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Resumo
Estudo examina o processo criativo de empresas de base tecnológica, com ênfase nos fatores
motivadores para criação do novo negócio - Na indústria de insumos do agronegócio. Empresas de
base tecnológica no segmento do agronegócio, especialmente na indústria de insumos de produtos
agropecuários, conduzindo um estudo de caso com abordagem qualitativa e finalidade descritiva.
Assim, analisa o processo de criação de duas empresas de base tecnológicas, spin-offs, da Agroquima
Produtos Agropecuários Ltda. O estudo revela que os principais fatores motivadores para criação
diferem conforme o tipo de spin-off. Para a spin-off dependente, a necessidade de criar e inovar da
empresa mãe permite o aproveitamento da sua estrutura comercial e administrativa, além da
experiência de mercado dos sócios proprietários e o seu suporte financeiro, atuando assim como
fatores motivadores. Para a spin-off independente, os fatores motivadores estão no conhecimento
técnico/científico e de mercado adquiridos na empresa mãe, que auxiliam na formação da carteira de
clientes e na negociação com os fornecedores.
Palavras chaves: Base Tecnológica, Agronégocio, Insumos.

Abstract
This study examines the creative process of technology-based companies, with emphasis on motivating
factors for new business creation - In the agribusiness industry inputs. Technology-based companies
in the agribusiness segment, especially in the input industry of agricultural products, conducting a
case study with a qualitative approach and descriptive purpose. Thus, it analyzes the process of
creating two technology-based companies, spin-offs, the Agroquima Agricultural Products Ltd. The
study reveals that the main motivating factors for creating differ according to the type of spin-off. For
the spin-off dependent, the need to create and innovate the parent allows the use of its commercial and
administrative structure, in addition to the market experience of the owners partners and their
financial support, thus acting as motivating factors. For independent spin-off, the motivating factors
are the technical / scientific and market knowledge acquired in the parent company, which assist in
the formation of the client portfolio and negotiating with suppliers.
KeyWords: Technological basis, Agribusiness, Inputs.

1 Introdução
Este trabalho tem como propósito contribuir para os estudos sobre empreendedorismo no
Brasil. Apresenta uma investigação referente aos aspectos que motivam a criação de empresas
de base tecnológica no contexto da indústria de insumos do agronegócio no Estado de Goiás.
Os estudos desenvolvidos no campo do empreendedorismo, do ponto de vista acadêmico,
encontram-se ainda em construção, mesmo que as primeiras ideias sobre o tema tenham
surgido há dois séculos. A presença de múltiplas definições de empreendedorismo e do
significado do que é ser um empreendedor demonstra tratar-se de um tema aberto à pesquisa e
a um debate ainda não esgotado. Nas últimas décadas, a evolução do fenômeno do
empreendedorismo intensificou-se em função das transformações econômicas e tecnológicas,
da redução dos postos de trabalho e da mobilização de profissionais em busca de novos
espaços para a exposição de seus talentos. Também contribuíram para a intensificação do
empreendedorismo as oportunidades surgidas com o movimento da globalização e do
mercado de trabalho virtual. Não que o tema não tivesse despertado interesse dos estudiosos

