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Prefácio

O sucesso e o fracasso  
na vida empresarial

Aquele dentre vós que quiser ser o maior, seja como o menor, como aquele 
que serve. Jesus

O que recomendar a um empresário?
Poderá parecer, no mínimo, inoportuna a citação de um texto evangélico 

para apresentar um livro. Mas é que eu percebo Jesus como um grande filósofo, 
um Mestre em Sociologia, cuja doutrina tem objetivos muito maiores do que 
produzir meninos bem comportados.

Infelizmente, ainda existe um enorme preconceito em relação aos empre-
sários. Muita gente da base da pirâmide social os vê sempre como seres privi-
legiados, gananciosos e aproveitadores. No Brasil, isso deve ter recebido uma 
grande influência do tempo dos “coronéis”, senhores dos escravos, grandes 
proprietários rurais, e dos grandes comerciantes que emigraram para o Brasil, 
vindos da Europa, fugindo dos conflitos mundiais e vendo, em nossa terra, 
grandes oportunidades de expansão dos seus negócios.

Também há uma certa influência de doutrinas de esquerda extremista 
que os encara como elite exploradora dos menos favorecidos, protegidos de 
governos de direita.

E claro que isso não é unânime nem tão intenso para se generalizar. Mas 
que se nota esse preconceito, ah, se nota, sim. Basta conversar com as pessoas 
mais simples.

*** 

Mas o que leva uma pessoa a querer ser empresário? Talvez a resposta 
seja da mesma natureza quando se indaga porque as pessoas escolhem essa 
ou aquela profissão. Poderíamos elencar aqui uma imensa lista de motivações, 
abordando aspectos familiares, educacionais, culturais e outros.

Por exemplo, dizem que os judeus são bons comerciantes. Mas o que le-
vou os navegadores portugueses a enfrentar a travessia do Oceano Atlântico, 



utilizando caravelas com recursos rústicos, precários à época? Na minha terra 
natal (Agudos-SP), havia muitos italianos que abriram muitas lojas e casas 
comerciais. Havia também os que chamávamos, genericamente, de “turcos”, 
corajosos empreendedores que encararam os ramos mais difíceis ou que exigiam 
o enfrentamento de riscos que apavoraram pessoas de outras procedências.

 Quando alguém anuncia que “vai abrir” uma nova empresa em um certo 
bairro em uma determinada cidade do interior deste imenso país, uma certa 
comunidade ou um conjunto ou subconjunto fica feliz.

• Vai ficar mais fácil adquirir os produtos ou serviços que ela distribui.
• Haverá oferta de empregos, vão precisar de gente.
• Pela economia de escala e por questões de concorrência, haverá baixa 

nos preços e facilidade de entregas.
• Haverá ligação com outros ramos, pois um setor facilitará a vida de 

outros (transportes, escritórios, corretores).
• Muitas atividades se intercalarão. A vida da comunidade tende a ficar 

mais fácil porque menos difícil ficará a solução de problemas intrínsecos 
ou interligados.

Ok. Isso parece óbvio. Mas muitas empresas começam bem e terminam mal. 

Por quê?

Dependeria de talentos herdados familiarmente? Não temos certeza. 
Quantos filhos fazem fracassar prósperos negócios de pais e avós! A filha 
não cozinha tão bem como a mãe, o restaurante não faz o mesmo sucesso. O 
neto não é tão habilidoso quanto o avô na arte da negociação e na atração e 
manutenção de clientes.

De um modo geral, um candidato a empresário acha que tem um boa solu-
ção para problemas sociais, visando resolvê-los ou minorá-los. Está convencido 
de que fará isso melhor do que as atuais pessoas dispostas a fazê-lo. Estudou 
melhor, tem uma habilidade diferenciada, alguma coisa o torna exponencial 
no que tem a oferecer à comunidade. 

Haveria uma explicação científica, genética, para isso? O prof. Elifas 
Gonçalves Junior aborda a questão em sua tese de doutoramento. Eu, mais 
modesto – honradíssimo por prefaciar seu livro – preferi ver a coisa pelo lado 
romântico, já que a abordagem mais científica foi justamente a que o ocupou 
em sua oportuníssima obra didática. 



As grandes invenções (telecomunicações, processamento de dados, veículos, 
as grandes e inteligentes ferramentas) deram origem a destacadas empresas. São 
os empreendimentos que decorrem dessas inovações, em geral, que resolvem os 
problemas comunitários de ordem prática, observados em seus ângulos físicos 
e frios ou como melhorias sensíveis ou de efeitos técnicos ou artísticos. Afinal, 
alguém tem que fazer instrumentos musicais para que os artistas disseminem 
sua arte, sem os quais até os resultados românticos teriam menor alcance. 

Achei curiosamente interessantes as habilidades atribuídas ao povo judeu, 
às quais se creditam as razões do seu sucesso no comércio no mundo. Pro-
vavelmente, outros povos ou coletividades tê-las-ão praticado, mesmo sem 
desfrutarem dessa mesma fama do povo judeu – que merece respeito.

As virtudes dos judeus
1. PERFEIÇÃO: fazer tudo da maneira mais completa e perfeita possível. 

2. NOME LIMPO: manter uma reputação ilibada para inspirar respeito 
na comunidade.

3. SERVIR-SE DE CONSELHEIROS: Solicitar conselhos e recomen-
dações para evitar o erro.

4. ACEITAR SER REPREENDIDO: Sim, você poderá estar eventual-
mente, circunstancialmente, errado.

5. SER GENEROSO: Faça com que a comunidade goste de você e da 
sua empresa. Tenha amigos e admiradores, contribua para a solução de 
problemas sociais na sua comunidade;

MITOS? Não sei. Mas são, sim, bons conselhos.

Se navegarmos pelas áreas acadêmicas, vamos encontrar recomendações 
muito parecidas com o uso de palavras mais charmosas e eruditas.

Princípios de uma boa administração: 
planejamento, organização direção e controle
Por que dizemos que são princípios? Queremos dizer que são proce-

dimentos indispensáveis, integrantes, intrínsecos, de tal forma que se não 
forem praticados algo dará errado, alguma coisa não acontecerá em relação 
ao conjunto desejado.



Os caminhos de Alice
 – Você poderia dizer-me, por favor, o caminho que devo tomar?
 – Isso depende muito de para onde você quer ir – disse o gato.
 – Não me importo muito com isso... – disse Alice.
 – Então, não importa muito qual caminho que você deve tomar disse 

o gato.
 – ...contanto que eu chegue a algum lugar – acrescentou Alice, como 

exemplo.
Do livro “As aventuras de Alice no país das maravilhas.”

Ângulos diversos para avaliação de uma empresa
Há alguns outros ângulos, se não técnicos, bem intuitivos:

A Empresa X não deu certo porque:

• O produto não era de boa qualidade.
• Não mudaram nada ao longo dos anos.
• O dono gastava mais do que ganhava.
• A empresa era mal organizada, uma bagunça.
• Quiseram mudar tudo, a qualidade caiu.
• Desprezaram a sabedoria dos mais experientes.
• Não acataram as sugestões modernas dos mais jovens.
Gastaram, na farra, tudo que ganharam, não guardaram para as emergências.

Todo empresário deve meditar nessas coisas, antes, durante e depois de 
abrir o seu negócio, pensando previamente para onde quer ir como o gato 
recomendou para Alice.

O autodesenvolvimento
Deve ser uma busca constante, sugeriu o bem sucedido Bill Gates.

Tudo precisa de manutenção para sobreviver – sem o que qualquer ser pode 
morrer até antes do tempo razoável de sobrevivência, por mais brilhante possa 
parecer no seu nascimento (em geral, todo bebê é bonitinho!) – requerendo 
a adoção de conselhos práticos e úteis para o desenvolvimento individual e 
empresarial dos gerentes, técnicos e colaboradores envolvidos no projeto.

É bom ter curiosidade e estudar constantemente, conhecendo e acompa-
nhando o progresso das coisas em geral.



Ter gosto pela simplificação e racionalização das coisas e dos processos. 

Seguir bons conselhos e aproveitar a experiência de um bom empresário, 
como foi mencionado por Bill Gates.

Nesta oportunidade, eu afianço o livro do prof. Elifas Gonçalves Junior e 
recomendo vivamente sua leitura.

Um novo Brasil empreendedor precisará de empresários com estilos mais 
progressistas e avançados.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020

Gilberto Alves
Fundador da GILCON TI INFORMÁTICA e Ex-Gerente  

da COMPANHIA CERVEJARIA CUIABANA
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Apresentação
Esta obra teve como base a tese de doutoramento em Marketing e Estra-

tégia defendida pelo autor em 2017, na cidade de Covilhã – Portugal, fruto do 
consórcio das universidades portuguesas do Minho, Aveiro e Beira Interior, cujo 
título O Impacto da Falência dos Pais na Vergonha e Intenção Empreendedora dos Filhos, 
trouxe evidências de que o desejo dos filhos dos criadores de organizações di-
minui em razão da vergonha sentida por estes pela falência da empresa dos pais. 

A pesquisa foi realizada em países de cinco continentes, tendo o maior 
número de respondentes no Brasil e Portugal. Destaca-se, também, as nações 
de língua portuguesa localizadas na África como Moçambique, Guiné-Bissau, 
São Thomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde.

O maior interesse pelo tema deve-se à constatação diante dos inúmeros 
movimentos sociais, governamentais, de entidades de classe e organizações 
sem fins lucrativos a incentivarem o empreendedorismo, sem antes alertá-los 
dos riscos e das consequências caso a iniciativa sucumbisse. 

Especificamente no Brasil, a percepção do espaço e tempo midiáticos 
dedicados ao incentivo à geração de empresas é farto, no entanto, as sombras 
do empreendedorismo não têm o mesmo espaço e podem provocar ações que, 
em algumas circunstâncias, não são benéficas àqueles que iniciam o processo 
de criação de empresas. Esta obra minimiza tal lacuna.

As instâncias filosóficas que traduzem a metodologia da investigação foram 
o positivismo e utilitarismo. 

A revisão de literatura confirmou a inexistência de investigações relacionadas 
à criação de empresas por filhos de pais que passaram pelo processo falimentar. 

Além do aspecto teórico, há implicações para políticas públicas e educação 
empreendedora. Os gestores governamentais poderão servir-se dos resultados 
como subsídio ao planejamento das políticas públicas para o incentivo ao 
empreendedorismo. 

As instituições públicas e privadas, de ação local e internacional, relaciona-
das à educação empreendedora, podem utilizar os resultados como incentivo 
ao estudo das repercussões ao fechamento das empresas. 

Em menor escala, pode auxiliar a comunicação social a minimizar o mito do 
empreendedor “herói” e indicar que o empreendedorismo, como qualquer ativi-
dade relacionada ao sustento pessoal e familiar, tem sua face atraente e repelente.
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A obra responde a seguinte questão: De que maneira a vergonha e o trauma 
da falência dos pais influenciam a intenção empreendedora dos filhos? Preten-
de-se relacionar a vergonha e o trauma da falência sob o ponto de vista dos 
filhos e a intenção de empreender da geração seguinte daqueles que ruíram. 

