levam-nos a considerar uma boa empresa para 
trabalhar 
G2_8. Existem indústrias criativas que promovem o desenvolvimento das suas pessoas, bem como a atuação perante a 
sociedade (ex. responsabilidade social da empresa)  
G2_9. Como criativo costuma partilhar informação com outros de forma a obter melhor conhecimento do mercado 
G2_10. Tem por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou organizações) 
G2_11. As escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços 
G2_12. O sistema de educação assegura uma adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços 

Capital social G3_1. As empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições financeiras) 
G3_2. As empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de negócios da região 
G3_3. As empresas criativas partilham informação estratégica por via da amizade pessoal 
G3_4. As instituições públicas da região têm uma relação próxima com as empresas criativas 
G3_5. As empresas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários setores) 
G3_6. As empresas têm uma rede de relações sociais muito dispersa geograficamente (várias regiões ou países) 
G3_7. As empresas criativas partilham os mesmos valores de negócios 
G3_8. As empresas criativas partilham a mesma visão com outras empresas 
G3_9. As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pelo mútuo respeito 
G3_13. As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pela confiança mútua 
G3_10. As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de inter-relações sociais 
G3_12. Como criativo tem muitos parceiros diretos com os quais colabora 
G3_11. As empresas criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas vigentes 

Capital 
cultural 

G4_1. As empresas estão atentas à criatividade e à inovação 
G4_2. As empresas destacam-se pela sua responsabilidade social 
G4_3. As empresas são membros de organizações associativas/culturais 
G4_4. As empresas participam de livre vontade em organizações associativas de âmbito sectorial 
G4_5. As empresas encorajam outras à participação, mobilização e associação a eventos culturais (painéis de 
investigação) ou a organizações associativas (por exemplo: associações empresariais) 
G4_6. As empresas têm as mesmas competências/conhecimentos para começar um novo negócio 
G4_7. Começar um novo negócio é algo socialmente aceitável 
G4_8. As empresas criativas são reconhecidas socialmente 

Capital 
construído 

G5_1. É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos 
G5_2. É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários 
G5_3. Existem infraestruturas físicas (por ex. incubadores, parques de ciência e tecnologia, gabinetes de apoio ao 
empreendedorismo) que asseguram uma boa base a existência de empresas criativas 

Desempenho 
organizacional 

G6_1. O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do setor. 
G6_2. As atividades principais (core) permitem gerar equilíbrio financeiro. 
G6_3. Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima da média do setor. 
G6_4. A imagem social e prestígio são elevados. 
G6_5. Aquando a criação de um novo produto/serviço, tem presente as necessidades e expectativas do cliente 
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Assim, a variável “capital financeiro” está posicionada como um constructo que contem 5 

itens; a variável “capital humano” é um constructo que integra 12 itens; a variável “capital social” é 

constituído igualmente por 13 itens; a variável “capital cultural” é um constructo com 8 dimensões; e 

a variável “capital construído” possui 3 itens. No que concerne à variável desempenho organizacional, 

esta possui 5 itens.  

Para efeitos de análise e interpretação dos dados, as variáveis foram codificadas 

posteriormente ao preenchimento do questionário, tendo sido considerada a seguinte composição, 

conforme se expõe na Tabela 24.  
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Tabela 24. Caraterização e codificação dos elementos de análise 

Tipo das variáveis/itens Codificação Valor 

A. Quantitativas Numérica:  

Associadas a escala de likert 
ordenada de 1 a 7 pontos  

1 a 7 1 = Discordo totalmente;  
2 = Discordo muito; 
3 = Discordo; 
4 = Não concordo nem discordo;  
5 = De acordo; 
6 = Concordo muito; 
7 = Concordo totalmente. 

Associadas a escala de likert 
ordenada de 1 a 7 pontos 

1 a 7 1 = Totalmente desconfiante;  
2 = Muito desconfiante;  
3 = Desconfiante;  
4 = Nem confiante nem 
desconfiante;  
5 = Confiante; 
6 = Muito confiante; 
7 = Totalmente confiante. 

Associadas a escala de likert 
ordenada de 1 a 3 pontos 

1 a 3 1 = Não;  
2 = Sim;  
3 = Não sabe / não responde. 

B. Qualitativas Nominais: Numérica: 

Sector IC  1 a 9 1= Publicidade e marketing; 
2= Arquitetura;  
3= Trabalhos manuais; 
4= Design; 
5= Filme, vídeo, TV, radio e 
fotografia;  
6= TI, software e 
serviços de computadores;  
7= Publicação; 
8= Museus, galerias e livrarias;  
9= Música e artes visuais e 
performativas  

Género  1 e 2  1 = Masculino;  
2 = Feminino.  

NUTS III 1 a χ (com χ ≤ 23)  1 a χ (com χ ≤ 23)  

C. Qualitativas Ordinais: Numérica: 

Habilitações 1 a 3 1 = Formação vocacional ou 
técnica;  
2 = Licenciatura;  
3 = Pós-graduação (Mestrado, 
PhD…). 

Idade /Ano em que completou o 
mais recente grau de 
escolaridade/ Número médio de 
funcionários/ Número de novos 
serviços/produtos anuais/ 
Resultados anuais (em euros): 

1 a 4  Intervalo  
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De salientar que, da Tabela 24, a utilização de escalas de medida com variáveis contínuas se 

adequa ao tratamento estatístico que será utilizado para se testar as hipóteses em estudo (Fortin, 

1999; Marconi & Lakatos, 2008).  

O questionário, sendo este um pré-teste, caraterizou-se pelo tipo de perguntas fechadas e 

incluiu igualmente, um conjunto de perguntas abertas de forma a aferir e validar os itens em análise, 

tais como: pertinência da dimensão como recurso necessário ao empreendedorismo; se se sentiram 

confortáveis a responderem às questões; se a redação do questionário foi clara; se a quantidade de 

questões colocadas é adequada; se as opções de resposta tinham sido compatíveis com a sua prática 

profissional; e outros comentários/sugestões adicionais. Neste sentido, o questionário contém 59 

questões; destas questões, quarenta e seis questões encontram-se assim, relacionadas com os 

diferentes tipos de capital e com o desempenho organizacional, e as restantes questões 

circunscrevem-se a questões de informação de base e comentários adicionais. Juntamente com o 

questionário foi incluída uma mensagem de apresentação, explicando os objetivos da investigação e 

solicitação de colaboração. Foi criada uma base de dados não exaustiva de 100 indústrias criativas, 

com as seguintes informações: nome da empresa, site, endereço físico, endereço eletrónico, telefone, 

categoria de indústria criativa e prémios. A seleção destas indústrias na Plataforma de Indústrias 

Criativas6, teve por base três critérios:  

1. Em consonância com a definição sugerida pela Comissão Europeia de pequenas 

e médias empresa, as empresas alvo de estudo devem de ter menos de 250 

colaboradores;  

2. Todas as empresas selecionadas devem ser portuguesas; 

3. Todas as empresas devem ser indústrias criativas de acordo com a definição do 

Departamento da Cultura, Meios de Comunicação e Desporto (DCMS), 

mencionadas no ponto 2.5 da presente investigação. 

Depois de analisadas várias configurações que permitissem, de forma fiável, o envio dos 

questionários aos empreendedores criativos e a consequente recolha das suas respostas, dado que os 

inquiridos (empreendedores criativos) se encontram dispersos pelo país, optou-se pela aplicação 

apelidada de Formulários, da empresa multinacional de serviços online e software, Google. Esta 

aplicação permitiu-nos assim, a elaboração do questionário bem como a criação de um ficheiro cuja 

                                                           
6 Acessível em https://industriacriativa.pt/  

https://industriacriativa.pt/
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função é receber online as respostas imediatamente após a submissão feita pelos empreendedores 

criativos.  

O envio do pré-teste à amostra selecionada, envolveu duas fases. Na primeira fase, enviou-se 

a 50 indústrias criativas. Após a receção dos questionários da 1ª fase, procedeu-se ao envio posterior 

a mais 50 indústrias criativas. Justificando-se tal procedimento, com o objetivo de obter pelo menos 

um tipo de indústria criativa de acordo com a definição de indústria criativa de DCMS (2001). Assim, 

obtiveram-se vinte respostas.  

Na Tabela 25 apresenta-se a heterogeneidade da distribuição nacional, segundo o tipo da 

indústria criativa de acordo com a definição de DCMS (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Tabela 25. Heterogeneidade dos participantes com base no tipo de indústria e cidade 

Tipo de atividade 

(DCMS, 2001) 

Indústria criativa Cidade 

Artesanato, Produção vinícola, Mobiliário 
IC01 Régua 

IC02 Viana do Castelo 

Arquitetura IC03 Porto 

Design moda  IC04 Barcelos 

Publicidade e marketing 

IC05 Lisboa 

IC06 Coimbra 

IC07 Penafiel 

Publicação IC08 Porto 

Museus, galerias e livrarias IC09 Lisboa 

Filmes, TV, vídeo, rádio e fotografia IC10 Setúbal 

Música, artes performativas e visuais IC11 Faro 

Design: produto, gráfico IC12 Coimbra 

IC13 Setúbal 

IC14 Lisboa 

Tecnologias da informação, software e serviços 

computacionais 
IC15 Évora 

IC16 Guimarães 

IC17 Aveiro 

IC18 Vila Nova de 

Gaia 

IC19 Viseu 

IC20 Portimão 

 

A Tabela 25 revela que se obteve resposta de todas os tipos de atividade criativa. Neste 

sentido, cada resposta recebida, observação, crítica e sugestão inscritos no pré-teste foram 

cuidadosamente analisados.  

Após uma primeira análise dos resultados obtidos com o pré-teste, verificaram-se as 

seguintes alterações:  
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• o sequenciamento das questões bem como os títulos das seções foi alterado; 

• alteração de cidade para NUTS II7, o nos que permitiu agrupar muito mais as cidades, 

e focar-nos na região Norte de Portugal; 

• agrupamento das indústrias criativas não pela definição de DCMS (2001) mas pelas 

categorias de indústrias criativas de WDC (2009), mencionado no Capítulo 2, da 

presente investigação, dada a heterogeneidade encontrada de tipos de indústria 

criativa em Portugal; 

• introdução de uma nova questão relativamente ao grau de confiança, apontada 

como uma questão importante para aferir os conhecimentos do empreendedor 

criativo quanto à sua indústria criativa; 

• foi acrescentada uma questão na dimensão do capital financeiro (G1_6); e, duas 

questões da dimensão do capital social foram agregadas em uma só (sendo a G3_9 

e G3_13), conforme se demonstra na Tabela 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) são as divisões regionais existentes em todos 
os estados-membros da União Europeia. O Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 68/2008, de 
14 de Abril,  definiu os três níveis da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) para as unidades 
territoriais portuguesas: NUTS 1 - constituído por três unidades, correspondentes ao território do continente e de cada uma 
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; NUTS 2 - constituído por sete unidades, das quais cinco no continente 
(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e os territórios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; NUTS 3 - 
constituído por 28 unidades, das quais 26 no continente e 2 correspondentes às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 
sendo: Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, Tâmega, Entre Douro e Vouga, Douro, Alto Trás-os-Montes, Baixo Vouga, 
Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Dão-Lafões, Serra da Estrela, Beira Interior Norte , 
Beira Interior Sul, Cova da Beira, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste, Alentejo Litoral, 
Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Algarve. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados-membros_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%C3%B5es_de_Portugal#Nomenclatura_de_Unidades_Territoriais_para_Fins_Estat%C3%ADsticos_(NUTS)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Centro_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alentejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve
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Tabela 26. Itens do questionário final 

Dimensão Codificação e Itens do questionário final 
Capital financeiro G1_1. Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos e serviços ou para expandir para novos 

mercados (ex. agências de fomento, linhas de crédito bancário) 
G1_2. Existem subsídios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 
novos mercados (ex. apoios IEFP) 
G1_3. Há fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos e serviços ou para 
expandir para novos mercados  
G1_4. Existe financiamento de capital de risco (ex. Business Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 
(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para novos mercados 
G1_5. Prefere aceder a fontes informais de crédito (ex. pais, amigos) do que a fontes formais (ex. bancos)  

Acrescentada:  G1_6. A atividade empreendedora da minha empresa contribui para o desenvolvimento económico 
regional. 

Capital humano G2_1. Existe união/cooperação entre as empresas criativas e inovadoras 
G2_2. Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam pessoas/recursos adequados para o apoio à 
criação de um novo produto ou serviço 
G2_3. As indústrias criativas detêm um grau de inovação médio muito elevado 
G2_4. As empresas criativas necessitam de formação especializada 
G2_5. As empresas criativas detêm um elevado grau de formação técnica 
G2_6. As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores licenciados ou com grau superior 
G2_7. Existem indústrias criativas que os seus valores e as suas atitudes levam-nos a considerar uma boa empresa para 
trabalhar 
G2_8. Existem indústrias criativas que promovem o desenvolvimento das suas pessoas, bem como a atuação perante a 
sociedade (ex. responsabilidade social da empresa) 
G2_9. Como criativo costuma partilhar informação com outros de forma a obter melhor conhecimento do mercado 
G2_10. Tem por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou organizações) 
G2_11. As escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços 
G2_12. O sistema de educação assegura uma adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços 

Capital social G3_1. As empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições financeiras) 
G3_2. As empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de negócios da região 
G3_3. As empresas criativas partilham informação estratégica por via da amizade pessoal 
G3_4. As instituições públicas da região têm uma relação próxima com as empresas criativas 
G3_5. As empresas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários setores) 
G3_6. As empresas têm uma rede de relações sociais muito dispersa geograficamente (várias regiões ou países) 
G3_7. As empresas criativas partilham os mesmos valores de negócios 
G3_8. As empresas criativas partilham a mesma visão com outras empresas 
G3_10. As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de inter-relações sociais 
G3_11. As empresas criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas vigentes 
G3_12. Como criativo tem muitos parceiros diretos com os quais colabora 

Agregadas: G3_9. As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pelo mútuo respeito 
G3_13. As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pela confiança mútua 

Capital cultural G4_1. As empresas estão atentas à criatividade e à inovação 
G4_2. As empresas destacam-se pela sua responsabilidade social 
G4_3. As empresas são membros de organizações associativas/culturais 
G4_4. As empresas participam de livre vontade em organizações associativas de âmbito sectorial 
G4_5. As empresas encorajam outras à participação, mobilização e associação a eventos culturais (painéis de investigação) 
ou a organizações associativas (por exemplo: associações empresariais) 
G4_6. As empresas têm as mesmas competências/conhecimentos para começar um novo negócio 
G4_7. Começar um novo negócio é algo socialmente aceitável 
G4_8. As empresas criativas são reconhecidas socialmente 

Capital construído G5_1. É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos 
G5_2. É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários 
G5_3. Existem infraestruturas físicas (por ex. incubadores, parques de ciência e tecnologia, gabinetes de apoio ao 
empreendedorismo) que asseguram uma boa base a existência de empresas criativas 

Desempenho 
organizacional 

G6_1. O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do setor. 
G6_2. As atividades principais (core) permitem gerar equilíbrio financeiro. 
G6_3. Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima da média do setor. 
G6_4. A imagem social e prestígio são elevados. 
G6_5. Aquando a criação de um novo produto/serviço, tem presente as necessidades e expectativas do cliente 
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Contudo, e face às alterações produzidas, para a versão final do questionário, todas as 

dimensões e objetivos das medidas foram mantidos. Desta forma, não tendo sido detetada qualquer 

incongruência no pré-teste, procedeu-se à aplicação do mesmo (Hill & Hill, 2012).  

Na Tabela 27 apresenta-se uma síntese dos aspetos metodológicos desta terceira fase.  

 

Tabela 27. Síntese dos aspetos metodológicos da análise quantitativa e qualitativa 

Tipo de estudo 

4. Quanto à abordagem 

5. Quanto ao objetivo geral 

6. Quanto ao procedimento técnico 

4. Quantitativo e Qualitativo  

5. Exploratório 

6. Questionário 

Fonte: Adaptado de Wendler (2012). 

 

4.7.5. O questionário final: objetivos e procedimentos 

A versão final do questionário propôs-se testar empiricamente o modelo concetual formulado. 

Mais especificamente, pretendeu-se analisar as relações existentes entre o capital empreendedor e o 

desempenho das indústrias criativas. Assim, dado o caracter exploratório do estudo, procedeu-se à 

implementação do questionário final. Neste foram incluídas as questões obtidas através do 

questionário inicial (pré-teste), explicado anteriormente. O questionário final caraterizou-se pelo tipo 

de perguntas fechadas e neste foi incluída uma mensagem de apresentação, que explicava os objetivos 

da investigação e solicitava a colaboração dos respondentes. O questionário contemplava 14 questões 

de informação de base e 46 questões relacionadas com o tema. 

Assim, o questionário construído para este estudo, encontra-se dividido em 7 grupos distintos 

de questões. Para efeitos de clareza apresentam-se nas Tabelas 28, 29, 30, 31, 31, 32 e 33 as questões 

das dimensões em estudo e a sua respetiva codificação, que posteriormente se utilizará na análise de 

dados com recurso ao programa SPSS, versão 25. 
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Tabela 28. Codificação e questões da dimensão do capital financeiro (6 questões) 

Dimensão Codificação questão SPSS Questão 

Capital 
financeiro 

G1_1 Recursos financeiros 
necessários 

Existem os recursos financeiros necessários para introduzir 
novos produtos e serviços ou para expandir para novos 
mercados (por exemplo: agências de fomento, linhas de crédito 
bancário). 

G1_2 Subsídios/apoios 
governamentais disponíveis 

Existem subsídios/apoios governamentais disponíveis para a 
criação de novos produtos e serviços (por exemplo: apoios 
IEFP). 

G1_3 Fundos de financiamento de 
capital próprio 

Existem fundos de financiamento de capital próprio suficientes 
para a criação de novos produtos e serviços. 

G1_4 Financiamento de capital de 
risco 

Existe financiamento de capital de risco (por exemplo: Business 
Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 
(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos 
produtos e serviços. 

G1_5 Fontes informais de crédito Prefiro aceder a fontes informais de crédito (por exemplo: pais, 
amigos) do que a fontes formais (por exemplo: bancos). 

G1_6 Contribuição para o 
desenvolvimento económico 
regional 

A atividade empreendedora da minha empresa contribui para o 
desenvolvimento económico regional. 

 

Tabela 29. Codificação e questões da dimensão do capital humano (12 questões) 

Dimensão Codificação questão SPSS Questão 

Capital 
humano 

G2_1 Cooperação entre parceiros Existe união/cooperação entre as empresas criativas e 
inovadoras. 

G2_2 Centros Público privados Existem centros públicos e/ou privados suficientes que 
disponibilizam pessoas/recursos adequados para o apoio à 
criação de um novo produto ou serviço, nomeadamente 
através da formação, consultoria, informação acerca de 
Propriedade Industrial, etc., 

G2_3 Grau Inovacão As empresas criativas detêm, em média, um grau de inovação 
muito elevado. 

G2_4 Formacão especializada As empresas criativas necessitam de formação especializada. 

G2_5 Formacão técnica As empresas criativas detêm, em média, um grau de formação 
técnica elevado. 

G2_6 Trabalhadores licenciados As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores 
licenciados ou com grau superior. 

G2_7 Valores atitudes Existem empresas criativas que transmitem valores e atitudes 
que tornam estas empresas atrativas para trabalhar. 

G2_8 Desenvolvimento 
colaboradores 

Existem empresas criativas que promovem o desenvolvimento 
dos seus colaboradores. 

G2_9 Partilha informação Costumo partilhar informação com outros criativos de forma a 
obter um melhor conhecimento do mercado. 

G2_10 Trabalho Rede Tenho por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou 
organizações). 

G2_11 Preparação Escolas/ 
Universidades 

Considero que as escolas e universidades asseguram uma 
preparação adequada à criação e desenvolvimento do 
empreendedorismo.  

G2_12 Sistema Educação Considero que o sistema de educação assegura uma adequada 
preparação para a criação e desenvolvimento do 
empreendedorismo nesta indústria. 
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Tabela 30. Codificação e questões da dimensão do capital cultural (8 questões) 

Dimensão Codificação questão SPSS Questão 

Capital 
cultural 

G4_1 Criatividade inovação As empresas criativas estão atentas à criatividade e à 
inovação. 

G4_2 Resp. Social As empresas criativas destacam-se pela sua 
responsabilidade social. 

G4_3 Membros organizações As empresas criativas são geralmente membros de 
organizações associativas/culturais/recreativas. 

G4_4 Participação Associações As empresas criativas participam ativamente em 
organizações associativas de âmbito sectorial. 

G4_5 Encorajar participação As empresas criativas normalmente encorajam outras à 
participação, mobilização e associação a eventos culturais 
(por exemplo: oficinas, concertos, painéis de investigação, 
workshops). 

G4_6 Comp_ Conhecimento De uma forma geral, as empresas criativas têm as mesmas 
competências/conhecimentos para começar um novo 
negócio/projeto face às outras empresas. 

G4_7 Rec. Social Como criativo, acredito que começar um novo 
negócio/projeto é uma atividade empreendedora 
reconhecida socialmente. 

 
G4_8 Ativ Reconhec Socialmente As empresas criativas são reconhecidas socialmente pelo 

papel que desempenham na sociedade 

 

Tabela 31. Codificação e questões da dimensão do capital social (12 questões) 

Dimensão Codificação questão SPSS Questão 

Capital social 

G3_1 Aliança Parceiros As empresas criativas têm alianças com vários parceiros 
estratégicos (instituições financeiras, departamentos do 
governo, outros empreendedores). 

G3_2 Interação Próxima As empresas criativas estabelecem uma interação próxima 
entre os parceiros de negócios da região. 

G3_3 Partilha Info amizade As empresas criativas partilham informação estratégica por 
via da amizade pessoal. 

G3_4 Relações Próximas As instituições públicas da região têm uma relação próxima 
com as empresas criativas. 

G3_5 Relações Vasta As empresas criativas têm uma rede de relações muito 
vasta (entre vários sectores). 

G3_6 Relações Dispersa As empresas criativas têm uma rede de relações sociais 
muito dispersa geograficamente (várias regiões ou países). 

G3_7 Valores Comuns As empresas criativas partilham valores de negócios 
comuns (por exemplo: padrões de comportamento dos 
colaboradores, princípios éticos) 

G3_8 Partilha Visão As empresas criativas partilham a sua visão com outras 
empresas do sector (por exemplo: posicionamento e rumo 
futuro da empresa) 

G3_9 Postura Confiança De uma forma geral, as empresas criativas pautam-se por 
uma postura caracterizada pelo respeito e confiança 
mútuos. 

G3_10 Rede relações As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam na 
sua rede de inter-relações sociais. 

G3_11 Postura normas coletivo De uma forma geral, as empresas criativas adaptam a sua 
postura face às normas coletivas que caracterizam o sector 
(por exemplo: normas de comportamento coletivo social do 
grupo, legislação em vigor) 

 
G3_12 Parceiros Diretos Como criativo, tenho muitos parceiros diretos com os quais 

colaboro 
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Tabela 32. Codificação e questões da dimensão do capital construído (3 questões) 

Dimensão Codificação questão Questão 

Capital 
construído 

G5_1 Acesso Jurídico É fácil para as empresas criativas terem acesso a serviços 
jurídicos e contabilísticos.  

G5_2 Acesso Bancos É fácil para as empresas criativas terem acesso a serviços 
bancários. 

G5_3 Infraestruturas Físicas As infraestruturas físicas existentes (por exemplo: 
incubadoras, parques de ciência e tecnologia, gabinetes de 
apoio ao empreendedorismo) asseguram uma boa base 
para a existência/criação de empresas criativas. 

 

Tabela 33. Codificação e questões da dimensão do desempenho organizacional (5 questões) 

Dimensão Codificação questão Questão 

Desempenho 
organizacional 

G6_1_Produtos acima media O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima 
da média do sector. 

G6_2 Core Business As atividades principais (core business) permitem gerar 
equilíbrio financeiro. 

G6_3 Resultados Líquidos Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima 
da média do sector. 

G6_4 Imagem Prestígio A imagem social e prestígio são elevados. 

G6_5 Necessidade Expectativas Aquando a criação de um novo produto e/ou serviço, tem 
presente as necessidades e expectativas do cliente. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o questionário foi enviado, por email, a 1500 indústrias 

criativas da região Norte de Portugal (ver email), selecionadas através de pesquisas exploratórias a 

websites de incubadoras8 e das Indústrias Criativas9, à Plataforma das Indústrias Criativas, jornais e 

revistas nacionais, e específicas da indústria em estudo. O processo amostral realizado seguiu 3 

critérios: 

1. Em consonância com a definição sugerida pela Comissão Europeia de pequenas e 

médias empresas. Todas as empresas devem de ter menos de 250 colaboradores;  

2. Todas as empresas selecionadas deverão se encontrar localizadas na NUTS II -Norte 

de Portugal, ou seja, localizadas nos (extintos) distritos de Viana do Castelo, Braga, 

Porto, Vila Real e Bragança, e o norte dos distritos de Aveiro e Guarda; 

                                                           
8 Acessível em https://www.britishcouncil.pt/atividades/artes/industrias-criativas 
9 Acessível em http://www.industriascriativas.com/;  http://www.centraldeinformacao.pt/_addict 
 

https://www.britishcouncil.pt/atividades/artes/industrias-criativas
http://www.industriascriativas.com/
http://www.centraldeinformacao.pt/_addict
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3. Todas as empresas devem ser indústrias criativas de acordo com a definição do 

Departamento da Cultura, Meios de Comunicação e Desporto (DCMS) e com a 

classificação de WDC (2009) mencionadas no capítulo 2 da presente investigação.  

De um total de 1500 questionários enviados via web às indústrias criativas, responderam 104 

empreendedores criativos, que correspondem a uma taxa de respostas de 7%. 

Na Tabela 34 apresenta-se uma síntese dos aspetos metodológicos desta quarta e última fase.  

 

Tabela 34. Síntese dos aspetos metodológicos da análise quantitativa 

Tipo de estudo 

7. Quanto à abordagem 

8. Quanto ao objetivo geral 

9. Quanto ao procedimento técnico 

7. Quantitativo  

8. Confirmatório 

9. Questionário 

Fonte: Adaptado de Wendler (2012). 

 

4.8. Os procedimentos de análise de dados 

Para cumprir os objetivos estabelecidos e testar o modelo apresentado no capítulo 4 é 

necessário recorrer a vários procedimentos estatísticos. Entende-se por estatística como uma parte da 

matemática necessária para recolher, analisar e interpretar os dados (Pestana & Gageiro, 2014). Trata-

se de uma ferramenta essencial para a análise e interpretação dos dados, e em particular para a 

elaboração de conclusões fundamentadas a partir da análise desses dados (Maroco, 2007). O objeto 

de estudo da estatística são as variáveis e a informação que estas podem fornecer.  