1

antes da configuração desse novo contexto. Porém, com as transformações sociais, culturais e,
sobretudo, econômicas que caracterizaram as últimas décadas, os estudos clássicos deram
lugar a debates contemporâneos que buscam um novo sentido para o fenômeno empreendedor
(FILION, 2000).
Nesse contexto, observa-se um novo modelo de empreendedorismo: as spin-offs, que são
processos e movimentos de geração de novas empresas e novos negócios a partir de centros
de pesquisas ou de organizações existentes denominadas empresas-mãe (COZZI, et al, 2008).
São como empresas “filhotes”, ejetadas de empresas maiores, que nascem em função de
oportunidades identificadas de inovação e de criação de valor.
Conforme Cozzi et. al. (2008), essas companhias exigem novos modelos de negócios, seja em
formatos organizacionais diferentes da organização de origem, seja criando “famílias” genealogias de negócios assemelhados e com algum grau de parentesco entre si. São,
portanto, um instrumento eficiente de estímulo ao empreendedorismo e podem ter um efeito
complementar às políticas públicas de promoção do desenvolvimento econômico e social e da
criação de novos postos de trabalho.
Estudos realizados sobre cadeias produtivas e oportunidades de negócios têm apontado o
Estado de Goiás como um local que oferece grandes oportunidades ao empreendedorismo,
com destaque para o agronegócio. O Estado tem se destacado nesse segmento desde a década
de 1980, em diferentes cadeias produtivas, como as do milho, algodão, frango, carne bovina,
suínos e leite. Conforme Guimarães (2008), o Centro-Oeste é a região de expansão econômica
mais importante do Brasil e uma das mais privilegiadas do mundo, por seus recursos naturais
e sua posição geográfica.
Conforme dados divulgados pelo CEPEA (2015, p.11) a economia brasileira apresentou uma
retração de 3,8% no PIB em 2015, sendo que a queda mais acentuada ocorreu na indústria,
com recuo de 6,2% no ano, seguido pelo setor de serviços, 2,7% e na contramão da crise, o
setor da agropecuária apresentou crescimento de 1,8%. Como pontos favoráveis a este
crescimento, destaca-se a recuperação dos preços das commodities como soja, milho, carnes,
açúcar e papel e celulose, acumulando alta de 0,4% no PIB, contribuindo para o crescimento
de 1,12% no ramo agrícola e queda de 1,14% no setor pecuário. Esses números revelam
oportunidades para a instalação de empresas voltadas à industrialização e à prestação de
serviços associadas ao agronegócio, o que favorece novos modelos de gestão emergentes
relacionados ao fenômeno do empreendedorismo de base tecnológica.
Assim, a motivação para a realização do presente estudo é compreender os fatores
motivadores que levam os empreendedores a criação de uma spin-off .
A questão norteadora do estudo é: quais são os fatores motivadores para a criação de
empreendimentos de base tecnológica no contexto da indústria de insumos do agronegócio
brasileiro e, especificamente, no Estado de Goiás?
Apresenta como Objetivo Geral analisar processo criativo de empresas de base tecnológica,
com ênfase nos fatores motivadores para criação do novo negócio na indústria de insumos do
agronegócio.
Tem como Objetivos Específicos analisar o contexto estratégico motivador da criação de
empresas de base tecnológica no contexto da indústria de insumos do agronegócio no Estado
de Goiás. Este estudo justifica-se, em princípio, pela expansão e crescimento do agronegócio
e da agroindústria em Goiás e no Brasil.
De outro lado, percebe-se que o conceito-chave para as empresas de sucesso no segmento da
agroindústria é crescer pela inovação, criando estratégias de produção que venham a atender
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às necessidades do produtor, bem como gerar maior produtividade através da pesquisa e do
desenvolvimento de novas tecnologias (GIAMPANI, 2010). Isso significa empresas
orientadas para uma inovação continuada nas tecnologias, nos processos, nas ferramentas, nos
relacionamentos e em novas formas de gestão.
As pesquisas realizadas apontam também a necessidade de investimento em trabalhos de
parceira junto aos fornecedores, cujo objetivo é gerar o mesmo nível de conhecimento e
entendimento em relação às tecnologias levadas aos produtores. As empresas têm o papel de
desenvolver competências na rede de distribuição e garantir que os produtos industrializados
cheguem às mãos dos produtores como se levados pelas indústrias (GIAMPANI, 2010). Essas
ações contribuem para a consolidação e a permanência das empresas junto ao mercado.
Conforme estudos de Garvin (1983), empresas de base tecnológica são lançadas no mercado e
têm sido de vital importância para o sucesso das indústrias mais emergentes. Ainda conforme
Garvin (1983), comumente chamadas de spin-offs, ocorrem quando um empregado deixa a
empresa para criar a sua própria empresa ou até mesmo quando universitários e cientistas de
laboratório pretendem desenvolver seus estudos objetivando a comercialização de sua
investigação.
2 Empreendedorismo de alta tecnologia
A competição global e a disponibilidade de informações, ao longo dos anos, configuraram um
desafio que contribuiu para o surgimento de novas formas de empreendedorismo mundial,
conforme Tubke (2005). Nesse novo cenário, as empresas estão constantemente mudando e
buscando novos arranjos organizacionais, reformulando suas estratégias empresariais, a fim
de desenvolver ações que propiciem a criação de novos negócios, oferecendo condições
favoráveis para o surgimento das spin-offs.
Conforme Vicenti (2006, p. 66), “as definições das spin-offs encontradas na literatura
apresentam uma variedade de concepções sobre qual é a forma de criar uma nova empresa
que possa ser definida como spin-off”. Ferro e Torkomian (1988, p.45) posicionam-se,
afirmando que: “O termo spin-offs refere-se a novas firmas criadas por pessoas que deixaram
firmas já existentes para criarem sua própria empresa, no mesmo ramo de atividade em que se
encontravam anteriormente e, desta forma, concorrentes com as empresas de onde vieram.”
Tubke (2005) relata que, de forma geral, uma Spin-off surge pela criação de produtos
derivados de conhecimentos adquiridos, que possibilitam um novo negócio, e alerta para a