Como o leitor verá a vergonha da falência, mesmo ocorrida de maneira 
vicária, influencia o processo decisório. Apontar-se-á o trajeto mental da 
vergonha e sua influência no modelo de decisão, especialmente, do ponto de 
vista emocional e social.

A pedido dos editores, elementos clássicos contidos em trabalhos aca-
dêmicos com os títulos de revisão teórica, materiais e métodos, resultados, 
considerações finais e sugestões para estudos futuros foram suprimidos ou 
adequados para que a leitura fosse mais palatável.

Alguns testes e conceitos estatísticos foram transferidos do texto original 
para os apêndices e glossário. Assim, aqueles que desejarem se aprofundar e 
compreender como alguns resultados foram elaborados podem se beneficiar 
sem que os que não se interessam sobre o assunto ou já tenham pleno co-
nhecimento dos conceitos, não se entediem com inúmeras demonstrações e 
referenciais. 

Para melhor compreensão da mensagem principal deste estudo, além dessa 
apresentação, este e-book está subdividido em dez capítulos, além das partes 
pré e pós-textuais.

Abaixo e nas próximas páginas estarão, de forma sintética, o que se en-
contrará nessa obra.

 O capítulo 1 FALÊNCIA DA EMPRESA trata da definição - para esse 
trabalho – do termo falência, que em Inglês, língua dominante nas publicações 
sobre o assunto, apresentou dois termos: failure e banckruptcy. O primeiro termo é 
frequentemente utilizado para tratar as consequências positivas e negativas – do 
ponto de vista emocional e social – da falência da empresa e o segundo, via de 
regra, para compreender as razões que levaram ao fechamento da organização.

Para nossos interesses, o termo failure mais se adequou, entretanto, como 
poderá ser observado nas referências, alguns pesquisadores preferiram utilizar 
banckruptcy em seus textos, mas dificilmente essas palavras estão em conjunto. 

Por fim, é nesta parte do livro que se apresenta outro conceito elementar: 
a compreensão do termo “empreendedor” para fins de tal estudo.

O capítulo seguinte, PREVISÃO DAS AÇÕES HUMANAS versa sobre 
a constatação primitiva da necessidade do homem em compreender e tentar 
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antecipar as ações de outrem, bem como evitar a dor. Também se lerá como se 
dá o processo de aprendizagem e o uso de heurísticas pelo criador de empresas.

Já o capítulo EMOÇÃO traz ao leitor o significado e compreensão do papel 
das emoções e aprofunda no entendimento daquela considerada por muitos a 
outra ponta da reta em que o orgulho se estabelece: a vergonha.

A quarta divisão, INTENÇÃO EMPREENDEDORA, trata da com-
preensão do processo de criação de organizações e os vários instrumentos 
para mensurá-las. 

O ESTIGMA é o ponto seguinte e relata as marcas invisíveis do precon-
ceito de ser reconhecido como falido ao longo da história. 

O capítulo seis trata, especificamente, do DESENHO DE PESQUISA ini-
cial e final da investigação, dos métodos, procedimentos e elaboração de hipóteses.

Já a sétima seção AS MÉTRICAS PARA O IMPONDERADO bem que 
poderia fazer parte do capítulo anterior, porém, por motivos didáticos prefe-
riu-se a subdivisão no menor número de páginas possíveis e traz a formação 
dos principais grupos em que o inquérito foi aplicado, além da descrição dos 
construtos básicos e resultados das correlações e médias, especialmente entre 
vergonha, trauma e intenção empreendedora no grupo de filhos de pais que 
sofreram o processo de falência.

O INESPERADO RESULTADO nomeia o oitavo ponto e traz os des-
fechos esperados e surpreendentes diante do desejo de empreender de filhos 
de pais falidos e que não passaram pelo processo de falência.

No penúltimo capítulo A FALHA E SEUS PARADOXOS se traz a 
tona a importância da falha e como é incompreendida, muitas vezes, pelo ser 
e especialmente pela sociedade.

Já no último capítulo, o dez, TEMORES DISSIPADOS revela-se o medo 
inicial do pesquisador, e que não se concretizou, como as consequências de 
falir inibiriam o público alvo de se manifestar sobre o tema e que poderiam 
custar meses ou anos de retrabalho. Além dessa preocupação, o capítulo car-
rega as conclusões finais e como os resultados podem auxiliar o ser humano, 
de alcunha, empreendedor.

Em síntese, o cerne do trabalho é antecipar a provável ação de filhos, 
subsidiado pela neurobiologia do comportamento defensivo, o estigma social 
e aprendizado daqueles que geram riqueza, empregos e entretenimento para 
a sociedade diante do processo falimentar de seus pais. 

A todos, boa leitura!
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1 Falência da empresa
No cerne do empreendedorismo está a criação de empresas (VECIANA, 

2007) e vem sendo prestigiada nos mais diversos organismos públicos e pri-
vados (ACS e SZERB, 2007; ENDEAVOR BRASIL, 2014; KAUFFMAN  
FOUNDATION, 2016), assim como tem sido tratada pelos matizes: econô-
micos, social (STEYAERT, 2007), cultural (HOFSTEDE, 2003), ecológico 
(HANNAN e FEEMAN, 1984), genético (ZHANG et al., 2009), psicológico 
(KRUEGER, 2009) entre outros. 

O aspecto econômico tem sobrepujado aos demais pela proximidade da 
área de administração e, provavelmente, sua ênfase recaia sobre o desenvolvi-
mento local, nacional e internacional (YUNUS, 2002).

Apesar dos esforços realizados para a formação de empresas, o seu en-
cerramento é um processo esperado (ALDRICH, 1999), pois é uma atividade 
que envolve risco (MONSEN, URBIG, 2009). 

 Há inúmeros motivos para o fechamento das empresas, como, faleci-
mento ou doença pelo ciclo de vida encerrado (planejado antecipadamente); 
compra ou associação com outras organizações etc., mas coube o interesse 
para esta obra o encerramento da atividade empresarial – não desejada e sem 
alternativas gerenciais para o empreendedor1 – porque não se encontrou 
um patamar mínimo para a permanência ou vislumbre de lucro que aqui se 
denominou de falência.

 A falência das organizações representa 25% das formas de saída da ativi-
dade empreendedora (MCGRATH, 2006) e o que é singular é sua capacidade 
de afetar o comportamento humano (UCBASARAN et al., 2013).

A falência da empresa foi abordada por diversos ângulos de análises, por 
exemplo: do macroeconômico (GRIFFITHS et al., 2013), do antropológico 
(FESSLER, 2004), da saúde (DICKERSON et al., 2004) do gerencial e estra-
tégico (SHEPHERD; COVIN; et al., 2013); do estigma social (LEEMING; 
BOYLE, 2004 e SIMMONS et al., 2013); emocional (JENKINS, 2012) e, 
também do cognitivo (MITCHELL; SHEPHERD, 2010). O que você lerá 
tratará sobre os reflexos que a falência dos pais traz aos filhos sob os ângulos  
 

1 Os textos em negrito devem receber especial atenção, pois são expressões, termos ou frases fundamentais para a 
comprensão dos resultados vindouros.
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cognitivo, emocional e social. Nos próximos parágrafos, apresentam-se alguns 
aspectos que decorrem da falência.

A falência pode ser tratada como um evento traumático2 para o criador de 
empresas (ALEXANDER, 2004; KHELIL, 2016) que pode tecer a identidade 
individual (MATOS et al., 2011). 

O falido ou fracassado, como é muitas vezes tratado, mesmo que de for-
ma velada, é estigmatizado pela sociedade (GOFFMAN, 1988 e LANDIER, 
2005), sofrendo uma pressão tamanha que pode proporcionar o sentimento 
de vergonha que, para Corrigan (2004), é o ápice do estigma. 

 As consequências da vergonha da falência podem trazer problemas para 
família, especificamente, para os filhos (LANSKY, 1991) ao compartilharem 
o sentimento de insucesso por associação, trazendo à baila a possibilidade de 
pena vicária.

Realizada esta introdução e percebida a associação entre falência, estigma e 
vergonha, se faz necessário compreender como as pessoas aprendem e como 
tal processo influencia as decisões de se manter ou não no empreendedorismo. 
Essas informações são cruciais para a compreensão do propósito de estabelecer 
relações entre seguir a trilha dos pais ou evitá-la.

2 Evento nefasto que deixa cicatrizes profundas.
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2 Previsão das ações humanas
A ciência tem se preocupado com a previsão das ações do homem (MEAD, 

1934) e as emoções integram o escopo de seus ativadores e influenciadores 
(PINKER, 1998). 

Para Ajzen e Fishbein (1977), as intenções são consideradas preditores 
confiáveis do comportamento e são subsidiadas pelas crenças pessoais sobre 
os resultados das ações, a percepção da pressão social e o julgamento da ca-
pacidade de efetuar o que foi imaginado (AJZEN, 2011). 

As pesquisas que preveem o comportamento baseado nas intenções cap-
turam como os indivíduos constituem seus modelos mentais (KRUEGER, 
2007b), aqui compreendidos como complexos sistemas neurais formados pelos 
subsistemas biológico, emocional e cognitivo – conscientes ou inconscientes – 
oriundos do processo evolutivo e que, em maior ou menor grau e, de acordo 
com a interpretação individual, modificam-se em resposta ao meio ambiente 
(DAMÁSIO, 2000). 

Os modelos mentais foram tratados por diversos estudiosos do empreen-
dedorismo diante dos aspectos genético ou biológico (VAN DER LOOS 
et al., 2010), cognitivo (GUDMUNDSSON; LECHNER, 2013), emocional 
(CARDON et al., 2013) e Izard (1992) os entrelaçou, permitindo a fácil leitura 
de suas conexões.  

Dentre os caminhos que o intrincado mecanismo mental percorre, há in-
dícios de que empreendedores preferem usar a heurística3. O que reforça tais 
vestígios é a pouca habilidade das pessoas agirem como estatísticos intuitivos 
ou aderirem aos padrões científicos (PINKER, 1998). 

Acerca dessa perspectiva, se faz necessário compreender como as pessoas 
aprendem, razão da existência do próximo tópico.

2.1 O processo de aprendizagem
Os modelos mentais (HAYNIE et al., 2010) ou modelos cognitivos  

(THOMAS; MCCLELLAND, 2008) ou ainda heurísticas (HOLCOMB et al., 
2009) explicam como os processos de decisão ocorrem na mente das pessoas 
(HILL; LENHAGEN, 1995). 

3 Atalhos mentais que economizam tempo e que reduzem julgamentos complexos para regras simples (Franzoi, 1996).
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Essa capacidade de criar, reagir e interagir pode ser exercida de maneira 
direta, indireta e coletiva. Excetuando-se as ações instintivas, é necessário que 
ocorra algum nível de reflexão cognitiva4 que se sustenta com o que foi assi-
milado (KOLB; WHISHAW, 2002). 

De acordo com Lent (2005), aprender5 é o processo de adquirir infor-
mações. Para Gardner 1994), as maneiras de aprender não são idênticas, são 
congruentes com a formação biológica e tem a função inicial de desenvolver 
comportamentos que se adaptem às mudanças ambientais. 