Ao longo desta investigação são assim, evidenciados indicadores estatísticos para cada 

questão. Todos os questionários foram inseridos de forma cuidada e organizada na base de dados do 

programa SPSS, versão 25. Quanto à codificação dos dados, todas as variáveis do questionário, assim 

como as respostas de cada organização foram tratados em conjunto, de modo a manter a 

confidencialidade dos dados. Neste sentido, cada questionário foi codificado numericamente, por 

ordem crescente de acordo com a ordem de receção do mesmo. Adicionalmente as variáveis do 

questionário foram codificadas para permitir o tratamento estatístico no programa SPSS, versão 25.0. 
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Neste sentido, a análise dos dados da presente investigação desenvolveu-se segundo em três 

vertentes: (1) análise univariada, em que se procura obter informação sobre o perfil e as características 

dos participantes que constituem a amostra do questionário final; (2) análise bivariada de algumas 

relações entre variáveis; e (3) análise multivariada, com incidência na análise fatorial e na análise de 

regressão linear com o intuito de perceber a relação entre as várias dimensões do capital 

empreendedor e o desempenho das indústrias criativas. 

Neste estudo como se trata de compreender e analisar a relação entre variáveis quantitativas 

e como foram formuladas hipóteses de estudo, procedeu-se à realização de testes paramétricos. 

Os testes paramétricos baseiam-se em medidas intervalares da variável dependente (um parâmetro 

ou caraterística quantitativa de uma população) e a utilização deste tipo de testes exige que sejam 

cumpridos três pressupostos, ou requisitos: distribuição normal, homogeneidade dos dados e variáveis 

intervalares e contínuas (M. Hill & Hill, 2009). 

 

4.8.1. Análise estatística 

A análise estatística abrange a análise descritiva e análise inferencial. A análise descritiva de 

cada variável inclui as estatísticas adequadas de interpretação dos dados, a sua representação gráfica 

e a identificação de observações aberrantes, ou também apelidadas de outliers (Pestana & Gageiro, 

2014). Assim, quando se quer investigar um determinado fenómeno ou realidade social, o primeiro 

passo é descrever o fenómeno alvo de estudo, assim, as estatísticas descritivas servem para apresentar 

a informação de modo detalhado. A análise inferencial, que se refere à generalização dos resultados 

obtidos na amostra nas diferentes categorias das variáveis, abrange a comparação de proporções dos 

inquiridos em diferentes categorias de variáveis aplicando, quando a variável é quantitativa, e como é 

o caso da presente investigação, testes de aderência à normalidade  

Nesta investigação, será efetuada a análise de dados de tipo univariada, bivariada e 

multivariada (Bispo & Marôco, 2005). Considerando a natureza das variáveis incluídas, e as hipóteses 

a testar, verifica-se que será mais apropriado os testes paramétricos. Esta escolha prende-se com o 

facto de todas as variáveis que serão testadas serem de tipo contínuas. Esta característica é suficiente 

para que seja excluída a possibilidade da realização de testes do tipo não paramétrico (Maroco, 2007). 
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4.8.1.1. Análise univariada 

A primeira fase do tratamento dos dados, neste estudo, é a análise univariada, ou seja, cada 

variável é estudada isoladamente e de forma descritiva através da verificação e o cálculo das medidas 

de tendência central, de dispersão e de assimetria e achatamento. No que concerne às medidas de 

tendência central, as estatísticas mais utilizadas são: a média aritmética, a média aparada a 5% (como 

alternativa à média quando a distribuição é muito assimétrica ou quando os resultados sofrem grandes 

alterações com os outliers), a moda e a mediana. A média representa o valor que mostra para onde se 

concentram os dados de uma distribuição como o ponto de equilíbrio das frequências. A mediana é 

definida “pela sua posição na sucessão de observações ou na distribuição de frequências” (Pestana & 

Gageiro, 2014, p. 72). A moda é o valor da variável com maior frequência absoluta ou relativa.  

De entre as medidas de dispersão, as estatísticas mais utilizadas são o coeficiente de variação 

e o desvio padrão. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa usada para comparar 

distribuições que não tenham outliers elevados. O desvio padrão indica uma medida de dispersão dos 

dados em torno de média amostral.  

Por último, as medidas de assimetria e achatamento referem-se à forma de distribuição dos 

dados (Pina, 2005). A nível inferencial, a medida de simetria usada no SPSS é dada pelo quociente entre 

a assimetria e o seu erro de assimetria padrão. Para um nível de significância (p) igual a 0,05, se o 

resultado for inferior a -1,96, a distribuição diz-se assimétrica negativa ou enviesada à direita, 

aproximando-se as medidas de tendência central do valor máximo da distribuição. Mantendo o nível 

de significância (p=0,05), se o resultado for superior a 1,96, a distribuição diz-se assimétrica positiva 

ou enviesada à esquerda (Pestana & Gageiro, 2014). Outra característica da forma de distribuição é 

fornecida pela curtose ou achatamento que, indica a intensidade das frequências à volta de um ponto 

central (Pestana & Gageiro, 2014). Em termos inferenciais, o quociente de curtose é usado para não 

rejeitar o achatamento mesocúrtico se o seu valor for menor que 1,96 em valor absoluto, para um 

nível de significância igual a 0,05. Desta forma, para um nível de significância (p) igual a 0,05, se o 

resultado for inferior a -1,96, a distribuição diz-se mais achatada do que a normal ou seja, platicúrtica. 

Mantendo o nível de significância (p=0,05), se o resultado for superior a 1,96, a distribuição diz-se 

menos achatada do que o normal, ou seja, leptocúrtica (Pestana & Gageiro, 2014). 

As várias estatísticas existentes não podem ser calculadas para qualquer tipo de variável. Tudo 

depende da escala de valores de cada variável. Sumariamente, segundo Maroco (2007) poderemos 

classificar as variáveis da seguinte forma: 
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1. Variáveis qualitativas: 

• Nominais: em que as variáveis são medidas em classes discretas, e não é possível 

estabelecer qualquer tipo de qualificação ou ordenação; 

• Ordinais: em que as variáveis são medidas em classes discretas entre as quais é 

possível definir uma determinada ordem, segundo uma relação descritível, mas não 

quantificável. 

2. Variáveis quantitativas: são variáveis cujos valores permitem a ordenação e 

quantificação de diferenças entre elas (Maroco, 2007). 

 

4.8.1.2. Análise bivariada 

A segunda fase do tratamento dos dados é proceder à análise bivariada (duas variáveis). Este 

tipo de análise permite observar como duas variáveis se comportam na presença uma da outra.  São 

exemplos típicos de métodos de análise bivariada o teste para aferir a igualdade entre variáveis e o 

estudo da relação linear entre duas variáveis, quer através dos coeficientes de correlação de Pearson 

ou de Spearman, (Bryman, 2001). No que concerne à avaliação da igualdade entre variáveis, recorre-

se na presente investigação ao teste Levene. Trata-se de um teste paramétrico, robusto a desvios de 

normalidade, com o propósito de aferir a Homogeneidade das Variâncias. O objetivo principal da 

análise de variância é a comparação de mais do que dois grupos no que diz respeito à localização. O 

teste da homogeneidade das variâncias fornece o p-valor de um teste da hipótese H0: as variâncias 

das populações são iguais contra a hipótese H1: há pelo menos duas variâncias diferentes. A aceitação 

da hipótese H0 permite validar o pressuposto da homogeneidade de variâncias (Maroco, 2007). No 

que respeita ao estudo da relação entre variáveis, recorre-se à correlação. Na sua definição mais 

simples, é uma medida de relação entre duas variáveis, cujos coeficientes podem variar entre -1 e 1. 

Um valor de -1 representa uma correlação negativa perfeita, enquanto que uma correlação de 1 

caracteriza uma correlação positiva perfeita. O valor 0 significa ausência de correlação. Segundo Reis 

(2001) o cálculo dos coeficientes de correlação de Spearman e de Pearson são as formas mais comuns 

de medir a correlação entre duas variáveis. O primeiro, o coeficiente de Spearman, mede a intensidade 

da relação entre variáveis ordinais. Utiliza em vez do valor nele observado apenas a ordem das 

observações. Deste modo, este coeficiente não é sensível a assimetrias na distribuição, nem a presença 

de outliers, não exigindo que os dados provenham de duas populações normais (Pestana & Gageiro, 

2014). O coeficiente de Pearson assume apenas valores entre -1 e 1 e tem uma interpretação em tudo 

semelhante à do coeficiente de correlação de Spearman, contudo a análise da intensidade da relação 
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ocorre entre duas variáveis contínuas. Por convenção sugere-se que R menor que 0,2 indica uma 

associação muito baixa; entre 0,2 e 0,39 baixa; entre 0,4 e 0,69 moderada; entre 0,7 e 0,89 alta e, por 

fim, entre 0,9 e 1 uma associação muito alta. Se um R de Pearson for 0,8 e outro 0,4, tal não significa 

que a primeira associação seja o dobro da segunda (Maroco, 2007).  

 

4.8.1.3. Análise multivariada 

Uma terceira e última fase do procedimento de análise de dados, é desenvolver uma análise 

multivariada, ou seja, estudar o comportamento de três ou mais variáveis simultaneamente. Numa 

primeira fase, será elaborada uma análise fatorial, como técnica de análise exploratória de dados, com 

intuito de descobrir e analisar a estrutura do conjunto de variáveis interrelacionadas de modo a 

construir uma escala de medida para fatores que de alguma forma controlam as variáveis originais. 

Numa segunda fase, para estimar as relações entre variáveis que integram o modelo de investigação, 

ou seja, tentar predizer o valor da variável dependente (desempenho organizacional) a partir de um 

conjunto de variáveis independentes (componentes do capital empreendedor) será elaborada uma 

análise da regressão linear. Um modelo de regressão estabelece uma relação de causa-efeito entre 

duas ou mais variáveis (Bispo & Marôco, 2005; Pestana & Gageiro, 2014), isto é, a magnitude de uma 

das variáveis (a variável dependente ou de resposta) é função da outra variável (a variável 

independente ou preditora) sem que o recíproco tenha validade (Bispo & Marôco, 2005).  A regressão 

linear simples tem como resultado estabelecer uma equação Matemática linear (linha reta) que 

descreve o relacionamento entre duas variáveis. A regressão é um modelo estatístico usado para 

prever o comportamento de uma variável quantitativa (variável dependente ou Y) a partir de uma ou 

mais variáveis relevantes (variáveis independentes ou χ`s) informando sobre a margem de erro dessas 

previsões. Quando existe apenas uma variável independente χ, o modelo designa-se por regressão 

linear simples (MRLS). Quando existe mais do que uma variável independente χ, o modelo designa-se 

por regressão linear múltipla (MRLM).  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1veis
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

DOS DADOS 

O capítulo que vamos iniciar vai incidir sobre a análise e interpretação dos dados recolhidos. 

De referir que a qualidade desta análise está dependente do modo como as variáveis em estudo foram 

operacionalizadas bem como da qualidade da medição. A análise de dados é o processo de organização 

sistemática dos dados recolhidos com o propósito de aumentar a compreensão e de apresentar esses 

mesmos dados. Os métodos estatísticos utilizados na análise de dados visaram essencialmente 

classificar, descrever e interpretar os dados recolhidos nos processos relacionados com os 

questionários finais (utilizados como 4ª fase do processo de recolha de dados) tendo presente os 

objetivos firmados, as questões de investigação enunciadas e as hipóteses formuladas (Fortin, 1999). 

Por esta razão, e com a recolha final das respostas, feita aos empreendedores criativos – ou seja, 

indivíduos que exercem a sua atividade numa Indústria Criativa na região Norte de Portugal - (através 

de questionários) procedemos ao tratamento estatístico e à análise dos dados com recurso ao 

programa SPSS, versão 25.0.  

 

V. 
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5.1. Análise dos dados 

As opções tomadas no âmbito deste capítulo percorrem algumas etapas que iremos elucidar. 

Em primeiro lugar, realizou-se uma primeira abordagem descritiva univariada dos resultados, que 

permitiu expor as características das variáveis, em particular das socioprofissionais dos profissionais 

de estudo. De igual modo analisou-se a importância atribuída a cada componente do capital 

empreendedor e procedeu-se à avaliação do desempenho organizacional das indústrias criativas. 

Numa segunda etapa, realizou-se uma análise bivariada que consistiu na comparação dos vários 

componentes do capital empreendedor e do desempenho organizacional com os setores das 

indústrias criativas. Após esta análise (bivariada), prosseguiu-se para uma análise multivariada (Análise 

Fatorial de Componentes Principais e de Regressão Linear). O objetivo da Análise Fatorial de 

Componentes Principais foi o permitir, numa primeira análise, reduzir o número inicial de itens para 

um conjunto restrito de dimensões latentes, facilitando, deste modo, o tratamento estatístico a 

realizar subsequentemente. Posteriormente, recorreu-se à estatística inferencial para realizar a 

comparação e correlação entre as variáveis em estudo, bem como identificar os preditores da variável 

dependente, o desempenho organizacional.  

 

5.1.1. Caracterização da amostra 

 

Conforme referido no Capítulo da Metodologia (capítulo 4), a amostra incluiu 104 indústrias 

criativas. Relativamente ao perfil do inquirido, de referir que pertence maioritariamente, ao género 

feminino, mais concretamente 55,8% (n=58). O equivalente a 44,2% (n=46) é composto por indivíduos 

do sexo masculino, conforme se demonstra na Tabela 35. 

 

Tabela 35. Distribuição da amostra por género 

    n % 

Sexo 

Feminino 58 55,8 

Masculino 46 44,2 

Total 104 100 
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Os participantes no estudo apresentam idades compreendidas entre os 21 e os 64 anos. A 

Média de idade é de aproximadamente 38 anos (�̅� = 38; DP=8,28), e verifica-se que pelo menos 50% 

dos elementos apresenta idade igual ou inferior a 37 anos. A idade mais frequentemente encontrada 

é de 33 anos. Assim, constata-se que, pela Tabela 36, se trata de uma amostra relativamente jovem. 

 
Tabela 36. Distribuição da amostra por idade 

Idade   

N   104 

Média (�̅�) 38,48 

Mediana (�̃�) 37 

Moda (Mo) 33 

Desvio Padrão (DP 8,28 

Mínimo 21 

Máximo 64 

 

 

Relativamente ao distrito de proveniência das indústrias criativas é possível observar, na 

Tabela 37, que a percentagem mais saliente de elementos pertence à cidade de Braga (22%; n=23) e à 

cidade do Porto (18%; n= 19). 
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Tabela 37. Distribuição por cidade e categoria da indústria criativa 

  Categoria 

Total % 

   
Aplicação 

criativa 
Expressão 

criativa 
Tecnologia 

criativa 

Cidade 
NUTS II 

do Norte 
de 

Portugal 

Amarante 2 0 0 2 2% 

Arcos de Valdevez 3 0 0 3 3% 

Arouca 1 0 0 1 1% 

Aveiro 3 0 0 3 3% 

Barcelos 0 1 1 2 2% 

Boticas 0 0 1 1 1% 

Braga 7 4 12 23 22% 

Bragança 2 0 0 2 2% 

Caminha 1 1 0 2 2% 

Chaves 0 0 1 1 1% 

Espinho 2 0 1 3 3% 

Felgueiras 0 1 2 3 3% 

Guimarães 1 0 4 5 5% 

Lamego 1 0 0 1 1% 

Maia 1 0 0 1 1% 

Matosinhos 1 0 1 2 2% 

Mirandela 2 0 0 2 2% 

Paços de Ferreira 1 0 1 2 2% 

Penafiel 2 0 1 3 3% 

Ponte de Lima 2 1 1 4 4% 

Porto 5 4 10 19 18% 

Póvoa de Varzim 1 0 0 1 1% 

Santa Maria da Feira 1 1 0 2 2% 

Santo Tirso 1 0 0 1 1% 

Valença 1 1 1 3 3% 

Viana do Castelo 2 0 2 4 4% 

Vila Nova de Cerveira 0 1 0 1 1% 

Vila Nova de 
Famalicão 

3 0 0 3 3% 

Vila Nova de Gaia 0 0 1 1 1% 

Vila Real 0 1 2 3 3% 

 Total 46 16 42 104 100% 

 

A maioria dos indivíduos da amostra apresentam habilitações literárias ao nível da 

licenciatura (55,8%; n=58), seguindo-se o mestrado (23,1%; n=24). O ensino secundário está 

representado por 14,4% (n=15), e 4,8% (n=5) possui o doutoramento. A percentagem restante, de 

1,9% (n=2) apresenta habilitações equivalentes ao bacharelato, conforme se demonstra na Tabela 38. 
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Tabela 38. Habilitações literárias e situação profissional 

  n % 

Habilitações Literárias 

Ensino Secundário 15 14,40% 

Bacharelato 2 1,90% 

Licenciatura 58 55,80% 

Mestrado 24 23,10% 

Doutoramento 5 4,80% 

Situação Face ao Trabalho 

Outra situação 13 12,50% 

Patrão/Empregador 23 22,10% 

Trabalhador por conta de outrem 44 42,30% 

Trabalhador por conta própria ou isolado 24 23,10% 

 

Em relação à situação face ao trabalho é possível constatar, da Tabela 38, que a percentagem 

mais expressiva afirmou ser trabalhador por conta de outrem (42,3%; n=44), seguindo-se 23,1% (n=24) 

que refere ser trabalhador por conta própria ou isolado, e 22,1% (n=23) mencionou ser 

patrão/empregador. Existe o valor de 12,5% (n=13) que indicou estar com outra situação, mas não 

especificou a mesma.  

Da Tabela 39, verifica-se que os participantes apresentam em Média 6,5 anos de trabalho na 

empresa atual (DP=6,92), sendo o intervalo compreendido entre os 0 e os 30 anos de exercício 

profissional na mesma organização. O tempo mais frequentemente encontrado é de 1 ano, e pelo 

menos metade dos inquiridos está há 4 ou menos anos na atual organização. 

 

Tabela 39. Média de anos na empresa e no cargo atual 

  n 
Média 

(�̅�) 
Mediana 

(�̃�) 
Moda 
(Mo) 

Desvio Padrão 
(DP) 

Mínimo Máximo 

Tempo de trabalho na 
atual empresa 

101 6,5 4 1 6,92 0 30 

Tempo de trabalho no 
atual cargo 

101 5,19 3,00 1 5,71 0 30 

 

Também se observa, na Tabela 39, que em Média estão há aproximadamente 5 anos no cargo 

que desempenham atualmente (DP=5,71), situando-se o intervalo igualmente entre os 0 e os 30 anos 

de exercício do mesmo cargo. A moda também está centrada no 1 e a mediana indica que pelo menos 
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50% dos participantes exerce as funções no cargo atual há 3 ou menos anos. Verifica-se, deste modo, 

que de uma forma geral os participantes estão há relativamente pouco tempo na empresa e no cargo 

onde se encontram aquando do preenchimento do questionário. 

Ao transformar as variáveis referentes ao tempo de exercício profissional em categorias 

ordinais confirma-se que efetivamente a maior percentagem dos participantes está na atual empresa 

há 4 ou menos anos (48,1%; n=50), seguindo-se os elementos que indicaram estar entre 5 e 9 anos na 

organização. Também se observa, na Tabela 40, que a maioria dos inquiridos está no cargo atual há 4 

ou menos anos (56,7%; n=59) ou entre 5 e 9 anos (22,1%; n=23). A percentagem de elementos que 

está na empresa ou no cargo há mais de 20 anos é de 5,8% (n=6) e 4,8% (n=5) respetivamente. 

 

Tabela 40. Tempo de trabalho na empresa e no cargo atual 

  n % 

Tempo de trabalho na atual 
empresa 

De 1 a 4 anos 50 48,10% 

De 5 a 9 anos 22 21,20% 

De 10 a 14 anos 8 7,70% 

De 15 a 19 anos 11 10,60% 

Mais de 20 anos 6 5,80% 

Omisso 7 6,70% 

Tempo de trabalho no cargo 

De 1 a 4 anos 59 56,70% 

De 5 a 9 anos 23 22,10% 

De 10 a 14 anos 8 7,70% 

De 15 a 19 anos 3 2,90% 

Mais de 20 anos 5 4,80% 

Omisso 6 5,80% 

 

5.1.2. Caracterização da Indústria Criativa (IC) da amostra 

 

A percentagem mais saliente de inquiridos classificou a categoria da sua indústria criativa 

como aplicação criativa (44,2%; n=46), seguindo-se a tecnologia criativa (40,4%; n=42) e, por fim, surge 

a categoria da expressão criativa (15,4%; n=16). Observa-se ainda, na Tabela 41, que a grande maioria 

das empresas tem menos de 50 funcionários, mais propriamente 72,1% (n=75), e o equivalente a 

27,9% (n=29) tem entre 50 e 249 colaboradores. 
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Também se constata que o correspondente a 69,2% (n=72) das empresas apresenta menos 

de 5 novos produtos anualmente, o valor de 14,4% (n=15) indicou de 6 a 10 novos produtos, e a 

percentagem de 16,3% (n=17) afirma que a sua organização lança mais de 11 novos produtos/serviços 

por ano.  

 

Tabela 41. Categoria de IC, Número Médio de Funcionários e Novos Produtos/Serviços Anuais 

  n % 

Categoria de Indústria Criativa 

Aplicação criativa 46 44,20% 

Expressão criativa 16 15,40% 

Tecnologia criativa 42 40,40% 

Número de Funcionários 
De 1 a 49 75 72,10% 

De 50 a 249 29 27,90% 

Novos produtos anuais 

De 1 a 5 72 69,20% 

De 6 a 10 15 14,40% 

Mais de 11 17 16,30% 

 

Demonstra-se na Tabela 42, no que respeita ao resultado anual (em euros) da organização 

verifica-se que a percentagem mais elevada assinalou obter menos de 100.000 euros (41,3%; n=43). O 

correspondente a 9,6% (n=10) indicou a categoria que compreende de 100.000 a 500.000 euros, e 

10,6% (n=11) das empresas alcança resultados anuais superiores a meio milhão de euros. Há, contudo, 

a salientar que o valor de 38,5% (n=40) não sabia, ou não queria, responder a esta questão. 

 
Tabela 42. Resultados anuais (Euros) e financiamento público 

  n % 

Resultados Anuais 

Até 99.999€ 43 41,30% 

De 100.000 a 499.999€ 10 9,60% 

Mais de 500.000€ 11 10,60% 

Não sabe/Não responde 40 38,50% 

Beneficia de financiamento 
público 

Não 67 64,40% 

Não sabe/Não responde 12 11,50% 

Sim 25 24,00% 
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Expõe-se ainda, na Tabela 42, que a maioria das indústrias criativas não beneficia de 

financiamento público (64,4%; n=67), e apenas o equivalente a 24% (n=25) respondeu 

afirmativamente nesta variável. O valor de 11,5% (n=12) não sabe ou não responde à questão. 

 

5.1.3. Os componentes do capital empreendedor: análise univariada 

Para dar resposta à primeira questão de investigação, apresentada no Capítulo 1 da presente 

investigação “Quais os componentes relevantes para a definição do conceito de capital 

empreendedor”, através da revisão sistemática da literatura e das entrevistas exploratórias a 

especialistas foram identificados cinco componentes (capital financeiro, capital humano, capital social, 

capital cultural e capital construído) e os itens correspondentes que podem definir o capital 

empreendedor nas indústrias criativas. A apresentação dos dados e consequente interpretação, 

encontra-se dividida por componente de capital empreendedor.  

 

5.1.3.1. Capital financeiro 

Na Tabela 43, apresenta-se a codificação dos itens que compõem o componente capital 

financeiro (Newton & Rudestam, 1999) e as questões correspondentes. Como se pode observar, o 

componente do capital financeiro é composto por seis itens e questões correspondentes.  
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Tabela 43. Codificação e questões do componente capital financeiro 

Codificação variáveis 
SPSS 

Questão 

G1_1_Fontesformais_cr
édito 

Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos e serviços 
ou para expandir para novos mercados (ex. agências de fomento, linhas de crédito 
bancário) 

G1_2_Subsidios_Apoios
Governo 

Existem subsídios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e 
serviços ou para expandir para novos mercados (ex. apoios IEFP) 

G1_3_Fundos_Capital_
Proprio 

Há fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos 
produtos e serviços ou para expandir para novos mercados  

G1_4_Capital_Risco 
Existe financiamento de capital de risco (ex. Business Angels e Venture Capital) e/ou 
fundos colaborativos privados (crowdfunding) disponíveis para investir na criação de 
novos produtos e serviços ou para expandir para novos mercados 

G1_5_Fontes_informais 
Prefere aceder a fontes informais de crédito (ex. pais, amigos) do que a fontes 
formais (ex. bancos) 

G1_6_Contri_Desenv_E
con 

A atividade empreendedora da minha empresa contribui para o desenvolvimento 
económico regional. 

 

Apresenta-se na Tabela 44, uma síntese deste componente quanto às medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 

 

Tabela 44. Medidas de tendência central e de dispersão do componente capital financeiro 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Coeficiente de 
Variação (CV) 

G1_1_Fontesformais_crédito 1 7 4,08 4,07 4 4 1,426 35% 

G1_2_Subsidios_ApoiosGoverno 1 7 4,31 4,32 4 5 1,373 32% 

G1_3_Fundos_Capital_Proprio 2 7 3,57 3,51 4 4 1,147 32% 

G1_4_Capital_Risc 1 7 3,76 3,71 3 3 1,465 39% 

G1_5_Fontes_informais 1 7 4,49 4,54 4 4 1,757 39% 

G1_6_Contri_Desenv_Econ 1 7 5,35 5,42 5 5 1,385 26% 

 

Em termos gerais, observa-se que, pela Tabela 44, a Média e a Média aparada a 5% apresentam 

valores semelhantes. Assim, em termos médios, e como se demonstra na Tabela 44, os dados 

permitem aferir que os participantes percecionam que a sua atividade empreendedora contribui para 

o desenvolvimento económico regional (�̅�= 5,35; DP=1,385) e apresentam alguma preferência pelo 

acesso a fontes informais de crédito (ex. pais, amigos) em detrimento das fontes formais (ex. bancos) 

(�̅�= 4,49; DP=1,757). Por outro lado, em média, os inquiridos têm a perceção de que o financiamento 
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de capital de risco (ex. Business Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 

(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 

novos mercados é insuficiente (�̅�= 3,76; DP=1,465) e que não existem fundos de capital próprio 

suficientes para a criação de novos produtos e serviços ou para expandir para novos mercados (�̅�= 

3,57; DP=1,147). Neste item, importa realçar a presença de 3 outliers (Newton & Rudestam, 1999), que 

correspondem a três inquiridos que mencionam estar totalmente de acordo com a existência de 

fundos de capital próprio suficientes, e conforme se pode melhor observar no diagrama de extremos 

e quartis (Maroco, 2007), apresentado no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Extremos e quartis do item G1_3_Fundos_Capital_Proprio 

 

 

Apesar da presença de três outliers, como se pode observar no Gráfico 1, no item 

G1_3_Fundos_Capital_próprio, estes não produzem alterações significativos nos resultados, dado que 

aumento de estimativa neste item foi de 0,06 (Média = 3,57 para uma Média aparada a 5% = 3,51). 