transferência da propriedade de tecnologia da empresa de origem, a empresa mãe, quando
cede a nova tecnologia para a spin-off criada. Importante ressaltar que, quando isso acontece,
a empresa mãe incentiva seus empregados a se estabelecerem como empresários,
reformulando o quadro funcional e as ferramentas estratégicas para a reestruturação
empresarial.
Nos estudos de Pereira (2006), as spin-offs universitárias, também caracterizadas como
independentes, são geradas em um processo de quatro etapas, a primeira compreendida pela
composição das ideias a partir dos resultados de pesquisa; depois, a finalização de um projeto
do novo negócio; o lançamento da spin-off; e o fortalecimento da nova empresa. Na sua
análise, cada etapa cumpre um papel no processo de criação, que recolhe como produto final o
valor econômico surgido dos resultados alcançados pela nova empresa, contribuindo com o
crescimento econômico e social do meio onde ela se insere.
Tubke (2005, p. 22) propõe o seguinte conceito para as spin-offs corporativas Spin-off
corporativa “é a divisão de uma empresa já existente de uma empresa mãe em uma ou mais
Spin-offs independentes. As unidades de spin-offs constituem a base para a operação de uma
nova frequência da atividade econômica”, permanecendo na maioria dos casos, as relações
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formais entre a empresa mãe e as spin-offs que foram criadas, mesmo após a separação, no
entanto para a obtenção de resultados favoráveis torna-se necessária a aplicação da ciência da
administração.
2.1. Administração
Administração é um processo contínuo e dinâmico que consiste em tomar decisões sobre
recursos físicos, organizacionais, humanos e financeiros em uma empresa com a finalidade de
realizar objetivos.
Em seus estudos, Chiavenato (2011) e Maximiano (2015), administrar envolve processos
como planejamento, organização, direção e controle, esses processos estão interligados com o
intuito de alcançar os objetivos organizacionais.
O planejamento é uma função administrativa essencial para as empresas e consiste em
determinar antecipadamente os objetivos a serem alcançados e os meios utilizados para
alcançar esses objetivos. As empresas, segundo Chiavenato (2011), não trabalham na base da
improvisação, e o planejamento serve então como base para as demais funções
administrativas.
A organização como função administrativa, segundo Maximiano (2015), consiste em um
processo de colocar em ordem qualquer conjunto de recursos. Organizar assim como todas as
outras funções administrativas envolve a ferramenta de tomar decisões.
A direção está relacionada a conduzir, guiar, dirigir e inspirar as pessoas nas organizações. O
líder tem poder de influenciar o comportamento das pessoas, consequentemente, o processo
de liderar está relacionado ao processo de motivação.
O processo de execução baseia-se na aplicação de energia física, intelectual e interpessoal
para o desenvolvimento de produtos, serviços e ideias, e podemos citar como exemplos de
execução a elaboração de planos e a organização de uma equipe.
O controle consiste no acompanhamento das atividades executadas pelos colaboradores de
uma empresa para que os objetivos estabelecidos sejam concretizados. O controle nada mais é
do que a verificação do que foi planejado, organizado e dirigido.
3 Metodologia
A pesquisa descritiva - exploratória possibilita a descoberta de novas ideias e insights,
permitindo que o pesquisador compreenda melhor os aspectos envolvidos na questão em foco.
Segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), “o objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões,
ideias e hipóteses, em vez de testar ou confirmar uma hipótese”.
Assim, para o desenvolvimento deste estudo, foram eleitas três empresas de base tecnológica
do segmento da industrialização de insumos para o agronegócio do Estado de Goiás
Yin (2005, p. 32) afirma que "o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Tal oportuniza
analisar as questões oriundas da própria investigação bem como responder às questões de
ocorrência - "como" e '"por que" -, que são questões explicativas e que, mais do que as
frequências ou incidências, tratam de relações operacionais que acontecem ao longo do
tempo.
3.1. Apresentação das empresas pesquisadas
O caso selecionado foi a empresa Agroquima Produtos Agropecuários Ltda. É considerada
empresa de base tecnológica, por investir na criação de novos produtos que se utilizam alto
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conteúdo tecnológico. Conforme Ferro e Totkomian (1988), as empresas de base tecnológica
são aquelas que dispõem de competência rara em termos de produtos viáveis comercialmente,
incorporando também elevado grau de conhecimento científico que precisa ser renovado
constantemente.
A Agroquima tem como objetivo a exploração do ramo da indústria e do comércio varejista e
atacadista de produtos agropecuários, químicos e veterinários, produção, compra venda,
armazenagem, beneficiamento, reembalagem e análise de sementes para uso na agropecuária,
prestação de serviços técnicos agronômicos e veterinários e importação e exportação de
quaisquer produtos inerentes ao seu objeto de trabalho e serviços. Em síntese, industrializa e
comercializa insumos para o agronegócio. Está no mercado há 47 anos, com o conceito-chave
de crescer, pela inovação, nas tecnologias e nos processos de produção e serviços. O processo
de inovação acontece em várias áreas da empresa: na criação de novos produtos para a
pecuária; nos processos de trabalhos relativos ao atendimento e orientação técnica aos
clientes; e no desenvolvimento de novos produtos que agregam maior produtividade ao
agropecuarista.
Contribuiu ao longo de sua história para a criação de spin-offs independentes e, embora não
tenha registros em relação à sua quantidade exata, o Sr. Nelson Albertoni, proprietário da
empresa, em entrevista, apontou em torno de 10 spin-offs independentes geradas, localizadas
no Estado de Goiás. Como estratégia empresarial, no entanto, a empresa também investiu na
criação de uma spin-off dependente, a Empresa Clarion Biociências Ltda, também eleita
objeto de estudo do presente trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa.
FIGURA 1 – Composição do Estudo de Caso