A maioria das teorias psicológicas tem se centrado na aprendizagem direta 
– retratada como mecanicista e lenta – através de resultados de falhas e sucessos 
que podem representar altos custos sociais e pessoais (BANDURA, 1999). 

Outra forma de aprender é através de modelos, sejam eles individuais ou 
coletivos. Isso que dizer que as pessoas absorvem o resultado das experiências 
dos outros, adicionado ao aprendizado sensorial e regras sociais e as utiliza 
conforme suas necessidades (ZIMMERMAN et al., 1989). 

Os motivos comportamentais só são ativados quando as expectativas de 
resultados são carregadas de efeitos positivos, e que, o sujeito percebe ser capaz 
de realizá-la ou nos termos de Bandura (1995), autoeficácia. 

Se há dúvidas sobre o poder de execução das atividades, é provável que a 
pessoa abandone a ideia de iniciar o novo processo, pois, “[...] as pessoas têm 
medo” (BANDURA, 1977, p. 4) e tendem a evitar situações de risco. O medo 
é um grande aliado para a continuidade da vida (LEDOUX, 2001). Na Figura 
1, possibilidades de eficácia e de resultados foram ilustradas.

Figura 1 – Expectativas de eficácia de resultados

Fonte: Bandura (1977, p. 193).

4 Ações conscientes que envolvem pensar e julgar Bandura (1977).

5 Incorpora o hipotálamo e neocórtex para subsidiar o processo de decisão (McClelland et al., 1995).
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Bandura (1977) propõe que as expectativas de autoeficácia são oriundas 
de quatro fontes de informação: desempenho, experiência vicária, persuasão 
verbal e estado fisiológico. 

A primeira indicação, o desempenho – considerada a mais forte – é pro-
veniente da experiência de tentativas que resultam em erro e acerto. Quanto 
mais positivo o resultado das experiências mais a autoeficácia se eleva e, da 
mesma forma, em sentido contrário. Porém, a experiência direta não é a única 
forma de integrar o conceito pessoal de autoeficácia. 

A segunda origem se aprende através da experiência das outras pessoas ou 
como prefere Bandura (1994), modelagem. 

Já a terceira fonte se origina do convencimento ou do aconselhamento 
através da verbalização. 

A quarta e última procedência são os estados fisiológicos, que podem ser 
compreendidos como a integração de corpo e mente, ponderando as possibi-
lidades de realização da ação anteriormente pensada. As emoções juntam-se 
a esse último e são reconhecidas como causas e efeitos dessas ponderações 
(LEDOUX, 2001).

Por fim, se as pessoas se comportam diante da expectativa de resultados, 
afastam-se dos que lhe podem trazer malefícios e preferem a associação com 
resultados positivos, utilizando-se, na maioria dos casos, da heurística, mesmo 
observando as diferentes personalidades Obschonka et al. (2012) que podem 
alterar a percepção dos efeitos de suas resoluções. 

Aprender pelo erro e acerto tende a ser a mais eficaz, porém os custos de 
aprender podem ser altos tanto do ponto de vista emocional, quanto do físico 
(BANDURA, 1971). É mais do que natural que observando, vendo e analisando 
resultados, o conhecimento adquirido pode minimizar o medo. 

Assim, se exemplos vicários de não sucesso empreendedor podem incorrer 
em medo e, se este é a emoção responsável pela preservação da vida, por que 
os filhos de empreendedores haveriam de trilhá-la? A resposta a essa questão 
só poderá ocorrer com a compreensão de como as emoções influenciam os 
estados fisiológicos e que, por sua vez, intervêm nas decisões. Por isso, cabe 
aprofundar o assunto e tratá-lo no próximo capítulo. 
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3 Emoção
 As emoções surgiram e evoluíram para preservar a vida e são, em essência, 

impulsos legados pela evolução (DARWIN, 1872).

 As emoções compreendem uma série de fenômenos bioquímicos que 
denotam ações instantâneas e instintivas ativadas pelo processamento da mente 
(TOMKINS, 1987). 

De acordo com Izard (1993), existe quatro sistemas diferentes para acio-
ná-las: celular, organicista, biopsicológico e cognitivo. 

O processo celular envolve informações não cognitivas contidas nas enzi-
mas e se desenvolveu através da evolução da espécie, assim, a primeira causa 
é geneticamente determinada (LEDOUX, 2001). 

O segundo iniciador, organicista, sintetiza a relação do sistema sensório-motor 
e os estados subjetivos. Algumas expressões faciais, ações musculares e posturas 
podem refletir ou auxiliar os processos orgânicos internos (EKMAN et al., 1969).6 

O terceiro emissor é denominado biopsicológico e envolve a memória 
implícita, geralmente, não consciente.7

O derradeiro processo é o cognitivo. Baron (2004) o define como:

Tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos […] através do 
qual adquirimos, armazenamos, transformamos e utilizamos 
informações (BARON, 2004, p. 211). 

A capacidade cognitiva necessita da ativação simbólica, que, por sua vez, 
exige capacidade de imaginar consequências das escolhas (IZARD, 1993).

Para atinar o percurso emocional é imprescindível assimilar as funções 
da memória e o sistema límbico, especialmente, dois de seus organismos: a 
amígdala e o hipocampo8. 

6 Essa ligação pode ser mais bem percebida com ilustrações que ocorrem abaixo do tecido epitelial: o movimento 
da face aumenta a circulação sanguínea no encéfalo e pode auxiliar o processamento de emoções positivas, como a 
alegria, ou negativas como o nojo (Adelmann; Zajonc, 1989). 

7 São exemplos as atividades motoras como andar de bicicleta e nadar. O outro tipo de memória envolvida é denomina 
memória explícita, consciente, como as lembranças biográficas e traumáticas (Anderson, 2005).

8 A amígdala é responsável pelo botão de disparo das emoções e o hipocampo é uma peça fundamental na constituição 
das memórias (LeDoux, 2001). Outros organismos que constituem o sistema límbico não serão aqui tratados.
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Antes de prosseguir, faz-se mister compreender a relação entre memória 
e emoção. A primeira encontra-se em todo o encéfalo de acordo com cada 
lobo9 e de diversos tipos e funções (LENT, 2005). 

Abaixo a figura ilustrativa do cérebro humano e os respectivos lobos:

Figura 2 – Lobos Cerebrais

Sulco Central Sulco Central

Lobo Frontal Lobo Parietal
Lobo Temporal

Fissura lateral

Lobo Occipital

Lobo Límbico

Fonte: Cardoso (1997).

As memórias podem variar no seu funcionamento, sendo de curtíssimo 
prazo, como o que foi lido nas páginas anteriores, até às de longo prazo, tais 
como a lembrança do primeiro dia de escola. 

As memórias podem ser classificadas em semânticas, enciclopédicas e epi-
sódicas. As primeiras são aquelas que requerem informações sobre categorias e 
conceitos, as segundas requerem o uso de informações fatuais. Por último, há as 
memórias episódicas necessárias para a realização ou planejamento de tarefas, 
de fatos específicos, em que o sujeito tenha sido observador ou participante 
(MCCLELLAND et al., 1995).10 

As memórias são capazes de intervir na identidade pessoal (MCADAMS, 
2001), especialmente, as autobiográficas (WALKER et al., 2003). As lembranças 
podem influenciar a concepção de eventos futuros, especialmente, de recorda-
ções negativas (BERNTSEN; RUBIN, 2006) que culminam em trauma – evento 
marcante geralmente com consequências negativas – e recebem a denominação 
de memórias traumáticas (CUNHA et al., 2015).

9 Partes do córtex tendo funções diferenciadas e especializadas. São eles: Lobo Frontal (testa) pensamento, planejamen-
to, programação de necessidades individuais;; o Lobo Occipital (nuca) processamento da informação visual, Lobo 
Parietal (parte superior central da cabeça) sensação de dor, tato, gustação, temperatura, pressão e os lobos temporais 
(regiões acima das orelhas) audição e parte do  processamento da memória e emoção (Lent, 2005).

10 Para McClelland, McNaughtone e O’Reilly todos os tipos de memórias podem provocar alterações plásticas nas 
sinapses. 
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Feito os esclarecimentos necessários volta-se a leitura sobre a classificação 
das emoções. 

Há certo consenso no estudo das emoções, que estas podem ser dividi-
das em dois grupos: primárias ou básicas e secundárias ou autoconscientes  
(TRACY; ROBINS, 2003). 

O primeiro sinaliza problemas diferentes e comportamentos distintos e 
relaciona-se às emoções consideradas “universais”11, como raiva, medo, nojo, 
tristeza, felicidade e surpresa (HOOGE, 2011). 

O segundo grupo é caracterizado por envolver o uso intenso da capacidade 
cognitiva Gilbert (2003), possibilita controle parcial da percepção Mesquita; 
Frijda (1992) e conecta-se às relações sociais (SMITH-LOVIN et al., 1995). São 
referências o egoísmo, culpa, embaraço e, o objeto de nossa atenção: vergonha 
(JOHNSON, 1970), que será esmiuçada no tópico seguinte:

3.1 Vergonha
 A palavra vergonha tem suas origens na raiz teutônica francesa skam12 e a 

pré-teutônica skem, que significa cobrir a si mesmo (HARPER, 2011). 

 A vergonha é uma emoção raramente debatida na sociedade ocidental e 
Scheff  (1995) a denomina como um tabu. Para Leeming (1998), independen-
temente da idade, pode-se confessar os segredos mais íntimos, humilhações, 
raivas e embaraços, mas é possível que se mantenha em silêncio a vergonha.

 Por outro lado, a vergonha auxilia a manter compromissos e a ordem 
social (HOOGE et al., 2008), motiva comportamentos de união e coopera-
ção (HOOGE, 2011), conserva relacionamentos pessoais, assim como evita 
situações que prejudiquem a imagem pessoal ou objetivos futuros (EYNDE; 
TURNER, 2006). 

Essa emoção secundária surge da disparidade entre honra e autoestima, 
dos valores morais, considerando “o que é certo e o que é errado” e que se 
manifesta socialmente inaceitável (SMITH, R.; MCELWEE, 2011).  

Sente-se vergonha quando os valores pessoais são postos à prova (BEDFORD;  
HWANG, 2003) e pode ser experimentada ou induzida por aqueles que nos 
cercam. É uma emoção esmagadora, desagradável e dolorosa e vai ao núcleo 
do self  (TANGNEY et al. 2007). 

11 Para alguns pesquisadores a expressão “universais” é considerada inadequada diante dos variados valores culturais 
Smith-Lovin et al. (1995).

12 A razão do título dessa obra. A vergonha desde as suas origens em termos etimológicos (origem das palavras).
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A vergonha é associada a sentimentos de inutilidade, inferioridade e au-
toimagem danificada (AUSUBEL; SCHIFF, 1955), humilhação (KAUFMAN, 
1989), raiva, hostilidade, vingança (COMBS et al., 2010). Ademais, a vergonha 
é capaz de inibir o contato social (HOOGE, 2011), implicar autocondena-
ção (EISENBERG, 2000) e pode ser real ou fruto da imaginação (TRACY;  
ROBINS, 2009).