Contudo, apresenta um coeficiente de variação (CV) de 32%, o que representa que a dispersão é 

elevada (Newton & Rudestam, 1999; Pestana & Gageiro, 2014). Salienta-se ainda, pelo desvio padrão, 

que a distribuição é mais dispersa no item G1_5_Fontes informais (DP=1,757) e no item 

G1_4_Capital_Risco (DP=1,465), tal como confirma o coeficiente de variação (CV=39%). Assim, pelo 

coeficiente de variação, pode-se referir que a dispersão de todas distribuições é elevada (CV > 30%), 

com exceção do item G1_6_Contri_Desenv_Econ que apresenta um CV=26% (15% < CV ≤ 30%), 

considerando-se a dispersão deste item média (Pestana & Gageiro, 2014). 
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Em consonância com a média, verifica-se na Tabela 44, que a maioria dos inquiridos perceciona 

que existem subsídios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e serviços ou para 

expandir para novos mercados (ex. apoios IEFP) (Mo=5) ou que a sua atividade empreendedora 

contribui para o desenvolvimento económico regional (Mo=5) rejeitando que existe financiamento de 

capital de risco (ex. Business Angels e Venture Capital) e/ou fundos colaborativos privados 

(crowdfunding) disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 

novos mercados também é insuficiente (Mo=3). 

Como ainda demonstra a Tabela 44, pelas medidas de tendência central, verifica-se que os 

itens G1_2_Subsídios_ApoiosGoverno e o G1_3_Fundos_Capital_próprio apresentam valores de 

média, moda e mediana similares. Contudo, a nível inferencial, a medida de simetria usada no SPSS é 

dada pelo quociente entre a assimetria e o seu erro de assimetria padrão, tendo como valores 

compreendidos entre o -1,96 e 1,96, para a não rejeição de simetria. Para um nível de significância (p) 

igual a 0,05, se o resultado for inferior a -1,96, a distribuição diz-se assimétrica negativa ou enviesada 

à direita. Mantendo o nível de significância (p=0,05), se o resultado for superior a 1,96, a distribuição 

diz-se assimétrica positiva ou enviesada à esquerda (Pestana & Gageiro, 2014).  

Conforme se expõe na Tabela 45, apura-se que o item G1_4_Capital_Risco apresenta uma 

distribuição ligeiramente enviesada à esquerda e G1_6_Contri_Desenv_Econ apresenta uma 

distribuição enviesada à direita. Para os restantes itens da dimensão do capital financeiro não se rejeita 

a simetria, dado que os seus resultados se encontram compreendidos entre os valores-padrão. 

 

Tabela 45. Medidas de assimetria e achatamento do componente capital financeiro 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G1_1_Fontesformais_crédito 0,170 0,237 0,715 -0,143 0,469 -0,303 

G1_2_Subsidios_ApoiosGoverno -0,185 0,237 -0,779 -0,320 0,469 -0,681 

G1_3_Fundos_Capital_Proprio 0,410 0,237 1,732 0,611 0,469 1,300 

G1_4_Capital_Risco 0,466 0,237 1,964 -0,505 0,469 -1,075 

G1_5_Fontes_informais -0,093 0,237 -0,393 -0,871 0,469 -1,855 

G1_6_Contri_Desenv_Econ -0,579 0,237 -2,446 -0,186 0,469 -0,396 

 

Outra característica da forma de distribuição é fornecida pela curtose ou achatamento 

(Maroco, 2007). Em termos inferenciais, o quociente de curtose é usado para não rejeitar o 



117 
 

achatamento mesocúrtico se o seu valor for menor que 1,96 em valor absoluto, para um nível de 

significância igual a 0,05 (Pestana & Gageiro, 2014). Desta forma, da Tabela 45, expõe-se que todos os 

itens apresentam um quociente de curtose inferior a 1,96 em valor absoluto, pelo que não se rejeita o 

achamento mesocúrtico (Maroco, 2007). 

 

 

5.1.3.2. Capital humano 

Na Tabela 46, apresenta-se a codificação dos itens que compõem o componente do capital 

humano e as questões correspondentes. Como se pode observar, o capital humano é composto por 

12 itens e questões associadas. 

 

Tabela 46. Codificação e questões do componente capital humano 

Codificação variáveis SPSS Questão 

G2_1_Cooperação_entre_parc Existe união/cooperação entre as empresas criativas e inovadoras 

G2_2_Centros_Público_privad 
Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam pessoas/recursos 
adequados para o apoio à criação de um novo produto ou serviço 

G2_3_Grau_Inovacão As indústrias criativas detêm um grau de inovação médio muito elevado 

G2_4_Formacao_especializad As empresas criativas necessitam de formação especializada 

G2_5_Formacao_Tecnica As empresas criativas detêm um elevado grau de formação técnica 

G2_6_Trabalhadores_licencia 
As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores licenciados ou com grau 
superior 

G2_7_Valores_Atitudes 
Existem indústrias criativas que os seus valores e as suas atitudes levam-nos a considerar uma 
boa empresa para trabalhar 

G2_8_Promo_Desenv_Colab 
Existem indústrias criativas que promovem o desenvolvimento das suas pessoas, bem como a 
atuação perante a sociedade (ex. responsabilidade social da empresa) 

G2_9_partilhar_Info_criativos 
Como criativo costuma partilhar informação com outros de forma a obter melhor 
conhecimento do mercado 

G2_10_trabalhar_Rede Tem por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou organizações) 

G2_11_Preparaç_Escolas_Uni 
As escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento 
de novos produtos ou serviços 

G2_12_Sistem_Educaç 
O sistema de educação assegura uma adequada preparação para a criação e desenvolvimento 
de novos produtos ou serviços 

 

 

Apresenta-se na Tabela 47 uma síntese deste componente quanto às medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 
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Tabela 47. Medidas de tendência central e de dispersão do componente capital humano 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Coeficiente 
de Variação 

(CV) 

G2_1_Cooperação_entre_parc 1 7 4,01 4,03 4,00 4 1,303 33% 

G2_2_Centros_Público_privad 1 7 3,64 3,60 4,00 4 1,336 37% 

G2_3_Grau_Inovacão 1 7 4,78 4,82 5,00 6 1,343 28% 

G2_4_Formacao_especializad 2 7 5,71 5,82 6,00 6 1,259 22% 

G2_5_Formacao_Tecnica 1 7 4,87 4,90 5,00 4 1,337 27% 

G2_6_Trabalhadores_licencia 1 7 4,86 4,95 5,00 6 1,622 33% 

G2_7_Valores_Atitudes 2 7 5,59 5,68 6,00 6 1,187 21% 

G2_8_Promo_Desenv_Colab 1 7 5,34 5,44 6,00 6 1,282 24% 

G2_9_partilhar_Info_criativos 1 7 5,19 4,60 6,00 6 1,435 28% 

G2_10_trabalhar_Rede 1 7 5,18 5,25 6,00 6 1,305 25% 

G2_11_Preparaç_Escolas_Uni 1 7 3,27 3,22 3,00 3 1,470 45% 

G2_12_Sistem_Educaç 1 6 2,99 2,94 3,00 3 1,431 48% 

 

 

No capital humano, em termos gerais, expõe-se que a Média e a Média aparada a 5% 

apresentam valores semelhantes. Neste sentido, em termos médios, e conforme se pode observar na 

Tabela 47, é possível afirmar que existe maior concordância com os itens que declaram que as 

empresas necessitam de formação especializada (�̅�=5,71; DP=1,259), que existem empresas criativas 

que transmitem valores e atitudes que as tornam atrativas para trabalhar (�̅�= 5,59; DP=1,187) e que 

há empresas criativas que promovem o desenvolvimento dos seus colaboradores (�̅�= 5,34; DP=1,282). 

Por outro lado, em termos médios, e continuando a analisar a Tabela 13, discordam que o sistema de 

educação, escolas e universidades, assegurem uma preparação adequada à criação e desenvolvimento 

do empreendedorismo (�̅�= 2,99; DP=1,431 e �̅�= 3,27; DP=1,470, respetivamente) e que existem 

centros púbicos e/ou privados suficientes que disponibilizem recursos/pessoas para apoio à criação de 

novos produtos e serviços (�̅�= 3,64; DP=1,336).  

Importa salientar que os itens G2_2_Centros_Público_privad, G2_7_Valores_Atitudes e 

G2_8_Promo_Desenv_Colab, apresentam 6 outliers cada um. Apesar da discordância, em termos 

médios, quanto à existência de centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizem 

recursos/pessoas para apoio à criação de novos produtos e serviços, seis inquiridos atipicamente 

referem que concordam muito e concordam totalmente com a sua existência, conforme se demonstra 

no Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Extremos e quartis do item G2_2_Centros_Público_privad 

 
 

 

O item G2_7_Valores_Atitudes expõe que quatro inquiridos discordam que existem empresas 

criativas que transmitem valores e atitudes o que as tornam atrativas para trabalhar e dois inquiridos 

discordam muito desta questão, conforme se demonstra no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Extremos e quartis do item G2_7_Valores_Atitudes 
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No que concerne ao item G2_8_Promo_Desenv_Colab, três inquiridos discordam que existem 

empresas criativas que promovem o desenvolvimento dos seus colaboradores, e outros três inquiridos 

discordam muito desta questão, conforme se pode observar no Gráfico 4, de extremos e quartis.  

 

Gráfico 4. Extremos e quartis do item G2_8_Promo_Desenv_Colab 

 

 

A presença dos outliers moderados no item G2_2_Centros_Público_privad provocou um 

ligeiro aumento de estimativa dos resultados em 0,04 (Média=3,64 para uma Média aparada a 5%= 

3,60). Nos restantes itens G2_7_Valores_Atitudes e G2_8_Promo_Desenv_Colab os outliers são 

considerados moderados e provocaram uma redução de 0,09 (uma Média de 5,59 para uma Média 

aparada a 5% de 5,68) e 0,1 (Média de 5,34 para uma Média aparada a 5% de 5,44), respetivamente. 

Contudo, o item G2_2_Centros_Público_privada apresenta um coeficiente de variação elevado 

(CV=32%). Os outros dois itens, G2_7_Valores_Atitudes e G2_8_Promo_Desenv_Colab, apresentam 

uma dispersão média (CV=21% e CV=24%, respetivamente) (Newton & Rudestam, 1999; Pestana & 

Gageiro, 2014). Salienta-se ainda, pelo desvio padrão, que a distribuição é mais dispersa no item 

G2_6_Trabalhadores_licencia (DP=1,622), no item G2_11_Preparaç_Escolas_Uni (DP=1,470) e no item 

G2_12_Sistem_Educaç (DP=1,431), tal como confirmam os elevados coeficientes de variação (CV=33%; 

CV=45% e CV=48%, respetivamente).  

Ainda da Tabela 47, e em consonância com a média, verifica-se, por exemplo, que a maioria 

dos inquiridos perceciona que as indústrias criativas detêm um grau de inovação médio muito elevado 

(Mo=6) ou que as empresas criativas necessitam de formação especializada (Mo=6) rejeitando, por 

exemplo, que as escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e 
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desenvolvimento de novos produtos ou serviços (Mo=3) ou que o sistema de educação assegura uma 

adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novos produtos ou serviços (Mo=3). 

A nível inferencial, e como se pode verificar na Tabela 48, no que concerne à assimetria, apura-

se que os itens G2_3_Grau_Inovacão, G2_4_Formacao_especializad, G2_6_Trabalhadores_licencia, 

G2_7_Valores_Atitudes, G2_8_Promo_Desenv_Colab, G2_9_partilhar_Info_criativos e 

G2_10_trabalhar_Rede, apresentam resultados inferiores a -1,96, logo a distribuição é assimétrica 

negativa ou enviesada à direita, para um nível de significância de 0,05, mostrando que existe uma 

predominância de acordo no que concerne à perceção dos criativos às questões colocadas.  

 

Tabela 48. Medidas de assimetria e achatamento do componente capital humano 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G2_1_Cooperação_entre_parc -0,125 0,237 -0,529 -0,323 0,469 -0,688 

G2_2_Centros_Público_privad 0,307 0,237 1,294 0,105 0,469 0,224 

G2_3_Grau_Inovacão -0,517 0,237 -2,179 -0,208 0,469 -0,443 

G2_4_Formacao_especializad -1,161 0,237 -4,897 0,984 0,469 2,099 

G2_5_Formacao_Tecnica -0,271 0,237 -1,143 -0,079 0,469 -0,168 

G2_6_Trabalhadores_licencia -0,654 0,237 -2,758 -0,296 0,469 -0,631 

G2_7_Valores_Atitudes -1,132 0,237 -4,778 1,167 0,469 2,489 

G2_8_Promo_Desenv_Colab -1,221 0,237 -5,153 1,693 0,469 3,610 

G2_9_partilhar_Info_criativos -0,868 0,237 -3,661 0,249 0,469 0,530 

G2_10_trabalhar_Rede -0,827 0,237 -3,489 0,197 0,469 0,421 

G2_11_Preparaç_Escolas_Uni 0,213 0,237 0,899 -0,338 0,469 -0,721 

G2_12_Sistem_Educaç 0,281 0,237 1,184 0,469 0,469 1,001 

 

 

Da Tabela 48, analisa-se igualmente a curtose, que se trata de outra característica da forma de 

distribuição dos dados. Como se pode verificar na Tabela 14, no que concerne ao achatamento, pelo 

coeficiente de curtose, apura-se que os itens G2_4_Formacao_especializad, G2_7_Valores_Atitudes e 

G2_8_Promo_Desenv_Colab, apresentam valores superiores a 1,96 em valor absoluto, pelo que as 

distribuições dos seus dados é platicúrtica (Maroco, 2007).  
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5.1.3.3. Capital social 

Conforme se demonstra na Tabela 49, apresenta-se a codificação dos itens que compõem o 

componente do capital social e as questões correspondentes. Como se pode observar, o capital social 

é composto por 12 itens. 

 

Tabela 49. Codificação e questões do componente capital social 

Codificação variáveis SPSS Questão 

G3_1_Aliança_Parceiros As empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições 
financeiras) 

G3_2_Interaç_Prox As empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de negócios da 
região 

G3_3_Partilha_Info_Amizade As empresas criativas partilham informação estratégica por via da amizade pessoal 

G3_4_Relaç_Prox As instituições públicas da região têm uma relação próxima com as empresas criativas 

G3_5_Relaç_vasta As empresas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários setores) 

G3_6_Relaç_dispersa As empresas têm uma rede de relações sociais muito dispersa geograficamente (várias 
regiões ou países) 

G3_7_Valores_comuns As empresas criativas partilham os mesmos valores de negócios 

G3_8_Part_Visao As empresas criativas partilham a mesma visão com outras empresas 

G3_9_Postura_Resp_Confianç De uma forma geral, as empresas criativas pautam-se por uma postura caracterizada 
pelo respeito e confiança mútuos 

G3_10_Confian_Rede_Relaç As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de inter-relações 
sociais 

G3_11_Postura_Normas_Cole 
As empresas criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas vigentes 

G3_12_ParceirosDiretos 
Como criativo tem muitos parceiros diretos com os quais colabora 

 

Apresenta-se na Tabela 50, uma síntese deste componente quanto às medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 
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Tabela 50. Medidas de tendência central e de dispersão do componente capital social 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio Padrão 
(DP) 

Coeficiente 
de Variação 

(CV) 

G3_1_Aliança_Parceiros 1 7 4,05 4,09 4,00 4 1,272 31% 

G3_2_Interaç_Prox 1 7 4,61 4,64 5,00 5 1,325 29% 

G3_3_Partilha_Info_Amizade 1 7 4,57 4,60 5,00 5 1,399 31% 

G3_4_Relaç_Prox 2 6 3,54 3,49 3,00 3 1,198 34% 

G3_5_Relaç_vasta 2 7 4,49 4,51 4,00 4 1,231 27% 

G3_6_Relaç_dispersa 1 7 4,76 4,81 5,00 6 1,451 30% 

G3_7_Valores_comuns 1 7 4,73 4,80 5,00 6 1,402 30% 

G3_8_Part_Visao 1 7 4,28 4,34 5,00 5 1,484 35% 

G3_9_Postura_Resp_Confianç 1 7 4,65 4,72 5,00 5 1,328 29% 

G3_10_Confian_Rede_Relaç 2 7 5,13 5,15 5,00 6 1,155 23% 

G3_11_Postura_Normas_Cole 1 7 4,75 4,82 5,00 5 1,197 25% 

G3_12_ParceirosDiretos 3 7 5,25 5,28 5,00 5 1,172 22% 

 

 

Em termos gerais, analisa-se pela Tabela 50 que a Média e a Média aparada a 5% apresentam 

valores idênticos. Desta forma, em média, no componente capital social, e conforme se pode observar 

na Tabela 15, os empreendedores criativos afirmam que têm muitos parceiros diretos com os quais 

colaboram (�̅�= 5,25; DP=1,172) e acreditam mais firmemente que, de uma forma geral, as empresas 

criativas confiam na sua rede de inter-relações sociais (�̅�= 5,13; DP=1,155). Por outro lado, existe 

discordância generalizada que as instituições públicas da região tenham uma relação próxima com as 

empresas criativas (�̅�= 3,54; DP=1,198) e que as empresas criativas tenham alianças com vários 

parceiros estratégicos (do governo, ao nível financeiro, entre outras) (�̅�=4,05; DP=1,272). 

Importa salientar que os itens G3_2_Interaç_Prox, G3_4_Relaç_Prox e 

G3_12_ParceirosDiretos apresentam 2, 4 e 3 outliers moderados, respetivamente. Apesar da 

concordância, em termos médios, que os empreendedores criativos têm muitos parceiros diretos com 

os quais colaboram, três inquiridos atipicamente discordam com esta questão, conforme se demonstra 

no Gráfico 5.  

 

 

 



124 
 

Gráfico 5. Extremos e quartis do item G3_12_ParceirosDiretos 

 

 

O item G3_4_Relaç_Prox, contrariamente à baixa Média apresentada (�̅�= 3,54; DP=1,198), 

expõe que quatro inquiridos concordam muito que as instituições públicas da região têm uma relação 

próxima com as empresas criativas (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Extremos e quartis do item G3_4_Relaç_Prox 

 

 

 

No que concerne ao item G3_2_Interaç_Prox, dois inquiridos reafirmam a sua discordância 

total que as empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de negócios da região, 

conforme se pode observar no Gráfico 7.  



125 
 

Gráfico 7. Extremos e quartis do item G3_2_Interaç_Prox 

 
 

 

Ainda da Tabela 50, verifica-se, em consonância com a Média, por exemplo, que a maioria dos 

inquiridos perceciona que as empresas criativas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de 

inter-relações sociais (Mo=6), bem como a maioria dos inquiridos discorda que, por exemplo, as 

instituições públicas da região têm uma relação próxima com as empresas criativas (Mo=3). 

Evidencia-se, pela Tabela 50, que a distribuição é mais dispersa na questão 

G3_6_Relaç_dispersa (DP=1,451) e na questão G3_8_Part_Visao (DP=1,484). Pelo coeficiente de 

variação, pode-se referir que a dispersão das distribuições é elevada, nos itens 

G3_1_Aliança_Parceiros, G3_3_Partilha_Info_Amizade, G3_4_Relaç_Prox e G3_8_Part_Visao (CV > 

30%). Nos restantes itens a dispersão é média (15% < CV ≤ 30%) (Pestana & Gageiro, 2014). 

A nível inferencial, e como se pode verificar na Tabela 51, no que concerne à assimetria, apura-

se que os itens G3_6_Relaç_dispersa, G3_7_Valores_comuns, G3_8_Part_Visao, 

G3_9_Postura_Resp_Confianç, G3_10_Confian_Rede_Relaç e G3_11_Postura_Normas_Cole, 

apresentam resultados inferiores a -1,96, logo a distribuição é assimétrica negativa ou enviesada à 

direita, para um nível de significância de 0,05, mostrando que existe uma predominância de acordo no 

que concerne à perceção dos criativos às questões colocadas. Por seu turno, o item G3_4_Relaç_Prox, 

para um nível de significância igual a 0,05, apresenta uma distribuição assimétrica positiva ou 

enviesada à esquerda, o que demonstra o nível de desacordo quanto à proximidade da relação entre 

as instituições públicas da região e as empresas criativas. 
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Tabela 51. Medidas de assimetria e achatamento do componente capital social 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G3_1_Aliança_Parceiros -0,149 0,237 -0,630 -0,064 0,469 -0,136 

G3_2_Interaç_Prox -0,412 0,237 -1,738 -0,067 0,469 -0,143 

G3_3_Partilha_Info_Amizade -0,380 0,237 -1,603 -0,344 0,469 -0,733 

G3_4_Relaç_Prox 0,546 0,237 2,307 -0,534 0,469 -1,138 

G3_5_Relaç_vasta -0,057 0,237 -0,241 -0,635 0,469 -1,353 

G3_6_Relaç_dispersa -0,541 0,237 -2,284 -0,504 0,469 -1,075 

G3_7_Valores_comuns -0,713 0,237 -3,010 -0,075 0,469 -0,160 

G3_8_Part_Visao -0,566 0,237 -2,391 -0,746 0,469 -1,589 

G3_9_Postura_Resp_Confianç -0,809 0,237 -3,415 0,533 0,469 1,134 

G3_10_Confian_Rede_Relaç -0,557 0,237 -2,353 -0,443 0,469 -0,943 

G3_11_Postura_Normas_Cole -0,819 0,237 -3,458 0,908 0,469 1,934 

G3_12_ParceirosDiretos -0,429 0,237 -1,811 -0,492 0,469 -1,049 

 

Da Tabela 51, realça-se igualmente a curtose ou também apelidado de achatamento da curva 

de distribuição, que se trata de outra característica da forma de distribuição dos dados. Como se pode 

verificar apura-se que todos os itens apresentam um quociente de curtose inferior a 1,96 em valor 

absoluto, pelo que não se rejeita o achamento mesocúrtico. 

 

 

5.1.3.4. Capital cultural 

Como se pode observar na Tabela 52, apresenta-se a codificação dos itens que compõem o 

componente do capital cultual e as questões correspondentes. Como se pode observar, o capital 

cultural é composto por 8 itens. 
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Tabela 52. Codificação e questões do componente capital cultural 

Codificação variáveis SPSS Questão 

G4_1_Criativ_Inov As empresas estão atentas à criatividade e à inovação 

G4_2_Respon_Soc As empresas destacam-se pela sua responsabilidade social 

G4_3_Membros_Org As empresas são membros de organizações associativas/culturais 

G4_4_Particip_Associaç 
As empresas participam de livre vontade em organizações associativas de âmbito 
sectorial 

G4_5_Encorajar_Particip 
As empresas encorajam outras à participação, mobilização e associação a eventos 
culturais (painéis de investigação) ou a organizações associativas (por exemplo: 
associações empresariais) 

G4_6_Competencias_Conheci 
As empresas têm as mesmas competências/conhecimentos para começar um novo 
negócio 

G4_7_Reconhecid_social . Começar um novo negócio é algo socialmente aceitável 

G4_8_Activ Reconhecim_social As empresas criativas são reconhecidas socialmente 

 

Apresenta-se na Tabela 53, uma síntese deste componente quanto às medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 

 

Tabela 53. Medidas de tendência central e de dispersão do componente capital cultural 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Coeficiente 
de Variação 

(CV) 

G4_1_Criativ_Inov 3 7 6,09 6,21 6,00 7 1,150 19% 

G4_2_Respon_Soc 1 7 4,80 4,84 5,00 5 1,257 26% 

G4_3_Membros_Org 1 7 4,16 4,18 4,00 5 1,475 35% 

G4_4_Particip_Associaç 2 7 4,18 4,19 4,00 4 1,229 29% 

G4_5_encorajar_Particip 1 7 4,66 4,72 5,00 5 1,418 30% 

G4_6_Competencias_Conheci 1 7 4,74 4,80 5,00 5 1,386 29% 

G4_7_Reconhecid_social 1 7 4,82 4,90 5,00 5 1,506 31% 

G4_8_Activ Reconhecim_social 1 7 4,13 4,16 4,00 4 1,415 34% 

 

 

Em termos gerais, analisa-se, pela Tabela 53, que a Média e a Média aparada a 5% apresentam 

valores análogos. Desta forma, no que concerne ao componente do capital cultural, em termos 

médios, e observando a Tabela 53, pode-se referir que existe uma concordância vincada de que as 

indústrias criativas estão atentas à criatividade e à inovação (�̅�=6,09; DP=1,150), e os inquiridos 

tendem a concordar que as indústrias criativas são reconhecidas socialmente pelo papel que 

desempenham na sociedade (�̅�=4,82; DP=1,506) e que se destacam pela responsabilidade social 
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(�̅�=4,80; DP=1,257). Contudo, em média, não acreditam que, enquanto criativos, começar um novo 

projeto/negócio seja uma atividade empreendedora reconhecida socialmente (�̅�=4,13; DP=1,415) e, 

de uma forma geral, as empresas criativas não tendem a participar ativamente em organizações 

associativas de âmbito setorial (�̅�=4,16; DP=1,475). 

Importa destacar que os itens G4_1_Criativ_Inov e G4_4_Particip_Associaç apresentam 5 

outliers cada um. No que concerne ao item G4_1_Criativ_Inov, refere-se que este foi o item que na 

dimensão do capital cultural apresentou a média mais elevada (�̅�=6,09; DP=1,506). Contudo, 

apresenta 5 outliers que correspondem a dois inquiridos que manifestam insignificância na questão 

(não concordam nem discordam) e a três inquiridos que manifestam o seu desacordo com a questão, 

conforme se pode analisar no diagrama de extremos e quartis (Maroco, 2007), apresentada no Gráfico 

8. 