3.1.1. Subunidade 1 - Nutroeste Nutrição Animal Ltda.
A empresa foi fundada em 10 de maio de 1989, na cidade de Goiânia/GO, e atua no setor da
indústria de rações animais bovinas. Tem como sócio fundador o Sr. Luiz Antônio Monteiro,
Engenheiro Agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em
Sistemas de Produção pelo Lincoln College na Nova Zelândia, mestre na área de Zootecnia
pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte, e
pesquisador da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Na empresa
Agroquima, ocupou o cargo de Gerente de Produção e foi responsável pela criação das
fórmulas específicas para a produção de rações animais. Com os bons resultados de seu
trabalho e conhecimentos adquiridos, vislumbrou a oportunidade de se estabelecer como
empresário. Iniciou as atividades empresariais no segmento de nutrição animal,
desenvolvendo fórmulas a para criação de produtos de base tecnológica.
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O conhecimento técnico e, principalmente, o conhecimento do mercado consumidor que o
sócio fundador adquiriu com estudos e pesquisas desenvolvidas durante quinze anos junto à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, mais os trabalhos desenvolvidos
na empresa mãe contribuíram com a entrada da Nutroeste no mercado.
3.1.2. Subunidade 2 - Clarion Biociências Ltda.
A empresa foi fundada em 25 de maio de 1998, na cidade de Goiânia/GO, e constituiu como
objeto da sociedade a fabricação, comercialização e distribuição de defensivos para a
agricultura, produtos farmacêuticos, domissanitários, saneantes, cosméticos, produtos para
jardinagem profissional e amadora, fertilizantes líquidos e ou sólidos, medicamentos
veterinários, importação, exportação, comercialização e armazenamento de produtos
farmoquímicos e seus intermediários químicos matérias-primas e produtos acabados inerentes
ao objeto da sociedade, consultorias e assistência técnica, agronômica, veterinária, química,
farmoquimica e farmacêutica.
Tem como sócios fundadores o mesmo quadro societário da empresa Agroquima Produtos
Agropecuários e como novo integrante o Sr. Gladstone Santos de Souza, veterinário,
graduado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Engenharia Química;
Marketing e Desenvolvimento de Produtos, pela Universidade Federal de Goiás, Mestre em
Tecnologia Farmacêutica pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO.
Desenvolveu trabalhos de pesquisas junto a universidades, criando diversos projetos para
novos produtos. Em 1998, foi convidado pela empresa Agroquima a criar a Clarion
Bociências Ltda., cujo objetivo principal era a utilização dos conhecimentos para a criação de
novos produtos a serem lançados no mercado. Criou-se, então, a empresa de base tecnológica
colocando no mercado linha própria de produtos.
A spin-off Clarion Biociências Ltda. é uma empresa fabricante de medicamentos veterinários
e tem como filosofia desenvolver produtos inovadores com as mais avançadas tecnologias
disponíveis no mercado mundial, produtos que possam melhorar a rentabilidade dos criadores
e oferecer aos médicos veterinários novas opções terapêuticas e preventivas, com segurança e
tranquilidade na indicação. A Clarion é uma empresa em desenvolvimento e com permanente
compromisso com a inovação. Cria produtos com alto teor de pureza, de acordo com
referências internacionais, a exemplo do produto Contratack Pour-on, lançado no mercado
recentemente, que pretende trazer benefícios para o pecuarista através de melhores resultados
na efetividade contra carrapatos resistentes aos demais medicamentos existentes no mercado,
com maior retorno financeiro em menor lapso de tempo.
A empresa mantém um rigoroso controle de qualidade de todos os seus insumos, através da
produção controlada em linha, efetivada por equipamentos de última geração, como:
espectrofotômetro e HPLC (cromatografia líquida de alta performance). A liberação final de
seus produtos possui a Garantia de Qualidade avalizada por laboratório, com certificação
BPLs (Boas Práticas de Laboratório) e NBR-ISO17025.
A planta industrial da empresa é nova, moderna e ecologicamente correta. Não polui o meio
ambiente, vez que se dedica à produção de produtos de química limpa, que atendem aos
rigores exigidos pelas BPFs (Boas Práticas de Fabricação).
Foi utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada. O roteiro de
entrevista abordou questões sobre o contexto estratégico motivador da criação de empresas de
base tecnológica; as etapas do processo de criação; e os aspectos institucionais associados à
criação de empresas de base tecnológica. O roteiro foi criado a partir do referencial teórico,
considerando os objetivos geral e específico.
4 Apresentação e análise da pesquisa
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Para coleta dos dados foram entrevistados profissionais das empresas, conforme
caracterização apresentada na Tabela 1.
Empresas
Agroquima
Nutroeste
Clarion
Fonte: Dados da pesquisa