 As pessoas que as experimentam, por muitas vezes, estão propensas 
a sofrerem distúrbios mentais como ansiedade, depressão (RÜSCH et al., 
2007) e pode estar relacionado a sentimentos e fantasias (MATOS; PINTO- 
GOUVEIA, 2010). A vergonha é central para o desenvolvimento de transtornos 
pós-traumáticos (BUDDEN, 2009) – como, por exemplo: distúrbios do sono, 
irritabilidade e amnésia (ETKIN; WAGER, 2012). 

Fessler e Haley (2003) compreendem que a vergonha se aproxima da 
emoção negativa e o orgulho de emoção positiva, tal e qual dois extremos emo-
cionais: vergonha aponta quando o ator é consciente que se portou de forma 
censurável e constitui punição subjetiva, na outra extremidade, orgulho brota 
quando o agente tem percepção consciente que outras pessoas reconhecem a 
dignidade e notabilidade de suas ações.  

Além das manifestações psicológicas e mentais, se expressa também fisi-
camente. Suas representações na face são consideradas universais e, talvez, a 
ruborização, seja a mais famosa (EKMAN, 1999). Sinais não verbais incluem 
a inserção da cabeça abaixada e direcionar o olhar inclinado (HARPER, 2011). 

Para Scheff  (2005) vergonha é a emoção mestre do comportamento huma-
no. É instrumento de defesa ou de apoio à vida e pode moldar as maneiras 
de proceder e pensar (TANGNEY et al., 2007).

Uma das grandes motivações humana é construir e permanecer com uma 
autoimagem positiva ou autoestima elevada (TAYLOR; BROWN, 1988), seja, 
para relacionar-se com um par, na família ou entre outros grupos (HOOGE, 
2011). Vergonha relaciona-se profundamente com estes conceitos, atingindo o 
ponto de considerar que “autoestima é a ausência de vergonha” (CLAESSON; 
SOHLBERG, 2002, p. 7).

A vergonha pode ter origem em traumas “[…] memórias e […] muda o futu-
ro pessoal de forma fundamental e irrevogável.” (ALEXANDER, 2004, p. 1)13.  
Enfim, o trauma pode compor a identidade do indivíduo (CUNHA et al., 2015)  

13 São exemplos: abuso sexual; abuso físico na infância; conflitos armados; desastres naturais; doenças graves e outras 
situações pressentidas pelas próprias ações ou pensamentos.
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e a falência dos pais pode ser um evento central e traumático na constituição 
dos componentes integrantes para a tomada de decisão dos filhos.

Em resumo, muitos estudiosos utilizaram diversos termos para indicar a 
gênese dessa emoção basilar, porém, parece haver um consenso que sua origem 
localiza-se em algum ponto entre a comparação de si mesmo com algum padrão 
estabelecido, instituído com a consciência do self  e a escolha de um modelo – 
próprio ou dos outros - que lhe seja significativo. Trauma e vergonha podem 
estar associados e têm a capacidade de alterar comportamentos.

Estudiosos em busca de distinguir os tipos de vergonha, preconizaram 
algumas diferenças. Para este estudo, preferiu-se a distinção interna, externa e 
vicária. No próximo tópico detalha-se cada uma delas.

3.1.1 Vergonha Interna

A vergonha interna (COOK, 1988) ou vergonha endógena (HOOGE  
et al., 2008) assumem que a vergonha atua como um dispositivo de compromisso 
que motiva o comportamento pró-social. Para resolver esse aparente paradoxo, 
os autores estudaram os efeitos da vergonha no comportamento pró-social. A 
vergonha foi hipotetizada para motivar o comportamento pró-social quando 
era relevante para a decisão em questão (endógeno) relaciona-se à construção 
da autoidentidade (KAUFMAN, 1989). Esse tipo de vergonha associa-se ao 
sentimento sobre si mesmo de julgar-se globalmente falho, inadequado, sem 
atrativos, indesejado ou ruim (CUNHA et al., 2012). 

A vergonha endógena tem sido correlacionada a problemas emocionais14, 
interpessoais15, físicos16, alterações dos sistemas de citocinas pró-inflamatórias17 
e de cortisol18 e também foi associada a abuso de substâncias entorpecentes 
(COOK, 1991). 

14 Depressão, ansiedade; hostilidade, raiva e personalidade narcisista.

15 Abandono, rejeição e dificuldade no relacionamento.

16 Pressão arterial, problemas do sistema digestivo e distúrbios alimentares (MURRAY; WALLER, 2002) less is known 
about the psychological processes that underpin this relationship. This study examines the hypothesis that shame acts as a mediator in the 
link between reported sexual abuse and bulimic attitudes. METHOD: A nonclinical sample of  female undergraduates (N = 214). 

17 As citocinas são cruciais para combater infecções e em outras respostas imunes, porém, podem tornar-se desregu-
ladas e piorar uma doença através da produção de febre, inflamação, destruição de tecidos, e, em alguns casos, até 
mesmo de choque e morte (DICKERSON et al., 2004).

18 Substância liberada em resposta ao estresse e baixa concentração de glicose no sangue. Entre outras funções, impede 
a liberação de substâncias no corpo que causam inflamação.
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3.1.2 Vergonha Externa

As falhas e transgressões não escapam ao olhar de outras pessoas e a 
exposição é temida (TRACY; ROBINS, 2009). Esse tipo de emoção ocorre 
quando se experimentam situações em que há uma desvalorização do self na 
mente dos outros, mas sob o ponto de vista do atingido (THIBODEAU et 
al., 2011). A vergonha externa ativa os sistemas cognitivos e conscientemente 
percebe-se que a avaliação de si é negativa.

3.1.3 Vergonha Vicária

A vergonha pode ter sua origem em atos cometidos pelos outros, especial-
mente, quando relacionados à imagem dentro ou entre grupos19 (WELTEN 
et al., 2012).

 A vergonha vicária pode parecer ardilosa, pois se experimenta uma emoção 
autoconsciente sobre as ações de outrem. Assim, a outra pessoa, é o objeto da 
emoção, o que contrapõe a experiência característica da vergonha, momento 
em que o self é o objeto (WELTEN et al., 2012). Quanto mais intensa é essa 
identidade, mais forte será a vergonha vicária (JOHNS et al., 2005). 

3.2 A face moral da vergonha
A moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, 

da tradição, do cotidiano e orienta o comportamento humano dentro de uma 
sociedade e relaciona-se ao sim e não, o que pode e o que não pode ser feito 
(BARROS, C.; CORTELLA, 2014).

A vergonha tem uma face moral (LEWIS, 1992) e se junta ao embaraço, 
orgulho e, também, a culpa para integrar o grupo familiar das emoções morais 
(TANGNEY et al., 2007). Tal conjunto de emoções está ligado aos interesses 
de outras pessoas, de grupos privados ou bem estar da sociedade (HOOGE, 
2011), especialmente, quando há um dilema que promova o comportamento 
pró-social e que beneficie o indivíduo em longo prazo (HOOGE et al., 2008). 

Tangney (2007) esclarece que a sociedade estabelece normas, e leis mo-
rais universais e proibições culturalmente específicas, tendo como exemplo, 
matar, mentir, enganar e roubar. Essa visão foi confimada por antropólogos 
que identificaram diversos papéis em torno da vergonha em várias culturas 
(HARPER, 2011).

19 Welten e colaboradores (2012) não os encontrou diante de grupos familiares.
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A vergonha pode se manifestar por contágio diante do convívio com pes-
soas próximas, caso sejam objeto de ações que a sociedade rejeite, verbi gratia20, 
consideradas inadequadas originadas de um amigo (CORTELLA; TAILLE, 
2013) ou da família (ARAÚJO, 1998). 

O indivíduo que sente vergonha está normalmente relacionado à impo-
sição pela família e pela cultura de alta valoração a determinadas regras e/ou 
comportamentos e/ou valores, ao tipo de vinculação afetiva estabelecida entre 
o sujeito e a fonte dessas regras e/ou valores (ARAÚJO, 1998).

Finaliza-se inferindo que a vergonha pode associar-se ao trauma, tem o 
poder de causar prejuízos físicos, emocionais e sociais, é capaz de modificar 
comportamentos, sejam eles conscientes ou não e que pode fazer com que 
o indivíduo se sujeite a pressão de grupos, especialmente, os mais próximos 
do cotidiano.

20 Locução latina de uso atual que significa literalmente “pela graça da palavra”. Equivale a “como tal”, ”por exemplo,”.
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4 Intenção empreendedora
Este capítulo versará sobre a necessária busca de entender e predizer o 

comportamento do criador de organizações: o empreendedor.

4.1 Teoria do Comportamento Planejado
Há tempos que os cientistas de várias correntes teóricas tentam compreen-

der e prever as ações humanas (WATSON, 2008) e a intenção de realizar algo 
que é considerado como o maior indicador de direção para o comportamento 
humano (ENGLE et al., 2010). 

A intenção captura os fatores motivacionais que influenciam o comporta-
mento e indica como as pessoas estão dispostas a se esforçar para atingir uma 
meta escolhida (AJZEN, 1991). 

A Teoria do Comportamento Planejado (TCP) é uma extensão da Teoria 
da Ação Racional (AJZEN; FISHBEIN, 1972) e tem como pilar os sistemas 
que constituem a intenção. 

De acordo com Ajzen (1977) as crenças – probabilidades subjetivas de 
que certas ações produzirão determinados resultados – são basilares para 
compreender o comportamento, embora, nem sempre, são fáceis de serem 
acessadas, seja pelo próprio indivíduo ou por outrem. 

A TCP utiliza três conjeturas sobre crenças: resultados prováveis, a opinião 
dos outros e motivação para efetivação. Supõe-se que, acessadas e combinadas de-
terminam a prevalecente atitude em relação ao comportamento (AJZEN, 2014). 

Estas três conjeturas variam entre pessoas, situações, locais e fundamentam 
os determinantes de intenção: atitude, norma subjetiva e controle comporta-
mental percebido. 

A seguir, aponta-se as fórmulas desenhadas por Ajzen e Fishben (1977) 
que identificam as convicções potencializadas pelas percepções pessoais. 

O primeiro preditor é Atitude Pessoal (A) e refere-se ao grau em que 
a pessoa possui avaliação favorável ou desfavorável ao comportamento. A 
potência dessa crença (c) é ponderada pela avaliação (a) como mostrada na 
seguinte equação: 
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O segundo preditor é denominado Norma Subjetiva (NS), e refere-se à 
percepção da pressão social para realizar ou não do comportamento. A força 
de cada crença normativa (n) é ponderada pela motivação para cumpri-la (m). 
Sinaliza-se pela equação:

O terceiro antecedente de intenção, Controle Comportamental Percebi-
do (CCP), refere-se à facilidade ou dificuldade de percepção para realizar o 
comportamento. O CCP presume que a pessoa reflita diante da experiência e 
preveja os impedimentos e obstáculos e potencializa-se pela percepção desse 
fenômeno. A força de cada crença de controle (cc) é ponderada pela potência 
percebida (p), como refere a seguinte equação:

Então, quanto mais favorável for a atitude e norma subjetiva com respeito 
a um comportamento e quanto maior for o controle comportamental perce-
bido, mais forte deve ser a intenção de uma pessoa para concretizar a ação 
(AJZEN, 1991). 