 

Gráfico 8. Extremos e quartis do item G4_1_Criativ_Inov 

 
 

 

O item G4_4_Particip_Associaç, apresenta uma média de 4,18 (DP=1,229), pelo que se 

menciona que os respondentes tendem a concordar que as empresas participam de livre vontade em 

organizações associativas de âmbito sectorial. Contudo, este item, e conforme se pode observar no 

Gráfico 9, expõe que quatro inquiridos se encontram em completo desacordo com a questão e um que 

expõe a sua total concordância. 
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Gráfico 9. Extremos e quartis do item G4_4_Particip_Associaç 

 
 

 

Apesar da presença dos outliers nos itens G4_1_Criativ_Inov e G4_4_Particip_Associaç, estes 

não produzem alterações significativas nos resultados, dado que a diferença entre a Média aparada 

em 5% e a Média nestes itens, é uma redução na Média em 0,12 e 0,01, respetivamente (Newton & 

Rudestam, 1999; Pestana & Gageiro, 2014). Demonstra-se igualmente, pela Tabela 53, que a 

distribuição é mais dispersa no item G4_7_Reconhecid_social (DP=1,506) e no item 

G4_5_encorajar_Particip (DP=1,418). Pelo coeficiente de variação, pode-se referir que a dispersão das 

distribuições é elevada nos itens G4_3_Membros_Org (CV=35%), G4_7_Reconhecid_social (CV= 31%) 

e G4_8_Activ Reconhecim_social (CV= 34%). Nos restantes itens, pelo coeficiente de variação, verifica-

se que a dispersão é média (15% < CV ≤ 30%) (Pestana & Gageiro, 2014). 

Ainda da Tabela 53, verifica-se, em consonância com a Média, por exemplo, que a maioria dos 

inquiridos perceciona que as indústrias criativas estão atentas à criatividade e à inovação (Mo = 7), 

bem como a maioria dos inquiridos não acredita que, enquanto criativos, começar um novo 

projeto/negócio seja uma atividade empreendedora reconhecida socialmente (Mo = 4) 

A nível inferencial, e como se pode verificar na Tabela 54, no que concerne à assimetria, apura-

se que os itens G4_1_Criativ_Inov, G4_2_Respon_Soc, G4_5_encorajar_Particip, 

G4_6_Competencias_Conheci e G4_7_Reconhecid_social apresentam uma assimetria negativa ou 

enviesada à direita, para um nível de significância de 0,05, demostrando que existe uma 

predominância de acordo no que concerne à perceção dos inquiridos às questões colocadas 
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Tabela 54. Medidas de assimetria e achatamento do componente capital cultural 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G4_1_Criativ_Inov -1,383 0,237 -5,838 1,290 0,469 2,749 

G4_2_Respon_Soc -0,536 0,237 -2,263 0,489 0,469 1,041 

G4_3_Membros_Org -0,362 0,237 -1,528 -0,267 0,469 -0,568 

G4_4_Particip_Associaç -0,229 0,237 -0,966 -0,530 0,469 -1,129 

G4_5_encorajar_Particip -0,631 0,237 -2,663 0,267 0,469 0,569 

G4_6_Competencias_Conheci -0,590 0,237 -2,493 0,273 0,469 0,582 

G4_7_Reconhecid_social -0,709 0,237 -2,992 0,129 0,469 0,274 

G4_8_Activ Reconhecim_social -0,201 0,237 -0,849 -0,374 0,469 -0,797 

 

Da Tabela 54, analisa-se igualmente o achatamento da curva de distribuição, que se trata de 

outra característica da forma de distribuição dos dados. Como se pode verificar na Tabela 54, no que 

concerne ao achatamento, pelo quociente de curtose, constata-se que o item G4_1_Criativ_Inov 

apresenta um quociente de curtose superior a 1,96 em valor absoluto, pelo que as distribuições dos 

seus dados é platicúrtica.  

 

5.1.3.5. Capital construído 

Como se pode observar na Tabela 55, apresenta-se a codificação dos itens que compõem o 

componente do capital construído e as questões correspondentes. Como se pode observar, este 

componente é composto por 3 itens. 

 

Tabela 55. Codificação e questões do componente capital construído 

Codificação variáveis 
SPSS 

Questão 

G5_1_Acesso_Juridico É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos 

G5_2_Acesso_Bancos É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 
Existem infraestruturas físicas (por ex. incubadores, parques de ciência e tecnologia, gabinetes 
de apoio ao empreendedorismo) que asseguram uma boa base a existência de empresas 
criativas 
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Apresenta-se na Tabela 56, uma síntese deste componente quanto às medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação).  

 

Tabela 56. Medidas de tendência central e de dispersão do componente do capital construído 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio Padrão 
(DP) 

Coeficiente 
de Variação 

(CV) 

G5_1_Acesso_Juridico 
1 7 3,96 3,96 4,00 4 1,494 38% 

G5_2_Acesso_Bancos 1 7 3,70 3,67 4,00 4 1,636 44% 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 
1 7 4,49 4,54 5,00 5 1,558 35% 

 

Em termos gerais, analisa-se pela Tabela 56, que a Média e a Média aparada a 5% apresentam 

valores análogos. Desta forma, em média, na dimensão do capital construído verifica-se que, no geral, 

os participantes não parecem saber se é fácil as empresas criativas terem acesso a serviços jurídicos e 

contabilísticos (�̅�=3,96; DP=1,494), bem como a serviços bancários (�̅�=3,70; DP=1,636). Por sua vez, já 

perece existir alguma concordância com a existência de infraestruturas físicas que asseguram uma boa 

base para a criação de empresas criativas (�̅�=4,49; DP=1,558), como se pode constatar na Tabela 56. 

Ainda da Tabela 56, verifica-se que a Moda se encontra em consonância com a Média. 

Evidencia-se, igualmente pela Tabela 56, que a distribuição é mais dispersa na questão 

G5_2_Acesso_Bancos (DP=1,636) e G5_3_Infraestrut_Fisicas (DP=1,558). Pelo coeficiente de variação, 

pode-se referir que a dispersão das distribuições é elevada (CV > 30%) (Pestana & Gageiro, 2014). 

A nível inferencial, e como se pode verificar na Tabela 57, no que concerne à assimetria, apura-

se que o item G5_3_Infraestrut_Fisicas apresenta um resultado inferior a -1,96.  
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Tabela 57. Medidas de assimetria e achatamento do componente capital construído 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G5_1_Acesso_Juridico 
0,049 0,237 0,207 -0,356 0,469 -0,759 

G5_2_Acesso_Bancos 
0,182 0,237 0,767 -0,636 0,469 -1,354 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 
-0,626 0,237 -2,642 -0,145 0,469 -0,310 

 

Face ao resultado do item G5_3_Infraestrut_Fisicas, pode-se referir que a distribuição é 

assimétrica negativa ou enviesada à direita, para um nível de significância de 0,05, mostrando que 

existe uma predominância de acordo no que concerne à perceção dos criativos à questão colocada, ou 

seja, que as infraestruturas existentes asseguram uma boa base para a existência/criação de empresas 

criativas. 

Ainda da Tabela 57 pode-se igualmente observar que a curtose ou achatamento da curva da 

distribuição dos dados, em todos os itens apresenta um quociente de curtose inferior a 1,96 em valor 

absoluto, pelo que não se rejeita o achatamento mesocúrtico.  

 

5.1.4. O desempenho organizacional (variável dependente): análise univariada 

O desempenho organizacional, trata-se da variável dependente da presente investigação e 

foi medido através de cinco itens (ver Tabela 59). 

 

Tabela 58. Codificação e questões da variável dependente – desempenho organizacional 

Codificação variáveis SPSS Questão 

G6_1_Produtos_acima_Media O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do setor. 

G6_2_Core_Business As atividades principais (core) permitem gerar equilíbrio financeiro. 

G6_3_Result_Liquidos_Media Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima da média do setor. 

G6_4_Imagem_Prestig A imagem social e prestígio são elevados. 

G6_5_Necessida_Expect 
Aquando a criação de um novo produto/serviço, tem presente as necessidades e 
expectativas do cliente. 
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Apresenta-se na Tabela 60, uma síntese dos itens desta dimensão quanto às medidas de 

tendência central (média, moda e mediana) e de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação).  

 

Tabela 59. Medidas de tendência central e de dispersão da variável desempenho organizacional 

Codificação variáveis SPSS Mínimo Máximo 
Média   

(�̅�) 

5% da 

média 

aparada 

Mediana 
(�̃�) 

Moda 
(Mo) 

Desvio Padrão 
(DP) 

Coeficiente 
de Variação 

(CV) 

G6_1_Produtos_acima_Media 
3 7 4,46 4,40 4,00 4 1,148 26% 

G6_2_Core_Business 1 7 4,44 4,48 5,00 5 1,557 35% 

G6_3_Result_Liquidos_Media 
2 7 3,82 3,74 4,00 4 1,320 35% 

G6_4_Imagem_Prestig 1 7 4,36 4,38 5,00 5 1,520 35% 

G6_5_Necessida_Expect 1 7 5,90 6,05 6,00 7 1,326 22% 

 

Em termos gerais, os resultados indicam que a Média e a Média aparada a 5% apresentam 

valores quase semelhantes. Desta forma, em média, da Tabela 60, conclui-se que os inquiridos 

concordam primordialmente que as empresas criam novos produtos/serviços considerando sempre as 

necessidades e expetativas dos clientes (�̅�=5,90; DP=1,326), e manifestam acordo moderado que o 

desenvolvimento de novos produtos está acima da média do sector (�̅�=4,46; DP=1,148). Por outro 

lado, os participantes tendem a discordar que os resultados líquidos do exercício da atividade estão 

acima da média do sector (�̅�=3,82; DP=1,320).  

Importa salientar que os itens G6_1_Produtos_acima_Media e G6_3_Result_Liquidos_Media 

apresentam 4 e 7 outliers, respetivamente. Apesar da concordância que, em termos médios, o 

desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do setor (�̅�=4,46; DP=1,148), 

quatro inquiridos reforçam que concordam totalmente com esta questão (ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Extremos e quartis do item G6_1_Produtos_acima_Media 

 
 

 

O item G6_3_Result_Liquidos_Media, contrariamente à baixa Média apresentada (�̅�= 3,82; 

DP=1,320), expõe que oito inquiridos concordam muito e/ou totalmente que os resultados líquidos do 

exercício das suas atividades encontram-se acima da média do setor, conforme se demonstra no 

Gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Extremos e quartis do item G6_3_Result_Liquidos_Media 
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Apesar da presença dos outliers nos itens G6_1_Produtos_acima_Media e 

G6_3_Result_Liquidos_Media, estes não produzem alterações significativas nos resultados, dado que 

a diferença entre a Média aparada em 5% e a Média nestes itens, é uma alteração na Média em 

centésimas (Newton & Rudestam, 1999; Pestana & Gageiro, 2014). Evidencia-se, pela Tabela 60, que 

a distribuição é mais dispersa na questão G6_2_Core_Business (DP=1,557) e na questão 

G6_4_Imagem_Prestig (DP=1,520). Através do coeficiente de variação é possível referir que a 

dispersão é média nos itens G6_1_Produtos_acima_Media (CV=26%) e G6_5_Necessida_Expect 

(CV=22%). Nos restantes itens a dispersão é elevada (CV > 30%) (Pestana & Gageiro, 2014). 

Ainda da Tabela 60, verifica-se, que a Moda se encontra em consonância com a Média, por 

exemplo, que a maioria dos inquiridos perceciona que as empresas criativas, de uma forma geral, criam 

novos produtos/serviços considerando sempre as necessidades e expetativas dos clientes (Mo=6), 

bem como a maioria dos inquiridos discorda que os resultados líquidos do exercício da atividade estão 

acima da média do sector (Mo=4) 

A nível inferencial, e como se pode verificar na Tabela 61, no que concerne à assimetria, apura-

se que nos itens G6_1_Produtos_acima_Media e G6_3_Result_Liquidos_Media, a distribuição é 

assimétrica positiva. Contrariamente ao item G6_5_Necessida_Expect que apresenta uma assimetria 

negativa.  

 

Tabela 60. Medidas de assimetria e achatamento da variável desempenho organizacional 

Codificação variáveis SPSS Assimetria 
Erro de 

assimetria 
padrão 

Quociente 
de 

assimetria 
Curtose 

Erro de 
curtose 
padrão 

Quociente 
de curtose 

G6_1_Produtos_acima_Media 0,586 0,237 2,475 -0,356 0,469 -0,757 

G6_2_Core_Business 
-0,347 0,237 -1,465 -0,604 0,469 -1,286 

G6_3_Result_Liquidos_Media 0,551 0,237 2,326 0,002 0,469 0,003 

G6_4_Imagem_Prestig -0,422 0,237 -1,781 -0,508 0,469 -1,082 

G6_5_Necessida_Expect 
-1,375 0,237 -5,806 1,426 0,469 3,037 

 

Da Tabela 61, realça-se igualmente a curtose, que se trata de outra característica da forma de 

distribuição dos dados. Como se pode verificar na Tabela 61, no que concerne ao achatamento, pelo 

coeficiente de curtose, apura-se que apenas o item G6_5_Necessida_Expect apresentam um 

quociente de curtose superior a 1,96 em valor absoluto, para um nível de significância igual a 0,05, ou 
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seja, a distribuição dos seus dados é menos achatada do que o normal, ou seja, é leptocúrtica (Maroco, 

2007).  

 

 

5.1.5. Comparação dos componentes do capital empreendedor com o setor das 

IC: análise bivariada 

Com o propósito de explorar os aspetos distintivos do capital empreendedor nas indústrias 

criativas procura-se, na presente seção, aferir a variação dos componentes do capital empreendedor 

nas diferentes categorias de Indústrias Criativas existentes na região Norte de Portugal.  

 

Como apresentado no Capítulo 2 da presente investigação, a organização Western 

Development Commission (WDC), agrupou as indústrias criativas em três grandes categorias criativas:  

• Aplicação criativa, que compreende os tipos de atividade: arquitetura, moda, 

artes/comércio de antiguidades, publicidade e marketing e artesanato; 

• Expressão criativa, composta pelos tipos de atividade: vídeo, filmes e fotografia, radio 

e TV, música, artes performativas e visuais; 

• Tecnologia criativa, que integram os seguintes tipos de atividade: designer, meios 

digitais e Internet e software. 

Tendo por base esta categorização, realizou-se o cruzamento de cada um dos componentes e 

itens associados de capital empreendedor com as diferentes categorias de indústrias criativas (WDC, 

2009), conforme se apresenta separadamente nas seções seguintes.  

 

5.1.5.1. O capital financeiro e a categoria das IC 

Ao comparar os resultados das categorias das indústrias criativas com cada um dos itens do 

componente do capital empreendedor verifica-se que, conforme se demonstra na Tabela 61, as três 

categorias de indústrias criativas indicam que a suas indústrias contribuem positivamente para o 
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desenvolvimento económico regional, sendo este o item que apresenta a Média mais elevada (�̅�=5,35; 

DP=1,385).  

 

Tabela 61. Comparação dos itens do componente do capital financeiro com a categoria criativa 

Categoria IC Aplicação Criativa 
(N=46) 

Expressão Criativa 
(N=16) 

Tecnologia 
Criativa (N=42) 

Total 

Dimensão do capital financeiro 
(N=104) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

G1_1_Fontesformais_crédito 4,22 1,381 3,50 1,592 4,14 1,389 4,08 1,426 

G1_2_Subsidios_ApoiosGoverno 4,54 1,410 4,06 1,436 4,14 1,299 4,31 1,373 

G1_3_Fundos_Capital_Proprio 3,74 1,273 3,25 1,612 3,48 1,292 3,56 1,335 

G1_4_Capital_Risc 3,91 1,473 3,88 1,708 3,55 1,365 3,76 1,465 

G1_5_Fontes_informais 4,39 1,819 5,19 1,601 4,33 1,720 4,49 1,757 

G1_6_Contri_Desenv_Econ 5,54 1,258 5,38 1,258 5,12 1,533 5,35 1,385 

 

 

Em contrapartida, sobressai que, da Tabela 61, as três categorias, apresentam como valor 

médio mais baixo o item referente à perceção da existência de fundos de financiamento de capital 

próprio suficientes para a criação de novos produtos e serviços, com Média igual a 3,56 (DP=1,335). 

Se analisarmos por tipo categoria de IC verifica-se que, na Tabela 61, os respondentes da 

categoria de aplicação criativa assinalam que percecionam que as suas indústrias contribuem 

positivamente para o desenvolvimento económico regional (�̅�=5,54; DP=1,258), que existem 

subsídios/apoios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e serviços (�̅�=4,54; 

DP=1,410) e que preferem aceder a fontes informais de crédito (por exemplo: pais, amigos) do que a 

fontes formais (por exemplo: bancos) (�̅�=4,39; DP=1,819). Em contrapartida, expõem o seu desacordo 

face aos fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos e 

serviços ou para expandir para novos mercados (�̅�=3,74; DP=1,273) bem como a existência de fundos 

de capital de risco disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir 

para novos mercados (�̅�=3,91; DP=1,473).  

Os inquiridos das indústrias de expressão criativa, em consonância com a categoria de 

aplicação criativa, percecionam que as suas indústrias contribuem positivamente para o 

desenvolvimento económico regional (�̅�=5,38; DP=1,258), distinguem que preferem aceder a fontes 
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informais de crédito (por exemplo: pais, amigos) do que a fontes formais (por exemplo: bancos) 

(�̅�=5,19; DP=1,601) e percecionam positivamente a existência de subsídios/apoios governamentais 

disponíveis para a criação de novos produtos e serviços (�̅�=4,06; DP=1,436). Por outro lado, expõem 

que não existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos e serviços (�̅�=3,50; 

DP=1,592), contudo, e no mesmo sentido que a primeira categoria explanada, mencionam que não 

existem fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos e 

serviços ou para expandir para novos mercados (�̅�=3,25; DP=1,612).  

Por último, as indústrias da categoria da tecnologia criativa assinalam que, em concordância 

com a categoria de expressão criativa, as suas indústrias contribuem positivamente para o 

desenvolvimento económico regional (�̅�=5,12; DP=1,258) e que preferem aceder a fontes informais de 

crédito (por exemplo: pais, amigos) do que a fontes formais (por exemplo: bancos) (�̅�=4,33; DP=1,720). 

A média mais baixa, nesta tipologia, encontra-se nos itens referente à existência de fundos de 

financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos e serviços ou para 

expandir para novos mercados (�̅�=3,48; DP=1,292), bem como a existência de fundos de capital de 

risco disponíveis para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para novos 

mercados (�̅�=3,55; DP=1,292).  

Por forma a aferir se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste Levene 

(Maroco, 2007), conforme se demonstra na Tabela 62.  
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Tabela 62. Teste de homogeneidade de variância do componente capital financeiro e categoria criativa 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Componente capital 
financeiro (N=104) 

  
Estatística 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

G1_1_Fontesformais_c
rédito 

Com base em média 0,883 2 101 0,417 

Com base em mediana 1,045 2 101 0,356 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,045 2 95,255 0,356 

Com base em média aparada 0,824 2 101 0,442 

G1_2_Subsidios_Apoio
sGoverno 

Com base em média 0,566 2 101 0,570 

Com base em mediana 0,385 2 101 0,682 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,385 2 98,924 0,682 

Com base em média aparada 0,553 2 101 0,577 

G1_3_Fundos_Capital_
Proprio 

Com base em média 0,879 2 101 0,418 

Com base em mediana 0,657 2 101 0,520 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,657 2 98,911 0,520 

Com base em média aparada 0,794 2 101 0,455 

G1_4_Capital_Risc 

Com base em média 0,659 2 101 0,520 

Com base em mediana 0,656 2 101 0,521 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,656 2 98,305 0,521 

Com base em média aparada 0,672 2 101 0,513 

G1_5_Fontes_informai
s 

Com base em média 0,287 2 101 0,751 

Com base em mediana 0,507 2 101 0,604 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,507 2 97,943 0,604 

Com base em média aparada 0,273 2 101 0,762 

G1_6_Contri_Desenv_
Econ 

Com base em média 0,788 2 101 0,458 

Com base em mediana 0,802 2 101 0,451 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,802 2 100,304 0,451 

Com base em média aparada 0,955 2 101 0,388 

 

Face ao valor de significância (p) permite-nos considerar que as variâncias das populações 

subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, concluindo-se assim que os itens do 

componente capital financeiro apresentam a mesma variabilidade no que diz respeito às categorias 

das IC.  
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5.1.5.2. O capital humano e a categoria de IC 

No que se refere ao componente do capital humano, conforme se demonstra na Tabela 63, as 

três categorias de indústrias criativas, partilham que este tipo de indústrias necessitam de formação 

especializada (�̅�=5,71, DP=1,259), face aos seus valores e atitudes são consideradas boas empresas 

para trabalhar (�̅�=5,59; DP=1,187) e que promovem o desenvolvimento dos seus colaboradores, bem 

como a atuação perante a sociedade (�̅�=5,34; DP=1,282). Por seu turno, ressalta que as três categorias 

percecionam negativamente quanto ao sistema de educação assegurar uma adequada preparação 

para a criação e desenvolvimento do empreendedorismo neste tipo de indústrias (�̅�=2,99; DP=1,431) 

e quanto à preparação adequada permitida pelas escolas e universidades para a criação e 

desenvolvimento do empreendedorismo (�̅�=3,27; DP=1,470).  

 

Tabela 63. Comparação dos itens do componente capital humano com a categoria criativa 

Categoria IC 
Aplicação Criativa 

(N=46) 
Expressão Criativa 

(N=16) 
Tecnologia 

Criativa (N=42) 
Total 

Componente capital humano 
(N=104) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

G2_1_Cooperação_entre_parc 4,11 1,386 4,00 1,592 3,90 1,100 4,01 1,303 

G2_2_Centros_Público_privad 3,85 1,429 3,06 1,237 3,64 1,226 3,64 1,336 

G2_3_Grau_Inovacão 4,65 1,286 4,69 1,621 4,95 1,306 4,78 1,343 

G2_4_Formacao_especializad 5,59 1,257 5,69 1,493 5,86 1,181 5,71 1,259 

G2_5_Formacao_Tecnica 4,87 1,240 4,75 1,612 4,90 1,358 4,87 1,337 

G2_6_Trabalhadores_licencia 4,74 1,527 4,75 2,017 5,02 1,585 4,86 1,622 

G2_7_Valores_Atitudes 5,46 1,295 5,94 1,237 5,60 1,037 5,59 1,187 

G2_8_Promo_Desenv_Colab 5,30 1,152 5,63 1,784 5,26 1,211 5,34 1,282 

G2_9_Partilhar_Info_criativos 4,96 1,429 5,56 1,504 5,31 1,405 5,19 1,435 

G2_10_Trabalhar_Rede 5,11 1,233 5,56 0,964 5,12 1,485 5,18 1,305 

G2_11_Preparaç_Escolas_Uni 3,48 1,560 2,94 1,879 3,17 1,167 3,27 1,470 

G2_12_Sistem_Educaç 3,22 1,576 2,44 1,632 2,95 1,125 2,99 1,431 

 

Se analisarmos por categoria verifica-se, através da Tabela 63, que, a da aplicação criativa 

assinala que necessita de formação especializada (�̅�=5,59; DP=1,257), que as indústrias criativas pelos 

seus valores e atitudes são consideradas boas empresas para trabalhar (�̅�=5,46; DP=1,295) bem como 
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existem indústrias criativas que promovem o desenvolvimento das suas pessoas, bem como a atuação 

perante a sociedade  (�̅�=5,30; DP=1,152). Em contrapartida, verifica-se que os inquiridos desta 

tipologia não concordam que as escolas e universidades, bem como o sistema de educação não 

asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

(�̅�=3,48; DP=1,560 e �̅�=3,22; DP=1,576, respetivamente). 

As indústrias de expressão criativa expõem que face aos seus valores e atitudes as indústrias 

criativas são consideradas boas empresas para trabalhar (�̅�=5,94; DP=1,237), assinalam que 

necessitam de formação especializada (�̅�=5,69; DP=1,493) bem como existem indústrias criativas que 

promovem o desenvolvimento das suas pessoas, bem como a atuação perante a sociedade  (�̅�=5,63; 

DP=1,784). Por outro lado, a tipologia de expressão criativa alude que as escolas e universidades, bem 

como o sistema de educação não asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento 

de novos produtos ou serviços (�̅�=2,94; DP=1,879 e �̅�=2,44; DP=1,632, respetivamente). 

Por último, as indústrias da categoria da tecnologia criativa aludem que necessitam de 

formação especializada (�̅�=5,86; DP=1,181), face aos seus valores e atitudes são consideradas boas 

empresas para trabalhar (�̅�=5,60; DP=1,037) e expõem que como criativos costumam partilhar a 

informação com outros por forma a obter melhor conhecimento do mercado (�̅�=5,31; DP=1,405) . Com 

a Média mais baixa, e em consonância com a tipologia de expressão criativa, as indústrias da tipologia 

da tecnologia criativa reiteram que as escolas e universidades, bem como o sistema de educação não 

asseguram uma preparação adequada à criação e desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

(�̅�=3,17; DP=1,167 e �̅�=2,95; DP=1,125, respetivamente). 

Por forma a aferir se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste de 

Homogeneidade das Variâncias, através do teste Levene (Maroco, 2007), conforme se demonstra na 

Tabela 64. 
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Tabela 64. Teste de homogeneidade de variância do componente capital humano e a categoria criativa 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Componente capital humano 
(N=104) 

  
Estatística 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

G2_1_Cooperação_entre_parc 

Com base em média 2,797 2 101 0,066 

Com base em mediana 2,899 2 101 0,060 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,899 2 100,408 0,060 

Com base em média aparada 2,963 2 101 0,056 

G2_2_Centros_Público_privad 

Com base em média 0,244 2 101 0,784 

Com base em mediana 0,290 2 101 0,749 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,290 2 99,092 0,749 

Com base em média aparada 0,309 2 101 0,735 

G2_3_Grau_Inovacão 

Com base em média 0,453 2 101 0,637 

Com base em mediana 0,191 2 101 0,826 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,191 2 92,429 0,826 

Com base em média aparada 0,390 2 101 0,678 

G2_4_Formacao_especializad 

Com base em média 0,771 2 101 0,465 

Com base em mediana 0,408 2 101 0,666 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,408 2 96,575 0,666 

Com base em média aparada 0,865 2 101 0,424 

G2_5_Formacao_Tecnica 

Com base em média 1,205 2 101 0,304 

Com base em mediana 1,264 2 101 0,287 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,264 2 96,070 0,287 

Com base em média aparada 1,219 2 101 0,300 

G2_6_Trabalhadores_licencia 

Com base em média 1,446 2 101 0,240 

Com base em mediana 0,889 2 101 0,414 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,889 2 91,744 0,415 

Com base em média aparada 1,392 2 101 0,253 

G2_7_Valores_Atitudes 

Com base em média 2,244 2 101 0,111 

Com base em mediana 2,306 2 101 0,105 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,306 2 100,710 0,105 

Com base em média aparada 2,379 2 101 0,098 

G2_8_Promo_Desenv_Colab 

Com base em média 0,938 2 101 0,395 

Com base em mediana 0,156 2 101 0,856 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,156 2 79,317 0,856 

Com base em média aparada 0,353 2 101 0,703 

G2_9_partilhar_Info_criativos 

Com base em média 0,197 2 101 0,821 

Com base em mediana 0,401 2 101 0,671 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,401 2 88,695 0,671 

Com base em média aparada 0,205 2 101 0,815 

G2_10_trabalhar_Rede 

Com base em média 2,248 2 101 0,111 

Com base em mediana 0,859 2 101 0,427 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,859 2 72,749 0,428 

Com base em média aparada 2,098 2 101 0,128 

G2_11_Preparaç_Escolas_Uni 

Com base em média 4,349 2 101 0,015 

Com base em mediana 4,652 2 101 0,012 

Com base em mediana e com gl ajustado 4,652 2 97,661 0,012 

Com base em média aparada 4,273 2 101 0,017 

G2_12_Sistem_Educaç 

Com base em média 5,971 2 101 0,004 

Com base em mediana 4,759 2 101 0,011 

Com base em mediana e com gl ajustado 4,759 2 98,744 0,011 

Com base em média aparada 5,665 2 101 0,005 

 

 

De acordo com o nível de significância (p>0,000; α=0,05) permite-nos considerar que as 

variâncias das populações subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, concluindo-se 

assim que quase todas os itens do componente capital humano apresentam a mesma variabilidade no 
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que diz respeito à categoria das IC, com exceção dos itens G2_11_Preparaç_Escolas_Uni e 

G2_12_Sistema_Educação que surgem com um nível de significância inferior a 0,05.  