Entrevistados

Cargo

E1
E2
E3
E4

Diretor Proprietário – Industrial
Diretor Proprietário – Presidente
Diretor Proprietário – Presidente
Diretor Proprietário

TABELA 1 – Caracterização dos entrevistados.

O contexto motivador para a criação de empresas de alta tecnologia, conforme os autores
Ferro e Torkomian (1988), Garvin (1983), está relacionado a diversos aspectos que
contribuem para a tomada de decisão dos indivíduos conforme as oportunidades de criação de
negócios apresentadas. Os principais aspectos motivadores estão relacionados à satisfação
pessoal do novo empreendedor - pessoas se sentem motivadas à decisão de deixar seus
empregos e estabelecer-se como empresários em decorrência de frustrações ocasionadas pela
rejeição de seus projetos e ideias, bem como de fatores financeiros e de anseio por maior
autonomia na execução de suas atividades.
Na empresa Agroquima, há o entendimento de que os indivíduos deixam sua condição de
empregado para se estabelecer como empresários movidos pelo sonho de possuir e criar algo,
o que os leva a correr riscos e a abrir seus próprios negócios. Essa percepção revela-se na fala:
“A criação de novos negócios nasce entre vários motivos. Um deles pode ser o da
desmotivação pela atividade atual do empreendedor, aliada ao espírito inovador, à coragem de
correr riscos e à confiança nos próprios conhecimentos”. (E2).
Na empresa Clarion, identificou-se que o principal fator motivador percebido pelo
empreendedor para que deixasse a condição de empregado e torna-se empresário é gostar de
desafios e não ter medo de correr riscos. Acrescenta também que a falta de aceitação e
valorização de ideias e projetos na criação e inovação de novos produtos, em empregos
anteriores, estimula a inserção do empregado no mercado como empresário:
[...] Nós temos até casos interessantes de produtos que foram propostos para a
empresa anterior onde eu trabalhava. A ideia anterior foi completamente rechaçada.
Foi aceita no novo projeto aqui. O produto foi para o mercado, com intenção de
pegar 10% do mercado, e em 120 dias nós estávamos com 80%, ao ponto de tirar o
outro produto anterior de linha. Então, diversos casos como esse, porque a agilidade
quando você trabalha numa multinacional, as decisões são fora do Brasil, fora do
contexto, fora da realidade, e é muita hierarquia para decisão chegar até quem
decide e voltar. Você perde agilidade, o que não acontece com empresa onde você
tem poder de decisão mais rápida. (E4).