Figura 4 – Teoria do Comportamento Planejado

Fonte: Ajzen, I (2014, p. 1)

A fim de encerrar os pressupostos da TCP, Ajzen (2014), é possível reco-
nhecer que as crenças comportamentais, normativas e de controle controlam 
uma série de outras variáveis consideradas influenciadoras indiretas da intenção, 
por exemplo: inteligência, demografia e traços de personalidade. 

No próximo tópico, apresentar-se-á alguns modelos de intenções e respec-
tivas métricas para o empreendedorismo baseadas na TCP.
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4.2 Intenção Empreendedora
Os modelos de intenção disponibilizam uma forma coerente, austera, gene-

ralizável e robusta para a pesquisa científica do empreendedorismo (FAYOLLE 
et al. 2014). 

A Intenção Empreendedora (IE) pode ser compreendida como estado de 
espírito ou estado mental que dirige a atenção, experiência e ação em direção a 
conceitos de negócios e comportamento empresarial planejado (BIRD, 1988). 
A IE oferece, prediz e explica as características de difícil observação quanto 
às ações comportamentais (KRUEGER, 2009).  

Os modelos de IE que serão apresentados têm suas origens em maior ou 
menor grau na TCP. Sendo que o último modelo, aqui descrito, foi o selecionado 
para a se integrar ao projeto de investigação. Sucintamente, serão apresentados 
os cinco principais.

4.2.1 Implementação de Ideias Empreendedoras
É considerado de cunho comportamental e direciona perguntas sobre 

como os empreendedores criam, sustentam e transformam as organizações, 
contribuindo para distinguir o empreendedorismo da gestão estratégica. As 
ideias empreendedoras começam com inspiração, mas necessitam de intenção 
e atenção para serem realizadas. 

A IE pode ser identificada como estados mentais favoráveis à criação de 
empresas. Os estados mentais recebem influência dos contextos externos: so-
cial, político, econômico e interno: história pessoal, personalidade e habilidade 
individual (BIRD, 1988). O modelo permite visão sobre o processo criativo e 
possui dois pilares relativos ao pensamento: racional/analítico e intuitivo/ho-
lístico. Duas críticas são a ele relacionadas: não incorpora fatores antecedentes 
explicativos à força da relação entre as intenções e comportamentos (BOYD; 
VOZIKIS, 1994) e deve ser melhor testado para provar a credibilidade e vali-
dade (SHOOK et al., 2003). Essas ressalvas foram suficientes para não utilizar 
o modelo de Bird (1988) nesta obra.

4.2.2 Modelo de Evento Empreendedor
O modelo de Shapero e Sokol (1982) agrupa variáveis sociais, ambientais, 

situacionais e individuais. Os autores propõem captar a iniciativa empreende-
dora e aceitação do consequente risco, consolidando recursos e gestão. 

A IE depende de dois conceitos essenciais: desejabilidade e viabilidade. 
A primeira pode ser compreendida como os valores ou os desejos do sujeito. 
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Refere-se ao grau de atratividade do novo negócio para o empreendedor.  
No caso da segunda, trata-se da compreensão da possibilidade de efetivação 
dos desejos. Quanto maior a viabilidade, mais forte a IE (LO; WANG, 2007).

Para Krueger (1993) experiências, atitudes e entusiasmo influenciariam a 
desejabilidade e viabilidade, que por sua vez, reforçariam a IE para atendimento 
de necessidades intrínsecas e extrínsecas (KRUEGER et al., 2000). Na análise 
de Lo e Wang (2007) a viabilidade percebida é relacionada com o conceito 
de autoeficácia (BANDURA, 1999, 2001), que, por sua vez, afeta a definição, 
o compromisso e habilidade de atingir objetivos (BOYD; VOZIKIS, 1994). 

A visão de Shapero e Sokol (1982) compactua com o modelo anterior 
quanto à previsibilidade comportamental do empreendedor, porém, ao con-
trário da métrica proposta por Bird (1988), maior número de pesquisadores 
o testaram e confirmaram a sua solidez (SCHLAEGEL; KOENIG, 2014). 

Embora a robustez do modelo seja uma constante nos artigos de refe-
rência, descartou-se utilizá-lo, pela possibilidade – não testada – de possível 
desinteresse dos integrantes da amostra em responder o questionário devido ao 
número de itens, que acrescido às questões relacionadas aos demais construtos 
poderia tornar-se maçante.

4.2.3 Modelo de Intenção Empreendedora
Surgiu das pesquisas de Liñán e Chen (2009), sob o olhar específico de 

medir a intencionalidade do futuro empreendedor. Baseado nos conceitos da 
TCP (AJZEN, 1991) criou-se um questionário específico para esse fim que 
possibilitasse a comparação de resultados por diversos pesquisadores ao redor 
do mundo. 

Os três fatores motivacionais da TCP são mantidos, adaptando-se apenas 
a denominação do primeiro elemento atitude para startup, referindo-se ao grau 
em que o indivíduo detém avaliação pessoal positiva ou negativa sobre ser um 
empreendedor (IAKOVLEVA et al., 2011). O modelo não foi utilizado devido 
aos mesmos motivos apresentados no item anterior.

4.2.4 Escala de Intenção do Empreendedorismo
Criada por Valliere (2015a, 2015b) a escala colmata as lacunas existentes 

nas métricas de intenção empreendedora baseadas na TCP que, segundo o 
pesquisador, misturaram as premissas de intenção com crenças, atitudes e 
expectativas. A medida é indicada para pessoas com algum nível de instrução 
Valliere (2015c). Descartou-se o modelo, pois poderia não retratar os respon-
dentes de alguns grupos das amostras utilizadas. 
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4.2.5 Escala de Intenção Empreendedora Individual

Elaborada por Thompson (2009), carrega em seu cerne a proposição de não 
confundir a aspiração consciente de construir, no futuro, um empreendimento 
com orientação profissional ou de carreira Schmitt-Rodermund; Vondracek 
(2002), empreendedores emergentes (KORUNKA et al., 2003), que tenham 
desejo de possuir um negócio (CRANT, 1996) ou empreendedor interno  
(DOUGLAS; FITZSIMMONS, 2012).

Concebido originalmente em língua inglesa, o modelo foi apreciado por 
estudantes e não estudantes e propõe buscar as reais intenções de constituir 
a própria empresa, caracterizando-se pelo número de questões que não a tor-
nam exaustiva, elementos cruciais para que fosse selecionado para compor o 
instrumento de pesquisa.

Neste estudo, utilizar-se-á IE de acordo com a visão de Thompson (2009, 
p. 8) como:

A convicção autorreconhecida por uma pessoa que pretende 
estabelecer um novo empreendimento e conscientemente pla-
neja fazê-lo em algum ponto no futuro. 

No quadro abaixo segue o resumo dos modelos citados.

Quadro 1 – Principais métricas p/ intenção empreendedora

Modelo Autor(es) Descrição Destaque

Implementação  
de Ideias 
Empreendedoras 

Bird (1988) Criação, intuição e racionalidade 
como influenciadores da IE.

Considera a 
criatividade.

Evento  
Empreendedor

(SHAPERO;  
SOKOL 1982) Capta a iniciativa empreendedora. Aceitação 

acadêmica.

Intenção  
Empreendedora Liñán; Chen (2009) Utiliza os construtos TCP. Comparação 

internacional.

Escala de IE Valliere  
(2015b, 2015a)

Colmata lacunas presen-tes  
na métrica-baseada na TCP. Simplicidade.

Escala de IE  
Individual (Thompson 2009) Concentra-se no criador  

de empresas
Simplicidade e 
robustez acadêmica.

Fonte: Construção do autor.  

Nota: IE – Intenção Empreendedora.

Realizada a compreensão das bases comportamentais relacionadas à IE, 
pode-se acrescer um dos componentes que Ajzen (1991) não tratou diretamente 
através das normas sociais e que Goffman (1988) o fez: o estigma e que neste 
trabalho o aliamos à falência. É o que será tratado no próximo capítulo.
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5 Estigma
Este capítulo define o conceito de falência e demonstra algumas de suas 

consequências para o empreendedor: o estigma. 

5.1 Falência e Fechamento da Empresa 
Muitas empresas, em diversos países e continentes, encerram suas atividades 

em um ritmo que tem merecido a atenção de organizações mundiais, como o 
Global Entrepreneurship Managemente – GEM (2017). A título de exemplo, 
seguem os dados de dois países lusófonos: Portugal e Brasil. 

No caso Português, conforme o Instituto Nacional de Estatísticas (2013), 
constituíram-se em um ano 2.306 organizações, à medida que foram encerradas 
1.348 organizações ou 58,5%. No caso brasileiro, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2015), de 2009 a 2013, menos 
da metade (47,5%) das empresas sobreviveram após quatro anos de atividade.

Ressalta-se que há uma parcela considerável das empresas que fecham, 
que declaram a falência como principal motivo (BARON, 2004). Em 2016, 
no Brasil, houve mais saídas do quadro ativo de empresas do que de entradas 
(IBGE, 2018). 

O encerramento das atividades organizacionais pode ser considerado 
adequado e racional. Servem como exemplos: a proteção do patrimônio, a 
extinção de produtos e serviços não competitivos ou pela venda a outras 
empresas (HEADD, 2003). 

Ainda há dezenas de outros motivos para o fechamento da empresa  
(AHMADPOUR KASGARI et al, 2013; GRATZER; STIEFEL, 2008;  
LUSSIER, 1996; MISUNAGA et al 2012; THORNHILL, AMIT 2003) e nem 
sempre, é de responsabilidade do criador de empresas, por exemplo, as tragé-
dias ocorridas em solo mineiro, especificamente em Mariana e Brumadinho 
nos últimos anos. 

Os motivos de vontade própria, planejados e racionais para o fechamento 
da empresa não são de interesse deste estudo. Encerrar as atividades organi-
zacionais sob as circunstâncias acima, difere do cessar das atividades, contraria 
a vontade do empreendedor.

Entre as ações ligadas ao encerramento não voluntário da empresa, insere-se 
a falência. (UCBASARAN et al., 2013, p. 175) conceituaram falência como:
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[...] a cessação de envolvimento em um empreendimento,  
porque não se encontrou um limite mínimo para a viabilidade 
econômica. 

Entretanto, para os propósitos da investigação, essa definição é incom-
pleta, pois, a falência, carrega um sentido de obrigação não desejada e não há 
alternativas visíveis para o criador de empresas.

O conceito estabelecido por Ucbasaran et al. (2013) se aplicado ipsis litteris, 
pode incorrer em erro, pois a visão antecipada da não viabilidade econômica, 
deve ser entendida como um ato tático e que maximiza recursos. O entendi-
mento de falência que doravante norteará esta empreitada será compreendido 
como o encerramento da atividade empresarial – não desejado e sem alternativa 
para o empreendedor – porque não se encontrou um patamar mínimo para a 
permanência ou vislumbre de lucro21 ou de sobras no caso do cooperativismo22.