 

5.1.5.3. O capital social e a categoria das IC 

Quanto ao componente do capital social, conforme se demonstra na Tabela 65, as três 

categorias das indústrias criativas, partilham que, de uma forma geral, têm muitos parceiros diretos 

com os quais colaboram (�̅�=5,25; DP=1,172), têm uma rede de relações muito dispersa 

geograficamente (várias regiões ou países) (�̅�=4,76; DP=1,451), e confiam na sua rede de inter-relações 

sociais (�̅�=5,13; DP=1,155). Em contrapartida, expõem como média mais baixa que as indústrias 

criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (�̅�=4,05; DP=1,272) e percecionam desacordo 

quanto à proximidade existente entre as instituições públicas e as indústrias criativas (�̅�=3,54; 

DP=1,198). 

 

Tabela 65. Comparação dos itens do componente capital social com a categoria criativa 

Categoria IC 
Aplicação Criativa 

(N=46 
Expressão Criativa 

(N=16) 
Tecnologia 

Criativa (N=42) 
Total 

Componente capital social 
(N=104) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

G3_1_Aliança_Parceiros 4,20 1,185 4,00 1,713 3,90 1,185 4,05 1,272 

G3_2_Interaç_Prox 4,72 1,259 4,75 1,732 4,43 1,233 4,61 1,325 

G3_3_Partilha_Info_Amizade 4,61 1,273 4,44 1,590 4,57 1,484 4,57 1,399 

G3_4_Relaç_Prox 3,72 1,241 3,75 1,528 3,26 0,964 3,54 1,198 

G3_5_Relaç_vasta 4,48 1,206 4,63 1,147 4,45 1,310 4,49 1,231 

G3_6_Relaç_dispersa 4,46 1,501 4,56 1,459 5,17 1,324 4,76 1,451 

G3_7_Valores_comuns 4,70 1,576 4,56 1,413 4,83 1,208 4,73 1,402 

G3_8_Part_Visao 4,35 1,676 4,13 1,586 4,26 1,231 4,28 1,484 

G3_9_Postura_Resp_Confianç 4,63 1,339 4,81 1,559 4,62 1,248 4,65 1,328 

G3_10_Confian_Rede_Relaç 4,91 1,208 5,19 1,109 5,33 1,097 5,13 1,155 

G3_11_Postura_Normas_Cole 4,76 1,303 4,75 1,438 4,74 0,989 4,75 1,197 

G3_12_ParceirosDiretos 5,15 1,173 5,63 1,258 5,21 1,138 5,25 1,172 
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Se analisarmos por categoria de IC observa-se que a tipologia da aplicação criativa assinala 

que têm muitos parceiros diretos com os quais colaboram (�̅�=5,15; DP=1,173), que as empresas 

criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas vigentes (�̅�=4,76; DP=1,303) e que, de uma 

forma geral, acreditam-se na sua rede de inter-relações sociais (�̅�=4,91; DP=1,208). Expõem desacordo 

quanto à proximidade das instituições públicas com as empresas criativas (�̅�=3,72; DP=1,241) bem 

como refutam que as empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições 

financeiras (�̅�=4,20; DP=1,185). 

As indústrias de expressão criativa expõem que as empresas criativas têm muitos parceiros 

diretos com os quais colaboram (�̅�=5,63; DP=1,258), têm uma interação próxima entre os parceiros de 

negócios da região (�̅�=4,75; DP=1,732), e pautam-se por uma aliança caracterizada pela confiança e 

mútuo respeito (�̅�=4,81; DP=1,559). Discordam que as empresas criativas têm alianças com vários 

parceiros estratégicos (instituições financeiras (�̅�=4,00; DP=1,713) bem como quanto à proximidade 

das instituições públicas com as empresas criativas (�̅�=3,75; DP=1,528). 

Por último, as indústrias da categoria da tecnologia criativa indicam que têm muitos parceiros 

diretos com os quais colaboram (�̅�=5,21; DP=1,138), de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de 

inter-relações sociais (�̅�=5,33; DP=1,097) e detêm uma rede de relações sociais muito dispersa (várias 

regiões ou países) (�̅�=5,17; DP=1,324). Rejeitam que as empresas criativas têm alianças com vários 

parceiros estratégicos (instituições financeiras (�̅�=3,90; DP=1,185) e que as instituições públicas são 

próximas das empresas criativas (�̅�=3,26; DP=0,964). 

Por forma a aferir se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste de 

Homogeneidade das Variâncias, através do teste Levene (Maroco, 2007), conforme se demonstra na 

Tabela 66. 
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Tabela 66. Teste de homogeneidade de variância do componente capital social e a categoria criativa 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Componente 
capital social  

  
Estatística 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

G3_1_Aliança_Parc
eiros 

Com base em média 1,459 2 101 0,237 

Com base em mediana 1,529 2 101 0,222 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,529 2 91,362 0,222 

Com base em média aparada 1,576 2 101 0,212 

G3_2_Interaç_Prox 

Com base em média 2,090 2 101 0,129 

Com base em mediana 2,298 2 101 0,106 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,298 2 88,682 0,106 

Com base em média aparada 2,054 2 101 0,134 

G3_3_Partilha_Info
_Amizade 

Com base em média 0,751 2 101 0,474 

Com base em mediana 0,622 2 101 0,539 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,622 2 94,078 0,539 

Com base em média aparada 0,711 2 101 0,494 

G3_4_Relaç_Prox 

Com base em média 5,243 2 101 0,007 

Com base em mediana 5,301 2 101 0,006 

Com base em mediana e com gl ajustado 5,301 2 99,975 0,006 

Com base em média aparada 5,871 2 101 0,004 

G3_5_Relaç_vasta 

Com base em média 0,201 2 101 0,818 

Com base em mediana 0,011 2 101 0,989 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,011 2 83,817 0,989 

Com base em média aparada 0,191 2 101 0,827 

G3_6_Relaç_disper
sa 

Com base em média 0,721 2 101 0,489 

Com base em mediana 0,466 2 101 0,629 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,466 2 98,492 0,629 

Com base em média aparada 0,729 2 101 0,485 

G3_7_Valores_co
muns 

Com base em média 1,999 2 101 0,141 

Com base em mediana 1,376 2 101 0,257 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,376 2 90,793 0,258 

Com base em média aparada 1,804 2 101 0,170 

G3_8_Part_Visao 

Com base em média 3,908 2 101 0,023 

Com base em mediana 1,483 2 101 0,232 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,483 2 99,581 0,232 

Com base em média aparada 3,585 2 101 0,031 

G3_9_Postura_Res
p_Confianç 

Com base em média 0,179 2 101 0,836 

Com base em mediana 0,297 2 101 0,743 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,297 2 96,159 0,743 

Com base em média aparada 0,203 2 101 0,817 

G3_10_Confian_Re
de_Relaç 

Com base em média 0,322 2 101 0,726 

Com base em mediana 0,380 2 101 0,685 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,380 2 92,379 0,685 

Com base em média aparada 0,299 2 101 0,742 

G3_11_Postura_N
ormas_Cole 

Com base em média 3,160 2 101 0,047 

Com base em mediana 3,165 2 101 0,046 

Com base em mediana e com gl ajustado 3,165 2 100,617 0,046 

Com base em média aparada 3,216 2 101 0,044 

G3_12_ParceirosDi
retos 

Com base em média 0,053 2 101 0,948 

Com base em mediana 0,003 2 101 0,997 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,003 2 97,030 0,997 

Com base em média aparada 0,030 2 101 0,971 
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Com exceção dos itens G3_4_Relaç_Prox e G3_11_Postrua_Normas_Cole (p<0,05; α=0,05), 

face ao nível de significância nas restantes variáveis (p>0,05; α=0,05) permite-nos considerar que as 

variâncias das populações subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, concluindo-se 

que, com 95% de confiança, os itens do componente do capital social apresentam a mesma 

variabilidade no que diz respeito à categoria de IC. Por outras palavras, em termos médios e em todas 

as variáveis (com exceção das mencionadas anteriormente), não existe diferença significativa 

relativamente às distintas categorias das indústrias criativas.  

 

5.1.5.4. O capital cultural e a categoria de IC 

No que respeita ao componente do capital cultural, conforme se demonstra na Tabela 67, as 

três categorias de indústrias criativas, partilham que, de uma forma geral, estão atentas à criatividade 

e à inovação (�̅�=6,09; DP=1,150), destacam-se pela sua responsabilidade social (�̅�=4,80; DP=1,257)  e 

acreditam que as indústrias criativas são reconhecidas socialmente (�̅�=4,82; DP=1,506).  Contudo, 

exibem como média mais baixa o reconhecimento social pelo papel que as indústrias criativas 

desempenham na sociedade (�̅�=4,13; DP=1,415) e a fraca adesão das empresas criativas a 

organizações associativas/culturais (�̅�=4,16; DP=1,475). 

 

Tabela 67. Comparação dos itens do componente do capital cultural com a categoria criativa 

Setor IC 
Aplicação Criativa 

(N=46 
Expressão Criativa 

(N=16) 
Tecnologia Criativa 

(N=42) 
Total 

Dimensão do capital cultural 
(N=104) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

G4_1_Criativ_Inov 5,98 1,220 6,44 0,727 6,07 1,197 6,09 1,150 

G4_2_Respon_Soc 5,09 1,170 4,69 1,662 4,52 1,131 
4,80 1,257 

G4_3_Membros_Org 4,35 1,386 3,88 1,746 4,07 1,472 4,16 1,475 

G4_4_Particip_Associaç 4,39 1,325 3,69 1,448 4,14 0,977 
4,18 1,229 

G4_5_Encorajar_Particip 4,70 1,474 4,25 1,693 4,79 1,240 
4,66 1,418 

G4_6_Competencias_Conheci 4,65 1,595 5,56 1,209 4,52 1,087 4,74 1,386 

G4_7_Reconhecid_social 4,37 1,420 4,00 1,713 3,93 1,276 
4,13 1,415 

G4_8_Activ Reconhecim_social 4,78 1,548 5,06 1,692 4,76 1,411 4,82 1,506 

 



147 
 

Se analisarmos por tipo categoria de IC examina-se que a categoria da aplicação criativa 

assinala a atenção à criatividade e à inovação (�̅�=5,98; DP=1,220), o facto das empresas criativas se 

destacarem pela sua responsabilidade social (�̅�=5,90; DP=1,170) e acreditarem que as indústrias 

criativas são reconhecidas socialmente (�̅�=4,78; DP=1,548). Por outro lado, apresentam como média 

mais baixa a participação/integração em organizações associativas/culturais (�̅�=4,35; DP=1,386) bem 

como o facto de que começar um novo negócio é algo socialmente aceitável (�̅�=4,37; DP=1,420).   

As indústrias de expressão criativa demonstram igualmente a atenção à criatividade e à 

inovação (�̅�=6,44; DP=0,727), referem que têm as mesmas competências/conhecimentos para 

começar um novo negócio/projeto face às outras empresas (�̅�=5,56; DP=1,209) e que as indústrias 

criativas são reconhecidas socialmente (�̅�=5,06; DP=1,692). Em contrapartida, não concordam que, em 

termos médios, as empresas participam de livre vontade em organizações associativas de âmbito 

sectorial (�̅�=3,69; DP=1,448) bem como não percecionam que as empresas criativas são membros de 

organizações associativas/culturais (�̅�=3,88; DP=1,746). 

Por último, as indústrias da categoria da tecnologia criativa apontam que se encontram 

igualmente atentas à criatividade e à inovação (�̅�=6,07; DP=1,197), que encorajam outras indústrias à 

participação, mobilização e associação a eventos culturais (�̅�=4,79; DP=1,240) e acreditarem que as 

indústrias criativas são reconhecidas socialmente (�̅�=4,76; DP=1,411). Expõem como médias mais 

baixas as afirmações que começar um novo negócio é algo socialmente aceitável (�̅�=3,93; DP=1,276) 

e que as empresas criativas são membros de organizações associativas/culturais (�̅�=4,07; DP=1,472). 

Por forma a aferir se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste de 

Homogeneidade das Variâncias, através do teste Levene (Maroco, 2007), conforme se demonstra na 

Tabela 68. 
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Tabela 68. Teste de homogeneidade de variância do componente capital cultural e a categoria criativa 

 

 

 

 

 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Componente capital cultural 
(N=104) 

  
Estatística 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

G4_1_Criativ_Inov 

Com base em média 0,901 2 101 0,409 

Com base em mediana 1,094 2 101 0,339 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,094 2 99,819 0,339 

Com base em média aparada 0,924 2 101 0,400 

G4_2_Respon_Soc 

Com base em média 2,776 2 101 0,067 

Com base em mediana 2,463 2 101 0,090 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,463 2 89,917 0,091 

Com base em média aparada 2,682 2 101 0,073 

G4_3_Membros_Org 

Com base em média 0,681 2 101 0,509 

Com base em mediana 0,537 2 101 0,586 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,537 2 100,260 0,586 

Com base em média aparada 0,695 2 101 0,501 

G4_4_Particip_Associaç 

Com base em média 4,486 2 101 0,014 

Com base em mediana 4,530 2 101 0,013 

Com base em mediana e com gl ajustado 4,530 2 99,941 0,013 

Com base em média aparada 4,454 2 101 0,014 

G4_5_Encorajar_Particip 

Com base em média 2,365 2 101 0,099 

Com base em mediana 2,563 2 101 0,082 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,563 2 100,976 0,082 

Com base em média aparada 2,508 2 101 0,087 

G4_6_Competencias_Conheci 

Com base em média 2,497 2 101 0,087 

Com base em mediana 1,647 2 101 0,198 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,647 2 87,304 0,199 

Com base em média aparada 2,250 2 101 0,111 

G4_7_Reconhecid_social 

Com base em média 0,997 2 101 0,373 

Com base em mediana 0,790 2 101 0,457 

Com base em mediana e com gl ajustado 0,790 2 97,465 0,457 

Com base em média aparada 1,020 2 101 0,364 

G4_8_Activ 
Reconhecim_social 

Com base em média 0,758 2 101 0,471 

Com base em mediana 1,156 2 101 0,319 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,156 2 100,385 0,319 

Com base em média aparada 0,876 2 101 0,420 



149 
 

Com exceção do item G4_4_Particip_Associaç (p<0,05; α=0,05), face ao nível de significância 

nas restantes variáveis (p>0,05; α=0,05) permite-nos considerar que as variâncias das populações 

subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, concluindo-se que, com 95% de confiança, 

os itens do componente do capital cultural apresentam a mesma variabilidade no que diz respeito às 

categorias de IC. Por outras palavras, em termos médios e em todas as variáveis (com exceção da 

mencionada anteriormente), não existe diferença significativa relativamente às diferentes categorias 

das indústrias criativas.  

 

5.1.5.5. O capital construído e a categoria de IC 

Por último, no que designa o componente do capital construído, conforme se demonstra na 

Tabela 69, as três categorias das indústrias criativas, partilham que, de uma forma geral, existem 

infraestruturas físicas (por ex. boas estradas, acesso livre à internet) que asseguram uma boa base a 

novos negócios (�̅�=4,49; DP=1,558) e a facilidade de acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos 

(�̅�=3,96; DP=1,494). Com uma média mais baixa, expõem que não é fácil para as empresas ter acesso 

a bons serviços bancários (�̅�=3,70; DP=1,636). 

 

Tabela 69. Comparação dos itens do componente do capital construído com a categoria criativa 

CategoriaIC 
Aplicação Criativa 

(N=46) 
Expressão Criativa 

(N=16) 
Tecnologia Criativa 

(N=42) 
Total 

Componente capital 
construído (N=104) 

Média  
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média  
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média  
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

G5_1_Acesso_Juridico 4,15 1,534 3,81 1,797 3,81 1,330 3,96 1,494 

G5_2_Acesso_Bancos 3,93 1,718 3,38 1,928 3,57 1,417 3,70 1,636 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 4,61 1,584 3,50 1,592 4,74 1,398 4,49 1,558 

 

Se analisarmos por categoria de IC analisa-se, pela Tabela 69, que a categoria da aplicação 

criativa assinala a sua atenção nas infraestruturas físicas (por ex. boas estradas, acesso livre à internet) 

que asseguram uma boa base a novos negócios (�̅�=4,61; DP=1,584), em contrapartida refere que não 

é fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários (�̅�=3,93; DP=1,718). As indústrias de 

expressão criativa demonstram que existe facilidade de aceder a bons serviços jurídicos e 

contabilísticos (�̅�=3,81; DP=1,797). Por outro lado, alegam igualmente que não é fácil para as empresas 
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ter acesso a bons serviços bancários (�̅�=3,38; DP=1,928). Por último, as indústrias da categoria da 

tecnologia criativa apontam que, em consonância com a tipologia de aplicação criativa, existem 

infraestruturas físicas (por ex. boas estradas, acesso livre à internet) que asseguram uma boa base a 

novos negócios (�̅�=4,74; DP=1,398) e que não é fácil para as empresas ter acesso a bons serviços 

bancários (�̅�=3,57; DP=1,417). 

 

Para avaliar se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste de 

Homogeneidade das Variâncias, através do teste Levene (Maroco, 2007), conforme se demonstra na 

Tabela 70 . 

 

Tabela 70. Teste de homogeneidade de variância do componente capital construído e a categoria criativa 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Componente capital 
construído (N=104) 

  
Estatística 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

G5_1_Acesso_Juridico 

Com base em média 1,395 2 101 0,253 

Com base em mediana 1,354 2 101 0,263 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,354 2 98,059 0,263 

Com base em média aparada 1,407 2 101 0,250 

G5_2_Acesso_Bancos 

Com base em média 2,749 2 101 0,069 

Com base em mediana 3,429 2 101 0,036 

Com base em mediana e com gl ajustado 3,429 2 97,661 0,036 

Com base em média aparada 2,710 2 101 0,071 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 

Com base em média 1,228 2 101 0,297 

Com base em mediana 1,267 2 101 0,286 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,267 2 100,879 0,286 

Com base em média aparada 1,411 2 101 0,249 

 

Observando a Tabela 70, e de acordo com o nível de significância (p>0,000; α=0,05), pode-se 

considerar que as variâncias das populações subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, 

concluindo-se assim que todos os itens do componente capital construído têm a mesma variabilidade 

no que diz respeito às diferentes categorias das IC. 
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5.1.6. Comparação do desempenho organizacional com a categoria das IC: análise 

bivariada  

Por forma a analisar em que medida o desempenho organizacional difere por categoria no 

âmbito das indústrias criativas, procura-se compreender, na presente seção, a perceção das diferentes 

categorias de Indústrias Criativas existentes na região Norte de Portugal face ao seu desempenho 

organizacional. Para tal, apura-se a relação do desempenho organizacional com as diferentes 

categorias das indústrias criativas. Assim, ao comparar os resultados das diferentes categorias das 

indústrias criativas com cada um dos itens da variável do desempenho organizacional, como 

demonstra a Tabela 71, verifica-se que as três categorias de indústrias criativas defendem que, 

aquando a criação de um novo produto/serviço, têm sempre presente as necessidades e expectativas 

do cliente (�̅�=5,90; DP=1,360) bem como, o desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima 

da média do setor (�̅�=4,46; DP=1,148).  

 

Tabela 71. Comparação dos itens da variável do desempenho organizacional com a categoria criativa 

Categoria IC 
Aplicação Criativa 

(N=46 
Expressão Criativa 

(N=16) 
Tecnologia Criativa 

(N=42) 

Total 

Desempenho organizacional 
(N=104) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
(�̅�) 

Desvio 
Padrão (DP) 

G6_1_Produtos_acima_Media 4,63 1,271 4,56 1,459 4,24 0,821 4,46 1,148 

G6_2_Core_Business 4,35 1,609 4,44 1,788 4,55 1,435 4,44 1,557 

G6_3_Result_Liquidos_Media 3,80 1,485 3,56 1,365 3,93 1,113 3,82 1,320 

G6_4_Imagem_Prestig 4,41 1,641 4,00 1,633 4,43 1,346 4,36 1,520 

G6_5_Necessida_Expect 5,87 1,222 5,69 1,662 6,02 1,316 5,90 1,326 

 

Se analisarmos por categoria de IC examina-se que a tipologia da aplicação criativa menciona 

que têm sempre presente as necessidades e expectativas do cliente (�̅�=5,87; DP=1,222) e o 

desenvolvimento dos seus produtos/serviços está acima da média do setor (�̅�=4,63; DP=1,271). Por 

seu turno, apresentam desacordo quanto aos resultados líquidos do exercício da atividade estarem 

acima da média do setor (�̅�=3,80; DP=1,485). Os setores da expressão criativa expõem igualmente que 

têm sempre presente as necessidades e expectativas do cliente setor (�̅�=5,59; DP=1,662) e que o 

desenvolvimento dos seus produtos/serviços está acima da média do setor (�̅�=4,56; DP=1,459). No 

que concerne à tipologia da tecnologia criativa aludem, por semelhança às duas tipologias 

mencionadas anteriormente que, têm sempre presente as necessidades e expectativas do cliente 
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(�̅�=6,02; DP=1,316) e as atividades principais (core business) permitem gerar equilíbrio financeiro 

(�̅�=4,55; DP=1,435). 

Por forma a aferir se existe igualdade entre as variáveis em estudo recorreu-se ao teste de 

Homogeneidade das Variâncias, através do teste Levene (Maroco, 2007), conforme se demonstra na 

Tabela 72. 

 

 

Tabela 72. Teste de homogeneidade de variância do desempenho organizacional e a categoria criativa 

Teste de Homogeneidade de Variância 

Desempenho 
organizacional (N=104) 

  
Estatística de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

G6_1_Produtos_acima_M
edia 

Com base em média 1,368 2 101 0,259 

Com base em mediana 1,846 2 101 0,163 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,846 2 97,427 0,163 

Com base em média aparada 1,554 2 101 0,216 

G6_2_Core_Business 

Com base em média 2,609 2 101 0,079 

Com base em mediana 2,525 2 101 0,085 

Com base em mediana e com gl ajustado 2,525 2 93,379 0,086 

Com base em média aparada 2,581 2 101 0,081 

G6_3_Result_Liquidos_Me
dia 

Com base em média 7,968 2 101 0,001 

Com base em mediana 6,880 2 101 0,002 

Com base em mediana e com gl ajustado 6,880 2 88,892 0,002 

Com base em média aparada 
7,992 2 101 0,001 

G6_4_Imagem_Prestig 

Com base em média 1,077 2 101 0,344 

Com base em mediana 1,042 2 101 0,356 

Com base em mediana e com gl ajustado 1,042 2 100,015 0,356 

Com base em média aparada 1,120 2 101 0,330 

G6_5_Necessida_Expect 

Com base em média 1,114 2 101 0,332 

Com base em mediana 0,329 2 101 0,721 

Com base em mediana e com gl ajustado 
0,329 2 90,476 0,721 

Com base em média aparada 1,107 2 101 0,335 

 

Com exceção do item G6_3_Result_Liquidos_Media (p<0,05; α=0,05), face ao nível de 

significância nas restantes variáveis (p>0,05; α=0,05) permite-nos considerar que as variâncias das 

populações subjacentes aos grupos de variáveis em análise são iguais, concluindo-se que, com 95% de 
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confiança, as variáveis da dimensão do desempenho organizacional têm a mesma variabilidade no que 

diz respeito às diferentes categorias de IC. Por outras palavras, em termos médios, e em todas as 

variáveis (com exceção da mencionada anteriormente), não existem diferenças significativas 

relativamente às distintas tipologias das indústrias criativas.  

 

5.1.7. Análise Fatorial: análise multivariada 

No sentido de compreender as correlações observadas na seção anterior, reduziu-se a um 

conjunto de fatores comuns e específicos que podem explicar a variação residual especifica de cada 

variável. A análise fatorial agrupa as variáveis iniciais em fatores (variáveis latentes) ou seja, estuda os 

inter-relacionamentos entre as variáveis iniciais com o propósito de encontrar um conjunto de fatores 

(em menor número que o conjunto de variáveis originais) que exprima o que elas partilham em comum 

(Bispo & Marôco, 2005; Bryant & Yarnold, 1995; Hair, Tatham, Anderson, & Black, 2006; Martinez, 

2008). Antes de se estimar os pesos fatoriais comuns e os fatores específicos definiu-se a utilização da 

medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin bem como o teste de esfericidade de 

Bartlett (Maroco, 2007), para se determinar se a correlação entre as variáveis é aceitável por forma a 

se poder confirmar a utilização da análise fatorial como método adequado à presente análise (Pestana 

& Gageiro, 2014). No que respeita ao teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) trata-se de um critério de 

comparação entre os valores dos coeficientes de correlação simples com os valores dos coeficientes 

de correlação parcial existentes entre os fatores, e varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximos 

de 1, melhor a adequação da amostra, ou seja, valores altos (situados entre 0,5 e 1,0) indicam que a 

análise fatorial é apropriada (Martinez, 2008), conforme observado na Tabela 73. 

 

Tabela 73. Índice de KMO 

Valor de KMO Recomendação relativamente à análise fatorial 

]0,9 - 1] Excelente 

]0,8-0,9] Boa 

]0,7-0-8] Média 

]0,6-0,7] Medíocre 

]0,5-0,6] Mau, mas aceitável 

<0,5 Inaceitável 

Fonte: Bispo & Marôco (2005) 
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Em relação ao teste de Bartlett, permite verificar se a matriz de correlações é uma matriz de 

identidade e, caso o valor da significância (p) seja superior a 0,05 quer dizer que os fatores não podem 

ser extraídos da matriz, deduzindo-se uma não correlação entre variáveis (Martinez, 2008), ou seja, 

“H0: Π=І vs. Π≠І” (Maroco, 2007, p. 390). 