O empreendedor da Nutroeste (E3), com formação acadêmica em Agronomia, é Mestre em
Zootecnia, foi pesquisador da EMBRAPA no segmento de gado de corte, realizou Curso de
Especialização em Sistema de Produção pelo Lincoln College University of Canterbury, em
Nova Zelândia e desenvolve pesquisas para a criação de novos produtos para o mercado da
linha nutrição animal.
Suas motivações deram-se pelo aspecto financeiro, bem como pelo desejo de colocar em
prática os conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória em trabalhos de pesquisa
realizados junto a órgãos públicos, privados e universidades, além do anseio de perceber a
concretização de seu sonho de deixar algo para a sociedade, fruto de sua criação. Entretanto,
as oportunidades de mercado apresentadas no contexto econômico contribuíram para a
tomada de decisão.
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Acrescentou que a ideia de criar a empresa Nutroeste fazia parte dos seus objetivos há alguns
anos, mas a capacidade de perceber as oportunidades no mercado externo em relação ao
segmento da pecuária deu-se mediante uma análise comparativa da pecuária brasileira com o
mercado das pecuárias americana, australiana e argentina. Assim, lançou novos produtos no
mercado, ao mesmo tempo em que detectou a necessidade de melhoria em relação aos já
existentes (E3).
O surgimento da ideia da criação da spin-off Clarion Biociências Ltda. ocorreu pela
percepção do novo cenário econômico, onde estavam acontecendo diversas fusões de
empresas fornecedoras de insumos das quais a empresa mãe, Agroquima Produtos
Agropecuários Ltda., era distribuidora. Mediante os acontecimentos, a empresa sentiu-se
ameaçada em relação à continuidade do fornecimento dos produtos. Daí a ideia da criação de
uma spin-off dependente, que pudesse concentrar seus esforços em novos produtos, passando
a suprir as necessidades da empresa de origem, a Agroquima.
Nesse sentido, (E4) afirma,
[...] a empresa ficava sem saber o que fazia, que rumo teria, se teria uma empresa
que pudesse continuar abastecendo ela ou não. Então, qual foi a decisão dela
naquele momento: criar uma empresa que pudesse desenvolver tecnologia e
produtos e garantir suprimentos de produtos para a Agroquima, garantindo uma
longevidade no sistema de distribuição de suprimentos veterinários. (E4).

A ideia para a criação da spin-off Clarion partiu, portanto, da necessidade de produzir uma
linha de produtos veterinários para suprir a demanda da empresa mãe, a Agroquima.
Sobre a spin-off Nutroeste Nutrição Animal Ltda., conforme o empreendedor entrevistado,
sua origem deu-se pela sua profissão e pelos conhecimentos adquiridos ao longo da sua
trajetória profissional e acadêmica, em trabalhos desenvolvidos junto a empresas de pesquisas
públicas e a experiência adquirida junto à empresa mãe, a Agroquima Produtos
Agropecuários Ltda:
[...] já visualizava que um dia eu queria ter uma empresa semelhante. Durante o
período que eu estive lá. Para mim era muito cômodo, eu tinha um salário muito
bom, não havia nenhuma razão para abrir uma empresa minha, mas a ideia dela já
existia. Assim que eu achei que estava na hora de voar com minhas próprias asas,
eu simplesmente coloquei em prática aquilo que eu já sabia antemão. (E3).

Os produtos e serviços criados e oferecidos pelas spin-offs são considerados de alta
tecnologia. O slogan da spin-off Clarion Biociências é “Compromisso com a Inovação”.
A spin-off Nutroeste (Nutrição Animal Ltda.) atua no segmento da pecuária de corte e leite,
mercado que está em constante evolução, exigindo inovação e desenvolvimento de alta
tecnologia para atender às exigências de um mercado também ele em constante evolução. A
empresa investe em pesquisa e formação de pessoas, objetivando a qualificação e a
preparação de mão de obra.
A forma de entrada da spin-off Clarion no mercado foi através da busca de nichos de mercado,
procurando inovar produtos já existentes, atendendo e superando as expectativas das
necessidades mercadológicas.
[...] A ideia foi fazer pesquisa de oportunidades de produtos que tinham
oportunidades, que eram líderes para determinadas categorias. Então buscamos
fazer o seguinte: desenvolver, melhorar aqueles produtos. Então se demandou cinco
anos de pesquisa para fazer a evolução dos produtos. (E4)

A Empresa Clarion, portanto, procurou beneficiar-se dos nichos de mercado onde os produtos
são poucos conhecidos e sofrem mudanças rápidas, exigindo também alta tecnologia e altos
investimentos.
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Assim, os profissionais que trabalham no segmento têm mais facilidades para identificar as
oportunidades de negócios rentáveis e entrar no mercado com grande vantagem competitiva,
como foi o caso das spin-offs em estudo, quando o empreendedor da empresa mãe Agroquima
relatou que “a entrada da spin-off Clarion no mercado foi através da fabricação de produtos
veterinários com benefícios empregados pelo mercado e o uso da rede de distribuição da
Agroquima”. (E2).
A Empresa Nutroeste, spin-off independente, teve sua entrada no mercado enfrentando
dificuldades, conforme dados relatados pelo empreendedor (Monteiro, em entrevista). Assim
que decidiu deixar a empresa mãe onde trabalhava, e na qual ganhava um bom salário, para
criar uma empresa nova, não tinha capital suficiente, os clientes eram pouquíssimos e, no ano
de 1989, o mercado apresentava um dos piores preços da arroba do boi. Entretanto, o anseio
de estabelecer-se como empresário foi grande, assim como a vontade de colocar em prática os
conhecimentos construídos em sua formação.
Em relação aos fatores motivadores, justificou-se para além da percepção da oportunidade de
mercado:
O motivo para deixar a condição de empregado é aquela ansiedade para alguma
coisa a mais que a gente sempre tem. E uma coisa que me empurrou para esse
rumo: é que precisava deixar alguma coisa para os meus filhos e acredito que você
deixando apenas algum bem não é suficiente. Então a minha ideia era criar um
negócio que eles pudessem tocar, e é o que está começando acontecer. Então não só
o financeiro foi fator motivador, o desejo de por em prática o conhecimento
adquirido ao longo da pesquisa. [...] A vontade de desenvolver produtos, a vontade
de colaborar com a pecuária era muito grande, que a gente via produtos que não
atendiam, mas estavam no mercado há vários anos. Nosso conhecimento era
suficiente para criar produtos e alavancar a pecuária, e foi o que aconteceu. (E3).