A falência pode ser considerada como instrumento de aprendizagem 
(COPE, 2011). Aquele que faliu23 é entendido como possuidor de maiores 
conhecimentos, competências e experiências, assim, poderia iniciar uma orga-
nização com maior probabilidade de sucesso (BASSETTI, 2012); no entanto, 
ultrapassado o menor patamar de sustentação econômica da empresa, é provável 
que esteja em dívida financeira e os reflexos recaiam para os administradores, 
dos quais a sociedade poderá não distingui-los da organização, confundir criador 
e criatura, e associá-los como fracassados (SHEPHERD; HAYNIE; et al., 2013).

5.2 Estigma
A origem etimológica da palavra estigma vem do grego στιγμα (marca), 

conecta-se com στιζειυ, o qual significa tatuagem, picar, perfurar e que, no 
latim, traduziu-se por instigare (ILOPEZ-IBOR, J., 2002). 

O termo remonta a história antiga tendo sido, inicialmente, utilizado pelos 
helênicos que cortavam ou queimavam a pele da pessoa para identificá-la como 
algo nocivo à comunidade. Escravos, traidores e criminosos foram estigma-
tizados. Ao longo dos séculos, o sentido ampliou-se para as chagas contidas 
em pessoas, denotando um sentido cristão e, na sociedade moderna, volta-se 

21 Há muitos conceitos sobre falência, alguns bem distantes das ciências sociais aplicadas, por exemplo, na biologia como 
falência dos órgãos. Chama-se atenção para a compreensão do autor para o significado de falir utilizado nessa obra.

22 As Organizações Não Governamentais não foram citadas, pois o estudo não às abrangeu.

23 Utilizou-se o texto no singular, mas poderia ser usada sem perda do sentido em sociedades com dois ou mais partici-
pantes.
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para as origens especialmente ligadas à condição moral e desgraça pessoal 
(GOFFMAN, 1988).

Os estigmas podem ser analisados do ponto de vista evolucionista. Os 
machos estão avaliando outros machos na busca das melhores fêmeas e essas 
fazem o mesmo na escolha de seu parceiro sexual, deseja-se filiar a seres que 
agreguem valor ao grupo e que não sejam um fardo para a sobrevivência 
(JACOBSSON, 2002).

Os estigmas podem ser claramente visíveis como a lepra ou albinismo, 
intangíveis como epilepsia (THOMAS; NAIR, 2011) ou simbólicos: reedu-
candos (OWENS, 2009) e representam algo não estimado pela sociedade 
(CORRIGAN, 2004). 

Pode ser tipificado por raça (judeus), etnia (ciganos), gênero (mulher em 
sociedades machistas), forma de reagir a algumas situações (explosiva), profissão 
(prostituta), etc (THOMAS; NAIR, 2011). 

O estigma ocorre no nível individual ou familiar (YANG et al., 2007); 
público ou privado (CORRIGAN, 2004); faz parte da natureza humana  
(WORSLEY, 2009), é filtrado pelos valores culturais (YANG et al., 2007), absor-
vido e parcialmente regurgitado pela sociedade (PESCOSOLIDO et al., 2008).

O estigma tem o apoio do sistema jurídico que considera o malogro como 
desvio às regras estabelecidas e o Direito utiliza a punição associada à vergo-
nha para fortalecer a coesão social e manter a conformidade com a norma 
(FRADE; CONCEIÇÃO, 2013). 

O estigma pode ser gerenciado (ADLER-NISSEN, 2014), mas, leva a 
estereótipos (PESCOSOLIDO et al., 2008). 

A estigmatização desagua em preconceito e tem foz na exclusão social 
(IKURZBAN; LEARY, 2001); resulta, entre outros elementos, em baixa au-
toestima, incapacidade, depressão e vergonha (KARREN, 2012). 

Explicado e exemplificado o conceito e repercussões gerais do estigma, 
será esclarecido o sentido de falência, para que assim, esses dois construtos 
possam ser apreciados em seu ponto de interseção e união: o estigma da falência. 
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5.3 Estigma da Falência

A sociedade do conhecimento (DRUCKER, 1999) ou a sociedade digi-
tal (Lahlou, 2008) não se distanciou da antiga civilização Helênica quanto à 
rigidez punitiva a devedores ou fracassados (EFRAT, 2006), por exemplo: os 
não exitosos tiveram seus nomes associados como enganadores, fraudadores,  
criminosos, trapaceiros e esbanjadores (DESURVIRE, 2000). Pessoas arrui-
nadas sofriam humilhações em público, eram obrigadas a bater suas nádegas 
em uma pedra e usar adornos ofensivos sobre suas cabeças (GONE, 1976; 
KILBORN, 2005; TABB, 1995). Entre os castigos ocorriam o confisco de  
todos os bens, abandono do casamento, revogação da cidadania e entrega dos 
filhos.

Na sociedade pós-moderna (ANDERSON, 1999) a bancarrota pode  
ser interpretada como repugnante (KRISTEVA, 1982; OLAISON &  
SØRENSEN, 2014), dolorosa (HAYWARD, SHEPHERD, & GRIFFIN, 2006; 
SHEPHERD, KUSKOVA, & PATZELT, 2009; SHEPHERD, 2003) ou de 
intensa amargura, comparada até ao luto (COAD, 2013). Outras consequên-
cias pessoais incluem os custos de financiamento maiores do que de outros 
empresários (LANIDER, 2005), perda de capital financeiro, social e humano 
(WOOD & BANDURA, 1989).

Os falidos sentem as consequências sociais oriundas do insucesso  
(CARDON et al., 2011), mesmo que não sejam lhes atribuído a culpa pelos 
acontecimentos (LANDIER, 2005). Os criadores de empresas que se obrigaram 
a cerrar suas portas recebem olhares diferentes dos seus pares e são mais pro-
pensos a adotar uma visão negativa de si mesmo (Shepherd et al., 2013). Essas 
percepções externas e internas se aproximam das ações e reações da vergonha 
(GAUSEL & LEACH, 2011; MCKENZIE & SUD, 2008), inclusive com ex-
tensões para a família (JOHNSON, KIM, & DANKO, 1989; LERCHUNDI, 
ALONSO, & VARGAS, n.d.).

O estigma da falência também tem implicações para a economia do país. 
Os criadores de empresas estigmatizados são propensos a sair completa-
mente do empreendedorismo e conforme o grau de estigmatização que a 
sociedade oferece, postergar sua reentrada (CARDON et al., 2011; CHEN  
BROWN & LEE, 2002; EFRAT, 2006; FELICISSIMO, CORREIA,  
FERREIRA, SOARES, & 20 RONZANI, 2013; FRADE & CONCEIÇÃO,  
2013; LANDIER, 2005; MCGRATH, 1999; PHILIPPE & PARTNERS &  
DELOITTE & TOUCHE, 2002; SHEPHERD et al., 2011; SIMMONS  
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et al., 2013; SINGH, CORNER, & PAVLOVICH, 2014; WIESENFELD, 
WURTHMANN & HAMBRICK, 2008). 

Em súmula a falência da empresa pode incorrer em estigma, que por sua 
vez pode culminar em vergonha.
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6 Desenho de pesquisa 
Nesta fase da obra, armou-se a estrutura de investigação para que fosse 

verificada a relação entre vergonha da falência e intenção empreendedora. Desse 
modo, será demonstrada como foi planejada a pesquisa diante dos aspectos 
teóricos e empíricos. Inicia-se com o conjunto das hipóteses e finaliza-se com 
os testes estatísticos.

6.1 Hipóteses e Correlações
Diante da variedade de conjecturas que se pretende testar, dividiu-se 

hipóteses por grupos baseados nas variáveis causais, resultante e de controle. 

O grupo primário de hipóteses, intenção empreendedora (IE) (variável 
dependente) e as três possibilidades de percepções diante da vergonha (variável 
independente), aplicadas aos filhos de empreendedores que sofreram o processo 
de falência e que não tinham constituído uma organização com fins lucrativos 
passaram por testes para verificar as prováveis correlações.

O segundo grupo de hipóteses trata do trauma da falência. Investiga-se 
a relação direta e indireta com IE, bem como a sua relação com a vergonha 
interna, externa e vicária. 

O grupo derradeiro expõe a variável de controle de pais e filhos: falidos 
ou não falidos. 

Quadro 2 – Hipóteses a serem testadas

No Hipóteses

H1 Vergonha Interna influencia negativamente a IE

H2 Vergonha Externa influencia negativamente a IE.

H3 Vergonha Vicária influencia negativamente a IE.

H4 Trauma influencia negativamente a IE

H5 Trauma influencia positivamente a Vergonha Interna.

H6 Trauma influencia positivamente a Vergonha Externa.

H7 Trauma influencia positivamente a Vergonha Vicária.

H8 Filhos de pais falidos têm IE menor do que filhos de pais não falidos.24

Fonte: Construção do autor.  

Nota: IE – Intenção Empreendedora.

24 Não faz parte do modelo causal
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Na Figura abaixo, é possível encontrar o desenho inicial de pesquisa.

Figura 5 – Relações vergonha/trauma/intenção

Fonte: Construção do autor.

6.2 Construtos e métodos
Passa-se agora às técnicas e instrumento de coleta de dados, bem como 

às estatísticas empregadas. Utilizaram-se os métodos operacionais dos tipos: 
observacional, comparativo e estatístico.

6.2.1 Métodos

Os métodos observacional, comparativo e estatístico foram os mais ade-
quados para atender os propósitos da investigação. Resumidamente, os dois 
primeiros são brevemente explicados, porém, pela sua natural complexidade, 
o terceiro, mereceu maior destaque.

a. O método observacional
No método observacional, o pesquisador constata o que acontece ou já 

aconteceu. É o mais primitivo, impreciso e, paradoxalmente, o mais utiliza-
do (GIL, 1989). Ele foi aplicado diante do fenômeno real já acontecido da 
falência dos pais e, assim, pode constatar as reações através das respostas ao 
questionário submetido. 

b. O método comparativo
O critério de confrontar nas ciências sociais, esclarece as equivalências e 

discrepâncias entre grupos e sociedades para perceber e antecipar futuras ações 
humanas (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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Utilizou-se o método no momento em que se comparou a intenção em-
preendedora entre filhos de pais falidos e filhos de pais não falidos.

Valeu-se do mesmo procedimento quando se confrontou as ementas dos 
currículos dos cursos de empreendedorismo, marketing e administração (no 
caso brasileiro) e gestão (no caso português), nas instituições de ensino superior 
do Brasil e Portugal, nos níveis de graduação, especialização, mestrado e dou-
torado25, nas cinquenta maiores universidades brasileiras e portuguesas, tendo 
como fonte o ranking (WEBOMETRICS CYBERMETRICS LAB, 2016).

c. O método estatístico 
Este parâmetro possibilita simplificar relações complexas, através de termos 

quantitativos, permitindo-se comprovar relações de fenômenos entre si e obter 
possíveis generalizações (LAKATOS; MARCONI, 2003).

Nessa obra, mostrou-se importante na identificação relacional entre ver-
gonha, trauma da falência dos pais e intenção de criar empresas pelos filhos.

Preferiu-se uma técnica de maior complexidade e de amplo alcance: o 
modelo de equações estruturais (MEE), também conhecido como análise de 
estruturas de covariância ou modelagem causal (ARBUCKLE, 2010).