Assim, e como se pode observar na Tabela 74, a medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 

amostragem apresenta um valor igual a 0,751, o que pela recomendação relativa à análise fatorial 

(Bispo & Marôco, 2005) é média. No que concerne o teste de esfericidade de Bartlett, este apresenta 

um nível de significância (986,332; p<0,01), o que nos leva a rejeitar a hipótese nula, concluindo que 

as variáveis estão correlacionadas significativamente. 

 

Tabela 74. Teste de KMO e Bartlett 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem 0,751 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 986,332 

Gl 210 

Sig. 0,000 

 

Na Tabela 75 podemos observar os valores próprios para cada fator, extraídos através do 

método de análise de componentes principais e a percentagem de variância explicada. De acordo com 

a regra de retenção dos fatores com valores próprios superiores a 1, foram retidos 5 fatores, que 

explicam 65% da variabilidade total (Pallant, 2010).  
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Tabela 75. Variância total explicada 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao 
quadrado 

Somas de rotação de 
carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

Total 
% de 

variância 
% cumulativa 

1 5,264 25,065 25,065 5,264 25,065 25,065 3,417 16,271 16,271 

2 2,887 13,749 38,814 2,887 13,749 38,814 3,318 15,801 32,073 

3 2,363 11,251 50,065 2,363 11,251 50,065 2,641 12,579 44,651 

4 2,016 9,598 59,663 2,016 9,598 59,663 2,235 10,642 55,294 

5 1,208 5,752 65,416 1,208 5,752 65,416 2,126 10,122 65,416 

6 0,861 4,101 69,517             

7 0,755 3,595 73,112             

8 0,710 3,380 76,492             

9 0,655 3,119 79,611             

10 0,589 2,803 82,415             

11 0,544 2,589 85,003             

12 0,523 2,490 87,493             

13 0,496 2,360 89,853             

14 0,419 1,994 91,848             

15 0,392 1,867 93,715             

16 0,320 1,523 95,238             

17 0,251 1,196 96,434             

18 0,237 1,128 97,562             

19 0,210 1,000 98,561             

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

De acordo com a regra do eigenvalue (autovalor) superior a 1, ou também apelidado de 

critério de Kaiser (Maroco, 2007; Pallant, 2010) os componentes do capital empreendedor são 

explicados por cinco fatores latentes. Na tabela 76, resumem-se os pesos fatoriais de cada item em 

cada um dos cinco fatores. 

Podemos assim mencionar que do conjunto de variáveis iniciais (19) que se supunha 

constituir o capital do empreendedor, algumas foram excluídas, após uma análise fatorial exploratória 

com extração de fatores pelo método dos componentes principais seguida de uma rotação ortogonal 

Varimax (Maroco, 2007), por apresentarem coeficientes de correlação muito baixos 
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Tabela 76. Matriz de componente rotativa e comunalidades 

 

 Componente CE  

  
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Comunalidades 

G1_1_recursosfinanceiros 0,133 -0,046 0,824 0,207 -0,122 0,757 

G1_2_Subsidios_ApoiosGoverno 0,038 -0,006 0,745 0,108 -0,035 0,569 

G1_3_Fundos_Capital_Proprio 0,225 0,051 0,772 0,108 -0,097 0,671 

G2_4_Formacao_Especializada -0,107 0,150 -0,116 -0,099 0,750 0,620 

G2_5_Formacao_Tecnica 0,143 0,098 -0,045 0,041 0,789 0,657 

G2_6_Trabalhadores_Licenciados 0,060 -0,106 -0,061 0,141 0,779 0,646 

G3_6_Relaç_Dispersa 0,588 0,303 0,345 0,112 -0,025 0,570 

G3_7_Valores_Comuns 0,644 0,242 0,300 0,065 0,042 0,570 

G3_9_Postura_Resp_Confianç 0,570 0,547 -0,152 0,112 -0,151 0,683 

G3_10_Confian_Rede_Relaç 0,709 0,063 0,014 0,087 0,104 0,525 

G3_12_Parceiros_Diretos 0,777 0,009 0,133 -0,049 -0,017 0,624 

G4_2_Respon_Soc 0,332 0,563 0,070 0,156 -0,006 0,457 

G4_3_Membros_Org -0,034 0,737 0,294 -0,069 0,313 0,734 

G4_4_Particip_Associaç 0,017 0,817 -0,040 0,208 0,139 0,732 

G4_5_Encorajar_Particip 0,187 0,798 -0,165 -0,016 0,064 0,703 

G4_7_Reconhecim_Social 0,063 0,705 0,086 0,359 -0,264 0,707 

G5_1_Acesso_Juridico 0,005 0,194 0,176 0,868 -0,054 0,825 

G5_2_Acesso_Bancos 0,020 0,086 0,521 0,738 -0,019 0,823 

G5_3_Infraestrut_Fisicas 0,126 0,138 0,059 0,773 0,163 0,663 

Método de Extração: análise de Componente Principal.  
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.   
a. Rotação convergida em 7 iterações. 

 

 

A Tabela 76 apresenta os pesos fatoriais de cada item nos cinco fatores retidos e apresentam-

se os itens com pesos fatoriais superiores a 0,5 em valor absoluto. O primeiro fator, apresenta pesos 

fatoriais mais elevados nos itens G3_6, G3_7, G3_9, G3_10 e G3_12 e explica 25% da variância total. 

Subjacente a estes itens está o capital social. O segundo fator, expõe como pesos fatoriais mais 

elevados os itens G4_2, G4_3, G4_4, G4_5 e G4_7 e explica 14% da variância total. Inerente a estes 

itens está o capital cultural. O terceiro fator, apresenta pesos fatoriais mais elevados no item G1_1, 

G1_2 e G1_3 e explica 11% da variância total. O tipo de capital  que estes itens representam é o 

capital financeiro. O quarto fator, demonstra pesos fatoriais mais elevados nos itens G5_1, G5_2 e 

G5_3 e explica 10% da variância total. Subjacente a estes itens encontra-se o capital construído. O 

quinto e último fator, indica como pesos fatoriais mais elevados os itens G2_4, G2_5 e G2_6 e explica 

6% da variância total. O tipo de capital que estes itens representam é o capital humano.  
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Adicionalmente, todas as comunalidades, expostas na Tabela 76 (que nos dá a informação 

do valor da variância explicada por cada item)  apresentam valores superiores a 0,3 (Pallant, 2010). Por 

outras palavras, pode-se referir que, a título de exemplo, os fatores retidos explicam 76% da variância 

de G1_1_recursos financeiros, 62% da variância de G2_4_Formacao_Especializada, e por aí adiante. 

Pelo que podemos referir que as todas comunalidades descritas na Tabela 80 apresentam valores 

elevados, o que demonstra que os cinco fatores retidos são apropriados para descrever a estrutura 

relacional latente do capital empreendedor.  

 

5.1.7.1. A análise de consistência interna 

Por forma a se aperfeiçoar a escala recorreu-se a uma análise de consistência interna através 

do coeficiente de fiabilidade. Assim, um dos métodos existentes mais comum e que nos fornece 

estimativas do grau de consistência de uma medida é o índice de Cronbach (Maroco & Marques, 2006). 

Este método testa a estabilidade e a consistência interna dos grupos de variáveis/itens que constituem 

o questionário. Varia entre zero e um, sendo a consistência interna caracterizada como sugere a Tabela 

77. 

 

Tabela 77. Alpha de Cronbach e consistência interna 

Alpha de Cronbach Consistência interna 

]0,9 - 10,0] Muito boa 

]0,8-0,9] Boa 

]0,7-0-8] Razoável 

]0,6-0,7] Fraca 

<0,6 Inadmissível 

Fonte: Pestana & Gageiro (2014) 

 

Numa fase inicial, estimou-se a consistência interna das novas dimensões através dos itens 

que as compõem. Tal como se pode observar na Tabela 78, todos os fatores retidos apresentam um 

índice de consistência interna superior a 0,7, logo, poder-se-á referir que é considerado razoável.  
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Tabela 78. Alpha Cronbach dos fatores retidos pela Análise Fatorial 

Fatores retidos da AF Alpha de Cronbach N de itens 

Capital cultural 0,814 5 

Capital social 0,827 5 

Capital financeiro 0,793 3 

Capita construído 0,813 3 

Capital humano 0,703 3 

 

Estas novas variáveis, apresentam consistência interna razoável (ver Tabela 78). Perante o 

exposto, procedemos à criação de 5 índices dos fatores retidos pelo método de Análise Fatorial (ver 

Tabela 79). 

 

Tabela 79. Novas variáveis (Índices) com base na AF 

Índices  Itens que compõem 

Capital Financeiro_Fat Da G1_1 à G1_3 

Capital Humano_Fat Da G2_4 à G2_6  

Capital Social_Fat Da G3_6 à G3_10 

Capital Cultural_Fat Da G4_2 à G4_5 + G4_7 

Capital Construído_Fat Da G5_1 à G5_3 

 

 

No que concerne à consistência interna destes fatores e da variável agrupada de 

desempenho organizacional (obtida através da média dos itens que a compõe), configura-se 

igualmente existir consistência considerada fraca, mas admissível (ver Tabela 80). 

 

Tabela 80. Alpha de Cronbach da nova escala 

Alpha de 
Cronbach 

Alpha de Cronbach com base 
em itens padronizados 

N de 
itens 

0,687 0,688 6 
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5.1.8. Correlação das novas dimensões de CE e o desempenho organizacional: 

análise multivariada 

Ao correlacionarmos as novas dimensões (fatores) do capital empreendedor com o 

desempenho organizacional verifica-se que existe uma correlação estatisticamente significativa e 

positiva entre o desempenho global e todos os fatores do modelo do capital empreendedor, conforme 

podemos aferir através dos valores a negrito, na Tabela 81. 

 

Tabela 81. Correlações das novas dimensões fatorizadas do CE com o desempenho organizacional 

Correlação de 
Pearson 

Capital 
Financeiro_Fat 

Capital 
Humano_Fat 

Capital 
Social_Fat 

Capital 
Cultural_Fat 

Capital 
Construído_Fat 

Desempenho 

Capital Financeiro_Fat 1           

Capital Humano_Fat -0,142 1         

Capital Social_Fat ,286** 0,035 1       

Capital Cultural_Fat 0,111* 0,099 ,508** 1     

Capital Construído 
_Fat 

,427** 0,047 ,267** ,341** 1   

Desempenho ,427** 0,186* ,462** ,477** ,539** 1 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

N=104 

 

 

Da Tabela 81 pode-se referir que, com base no coeficiente de Correlação de Pearson (R), 

existe uma correlação significativa e positiva entre o desempenho organizacional e os vários 

componentes de capital empreendedor. Destaca-se deste teste a intensidade da relação entre o 

capital construído e o desempenho organizacional (R=0,539; p<0,01), a correlação entre o capital 

cultural e o desempenho organizacional (R=0,477; p<0,01), do capital social com o desempenho 

organizacional (R=0,462; p<0,01), bem como a do capital financeiro e o desempenho organizacional 

(R=0,427; p<0,01). Com um valor mais reduzido (mas positivo) encontra-se a relação entre o capital 

humano e o desempenho organizacional (R=0,186; p<0,05).  

Em conclusão, e de uma forma geral, a relação entre as variáveis é positiva, o que indica que 

existe um aumento no valor de uma variável quando a outra também aumenta.  
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5.1.8.1. Normalidade dos fatores de CE 

Para aferir a normalidade de distribuição dos fatores de capital empreendedor utilizamos o 

teste Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Assim, o nível de significância é inferior ao valor de 

referência (p<0,05) exceto para o caso da variável capital construído (ver Tabela 82). Neste sentido, 

rejeitou-se a hipótese de normalidade de distribuição das variáveis para a maioria das variáveis, à 

exceção de uma.  

 

Tabela 82. Teste de Normalidade da nova escala 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

Capital Financeiro_Fat 0,102 104 0,010 0,975 104 0,043 

Capital Humano_Fat 0,118 104 0,001 0,943 104 0,000 

Capital Social_Fat 0,116 104 0,002 0,941 104 0,000 

Capital Cultural_Fat 0,118 104 0,001 0,943 104 0,000 

Capital Construído _Fat 0,093 104 0,026 0,985 104 0,289 

Desempenho 0,100 104 0,013 0,973 104 0,034 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

Apesar de rejeitarmos a hipótese nula, pode-se concluir que existe variabilidade na resposta 

dos inquiridos e que as suas respostas “não provêm de uma população com uma distribuição específica 

F0 (X)”(Maroco, 2007, p. 134).  

Por forma a aprofundar a normalidade de distribuição, o Gráfico 12 apresenta o histograma 

de resíduos estandardizados da variável dependente (desempenho organizacional). Constata-se com 

base na leitura deste Gráfico que esta variável apresenta uma curva de distribuição aproximadamente 

à normal. 

 

 

 

 

 



161 
 

Gráfico 12. Histograma de resíduos estandardizados da variável dependente 

 

 

O Gráfico 13 apresenta o gráfico de regressão de resíduos padronizados, que não nos dá 

qualquer indicação que contrarie o pressuposto da normalidade dos resíduos. Conforme se pode 

verificar as observações encontram-se muito próximas da linha diagonal, o que reitera que a variável 

dependente não apresenta grandes desvios em relação à normalidade. Refere-se assim que existe uma 

relação linear. 

 

Gráfico 13. Regressão de resíduos padronizados da variável dependente 
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É de esperar que os resíduos apresentem uma distribuição aproximadamente retangular, 

estando a maioria dos scores concentrados no centro (zero point). Tal como se demonstra no Gráfico 

14, relativamente à dispersão dos resíduos em função dos valores preditos estandardizados mostra-se 

bastante aleatório. 

 

Gráfico 14. Gráfico de dispersão da variável dependente 

 

 

Desta forma, face ao exposto anteriormente, pode-se concluir que a variável do desempenho 

organizacional apresenta uma distribuição satisfatoriamente normal. 

 

5.1.9. Regressão linear: análise multivariada 

A regressão linear foi utilizada para detetar a influência das variáveis independentes, neste 

caso as dimensões do capital empreendedor, no desempenho global organizacional, isto é, em que 

medida os conjuntos de variáveis (modelo) explicam a variação da variável dependente. 

A Tabela 83 apresenta o modelo sumário da regressão. O procedimento de seleção das 

variáveis usado foi o método hierárquico, em que se introduziu modelo a modelo. O primeiro modelo 

é composto pelas variáveis de controlo; o segundo modelo é constituído pelos componentes de capital 

empreendedor e as variáveis de controlo; o terceiro modelo é formado só pelas variáveis de capital 

empreendedor.  
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Tabela 83. Modelo Sumário da Regressão 

Resumo do modelod 

Modelo R 
R 

quadrado 

R 
quadrado 
ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 

Durbin-
Watson 

Mudança 
de R 

quadrado 

Mudança 
F 

gl1 gl2 
Sig. 

Mudança 
F 

1 ,148a 0,022 -0,007 1,14210 0,022 0,751 3 100 0,524 1,844 

2 ,710b 0,504 0,463 0,83427 0,504 12,079 8 95 0,000 2,066 

3 ,704c 0,496 0,470 0,82856 0,496 19,257 5 98 0,000 2,055 

a.        Preditores: (Constante), Sector de Atividade, Número de Funcionários, Novos produtos 

b.        Preditores: (Constante), Sector de Atividade, Nr. de Funcionários, Nr. novos produtos, Capital Construído, Capital Financeiro, Capital 
Cultural, Capital Humano, Capital Social 

c.        Preditores: (Constante), Capital Construído, Capital Financeiro, Capital Cultural, Capital Humano, Capital Social 

d. Variável Dependente: Desempenho 

   

   

  

Observa-se, na Tabela 83, o coeficiente de correlação (R) e o coeficiente de correlação ao 

quadrado (R2) referente à relação entre o conjunto das variáveis independentes (capital construído, 

capital humano, capital social, capital financeiro e capital cultural) e a variável dependente 

(desempenho organizacional).  

Pelo valor de R e de R2 fica demonstrada, de forma considerável, a relação entre as variáveis. 

Constata-se que do modelo 1 (que inclui apenas as variáveis de controlo) para o modelo 2 (dimensões 

do capital empreendedor e variáveis de controlo) há um melhoramento significativo no ajustamento 

do modelo (R2= 0,46; p<0,01) e, quando comparado com o modelo 3 (unicamente as dimensões do 

capital empreendedor), o ajustamento é ainda mais significativo (R2= 0,50; p<0,01). Ou seja, no 

primeiro modelo o valor de R2 é de 0,03, o que significa que o número de funcionários, o número de 

novos produtos/serviços e a tipologia da indústria criativa têm uma explicação de apenas 3% na 

variação do desempenho. O modelo 2 compreende as variáveis de controlo e as variáveis 

independentes, sendo estas as dimensões de capital empreendedor, e explicam 50% da variação do 

desempenho organizacional. Contudo, no modelo 3, ao isolarmos as dimensões do capital 

empreendedor, ou seja, as variáveis independentes sem as preditoras, estas explicam igualmente 50% 

da variância do desempenho. O que significa por um lado que, 50% da variabilidade total na variável 

dependente é explicada no modelo 2 e 3 de regressão linear; por outro lado, que o valor de R2 sendo 

diferente de zero (R2≠0) demonstra que existe uma relação significativa entre as variáveis 

independente e dependentes (Akhtar, Raees, & Salaria, 2011; Bryant & Yarnold, 1995; Maroco, 2007). 

Esta variabilidade pode ser analisada através da mudança do valor de F. Enquanto que no modelo 2 se 
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observa um F=12,079 para um nível de significância de 0,01, no modelo 3 a mudança de F=19,257; 

p<0.01 (ver Tabela 88). Para aferir a multicolinearidade solicitou-se o teste Durbin-Watson (D-W) que 

ilustra o pressuposto de independência dos resíduos. Pelos valores de referência (d≈2,0), assume-se 

que o valor D-W apresentado na Tabela 87, no modelo 3 é aceitável (D-W=2,055) (Maroco, 2007). 

A Tabela 84 apresenta a soma dos quadrados da regressão, os resíduos e o teste F.  

 

Tabela 84. ANOVA 

ANOVAa 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
gl 

Quadrado 
Médio 

F Sig. 

1 

Regressão 2,940 3 0,980 0,751 ,524b 

Resíduo 130,439 100 1,304 
 

  

Total 133,378 103       

2 

Regressão 67,258 8 8,407 12,079 ,000c 

Resíduo 66,120 95 0,696 
 

  

Total 133,378 103 
  

  

3 

Regressão 66,101 5 13,220 19,257 ,000d 

Resíduo 67,278 98 0,687 
 

  

Total 133,378 103       

a. Variável Dependente: Desempenho 

b.        Preditores: (Constante), Sector de Atividade, Nr. de Funcionários, Nr. novos produtos 
c.        Preditores: (Constante), Sector de Atividade, Nr. de Funcionários, Nr. novos produtos, 
Capital Construído, Capital Financeiro, Capital Cultural, Capital Humano, Capital Social 

c.        Preditores: (Constante), Capital Construído, Capital Financeiro, Capital Cultural, Capital 
Humano, Capital Social 

 

 

Conforme se pode constatar o modelo 1 não é significativo, no entanto, o modelo 2 (F=12,1; 

p< 0.01) e o modelo 3 (F=19,2; p< 0.01) já são estatisticamente significativos (ver Tabela 84). Isto 

significa que o modelo 2 melhora significativamente a previsão da variável do desempenho 

organizacional por comparação com o modelo 1, e o modelo 3 apresenta ainda mais melhoria 

comparativamente ao modelo anterior, quando retiradas as variáveis de controlo. Deste modo, 

conclui-se que o modelo 3 é o ajustamento mais indicado e que melhor explica a variação da variável 

do desempenho organizacional das indústrias empresas criativas 

A Tabela 85 ilustra os coeficientes não padronizados e os coeficientes padronizados, bem 

como os valores do teste estatístico que lhe estão associados. Os valores de Beta (β) traduzem a 
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relação entre a variável dependente e as diferentes variáveis independentes, também designadas por 

preditores. Se o valor de β (beta) é positivo significa que existe uma relação positiva entre o respetivo 

preditor e a variável dependente (desempenho). Refira-se também que cada β está associado a um 

valor de t-statistic (t) que por sua vez está associado a um nível de significância. Quando este é inferior 

a 0,05 significa que a variável (ou o preditor) tem um impacto significativo na variável dependente 

(desempenho organizacional). Quanto maior o valor de t, menor será o seu nível de significância e, 

deste modo, maior será o seu contributo na variável dependente. 

 

Tabela 85. Coeficientes Padronizados 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Desvio 
padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 

(Constante) 4,036 0,425   9,506 0,000     

Nr. de Funcionários 0,108 0,127 0,085 0,854 0,395 0,991 1,009 

Nr. Produtos 0,175 0,149 0,118 1,175 0,243 0,977 1,024 

Setor Atividade 0,039 0,123 0,032 0,320 0,750 0,977 1,024 

2 

(Constante) -0,709 0,642   -1,105 0,272     

Nr. de Funcionários 0,074 0,096 0,058 0,776 0,440 0,925 1,081 

Nr. Produtos 0,075 0,118 0,050 0,636 0,526 0,835 1,197 

Setor Atividade 0,083 0,094 0,067 0,881 0,381 0,894 1,119 

Capital Financeiro 0,268 0,098 0,245 2,729 0,008 0,645 1,550 

Capital Humano 0,188 0,099 0,174 1,890 0,062 0,617 1,622 

Capital Social 0,231 0,087 0,235 2,665 0,009 0,671 1,491 

Capital Cultural 0,265 0,074 0,310 3,564 0,001 0,689 1,452 

Capital Construído 0,159 0,076 0,157 2,079 0,040 0,912 1,097 

3 

(Constante) -0,430 0,596   -0,721 0,473     

Capital Financeiro 0,255 0,095 0,234 2,693 0,008 0,683 1,463 

Capital Humano 0,204 0,093 0,189 2,192 0,031 0,692 1,445 

Capital Social 0,245 0,082 0,249 2,991 0,004 0,741 1,349 

Capital Cultural 0,253 0,072 0,296 3,521 0,001 0,726 1,377 

Capital Construído 0,176 0,074 0,175 2,381 0,019 0,956 1,046 

 

Tendo por base a Tabela 85, é possível observar que no Modelo 1 nenhuma das variáveis de 

controlo (número de funcionários, número de desenvolvimento de novos produtos e serviços e sector 

de atividade) apresentam resultados significativos, ou seja, nenhuma das variáveis tem um impacto 
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positivo no desempenho global das empresas criativas (p>0.05). Da mesma forma, o Modelo 2 

demonstra que a conjugação das variáveis preditoras com as variáveis independentes não apresentou 

resultados significativos, pelo que se reitera que este modelo não tem impacto positivo no 

desempenho global das indústrias criativas. 

No entanto, ao considerarmos o modelo 3, referente ao impacto dos cinco componentes de 

capital empreendedor na variável dependente (desempenho organizacional) pode-se concluir que 

todos têm um impacto positivo e significativo ao nível do desempenho global das empresas criativas. 

O que é possível afirmar que os resultados deste estudo indicam por ordem decrescente de 

importância que: o capital cultural (β=0,296; p<0,01), o capital social (β=0,249; p<0,01), o capital 

financeiro (β=0,234; p<0,01), o capital humano (β=0,189; p<0,01) e o capital construído (β=0,175; 

p<0,01), têm um efeito explicativo positivo e significativo no desempenho global das indústrias 

criativas da região Norte de Portugal. 

Face aos resultados obtidos através dos coeficientes padronizados, relativamente à relação 

entre as dimensões constituintes do modelo de capital empreendedor e o desempenho organizacional, 

e se os aplicarmos no modelo operacional proposto no Capítulo III da presente investigação, conclui-

se que existe relação linear significativa e positiva entre as variáveis componentes de capital 

empreendedor e o desempenho organizacional (ver Figura 5). 

 

Figura 5. Regressão Múltipla aplicada ao Modelo Operacional de investigação 
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Em forma de conclusão, corrobora-se as cinco hipóteses do estudo relativas às dimensões do 

capital empreendedor e o seu impacto no desempenho organizacional das indústrias criativas da 

região Norte de Portugal. Contudo, no que se refere às variáveis de controlo infere-se, no presente 

estudo, que não apresentam um efeito explicativo no impacto entre o capital empreendedor e o 

desempenho organizacional.  

Na Tabela 86, ilustra-se uma síntese das hipóteses e das variáveis de controlo em estudo e o 

seu respetivo resultado. 

 

Tabela 86. Síntese das hipóteses e das variáveis de controlo do estudo e seu resultado 

Hipótese do estudo Suportada? 

H1 

Existe a perceção de que o componente capital humano tem um impacto 

positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região 

Norte de Portugal. 
Sim 

H2 

Existe a perceção de que o componente capital humano tem um impacto 

positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região 

Norte de Portugal. 
Sim 

H3 

Existe a perceção de que o componente capital social tem um impacto 

positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região 

Norte de Portugal. 
Sim 

H4 

Existe a perceção de que o componente capital cultural tem um impacto 

positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região 

Norte de Portugal. 
Sim 

H5 

Existe a perceção de que o componente capital construído tem um impacto 

positivo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região 

Norte de Portugal 
Sim 

Variáveis de controlo 

VC1 

A tipologia de indústrias criativas tem um efeito explicativo na relação entre 

os componentes de capital empreendedor e o desempenho das indústrias 

criativas 
Não 

VC2 

O número de funcionários tem um efeito explicativo na relação entre os 

componentes de capital empreendedor e o desempenho das indústrias 

criativas 
Não 

VC3 

O número de novos produtos/serviços lançados anualmente tem um efeito 

explicativo na relação entre os componentes de capital empreendedor e o 

desempenho das indústrias criativas 
Não 
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CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES, 

LIMITAÇÕES E FUTURAS LINHAS 

DE INVESTIGAÇÃO 
Esta parte final deste trabalho tem como objetivo destacar e discutir os resultados mais 

importantes da pesquisa, comparando-os e integrando-os com a literatura existente, com o propósito 

de obter uma visão geral, mais ampla e clara, da nossa investigação. 

Esta parte também detalha as contribuições do estudo, para a teoria e para a prática, para o 

empreendedorismo e para a formulação de políticas regionais. Como qualquer outro estudo, o nosso 

também não é de livre de limitações. Portanto, as principais limitações são destacadas e caminhos 

para futuras pesquisas são apresentados. 