Segundo informações obtidas junto aos entrevistados da empresa mãe Agroquima, o fator
motivador para que os empregados deixem seus cargos e estabeleçam-se como empresários é
“exatamente os conhecimentos e ideias obtidos dentro da Agroquima, aliados a uma
necessidade de empreendedorismo”. Ao longo da trajetória da empresa, diversos empregados
deixaram seus cargos, estabelecendo-se como empresários.
As empresas independentes, como é o caso da spin-off Nutroeste, encontram maiores
dificuldades para gerir o novo negócio, dadas a escassez da mão de obra ou insumos, a
escassez de financiamento e a falta de capacidade gerencial, além da falta de capacidade dos
recursos humanos e rotinas estabelecidas. Em média, as empresas independentes atingem
desempenhos mais baixos.
Desde a criação da empresa Nutroeste, há algum tempo atrás, foram diversas as dificuldades
encontradas. O sócio fundador possuía conhecimentos técnicos específicos para a criação e
melhoria de produtos, porém a capacidade para gerir o novo negócio era muito limitada.
Possuía grande bagagem de conhecimento técnico, adquirido em centros universitários e de
pesquisas em órgãos públicos e trabalhos desenvolvidos em cargos ocupados nos empregos
anteriores, especificamente junto à empresa mãe, mas pouco conhecimento administrativo.
(E3) relata que:
conhecimento muito alto para gerir a empresa. Neste contexto, fizemos alguns
cursos no SEBRAE. O SEBRAE colaborou muito com nosso conhecimento.
Fizemos o curso SEBRAE ideal, era um curso de 6 meses, uma vez por semana.
Nós fomos adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Eu quase nada em
administração, ela (Yara) evoluiu muito e, posteriormente, pudemos contratar
pessoas com conhecimentos maiores na área administrativa. (E3).

Quanto à empresa Clarion, spin-off dependente, criada pela empresa mãe Agroquima, seus
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sócios fundadores possuíam grande conhecimento técnico e administrativo, além de contar
com toda a estrutura organizacional e a mão de obra para o desenvolvimento das suas
atividades, meios e fins, e o apoio financeiro.
Conforme palavras do entrevistado, a empresa mãe estabeleceu o quadro societário,
objetivando atender às necessidades relacionadas aos processos de produção, distribuição e
gestão administrativa. Também convidaram para a sociedade mais um componente que não
fazia parte do quadro societário da empresa mãe:
[...] Os sócios tinham noção de gerir sistema de distribuição e partiram para
fabricar. Então, nesse momento, o que houve? Houve a junção da experiência deles
com a minha experiência, que era funcionário de uma empresa fabricante. Essa foi
a razão de se fazer a sociedade, onde eles tinha experiência e capital e eu tinha
conhecimento tecnológico, porque eu trabalhava em uma empresa que era
fabricante de medicamentos.(E4).