Entre os inúmeros métodos estatísticos que testam as relações causais entre 
variáveis, por exemplo as regressões lineares, preferiu-se um método de maior 
complexidade, porém de maior alcance: o modelo de equações estruturais 
(MEE), também conhecido como análise de estruturas de covariância ou mo-
delagem causal (ARBUCKLE, 2010). Os MEE mostram-se úteis para resolver 
problemas em ciências sociais e do comportamento humano (JÖRESKOG & 
SÖRBOM, 1982; PUC-RIO, 1978), ao mensurar fenômenos que não podem 
ser diretamente observados (FIGUEIREDO & SILVA, 2010).

A MEE não estabelece uma única técnica estatística, mas uma série de 
procedimentos relacionados que incluem variáveis latentes, erros de medidas 
nas variáveis dependentes e independentes, múltiplos indicadores, causas recí-
procas, simultaneidade e interdependência; além dessas técnicas pode-se ainda 
incluir: procedimentos para análise confirmatória de fatores, regressão simples e 
múltipla, análise de caminhos, entre outros recursos estatísticos (ARBUCKLE,  
2010; DAMÁSIO, 2012; JÖRESKOG & SÖRBOM, 1982; LAROS, 2012; 
LOPES, 2008; PUC-Rio, 1978).

25 Licenciaturas no caso português.
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6.2.2 Métricas
A seguir, esclarece-se as métricas adaptadas que serviram de base para a 

composição dos principais grupos que formaram o inquérito de pesquisa.26 

a. Individual Entrepreneurial Intent
 Utilizou-se o modelo de Thompson (p. 8, 2009), 

[…] intenção empreendedora individual é […] a convicção 
autorreconhecida […] que se pretende estabelecer um novo 
empreendimento e conscientemente planeja fazê-lo em algum 
ponto no futuro.

A métrica foi testada entre americanos, indianos e uma mistura de países 
asiáticos e europeus27. Nas medidas intervalares originais, variam de 1 (muito 
falso) a 6 (muito verdadeiro). 

A seguir, poderão ser observadas as indagações utilizadas no questionário. 

Quadro 3 – Questões - intenção empreendedora 

Pense em si mesmo

1. Tenciona criar uma empresa no futuro
2. Planeja o seu futuro com cuidado28*
3. Lê jornais de negócios*
4. Nunca procura oportunidades de negócios para start-up (R)
5. Lê livros de planejamento financeiro*
6. Está economizando dinheiro para começar um negócio
7. Não lê livros sobre como criar uma empresa (R)
8. Planeja suas finanças com cuidado*
9. Há planos para lançar o seu próprio negócio (R)
10. Dedica tempo aprendendo sobre como iniciar uma empresa

Fonte: Adaptado, pelo autor, de Thompson (2009, p. 680).  

Nota (*) Questões distratoras.

Das questões originais, foram extraídas as questões distratoras (2, 3, 5, 8) 
para minimizar o tempo de resposta. 

As medidas intervalares de 6 pontos foram substituídas pela escala Li-
kert de 5 pontos com a opção de 1 (discordo completamente) a 5 (concordo  
completamente).

26 Preferiu-se manter os termos na língua original de seus criadores, o Inglês, devido à dificuldade de tradução da métrica 
para vergonha externa, assim manteve-se o padrão para todos os modelos que foram utilizados na investigação original. 

27 O coeficiente alfa de Cronbach’s é de 0,89 e todas as outras medidas de validade tiveram índices adequados.

28 *Os itens que estão marcados com um asterisco são itens distratores e não devem ser incluídos nas análises de dimen-
são. Os itens marcados (R) são codificações reversas
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b. Test of Self-Conscious Affect (TOSCA 3)
Para mensurar a vergonha externa a opção recaiu no Test of  Self-Conscious 

Affect (TOSCA 3) (TANGNEY et al., 2000), instrumento de medida para a 
vergonha interna ou propensão à vergonha, culpa e outras emoções. Na versão 
curta, foram extraídos os cenários positivos e eliminou-se a escala de orgulho 
(TANGNEY; DEARING, 2003).

O questionário inicial é formado por 16 cenários positivos e negativos que 
as pessoas, provavelmente, encontram no dia-a-dia seguido por reações comuns. 
Pede-se que se imagine, naquela situação, e indique a reação mais provável, que 
por sua vez estará relacionada a: Externalization, Shame, Detached, Guilt e Pride29 
em uma escala Likert que varia de 1 (não provável) para 5 (muito provável).30 

Para adequar aos propósitos de pesquisa, utilizaram-se os cenários relacio-
nados à vergonha e eliminaram-se os cenários positivos. Permanece a escala 
Likert de cinco pontos alterando-se para: 1 (discordo completamente) a 5 
(concordo completamente).

Na página seguinte, o quadro 4 reproduz os cenários contidos no instru-
mento de coleta de dados.

Quadro 4 – Escala de Vergonha Interna

1. Você planeja se encontrar com um amigo para o almoço. Às 5 horas da manhã, você 
percebe que acordou seu amigo. Você pensaria: “Eu sou imprudente.”

2. Você quebrou alguma coisa no trabalho e, em seguida, a esconde. Você pensaria em sair 
desse lugar.

3. No trabalho, você espera até o último minuto para planejar um projeto e acaba mal.  
“Eu me sentiria incompetente.”

4. Você comete um erro no trabalho e descobre que um colega é responsabilizado pelo 
erro. Você ficaria quieto e evitaria o colega de trabalho.

5. Enquanto brinca, você joga uma bola e ela atinge o seu amigo no rosto. Você se sentiria 
incapaz ao ponto de não voltar a praticar esse jogo.

6. Você está dirigindo pela estrada e atropela um pequeno animal. Você pensaria: “Eu sou mau.”
7. Você sai de uma prova pensando que a fez muito bem. Em seguida, descobre que foi 

mal. Você se sentiria estúpido/burro.
8. Junto a um grupo de amigos, você tira sarro (goza) de um colega que não está lá. Você se 

sentiria mal.
9. Você comete um grande erro num importante projeto de trabalho. As pessoas dependiam 

de você, e seu chefe o critica. Você se sentiria como quisesse se esconder.
10. Você está cuidando do cachorro de um amigo enquanto ele está de férias. O cachorro 

foge. Você poderia pensar: “Eu sou irresponsável e incompetente.”
11. Você participa da festa de inauguração da nova casa do seu colega de trabalho e derrama 

vinho tinto no tapete novo de cor creme, mas você acha que ninguém percebe. Você 
desejaria estar em qualquer lugar.

Fonte: Adaptado pelo autor do Test of self-conscious affect–TOSCA 3 (TANGNEY et al, 2000).

29 Para que não ocorressem dúvidas na tradução para o Português e da não utilização de outras medidas além da vergo-
nha, preferiu-se manter o original em Inglês.

30 O Alfa de Crombach variou de 0,86, 0,77, 0,76 para a métrica da vergonha.
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c. The Other as Shamer Scale (OAS)
Allan, Gilbert e Goss (1994) identificaram a necessidade de mensurar o nível 

de vergonha individual percebida na mente de outras pessoas (vergonha externa), 
ou seja, “como penso que os outros julgam a minha vergonha”. Criou-se a The 
Other as Shamer Scale (OAS) Escala da Vergonha Externa31 (GOSS et al., 1994), 
adaptada da Escala Internalizada da Vergonha (COOK, 1987, 1988) e estudos 
constaram vergonha interna e externa estão relacionadas (ALLAN et al., 1994).

A métrica consiste em 18 itens medidos, de cinco pontos de acordo com 
a frequência da avaliação, de 0 (nunca) a 4 (quase sempre).32 As escalas foram 
adaptadas para 1 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente). 

Quadro 5 – Escala de Vergonha Externa

1. Sinto que as pessoas não me veem como sendo suficientemente bom. 
2. Penso que as pessoas me desprezam.
3. As pessoas colocam-me muitas vezes abaixo.
4. Sinto-me inseguro acerca das opiniões dos outros sobre mim.
5. As pessoas olham-me como se eu não estivesse à altura delas.
6. As pessoas veem-me como se eu fosse pequeno e insignificante.
7. As pessoas veem-me como se eu fosse uma pessoa defeituosa.
8. As pessoas veem-me como pouco importante em relação aos outros.
9. As pessoas procuram os meus defeitos.
10. As pessoas veem-me lutando pela perfeição, mas acham que não serei capaz de alcançar os  
     meus objetivos.
11. Acho que os outros são capazes de ver os meus defeitos.
12. Os outros me criticam ou punem-me quando cometo um erro.
13. As pessoas afastam-se de mim quando eu cometo erros.
14. As pessoas lembram-se sempre dos meus erros.
15. Os outros me veem como sendo frágil.
16. Os outros me veem como sendo vazio e insatisfeito.
17. Os outros pensam que há qualquer coisa que falta em mim.
18. As pessoas pensam que eu perdi o controle do meu corpo e dos meus sentimentos.

Fonte: GROSS; GILBERT; ALLAN (1994, p. 274).  

Nota: Adaptado pelo autor.

d. Vicarius Shame
A escala de Vergonha Vicária foi criada para medir a vergonha dos atos 

dos outros sob o ponto de vista familiar e empático (WELTEN et al., 2012). 

A escala inicial usou 7 pontos, variando de 1 (de modo nenhum) a 7 (muito). 
Os autores dividiram as afirmações em três seções: sentimentos, pensamentos e 

31 The Other as Shamer Scale.

32 O estudo original apresentou Alfa de Crombach’s de 0,92.
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tendências de ação e dois grupos: grupo baseado na vergonha familiar e grupo 
baseado na vergonha empática. Essa métrica foi adaptada para os propósitos 
de pesquisa e não foram secionados nos grupos e questões originais.

Quadro 6 – Escala de Vergonha Vicária

1. Sinto-me aborrecido com os meus pais.
2. Sinto pena dos meus pais.
3. Sinto que foi doloroso para mim.
4. Sinto-me conectado com os meus pais.
5. Penso que o comportamento dos meus pais fez sentir-me mal. 
6. Penso como me sentiria na posição de meus pais. 
7. Penso que meus pais têm uma má impressão de mim.
8. Penso em quão doloroso foi para os meus pais.
9. Puno/castigo os meus pais. 
10. Apoio os meus pais. 
11. Distancio-me dos meus pais. 
12. Conforto os meus pais. 

Fonte: (WELTEN, ZEELENBERG, BREUGELMANS, 2012, p. 842). 
Nota: Adaptado pelo autor.

e) The Centrality of Event Scale (CES)
O trauma da falência33 foi medido pela Escala da Centralidade do Evento34 

(ECE/CES) (BERNTSEN & RUBIN, 2005) e mede em que grau a memória 
de um evento traumático, negativo ou estressante constitui ponto de referência 
para a formação da identidade e história de vida da pessoa.35 A escala completa 
apresenta 20 itens e a versão curta, 7 itens36 que variavam em cinco pontos, 
sendo 1 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente). 

Utilizou-se a escala curta, por motivos já apresentados em outras métricas. 