 

 

VI. 
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6.1. Conclusões gerais da investigação 

Sendo o empreendedorismo um conceito socialmente construído (Shaw, 2013; Warnecke, 

2013), o contexto onde ele ocorre assume particular importância (Levie et al., 2014; Welter, 2011) 

apresentando inúmeros desafios e oportunidades (Cabrita et al., 2015; Urbano & Alvarez, 2013). Shaw 

(2013) refere que o contexto contém todos os recursos necessários que suportam o 

empreendedorismo e que os empreendedores necessitam de se envolver e usar eficazmente estes 

mesmos recursos. O capital empreendedor emerge assim, do reconhecimento de que os negócios 

empresariais se baseiam na disponibilidade e acesso a recursos tangíveis (ou seja, financeiros) e 

intangíveis (ou seja, não-financeiros) (Erikson, 2002; Lam, Shaw, & Carter, 2007; Morris & Sexton, 

1996). Segundo Davidsson & Honig (2003) e Jiao & Robinson (2011) a quantidade e a variedade de 

capital, disponíveis e detidas pelos empreendedores, podem impactar significativamente na 

experiência de criação das iniciativas bem como, no desempenho das empresas/negócios 

empreendedores. 

O conceito de capital empreendedor introduzido por Audretsch & Keilbach (2004) é definido 

como um fator de produção independente e contextualizado que compreende os aspetos formais e 

informais envolventes a uma determinada região que conduzem à criação de novas empresas. Os 

autores defendem que o capital empreendedor compreende a existência de fatores regionais, ou 

contextuais de produção, que atraem os indivíduos dispostos a correr o risco de iniciar um novo 

negócio para em seguida o expandirem com a inclusão de outros fatores resultantes das suas 

interações sociais (Audretsch & Keilbach, 2004; Audretsch & Monsen, 2007; Audretsch et al., 2006).  

Importa mencionar que apesar do conceito de capital empreendedor emergir num contexto 

de desenvolvimento regional e crescimento económico, os estudos empíricos têm sido escassos 

(Audretsch et al., 2008; Audretsch & Keilbach, 2004a; Urbano & Aparicio, 2015). Várias são as 

limitações ou desafios, elencados por diversos autores no que concerne ao capital empreendedor. 

Entre elas destacam-se a operacionalização do conceito de capital empreendedor, ou seja, a utilização 

de indicadores de medida que reflitam ou manifestem corretamente o conceito (Audretsch & Keilbach, 

2004a; Guerra, 2007a; Urbano & Aparicio, 2015). De igual modo, ainda está por compreender a análise 

do capital empreendedor em regiões de desenvolvimento assimétricas e qual o seu impacto no 

desempenho das organizações, nomeadamente nas pequenas e médias empresas (Boente et al., 2008; 

Urbano & Alvarez, 2013; Urbano & Aparicio, 2015).  
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Perante o exposto, consideramos como pertinente estudar o impacto do capital do 

empreendedorismo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de 

Portugal. Com este propósito foi determinado para a presente investigação, a procura de evidência 

teórica e empírica para responder a duas questões de investigação, sendo a primeira a seguinte: 

Questão de Investigação 1: Quais os componentes relevantes para a definição do conceito de capital 

empreendedor? 

Esta primeira questão de investigação teve como propósito a identificação e exploração 

empírica dos componentes relevantes para a definição do conceito de capital empreendedor. Neste 

sentido todo o trabalho empírico relacionado com esta primeira questão de investigação, é 

desenvolvido e sustentado através de uma revisão sistemática da literatura e pela informação 

qualitativa obtida pela realização de9 entrevistas exploratórias. Assim, procurou-se identificar os 

diferentes tipos de capital necessários ao constructo de capital empreendedor.  O resultado deste 

processo de análise permitiu identificar o capital do empreendedorismo como sendo composto por 5 

componentes e 18 subcomponentes.  

 

Componentes de CE Número de sub-componentes 

identificados 

Capital financeiro 2 subcomponentes 

Capital humano 5 subcomponentes 

Capital social 7 subcomponentes 

Capital cultural 3 subcomponentes 

Capital construído 1 subcomponente 

 

Após esta síntese sobre a análise dos resultados teóricos e empíricos que permitem 

responder à primeira questão de investigação, cuja temática está relacionada com os componentes do 

capital empreendedor, houve a necessidade de se investigar em que medida os componentes do 

capital empreendedor e o desempenho organizacional diferem por categoria no âmbito das indústrias 

criativas. 

Neste sentido, e com o objetivo de explorar os aspetos distintivos dos componentes de 

capital empreendedor nas diferentes categorias de indústrias criativas, importa referir que as 
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perceções dos inquiridos, ou seja, dos indivíduos que exercem a sua atividade numa indústria criativa, 

não variam face à categoria de indústria criativa. De uma forma geral, no que respeita ao componente 

do capital financeiro, os inquiridos percecionam que a atividade empreendedora da sua empresa 

contribui para o desenvolvimento económico regional e destacam a preferência no acesso a fontes 

informais de crédito em detrimento das fontes formais. Tais evidências são consistentes com a 

literatura que refere que o empreendedorismo impacta no  desenvolvimento económico e social 

(Baumol, 1968; Bruyat & Julien, 2001; Holmes & Schmitz, 1990; Landström, 2007; Morrison, 2006) e 

que, primeiramente, os empreendedores utilizam quase sempre financiamento através de fontes 

informais dada a dificuldade de acesso proporcional com as suas ambições de crescimento (Bowen & 

Clercq, 2008). Contudo, os indivíduos do estudo percecionam que os fundos de financiamento de 

capital próprio não são suficientes para a criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 

novos mercados. Ora, segundo Davidsson & Honig (2003) e Jiao & Robinson (2011), a disponibilidade 

e acesso a recursos tangíveis pode impactar significativamente a experiência de criação das iniciativas 

bem como o desempenho das mesmas. 

Os indivíduos percecionam, no que concerne ao componente do capital humano, que as 

indústrias criativas necessitam de formação especializada e que existem indústrias criativas com 

elevados valores e atitudes que são consideradas boas empresas para trabalhar. Apontam os 

respondentes ainda que, o sistema de educação, permitido pelas escolas e universidades, não assegura 

uma adequada preparação para a criação e desenvolvimento do empreendedorismo neste tipo de 

indústrias. Sendo o capital humano constituído por um stock de conhecimentos (tácitos e explícitos) e 

competências (cognitivas, técnicas e não cognitivas), os resultados deste estudo corroboram a 

contribuição deste componente para o sucesso do empreendedorismo (Camfield, 2015; Marvel et al., 

2014; Subramaniam & Venkatraman, 2001).  

Os inquiridos da presente investigação acreditam nas suas redes de inter-relações e referem 

que têm muitos parceiros diretos com os quais colaboram. Segundo vários autores, o capital social 

refere-se às normas e às relações que promovem confiança e reciprocidade (Filieri et al., 2014; Pérez-

Luño et al., 2011). Os respondentes indicam, no que respeita ao componente capital social que, as 

empresas criativas não têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições financeiras). Os 

inquiridos expõem ainda, a falta de proximidade relacional entre o setor das indústrias criativas e as 

instituições públicas. Tais resultados, podem não só comprometer o “capital da coletividade” 

(Bourdieu, 1986b, p. 249), como  podem também surgir como entrave “no acesso ao crédito”  

(Nahapiet & Ghoshal, 1998, p. 243). 
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Conforme menciona Bourdieu (1986b)  o capital cultural pode funcionar como mecanismo 

de diferenciação. De encontro com os resultados do presente estudo quanto ao capital cultural, os 

respondentes percecionam que estão constantemente atentos à criatividade e inovação e que as 

empresas criativas são reconhecidas socialmente. Contudo, percecionam negativamente que começar 

um novo negócio é algo socialmente aceitável. O capital cultural refere-se ao capital individual obtido 

através do processo de socialização e que se encontra ligado à criatividade, à propriedade individual, 

aos métodos de produção e ao uso do valor (Bourdieu, 1986b; Saraceno, 2014).  

Relativamente ao componente do capital construído, os inquiridos das três categorias 

(expressão criativa, aplicação criativa e tecnologia criativa) de indústrias criativas, mencionam que as 

estruturas físicas existentes asseguram uma boa base para novos negócios e referem a existência de 

bons serviços jurídicos e contabilísticos. Em contrapartida, referem não ser fácil para as empresas ter 

acesso a bons serviços bancários, nomeadamente taxas de juro competitivas. Os resultados desta 

investigação, no que respeita ao capital construído, sustentam os argumentos de vários autores que 

analisam este tipo de capital como vital para processo de empreendedorismo quando construído e 

utilizado pelo indivíduo para apoiá-lo nas suas atividades económicas (Flora & Flora, 2013; Kline et al., 

2018; Stringfellow & Shaw, 2009).  

Como referido anteriormente, houve a necessidade de analisar em que medida o 

desempenho organizacional difere por categoria no âmbito das indústrias criativas. Assim, ao 

comparar os resultados das diferentes categorias das indústrias criativas com cada um dos itens da 

variável do desempenho organizacional, verifica-se que as três categorias de indústrias criativas 

aferem que, aquando a criação de um novo produto/serviço, têm sempre presente as necessidades e 

expectativas do cliente, bem como o desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da 

média do setor. Se analisarmos, por categoria de indústria criativa, em que medida o desempenho 

organizacional difere, examina-se que os inquiridos das tipologias da aplicação criativa e da expressão 

criativa percecionam que têm sempre presente as necessidades e expectativas do cliente e o 

desenvolvimento dos seus produtos/serviços está acima da média do setor. No que concerne à 

tipologia da tecnologia criativa os respondentes aludem, por semelhança às duas tipologias 

mencionadas anteriormente que, têm sempre presente as necessidades e expectativas do cliente, 

contudo referem que as atividades principais (core business) permitem gerar equilíbrio financeiro. Os 

resultados deste estudo corroboram a natureza multidimensional do conceito de desempenho 

organizacional (Lumpkin & Dess, 1996). Ou seja, os inquiridos apresentam, como médias mais 

elevadas, a combinação de medidas financeiras e não financeiras na avaliação do desempenho das 
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suas indústrias criativas. As medidas financeiras de desempenho podem incluir o crescimento das 

vendas, a eficiência, o equilíbrio financeiro, e os resultados líquidos (Dess & Robinson, 1984; Fatoki, 

2011; Lumpkin & Dess, 1996; Stede et al., 2006; Zahra, 1993). Por seu turno, as medidas não financeiras 

podem refletir as capacidades imperativas para o sucesso da empresa no ambiente competitivo atual 

(por exemplo, objetivos da empresa, satisfação do cliente, inovação, qualidade do serviço/produto, 

imagem social e prestígio, reputação, eficiência do processo e desempenho do funcionário) 

(Bangchokdee et al., 2013; Dess & Robinson, 1984; Hoque, 2005; Ittner et al., 1997; Lumpkin & Dess, 

1996). O equilíbrio entre o uso de medidas financeiras e não financeiras para avaliar o desempenho, é 

apontado por Wiklund (1999) como a forma mais proporcional de fornecer uma descrição 

enriquecedora do desempenho atual das empresas. 

Após a análise dos resultados empíricos que permitem responder à primeira questão de 

investigação, a qual versa sobre a exploração empírica dos componentes relevantes para a definição 

do conceito de capital empreendedor, apresenta-se a síntese dos resultados obtidos, relacionados com 

a segunda e última questão de investigação. Esta questão aborda a influência dos componentes de 

capital do empreendedorismo no desempenho das indústrias criativas refletida na seguinte questão 

de investigação: 

Questão de investigação 2: Em que medida o capital empreendedor influencia o desempenho 

organizacional, no contexto das indústrias criativas? 

Esta segunda questão de investigação teve como propósito a compreensão do impacto dos 

diferentes componentes de capital empreendedor no desempenho das indústrias criativas. Neste 

sentido, todo o trabalho empírico, relacionado com esta segunda questão de investigação, é 

desenvolvido e sustentado através dos dados obtidos na aplicação de um questionário. Numa primeira 

versão, procedeu-se à aplicação do questionário a vinte empreendedores criativos nacionais, o que 

permitiu testar a escala de medida e garantir a validade relacionada com os critérios e com a estrutura 

do instrumento. A versão final do questionário foi aplicada a 104 inquiridos que exercem a sua 

atividade numa indústria criativa, teve como objetivo testar empiricamente o modelo concetual 

formulado. Mais especificamente, analisou-se as relações existentes entre o capital empreendedor e 

o desempenho das indústrias criativas.  

Apesar de não existirem escalas validadas e de forma conjugada, para aferir cada um dos 

componentes do capital empreendedor, houve a preocupação de recolher o máximo de itens com 

base em estudos anteriores. Estes itens foram sujeitos a um processo de depuração estatística onde 
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se filtraram aqueles que eram mais relevantes para os respondentes da amostra. Dada a limitação do 

número de casos (104) não foi possível proceder a uma análise fatorial confirmatória (AFC). No 

entanto, procedeu-se a uma análise fatorial exploratória (AFE) sendo que os itens retidos refletem de 

forma adequada a natureza de cada um dos componentes de capital empreendedor.  

Considerando os resultados obtidos nas variáveis em estudo, pode-se concluir no que 

respeita ao capital financeiro, que este se refere ao poder de compra para investir ou perseguir 

oportunidades, os empreendedores ou empresas podem aceder ao capital financeiro através de fontes 

formais e/ou fontes informais (Curtiss, 2012; Li & Ferreira, 2011). Segundo Bruno & Tyebjee (1985) e 

Cassar (2004) as decisões do uso do capital financeiro têm implicações para as operações dos negócios, 

para o desempenho das empresas, para o potencial de expansão de negócio e consequentemente, 

para o desenvolvimento das regiões onde as empresas se inserem. Assim, face ao mencionado, 

suporta-se a hipótese em estudo, ressalvando-se que, em termos médios, e de uma forma geral, no 

que concerne ao presente estudo, os empreendedores criativos, independentemente da categoria da 

indústria criativa, indicam que contribuem positivamente para o desenvolvimento económico regional. 

As suas preferências, no que concerne ao acesso a fontes de crédito, recaem sob as fontes informais 

em detrimento das fontes formais. A um nível de significância de 0,01, com o coeficiente de Correlação 

de Pearson, a intensidade da relação entre o capital financeiro e o desempenho organizacional é de 

R=0,427, pelo que se infere que existe uma relação positiva moderada entre as variáveis em estudo. 

Da mesma forma, a um nível de 99% de confiança, o capital financeiro revelou ter um efeito explicativo 

e significativo no desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal 

(β=0,234; p<0,01).   

O capital humano refere-se ao conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e 

atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir um valor 

económico. O capital humano alude assim, ao conhecimento (tácito e explícito) (Smith, 2001; 

Subramaniam & Venkatraman, 2001; Westeren, 2008) e às competências (técnicas, cognitivas e não 

cognitivas) (Camfield, 2015; Heckman, 2000) do empreendedor (Becker, 1964; Goodwin, 2003; Skuras 

et al., 2005; Unger et al., 2011) adquiridas através da aprendizagem formal e informal (Falk, 2000). 

Face ao exposto, suporta-se a hipótese em estudo, ressalvando-se que, em termos médios e de uma 

forma geral os empreendedores criativos, independentemente da categoria da indústria criativa, 

referem que necessitam de formação especializada. A um nível de significância de 0,01, com o 

coeficiente de Correlação de Pearson, a intensidade da relação entre o capital humano e o 

desempenho organizacional é de R=0,186, pelo que se infere que existe uma relação positiva 
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moderada entre as variáveis em estudo. Da mesma forma, a um nível de 99% de confiança, o capital 

humano revelou ter um efeito explicativo e significativo no desempenho organizacional das indústrias 

criativas da região Norte de Portugal (β=0,189; p<0,01).   

Enquanto que o “capital financeiro se encontra nas contas bancárias e o capital humano 

dentro das cabeças das pessoas, o capital social encontra-se na estrutura das relações sociais“ (Portes, 

1998, p. 7). O capital social refere-se assim à rede de relações e aos recursos que um indivíduo possui 

e/ou que estão disponíveis na estrutura social (Putnam, 2000). Estas redes, sejam pessoais e/ou 

profissionais geram recursos, tais como oportunidades de negócio, informação, capital financeiro, 

ideias, etc. (Muniady et al., 2015). Nahapiet & Ghoshal (1998) mencionam que o desempenho das 

organizações advém da forma como estas criam e transformam o conhecimento tácito, das suas redes 

de relações, e da partilha de significado, interpretações e sistemas. Pode-se referir que se suporta a 

hipótese em estudo, indicando que, em termos médios e de uma forma geral, no que concerne ao 

presente estudo, os empreendedores criativos, independentemente da categoria da indústria criativa, 

acreditam na sua rede de inter-relações sociais, detém uma rede de relações sociais muito dispersa 

(várias regiões ou países) e que adaptam a sua postura face às normas coletivas que caracterizam o 

setor. A um nível de significância de 0,01, com o coeficiente de Correlação de Pearson, a intensidade 

da relação entre o capital social e o desempenho organizacional é de R=0,462, pelo que se infere que 

existe uma relação positiva moderada entre as variáveis em estudo. Da mesma forma, a um nível de 

99% de confiança, o capital social revelou ter um efeito explicativo e significativo no desempenho 

organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal (β=0,249; p<0,01).   

O capital cultural refere-se ao capital individual obtido através de mecanismos socialização. 

Por outras palavras, o capital cultural é propriedade dos indivíduos localizados num contexto social 

específico (Brimi, 2005; Saraceno, 2014). Pelo facto de ser um dos tipos de capital convertível e 

transmissível (Bourdieu, 1986a; Goldthorpe, 2007), vários são os autores que concluem a relação 

positiva entre o capital cultural e o desempenho (Barrett, 2010; Paydar & Salehi, 2017; Sánchez‐

Cañizares et al., 2007). Neste sentido, suporta-se a hipótese em estudo, sendo de referir que, em 

termos médios, os empreendedores criativos, independentemente da categoria da indústria criativa, 

mencionam que estão atentos à criatividade e à inovação, têm as mesmas 

competências/conhecimentos para começar um novo negócio/projeto face às outras empresas e 

mencionam igualmente que encorajam outros empreendedores/indústrias à participação, mobilização 

e associação a eventos culturais. A um nível de significância de 0,01, com o coeficiente de Correlação 

de Pearson, a intensidade da relação entre o capital cultural e o desempenho organizacional é de 
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R=0,471, pelo que se infere que existe uma relação positiva moderada entre as variáveis em estudo. A 

um nível de 99% de confiança, o capital cultural revelou ter um efeito explicativo e significativo no 

desempenho organizacional das indústrias criativas da região Norte de Portugal (β=0,296; p<0,01).   

O capital construído é a base de apoio que facilita a atividade humana, pese embora não 

garante saúde e bem-estar económico (Tarpeh, 2017). Por outras palavras, o indivíduo pode usar o 

capital construído de formas produtiva e assim contribuir para o desenvolvimento e 

consequentemente, para a qualidade de vida local/nacional. Vários estudos apontam uma relação 

positiva entre o capital construído, o empreendedorismo e o desempenho organizacional, ou seja, 

quantas mais e melhores infraestruturas servirem as localidades maior será o impacto no desempenho 

dos empreendedores (Crowe, 2008; Goodwin, 2003; Mulder et al., 2007; Vemuri & Costanza, 2006). 

Face ao mencionado, suporta-se a hipótese em estudo, indicando que, em termos médios, os 

empreendedores criativos, independentemente da categoria da indústria criativa, partilham que, 

existem infraestruturas físicas (por ex. boas estradas, acesso livre à internet) que asseguram uma boa 

base a novos negócios e facilidade de acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos. Pode-se 

igualmente referir que, a um nível de significância de 0,01, com o coeficiente de Correlação de Pearson, 

destaca-se deste teste a intensidade da relação entre o capital construído e o desempenho 

organizacional (R=0,539; p<0,01). Da mesma forma, a um nível de 99% de confiança, o capital 

construído revelou ter um efeito explicativo e significativo no desempenho organizacional das 

indústrias criativas da região Norte de Portugal (β=0,175; p<0,01).   

De uma forma geral, neste estudo, corrobora-se as cinco hipóteses de investigação relativas 

aos componentes do capital empreendedor e o seu impacto no desempenho organizacional das 

indústrias criativas da região Norte de Portugal.  

 

6.2. Contribuições teóricas e práticas 

O estudo desenvolvido às indústrias criativas, procurou uma compreensão mais profunda 

sobre os tipos de capital empreendedor necessários para o desempenho das referidas empresas. 

Através do estudo obtivemos resultados com implicações quer do ponto de vista académico, quer do 

ponto de vista da prática. 
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6.2.1. Contributos para a teoria 

O presente trabalho constitui um contributo para o estudo das indústrias criativas e para a 

área do empreendedorismo sob múltiplas formas.  

Primeiro, na literatura existente de marketing e estratégia é evidente a importância da inter-

relação entre recursos, estratégia e desempenho (Hughes & Morgan, 2008). Da mesma forma que a 

procura da identificação de recursos, capacidades e mecanismos são elementos fundamentais para a 

melhoria do desempenho das organizações (Kamasak, 2017; Lu, Zhou, Bruton, & Li, 2010). Nesse 

sentido, a presente investigação contribui com o estudo de um possível caminho para o desempenho 

organizacional. Esta investigação, sendo edificada à luz da teoria do empreendedorismo, analisa de 

que modo um conjunto de recursos/tipos de capital contribui para o desenvolvimento do capital 

empreendedor, e de como este, através da combinação de diferentes tipos de capital/recursos pode 

melhorar o desempenho organizacional. Com base em investigações anteriores (ex. Crowe, 2008; 

Firkin, 2001; Flora & Flora, 2013; Shaw et al., 2008; Stringfellow & Shaw, 2009) foram identificados 

cinco importantes tipos de capital (contextuais e individuais), nomeadamente: o capital financeiro, o 

capital social, o capital cultural, o capital humano e o capital construído. De acordo com alguns autores 

(Audretsch & Keilbach, 2004a; Bönte et al., 2008; Erikson, 2002; Spigel, 2013), estes são os tipos de 

capital que melhor traduzem o capital empreendedor e que devem estar disponíveis, e acessíveis ao 

empreendedor. Na tentativa de sobreposição (Bourdieu, 1998) e tendo por base investigações 

anteriores, vários são os investigadores (Crowe, 2008; Hughes & Morgan, 2008; Stringfellow & Shaw, 

2009) que mencionam que mais do que a posse desses recursos é a sua combinação que promove o 

sucesso das empresas. Esta investigação reitera a importância da combinação de recursos e acrescenta 

conhecimento à literatura existente (ex. Crowe, 2008; Flora & Flora, 2013; Pret & Shaw, 2013; 

Stringfellow & Shaw, 2009) ao analisar cada tipo de capital e a sua combinação na promoção do 

sucesso das empresas. Este estudo conclui que cada tipo de capital é percecionado de forma distinta 

pelos empreendedores das indústrias criativas. Particularmente os inquiridos realçam por ordem 

decrescente, o capital cultural (�̅� = 4,77), o capital humano (�̅� = 4,62),  o capital social (�̅� = 4,57),  

o capital financeiro (�̅� = 4,26) e o capital construído (�̅� = 4,05), como os tipos de capital, que 

apresentam as médias globais mais elevadas, necessários como recursos ao capital empreendedor. 

Mais interessante do que este resultado por si, foi o que ficou evidenciado no que respeita à relação 

dos tipos de capital nas diferentes indústrias criativas. De facto, os resultados evidenciam que as 

perceções dos inquiridos, ou seja, dos indivíduos que exercem a sua atividade numa indústria criativa, 

não variam face à categoria de indústria criativa. Outro resultado importante deste estudo que 
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complementa a literatura existente sobre a relação entre o empreendedorismo e o desempenho 

(Storey, 2005; Urbano & Aparicio, 2016) é a existência de uma relação linear significativa e positiva 

entre  vários componentes de capital empreendedor e o desempenho organizacional. Por outras 

palavras, este estudo afirma, por ordem decrescente, que o capital cultural (β=0,296; p<0,01), o capital 

social (β=0,249; p<0,01), o capital financeiro (β=0,234; p<0,01), o capital humano (β=0,189; p<0,01) e 

o capital construído (β=0,175; p<0,01), têm um efeito explicativo positivo e significativo no 

desempenho global das indústrias criativas da região Norte de Portugal. 

Segundo, esta investigação vem complementar a literatura existente sobre pequenas e 

médias empresas. Por um lado, enquanto que trabalhos anteriores sobre o capital empreendedor 

evidenciam uma forte incidência em estudos sobre as start-ups (ex. Brush & Vanderwerf, 1992; 

Dimitratos, Lioukas, & Carter, 2004; Kuratko & Audretsch, 2009; Urbano & Aparicio, 2015), a presente 

investigação vem contribuir para o conhecimento das pequenas e médias empresas, mais 

concretamente das indústrias criativas (Crawford, 2016; Yu et al., 2014). De igual modo, este estudo 

demonstra que o empreendedorismo não se restringe a empresas pertencentes a indústrias 

tecnológicas (INE, 2015b; Kirner, Kinkel, & Jaeger, 2009). Empresas de setores mais tradicionais, 

contudo criativas, podem também mostrar um perfil empreendedor e as mesmas necessidades em 

termos de capital.  

Terceiro,  de destacar a contribuição do presente estudo na tentativa de operacionalizar o 

conceito de capital empreendedor especialmente, face à lacuna apresentada por diversos autores, 

quanto à utilização de indicadores de medida que reflitam ou manifestem corretamente o conceito 

(Audretsch & Keilbach, 2004a; Guerra, 2007a; Urbano & Aparicio, 2015). Através da adoção do método 

misto, ou seja, a combinação de abordagens qualitativas e quantitativas, foi possível obter  evidências 

mais abrangentes e uma melhor compreensão e aprofundamento face à complexidade do fenómeno 

em estudo (Creswell & Clark, 2007; Johnson & Onwuegbuzie, 2004).  

Por fim, outro avanço importante do presente estudo é a análise do desempenho como um 

conceito multidimensional (Dess & Robinson, 1984; Fatoki, 2011; Ittner et al., 1997; Lumpkin & Dess, 

1996; Rauch et al., 2009; Stede et al., 2006; Zahra, 1993) que pressupôs a conjugação de indicadores 

financeiros e não financeiros (Lumpkin & Dess, 1996). Embora na literatura se verifique uma elevada 

importância de estudos de desempenho não financeiro (Ittner & Larcker, 1998; Neely, 1999; Stede et 

al., 2006), a literatura é omissa em resultados empíricos no que respeita ao capital empreendedor 

(Urbano & Aparicio, 2015). Esta investigação permite constatar que as indústrias criativas defendem 

que, aquando a criação de um novo produto/serviço, têm sempre presente as necessidades e 
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expectativas do cliente. Por outro lado, de um modo geral, o desenvolvimento de novos 

produtos/serviços está acima da média do setor. Ao abordar as dimensões não financeiras do 

desempenho, esta investigação vem complementar os estudos anteriores, que se concentravam na 

análise do capital empreendedor através de medidas de desempenho exclusivamente financeiras. 