Segundo relato do sócio diretor da empresa mãe, “quando fundada a spin-off Clarion, não
tínhamos todo o conhecimento, mas o suficiente para dar início ao empreendimento. Porém,
continuamos aprendendo até hoje”.
A criação da spin-off dependente é uma opção para a empresa mãe lidar com resultados
decorrentes da diversificação de processos, o que lhe traz benefícios por diminuir encargos
administrativos, utilizar mão de obra qualificada, facilitar a gestão do novo negócio e
possibilitar também a exploração de novas ideias, ao contar com a estrutura organizacional
existente, que proporciona agilidade ao processo criativo e alcança resultados em menor
prazo.
Outro fator motivador são os nichos de mercado, que exigem altos investimentos financeiros e
a impossibilidade da produção em massa, oportunizando a entrada de novas empresas que
podem contar com o apoio financeiro da empresa mãe, aproveitando, também, os
conhecimentos desenvolvidos através de pesquisas e conhecimentos adquiridos no
desenvolvimento de suas atribuições, como no caso da spin-off Clarion.
A principal motivação para a criação da spin-off Clarion, conforme o empresário entrevistado,
foi criar e produzir uma linha de produtos veterinários a serem comercializados pela
Agroquima, tendo sido necessário para tal grande investimento em pesquisa e tecnologia.
Para a criação e desenvolvimento dos produtos, as spin-offs utilizam os conhecimentos
obtidos em centros de pesquisas e universidades. Os produtos da spin-off Clarion nasceram de
pesquisas realizadas junto ao mercado e, durante a fase de desenvolvimento e registro,
ocorreu a participação de universidades. Os projetos foram criados por profissionais da
empresa utilizando o conhecimento dos profissionais dos centros universitários para o
desenvolvimento, análise e validação dos produtos.
Dessa forma, (E1) afirma em entrevista: “os professores pesquisadores sabiam fazer o
processo de fabricação. Então, eram colocados como consultores”.
Assim, para (E4), em entrevista:
[...] A relação entre empresa e universidade acontece através de contratos
temporários de prestação de serviços por projeto, por trabalho e por segmento. Um
exemplo que eu posso dar é da Universidade Federal do Rio de Janeiro: é uma
instituição onde ela tem uma capacidade, uma competência muito grande de gerir
testes iniciais. Nós fizemos lá, utilizando todo conhecimento e tecnologia deles.
(E4)

Conforme Pereira (2007), as universidades cumprem um papel social que vai além da geração
de conhecimentos e contribuem para a criação de novas spin-offs, envolvendo pesquisadores
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do setor público e do setor da indústria, com a colaboração dos professores universitários, que
utilizam seus conhecimentos adquiridos e resultados de pesquisas.
A spin-off Nutroeste também utilizou conhecimentos adquiridos em universidades e centros
de pesquisas para a criação de seus produtos. Seu sócio fundador foi pesquisador da
EMBRAPA durante 15 anos e também adquiriu conhecimentos junto à empresa mãe, a
Agroquima, onde trabalhou por três anos, criando produtos de alta tecnologia. Os projetos de
criação e desenvolvimento dos produtos da empresa Nutroeste foram criados e desenvolvidos
pela própria empresa. Na entrevista, ele afirma:
[...] Eu trouxe conhecimento da minha pesquisa da EMBRAPA, eu trouxe
conhecimento que adquiri no campo e, sem dúvida nenhuma, o contato contínuo
com a universidade, na época principalmente com a Universidade de Viçosa, em
que a gente estava sempre reciclando os conhecimentos adquiridos (E3).

As universidades dão, portanto, origem às empresas que exploram inovações tecnológicas. A
formação dessas empresas ocorre pelos conhecimentos acumulados durante as atividades
acadêmicas e a sua constituição deve contar com pelo menos um membro da universidade.
Nos casos estudados, as spin-offs Nutroeste e Clarion, no entanto, houve apenas a utilização
dos conhecimentos adquiridos e da consultoria acadêmica para o desenvolvimento dos
produtos, o que não as caracteriza, pois, como spin-off s universitárias, mas como spin-offs
coorporativas.
5 Considerações finais
A pesquisa apresentou as formas de entrada das spin-offs no mercado bem como os principais
fatores que motivaram a sua criação. Percebe-se que as spin-offs criadas por empresas
privadas podem ser dependentes ou independentes da empresa mãe e, mesmo não sendo
criadas por centros de pesquisas públicos ou privados, podem contar com o apoio e
colaboração das universidades, facilitando sua entrada e permanência no mercado.
Os dados apresentados na análise se relacionaram ao contexto motivador da criação das spinoffs. Os criadores das empresas estudadas têm formação acadêmica, cursos de mestrado e
investem em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Gostam de desafios, são
visionários, possuem conhecimentos e habilidades e são capazes de tomar iniciativas para
atingir resultados. São também portadores de boas ideias e souberam aproveitar as
oportunidades para a criação do próprio negócio.
As ideias para a criação dos novos empreendimentos em estudo tiveram origens diferentes: a
empresa Clarion foi criada mediante a percepção da oportunidade de negócio decorrente do
cenário econômico da época de sua fundação e caracterizou-se como uma spin-off
dependente, fruto de resultados de ações estratégicas da empresas mãe; a empresa Nutroeste
caracterizou-se como spin-off independente e surgiu do desenvolvimento da ideia e do
aproveitamento da oportunidade do mercado bem como da utilização dos conhecimentos e
habilidades obtidos durante a trajetória profissional do seu sócio fundador.
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