 

6.2.2. Contributos para a prática 

Este estudo representa um contributo para os gestores e empreendedores das indústrias 

criativas, no sentido em que alerta para a importância de desenvolver e combinar determinados tipos 

de capital por forma a alcançarem desempenhos superiores. O presente trabalho sugere aos gestores 

e empreendedores a identificação dos cinco tipos de capital de forma a adotarem uma postura 

empreendedora diferenciadora. Neste sentido, ficaram demonstradas as preferências na forma de 

capital financeiro dos inquiridos que recaem sobre as fontes informais. Tal resultado, aponta a 

dificuldade inicial dos empreendedores no acesso a fontes formais, bem como sugere que os 

empreendedores devem numa fase inicial obter financiamento através da família e dos amigos por 

forma a se estabelecerem com sucesso (Bird & Wennberg, 2016; Bowen & Clercq, 2008). Este estudo 

enaltece igualmente, a necessidade de formação especializada no âmbito das indústrias criativas, 

atributo este adquirido através do investimento na formação e educação. Para tal, devem os 

empreendedores apostar na aquisição de conhecimento e competências por forma a influenciarem a 

criação e o crescimento de iniciativas empreendedoras de sucesso (Marvel et al., 2014; Moreira, 

Skuras, Meccheri, Rosell, & Stathopoulou, 2005). 

Um outro resultado importante que o presente trabalho proporciona aos empreendedores 

é a constituição e partilha de relações entre atores (individuais ou organizacionais) pautada pela 

confiança, compromisso e tolerância. Os laços que as relações providenciam  aos indivíduos e/ou 

organizações afetam o processo empreendedor (Thornton & Flynn, 2005). Assim, entender que o 

contexto social é mutável e os aspetos relacionais do capital social ao longo do tempo e seu impacto 

no desempenho ajudarão gestores e empreendedores a utilizar os seus relacionamentos de maneira 

mais eficaz. 

Revela igualmente o presente estudo, que os empreendedores estão em constante estado 

de alerta para a criatividade e inovação. Reconhecem Sacco (2011) e Saraceno (2014) que a 

criatividade é um dos principiais critérios de identificação das indústrias criativas no âmbito do capital 

cultural. A inovação, segundo vários autores (Covin & Wales, 2012; Lumpkin & Dess, 1996; 
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Schumpeter, 1934) é uma das dimensões que deve estar presente na orientação do empreendedor e 

que impacta o desempenho das organizações. Neste sentido, sugere-se que os gestores e 

empreendedores se empenhem e suportem novas ideias e experiências que podem resultar em novos 

produtos, novos serviços e novos processos tecnológicos.  

Uma contribuição adicional para os gestores e empreendedores é a identificação do capital 

construído como uma nova extensão ao capital físico e que serve para apoiar os empreendedores e 

gestores nas suas atividades empreendedoras (Beaulieu, 2014; Crowe, 2008). No nosso entender 

devem os gestores e empreendedores utilizá-lo de forma o mais eficaz possível, pois este tende a 

facilitar o processo de fazer negócios (McCullough, 2012).  

 

6.3. Principais limitações e futuras linhas de investigação 

Embora este estudo apresente contributos importantes para a teoria e para a prática não 

está isento de algumas limitações. As limitações que serão apresentadas poderão permitir futuras 

linhas de investigação.  

A primeira limitação que o estudo apresenta está relacionada com o modelo proposto. Para 

a construção deste modelo foi realizada uma revisão sistemática da literatura, posteriormente, e à luz 

dessa revisão foram identificados um conjunto de variáveis, consideradas as mais pertinentes para a 

explicação do capital empreendedor. Refira-se, todavia, que existem outras variáveis significativas na 

literatura que podem potencialmente contribuir para a compreensão do capital empreendedor. 

Devido ao tempo limitado para o desenvolvimento deste trabalho, não foi possível considerar outras 

variáveis, tidas como relevantes, para uma melhor compreensão do conceito de capital 

empreendedor. Uma investigação futura deverá considerar o impacto da orientação empreendedora 

na definição do conceito. Mais especificamente, a inclusão das dimensões de orientação 

empreendedora propostas por vários autores (Covin & Slevin, 1991b; Covin & Wales, 2012; Lumpkin 

& Dess, 1996; Wiklund & Shepherd, 2003). 

Os resultados do nosso estudo encontram-se necessariamente ligados à natureza subjetiva 

do processo de recolha de dados. Esta não é uma limitação em si, uma vez que a utilização do método 

misto permitiu explorar qualitativa e quantitativamente os vários relacionamentos; contudo, esses 

mesmos resultados não podem ser generalizados para outro tipo de empresas. Estudos futuros 

deverão contemplar uma amostra de maior dimensão que permita a realização de uma análise fatorial 



183 
 

confirmatória. Outra sugestão, é a realização de um estudo longitudinal que possibilite a perceção da 

evolução da combinação dos tipos de capital inerentes ao conceito de capital empreendedor e as suas 

implicações na orientação empreendedora da empresa, bem como as suas implicações para o 

desempenho de outro tipo de empresas.  

Outra limitação que o presente trabalho apresenta é a de contemplar somente indústrias 

criativas que já se encontram estabelecidas no mercado. Seria interessante, desenvolver estudos 

futuros que aferissem o relacionamento entre as indústrias criativas já estabelecidas no mercado com 

as Start-ups. Sugere-se ainda a realização de um estudo comparativo entre o desempenho das 

indústrias criativas e o desempenho de outro tipo de empresas.  

Por fim, neste caso em particular para desenvolver a presente investigação empírica, foram 

consideradas indústrias criativas que se encontram sedeadas no Norte de Portugal. De acordo com a 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP, 2017), com o Instituto Nacional 

de Estatística (INE, 2015a) e com o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais do Ministério da Cultura português (GPEARI, 2010), a região Norte tem-se desenvolvido 

substancialmente e esta região funciona como “cluster” de indústrias criativas. Estudos futuros 

poderão não só considerar indústrias criativas de outras regiões do país, bem como replicar o estudo 

noutros países.  
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ANEXO 2 - Pré-teste 
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA CRIATIVOS 

O CAPITAL EMPREENDEDOR NAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

 

Todas as respostas são confidenciais. Nem o indivíduo nem a organização serão 

identificados em nenhum relatório e/ou publicação 

 

 

 

 

 

AGRADEÇEMOS DESDE JÁ A SUA PRECIOSA COLABORAÇÃO! 

  

Este estudo sobre o Capital empreendedor nas Indústrias Criativas servirá de base a uma 

dissertação no âmbito do Doutoramento em Marketing e Gestão Estratégica, da 

Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e da Universidade da Beira Interior 
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Instruções:  
Por favor, responda às questões assinalando com um (x) na opção mais apropriada (). 
As seguintes afirmações avaliam os vários tipos de capital que influenciam a atividade empreendedora na indústria criativa. 
Por favor, assinale a opção mais apropriada referente à sua região. 
Definições: 
Capital empreendedor é definido como “os aspetos formais e informais envolventes a uma determinada região que 
conduzem à criação de novas empresas” (Bönte et al., 2008). 
Indústrias Criativas são as “atividades que têm a sua origem na criatividade individual, habilidade e talento e com potencial 
de criação de emprego e riqueza, através da geração e exploração da propriedade intelectual”(DCMS, 2001). 

CAPITAL HUMANO         

                         Na minha região…        

CHC01 Como criativo costuma partilhar informação com outros de forma a obter 
melhor conhecimento do mercado 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHC02 Tem por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou organizações) 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHC03 Existe união/cooperação entre as empresas criativas e inovadoras 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHC04 Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam 
pessoas/recursos adequados para o apoio à criação de um novo produto ou 
serviço 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHC05 As indústrias criativas detêm um grau de inovação médio muito elevado 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS06 As escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS07 O sistema de educação assegura uma adequada preparação para a criação e 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS08 As empresas criativas necessitam de formação especializada 
 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS09 As empresas criativas detêm um elevado grau de formação técnica 
 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

Concordo totalmente (7)         

Concordo muito (6)         

De acordo (5)         

Não concordo nem discordo (4)         

Discordo (3)         

Discordo muito (2)         

Discordo totalmente (1)         

         

CAPITAL FINANCEIRO     
 

F    V   

NA MINHA REGIÃO…         

CF01 Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos 
e serviços ou para expandir para novos mercados (ex: agências de fomento, 
linhas de crédito bancário) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CF02 Existem subsídios governamentais disponíveis para a criação de novos 
produtos e serviços ou para expandir para novos mercados (ex: apoios IEFP) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CF03 Prefere aceder a fontes informais de crédito (ex: pais, amigos) do que a 
fontes formais (ex: bancos) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CF04 Há fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de 
novos produtos e serviços ou para expandir para novos mercados  

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CF05 Existe financiamento de capital de risco (ex: Business Angels e Venture 
Capital) e/ou fundos colaborativos privados (crowdfunding) disponíveis 
para investir na criação de novos produtos e serviços ou para expandir para 
novos mercados 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CF06 A atividade empreendedora da minha empresa criativa contribui para o 
desenvolvimento económico regional 
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CHS10 As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores licenciados 
ou com grau superior 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS11 Existem indústrias criativas que os seus valores e as suas atitudes levam-nos 
a considerar uma boa empresa para trabalhar 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHS14 Existem indústrias criativas que promovem o desenvolvimento das suas 
pessoas, bem como a atuação perante a sociedade (ex: responsabilidade 
social da empresa) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CAPITAL SOCIAL         

                         Na minha região… F    V   

CSt01 As empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos 
(instituições financeiras, departamentos do governo, outros 
empreendedores) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSt02 Como criativo tem muitos parceiros diretos com os quais colabora 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSc03 As empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de 
negócios da região 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSc04 As empresas criativas partilham informação estratégica por via da amizade 
pessoal 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSc05 As instituições públicas da região têm uma relação próxima com as 
empresas criativas 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CHb06 As empresas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários setores) 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSb07 As empresas têm uma rede de relações sociais muito dispersa 
geograficamente (várias regiões ou países) 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSv08 As empresas criativas partilham os mesmos valores de negócios 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSv09 As empresas criativas partilham a mesma visão com outras empresas 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CScf1
0 

As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pelo mútuo 
respeito 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CScf1
1 

As empresas criativas pautam-se por uma aliança caracterizada pela 
confiança mútua 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSn12 As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam-se na sua rede de 
inter-relações sociais 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CSn13 As empresas criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas 
vigentes  

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CAPITAL CULTURAL         

                         Na minha região… F    V   

CC01 As empresas estão atentas à criatividade e à inovação 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC02 As empresas destacam-se pela sua responsabilidade social 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC03 As empresas são membros de organizações associativas/culturais 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC04 As empresas participam de livre vontade em organizações associativas de 
âmbito sectorial 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC05 As empresas encorajam outras à participação, mobilização e associação a 
eventos culturais (painéis de investigação, workshops) ou a organizações 
associativas (por exemplo: associações empresariais 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC06 As empresas têm as mesmas competências/conhecimentos para começar 
um novo negócio 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC07 Começar um novo negócio é algo socialmente aceitável 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CC08 As empresas criativas são reconhecidas socialmente 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CAPITAL CONSTRUÍDO        

                         Na minha região… F    V   

CB01 É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CB02 É fácil para as empresas ter acesso a bons serviços bancários 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

CB07 Existem infraestruturas físicas (por ex: incubadores, parques de ciência e 
tecnologia, gabinetes de apoio ao empreendedorismo) asseguram uma boa 
base a existência de empresas criativas 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

Desempenho organizacional        

                         Na minha região… F    V   

DO01 O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do 
setor. 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

DO02 As atividades principais (core) permitem gerar equilíbrio financeiro. 1 2 3 4 5 NS/NR NA 
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DO03 Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima da média do 
setor. 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

DO04 A imagem social e prestígio são elevados. 1 2 3 4 5 NS/NR NA 

DO05 Aquando a criação de um novo produto/serviço, tem presente as 
necessidades e expectativas do cliente 

1 2 3 4 5 NS/NR NA 

 
 

 
 
 
Para nos ajudar a desenvolver 

uma imagem da formação e experiência dos especialistas entrevistados, responda por favor às seguintes questões: 
 

SEXO M F  ANO DE NASCIMENTO  
 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (INDICANDO TODAS AS QUE SE APLICAM) 

FORMAÇÃO VOCACIONAL OU TÉCNICA SIM NÃO NS/NR 

LICENCIATURA  SIM NÃO NS/NR 

PÓS-GRADUAÇÃO (MA, PHD…) SIM NÃO NS/NR 

ANO EM QUE COMPLETOU O MAIS RECENTE GRAU ACADÉMICO  

NATUREZA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL (P.E. ENGENHARIA, GESTÃO, DIREITO, CONTABILIDADE…)  

RESPONSABILIDADES NO TRABALHO ACTUAL (P.E. DIRECTOR, MANAGER, RESPONSÁVEL DE DEPT., 
DESIGNER, SECRETÁRIO…) 

 

TEMPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO ACTUAL (ANOS)  

TEMPO DE TRABALHO NO SEU ACTUAL POSTO/CARGO (ANOS)  

 

 

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS/AS: 

 DE 1 A 49 DE 50 A 249 + DE 250 NS/NR 

NÚMERO DE NOVOS SERVIÇOS/PRODUTOS ANUAIS: 

 DE 1 A 5 DE 5 A 10 + DE 10 NS/NR 

RESULTADOS ANUAIS (EM EUROS): 

 ATÉ 100.000 DE 100.000 A 500.000 + DE 500.000 NS/NR 

A EMPRESA BENEFICIA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO SIM NÃO NS/NR 

 

O B R I G A D A  P E L A  S U A  C O L A B O R A Ç Ã O !  

 

 

SECTOR DE ATIVIDADE DA EMPRESA CRIATIVA:  

 PUBLICIDADE E MARKETING SIM NÃO NS/NR 

 ARQUITETURA SIM NÃO NS/NR 

 ARTESANATO SIM NÃO NS/NR 

 PUBLICAÇÃO SIM NÃO NS/NR 

 MUSEUS, GALERIAS E LIVRARIAS SIM NÃO NS/NR 

 FILMES, TV, VÍDEO, RÁDIO E FOTOGRAFIA SIM NÃO NS/NR 

 DESIGN: PRODUTO, GRÁFICO E DESIGN MODA SIM NÃO NS/NR 

 MÚSICA, ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS SIM NÃO NS/NR 

 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, SOFTWARE E SERVIÇOS COMPUTACIONAIS SIM NÃO NS/NR 

INFORMAÇÃO DE BASE 
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ANEXO 3 - Questionário final 
 

 

Questionário para CRIATIVOS 

 

O CAPITAL EMPREENDEDOR NAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS DA REGIÃO DO MINHO 

 

Todas as respostas são confidenciais. Nenhuma referência será feita aos respondentes ou às suas 

organizações. As respostas serão analisadas estatisticamente e apresentadas sob forma agregada. 

 

 

AGRADECEMOS DESDE JÁ A SUA PRECIOSA COLABORAÇÃO!  

 

 

Capital Empreendedor é definido como “os aspetos formais e informais envolventes a uma 

determinada região que conduzem à criação de novas empresas” (Bönte et al., 2008).  

Indústrias Criativas são as “atividades que têm a sua origem na criatividade individual, habilidade e 

talento e com potencial de criação de emprego e riqueza, através da geração e exploração da 

propriedade intelectual” (DCMS, 2001). 

 

 

 

 

Este estudo sobre o Capital empreendedor nas Indústrias Criativas servirá de base ao 

desenvolvimento de uma investigação no âmbito do Doutoramento em Marketing e Gestão 

Estratégica, da Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Universidade da Beira 

Interior 
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Instruções:  

Por favor, responda às questões assinalando com um (x) na opção mais apropriada (). 
As seguintes afirmações avaliam os vários tipos de capital que influenciam a atividade empreendedora na indústria criativa. 
Por favor assinale a opção que considera mais apropriada tendo como referência a sua região. 

CAPITAL HUMANO       

                                                  Na minha região…        

CH01 Como criativo, costumo partilhar informação com outros de forma a obter um melhor 
conhecimento do mercado. 

1 2 3 4 5 6 7 

CH02 Tenho por hábito trabalhar em rede (indivíduos, grupos ou organizações). 1 2 3 4 5 6 7 

CH03 Existe união/cooperação entre as empresas criativas e inovadoras. 1 2 3 4 5 6  

CH04 Existem centros públicos e/ou privados suficientes que disponibilizam pessoas/recursos 
adequados para o apoio à criação de um novo produto ou serviço, nomeadamente através 
de formação, consultoria, informação acerca de Propriedade Industrial, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

CH05 As empresas criativas detêm, em média, um grau de inovação muito elevado. 1 2 3 4 5 6 7 

CH06 As escolas e universidades asseguram uma preparação adequada à criação e 
desenvolvimento do empreendedorismo.  

1 2 3 4 5 6 7 

CH07 O sistema de educação assegura uma adequada preparação para a criação e 
desenvolvimento do empreendedorismo nesta indústria. 

1 2 3 4 5 6 7 

CH08 As empresas criativas necessitam de formação especializada. 1 2 3 4 5 6 7 

CH09 As empresas criativas detêm, em média, um grau de formação técnica elevado 1 2 3 4 5 6 7 

CH10 As empresas criativas exigem maioritariamente trabalhadores licenciados ou com grau 
superior. 

1 2 3 4 5 6 7 

CH11 Existem empresas criativas que transmitem valores e atitudes que as levam a considerar 
uma boa empresa para trabalhar. 

1 2 3 4 5 6 7 

CH12 Existem empresas criativas que promovem o desenvolvimento dos seus colaboradores. 1 2 3 4 5 6 7 

CAPITAL SOCIAL        

                         Na minha região…        

CS01 As empresas criativas têm alianças com vários parceiros estratégicos (instituições 
financeiras, departamentos do governo, outros empreendedores). 

1 2 3 4 5 6 7 

CS02 Como criativo, tenho muitos parceiros diretos com os quais colaboro. 1 2 3 4 5 6 7 

Concordo totalmente (7)         

Concordo muito (6)         

De acordo (5)         

Não concordo nem discordo (4)         

Discordo (3)         

Discordo muito (2)         

Discordo totalmente (1)         

         

CAPITAL FINANCEIRO     
 

       

NA MINHA REGIÃO…         

CF01 Existem os recursos financeiros necessários para introduzir novos produtos e serviços ou 
para expandir para novos mercados (por exemplo: agências de fomento, linhas de crédito 
bancário). 

1 2 3 4 5 6 7 

CF02 Existem subsídios/apoios governamentais disponíveis para a criação de novos produtos e 
serviços (por exemplo: apoios IEFP). 

1 2 3 4 5 6 7 

CF03 Prefiro aceder a fontes informais de crédito (por exemplo: pais, amigos) do que a fontes 
formais (por exemplo: bancos). 

1 2 3 4 5 6 7 

CF04 Há fundos de financiamento de capital próprio suficientes para a criação de novos produtos 
e serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

CF05 Existe financiamento de capital de risco (por exemplo: Business Angels e Venture Capital) 
e/ou fundos colaborativos privados (crowdfunding) disponíveis para investir na criação de 
novos produtos e serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

CF06 A atividade empreendedora da minha empresa criativa contribui para o desenvolvimento 
económico regional. 

1 2 3 4 5 6 7 
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CS03 As empresas criativas têm uma interação próxima entre os parceiros de negócios da região. 1 2 3 4 5 6 7 

CS04 As empresas criativas partilham informação estratégica por via da amizade pessoal. 1 2 3 4 5 6 7 

CS05 As instituições públicas da região têm uma relação próxima com as empresas criativas. 1 2 3 4 5 6 7 

CH06 As empresas criativas têm uma rede de relações muito vasta (entre vários setores). 1 2 3 4 5 6 7 

CS07 As empresas criativas têm uma rede de relações sociais muito dispersa geograficamente 
(várias regiões ou países). 

1 2 3 4 5 6 7 

CS08 As empresas criativas partilham valores de negócios comuns (por exemplo: padrões de 
comportamento dos colaboradores, princípios éticos) 

1 2 3 4 5 6 7 

CS09 As empresas criativas partilham a sua visão com outras empresas do setor (por exemplo: 
posicionamento e rumo futuro da empresa) 

1 2 3 4 5 6 7 

CS10 De uma forma geral, as empresas criativas pautam-se por uma postura caracterizada pelo 
mutuo respeito. 

1 2 3 4 5 6 7 

CS11 De uma forma geral, as empresas criativas pautam-se por uma postura caracterizada pela 
confiança mútua. 

1 2 3 4 5 6 7 

CS12 As empresas criativas, de uma forma geral, acreditam na sua rede de inter-relações sociais. 1 2 3 4 5 6 7 

CS13 De uma forma geral, as empresas criativas adaptam a sua postura face às normas coletivas 
que caracterizam o setor (por exemplo: normas de comportamento coletivo social do 
grupo, legislação em vigor) 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITAL CULTURAL        

                         Na minha região…        

CC01 As empresas criativas estão atentas à criatividade e à inovação. 1 2 3 4 5 6 7 

CC02 As empresas criativas destacam-se pela sua responsabilidade social. 1 2 3 4 5 6 7 

CC03 As empresas criativas geralmente são membros de organizações 
associativas/culturais/recreativas. 

1 2 3 4 5 6 7 

CC04 As empresas criativas participam ativamente em organizações associativas de âmbito 
sectorial. 

1 2 3 4 5 6 7 

CC05 As empresas criativas normalmente encorajam outras à participação, mobilização e 
associação a eventos culturais (oficinas, concertos, painéis de investigação, workshops). 

1 2 3 4 5 6 7 

CC06 De uma forma geral, as empresas criativas têm as mesmas competências/conhecimentos 
para começar um novo negócio/projeto face às outras empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

CC07 Como criativo, acredito que começar um novo negócio/projeto é uma atividade 
empreendedora reconhecida socialmente. 

1 2 3 4 5 6 7 

CC08 As empresas criativas são reconhecidas socialmente pelo papel que desempenham na 
sociedade. 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITAL CONSTRUÍDO        

                         Na minha região…        

CB01 É fácil para as empresas criativas terem acesso a serviços jurídicos e contabilísticos.  1 2 3 4 5 6 7 

CB02 É fácil para as empresas criativas terem acesso a serviços bancários. 1 2 3 4 5 6 7 

CB03 As infraestruturas físicas existentes (por exemplo: incubadoras, parques de ciência e 
tecnologia, gabinetes de apoio ao empreendedorismo) asseguram uma boa base para a 
existência/criação de empresas criativas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Desempenho ORGANIZACIONAL        

                                  Na sua empresa criativa…        

DO01 O desenvolvimento de novos produtos/serviços está acima da média do setor. 1 2 3 4 5 6 7 

DO02 As atividades principais (core business) permitem gerar equilíbrio financeiro. 1 2 3 4 5 6 7 

DO03 Os resultados líquidos do exercício da atividade estão acima da média do setor. 1 2 3 4 5 6 7 

DO04 A imagem social e prestígio são elevados. 1 2 3 4 5 6 7 

DO05 Aquando a criação de um novo produto e/ou serviço, tem presente as necessidades e 
expectativas do cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

Para nos ajudar a desenvolver uma imagem da formação e experiência dos criativos, responda por favor às seguintes 
questões: 

SEXO M F  ANO DE NASCIMENTO  

CIDADE: 

 
 

INFORMAÇÃO DE BASE 
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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS  

 

ENSINO PRIMÁRIO SIM NÃO NS/NR 

ENSINO BÁSICO SIM NÃO NS/NR 

ENSINO SECUNDÁRIO SIM NÃO NS/NR 

CURSO TECNOLÓGICO/PROFISSIONAL SIM NÃO NS/NR 

BACHARELATO SIM NÃO NS/NR 

LICENCIATURA  SIM NÃO NS/NR 

MESTRADO SIM NÃO NS/NR 

DOUTORAMENTO SIM NÃO NS/NR 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA – se aplicável (EX. ENGENHARIA, GESTÃO, TI, …)  

 

SITUAÇÃO PERANTE A PROFISSÃO  

 

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA OU ISOLADO SIM NÃO NS/NR 

TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM  SIM NÃO NS/NR 

PATRÃO/EMPREGADOR SIM NÃO NS/NR 

TRABALHADOR FAMILIAR NÃO REMUNERADO SIM NÃO NS/NR 

MEMBRO ATIVO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO SIM NÃO NS/NR 

OUTRA SITUAÇÃO    

 

TEMPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO ATUAL (ANOS)  

TEMPO DE TRABALHO NO SEU ACTUAL POSTO/CARGO (ANOS)  

 

SECTOR DE ATIVIDADE DA EMPRESA CRIATIVA:  

 

Aplicação criativa 

Arquitetura  SIM NÃO NS/NR 

 Moda  SIM NÃO NS/NR 

 Artes/Comércio de antiguidades SIM NÃO NS/NR 

 Publicidade e marketing SIM NÃO NS/NR 

 Artesanato, Mobiliário, Vinho SIM NÃO NS/NR 

 

Expressão criativa 

Vídeo, filmes e fotografia SIM NÃO NS/NR 

 Rádio e TV SIM NÃO NS/NR 

 Música, artes performativas e visuais SIM NÃO NS/NR 

 

Tecnologia criativa 

Design SIM NÃO NS/NR 

 Meios digitais SIM NÃO NS/NR 

 Internet e software  SIM NÃO NS/NR 

 

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS/AS: 

 DE 1 A 49 DE 50 A 249 + DE 250 NS/NR 

NÚMERO DE NOVOS SERVIÇOS/PRODUTOS ANUAIS: 

 DE 1 A 5 DE 5 A 10 + DE 10 NS/NR 

RESULTADOS ANUAIS (EM EUROS): 

 ATÉ 100.000 DE 100.000 A 500.000 + DE 500.000 NS/NR 

A EMPRESA BENEFICIA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO SIM NÃO NS/NR 

                                                                                                                         SE SIM, QUAL? 
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O B R I G A D A  P E L A  S U A  C O L A B O R A Ç Ã O !  

 

 

Totalmente confiante (7)         

Muito confiante (6)         

Confiante (5)         

Nem confiante nem desconfiante (4)         

Disconfiante (3)         

Muito disconfiante (2)         

Totalmente disconfiante (1)         

         

GC01 Indique o grau de confiança com que respondeu às questões deste questionário (em 
termos de conhecimento da organização) 

1 2 3 4 5 6 7 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4