Quadro 7 – Escala de Trauma

1. Sinto que este acontecimento se tornou parte da minha identidade.

2. Este acontecimento tornou-se num ponto de referência na forma como eu compreendo  
    a mim e ao mundo.

3. Sinto que este acontecimento se tornou uma parte central da minha história de vida.

4. Este acontecimento tem influenciado a maneira como eu penso e sinto outras experiências.

5. Este acontecimento mudou a minha vida de forma permanente.

6. Frequentemente, penso nos efeitos que este acontecimento terá no meu futuro.

7. Este acontecimento foi um ponto de virada na minha vida

Fonte: (BERNTSEN, RUBIN, 2006, p. 229).  
Nota: Adaptado pelo autor.

33 A falência dos pais pode ser considerada um evento central na identidade e memórias traumáticas dos filhos.

34 The centrality of  event scale (CES).

35 A escala teve índices de correlação de 0,38 para sintomas de estresse pós-traumático (SEPT) e 0,23 para depressão.

36 Índices de confiabilidade de 0.94 e 0,88, respetivamente.
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f) Pais falidos e não falidos
Para identificar os filhos de pais falidos ou não falidos, foi pedido que 

respondessem com a indicação de sim ou não a seguinte questão: Seus pais 
têm ou já tiveram uma empresa que foi à falência?

6.3 Grupos Amostrais
A construção da amostra foi um dos grandes desafios dessa investigação. 

Não há, pelo menos não se identificou, nenhum organismo internacional que 
forneça lista de empreendedores que tenham passado pelo processo de falência 
e que tiveram filhos. Caso existisse, a amostra seria objetiva e poder-se-ia obter 
uma estimativa do erro amostral que possibilitaria com que os resultados colhi-
dos fossem inferidos para a população (STEVENSON, 1981). Não existindo, 
foi necessário construí-la.

O principal conjunto foi a amostra de grupo de estudantes de instituições 
de ensino superior. Os discentes foram considerados relevantes, visto estarem 
em uma fase de escolha profissional (DIAS; SOARES, 2012).

Conhecida a importância da aleatoriedade nas amostras estatísticas, quando 
não possível aplicá-la, os instrumentos investigativos fornecem alternativa aos 
que se interessa por populações normalmente não disponíveis: as amostras não 
probabilísticas (FREITAS et al., 2000), que podem até representar a população, 
mas não se pode garantir a sua confiabilidade (TAVARES, 2011). É indicada, 
em casos nos quais a população é de difícil acesso (FIELD, 2009) e os filhos 
de pais falidos aqui podem ser encaixados. 

Apesar de todas as limitações, julga-se que os resultados, com as devidas 
ressalvas, podem contribuir para o estudo da falha, em sentido geral, e, em 
sentido restrito, as consequências desta na atividade empreendedora. 

Realizado esse preâmbulo, explicitar-se-á como foi procedida a propagação 
dos propósitos de investigação.

6.4 A busca de filhos de pais falidos
Duas técnicas de difusão foram utilizadas: “bola de neve”, (MAROCO, 

2007) que consiste na identificação de um elemento adequado ao perfil pro-
curado, solicitando que esse indique, ou transmita o link do questionário para 
outra pessoa que tivesse passado pelo mesmo acontecimento. A outra técnica 
empregada foi questionar todas as pessoas interessadas para colaborarem com 
a pesquisa e, desse grupo geral, foi filtrado o grupo de interesse. Houve difi-
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culdade em nomear essa técnica, e, talvez, seja adequado compreender como 
mix dos métodos identificados como “conveniência”, “mais similares ou mais 
diferentes” e “casos típicos” (FREITAS et al., 2000, p. 106-7). 

A promoção do instrumento de coleta de dados foi realizada em dois 
processos concomitantes: divulgação através dos media sociais, iniciada imedia-
tamente após a fase de testes, com ações durante todo o período de disponibi-
lidade online; comunicação às instituições de ensino superior (IES), ocorrida 
quinze dias após o início da operação anterior e com duração de quatro semanas. 

6.5 Formação da amostra
A amostra foi anunciada por três grupos: 

a. Amigos, familiares, conhecidos (físico): ao longo de toda a fase de coleta 
de dados, pediu-se aos integrantes da rede social tradicional que contri-
buíssem com o propósito de pesquisa, respondendo o questionário, e, 
se possível, divulgando-o; 

b. Amigos, familiares, conhecidos (virtual): uso dos media sociais: Facebook,  
Twitter e Linkedin que foram as plataformas eletrônicas utilizadas para 
publicitação. Semanalmente, informava-se, através de post nos media 
sociais, o pedido para promoção e resposta ao questionário. Até o início 
do período de divulgação às IES, obteve-se mais de 2.600 acessos ao 
link promovido; 

c. c) Comunidade acadêmica: formou-se ao longo de 30 dias um banco 
de dados constituído de 1.606 IES. A etapa de contato com as IES foi 
realizada de forma eletrônica através de e-mail. A divulgação ocorreu 
diariamente entre 21/03/2016 e 22/04/2016. 

Realizada a etapa de criação do instrumento de pesquisa e descrição das 
demais etapas operacionais da coleta de dados, cabe apresentar os resultados 
obtidos que estão contidos no próximo capítulo. 
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7 Imponderado
Este capítulo apresenta as relações dos principais construtos e métricas37 

e que proporcionaram a obtenção do modelo inicial e final de pesquisa. 

7.1 Número de entrevistados
Revela-se o número das pessoas que responderam o questionário, o fluxo 

para formação dos grupos e os resultados das covariâncias entre os respectivos 
construtos.

7.1.1 Filhos de pais falidos e não falidos
Inicia-se com a indicação dos números de participantes do inquérito e a 

quantidade de pais falidos e não falidos.

Tabela 1 – Filhos de pais falidos e não falidos

Pais Frequência Percentagem
Falidos 289 18,6

Não falidos 1263 81,4
Total 1552 100,0

Fonte: Construção do autor. 

7.1.2 Filhos criadores e não criadores de empresas
A seguir demonstra-se como se formaram os principais grupos amostrais.

Figura 6 – Grupos e subgrupos amostrais

Pais

Filhos

Falidos

Não Empreendedores 
(NEFPF)

Não Empreendedores 
(NEFPF)

Empreendedores 
(EFPF)

Empreendedores 
(EFPF)

Não Falidos

Fonte: Construção do autor.

O grupo de maior interesse é em que se encontram os filhos de Não Em-
preendedores Filhos de Pais Falidos (NEFPF) N=257 e possibilitou mensurar 
a intenção empreendedora (IE) diante dos efeitos da vergonha e do trauma. 

37 As análises mais complexas, inclusive, os valores em falta e medidas de ajuste podem ser observadas nos apêndices. 
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O grupo Não Empreendedor Filhos de Pais Não Falidos (NEFPNF) foi 
formado por 1115 pessoas e não foi inquerido sobre vergonha da falência. 

O maior grupo N=1372 são os filhos não empreendedores (FNE). 

Os filhos empreendedores (FE) foram formados por 180 sujeitos, sendo 
que 32 são filhos de pais falidos e os demais, de progenitores que não sofreram 
o processo falimentar.

7.1.3 Respondentes por grupo
Cada grupo foi relacionado a construtos e métricas anteriormente justi-

ficadas38. 
Figura 7 – Número de respondentes por grupo e escalas

Pais Falidos Pais Não Falidos

N=257 N=1115N=32 N=148

Não 
Empreendedores 

(NEFPF)

Não 
Empreendedores 

(NEFPF)

Construtos 
TRAU, VEXT, IE, VINT, 

VVIC, PERS

Construtos 
IE, VIND, PERS

Métricas 
ECE, EEO, IEI, TOSCA-3, 

VVIC*, CGDP

Métricas 
IEI, EEVC, CGDP

Empreendedores 
(EFPF)

Empreendedores 
(EFPF)

Construtos 
TRAU, VEXT, VINT,  

VVIC, PERS

Construtos 
VIND, PERS

Métricas 
ECE, EEO, TOSCA-3, 

VVIC*, CGDP

Métricas 
EEVC, CGDP

Filhos (F) Filhos (F)

289 (FPF)

1372 (FNE)

1552

289 (FPF)

180 (FE)

Fonte: Construção do autor (2016). 

Legendas: TRAU: Trauma; VEX: Vergonha externa; IE; Intenção empreendedora; VIN: Vergonha 

interna; VIC; Vergonha Vicária; ECE, Escala da centralidade do evento; IEI, Intenção Empreendedora 

Individual; EEVC, Escala do estado da vergonha e culpa; NEFPF - Não empreendedores filhos de 

pais falidos; EFPF - Empreendedores filhos de pais falidos; NEFPNF - Não empreendedores filhos 

de pais não falidos; EFPNF - Empreendedores filhos de pais não falidos; FPF - Filhos de pais falidos; 

FPNF - Filhos de pais não falidos; FNE - Filhos não Empreendedores; FE - Filhos empreendedores. 

*A denominação da métrica é a mesma do construto.

38 A Vergonha Induzida (VIND) teve verificação das relações com a intenção empreendedora, porém não apresentou 
resultados estatisticamente significativos e foi excluída desta obra; porém caso o leitor esteja interessado pode solicitar 
a tese original ao autor. 
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7.2 Design de investigação
Este tópico traz os resultados das relações causais entre vergonha, trauma e 

intenção empreendedora dos filhos de pais que sofreram o processo de falência.

Para facilitar a análise e interpretação dos dados, preferiu-se indicar, em 
primeiro plano, os objetivos e hipóteses. Segue-se o modelo final de pesquisa 
e, por último, apresenta-se quadro resumo dos resultados. 

Inicia-se com a vergonha da falência dos pais e, logo após, com o trauma 
da falência dos prováveis futuros empreendedores.

7.2.1 Inclusões e exclusões de construtos

Das relações estabelecidas, verificou-se que vergonha interna e trauma têm 
efeitos diretos com a intenção empreendedora. Vergonha externa relaciona-se 
apenas ao trauma. Como pode ser constatado, nos quadros e ilustrações se-
guintes, existe um efeito total de -0,373 entre a vergonha interna e a intenção 
empreendedora, ou seja, à medida que a vergonha interna cresce 1 (uma) 
unidade, a intenção empreendedora diminui 0,373 unidades. O trauma da 
falência influencia positivamente a intenção empreendedora, sendo o efeito 
direto entre as variáveis positivo.

Apesar das expectativas quanto à contribuição da métrica relacionada à 
vergonha vicária, os resultados não obtiveram dados que permitissem estabe-
lecer relações causais39 e, assim, VIC foi excluída do modelo.40 

7.2.2 Modelo final da investigação

Conforme supracitado, foi excluído o item Vergonha Vicária, por não 
apresentar relações causais estatisticamente significativas.

39 (RMR < 0,04, GFI > 0,95, AGFI > 0,93, TLI > 0,98, CFI > 0,98, RMSEA < 0,07) – Para mais detalhes verifique os 
apêndices. 

40 Os testes estatísticos de regressão para o construto, e que, confirma os resultados anteriores estão distribuídos ao 
longo dos Apêndices.
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Figura 8 - Modelo final de pesquisa

Vergonha 
Interna

Intenção 
Empreendedora

Vergonha 
Externa

Trauma

-0,373

0,139

0,159

0,288

Fonte: Construção do autor.

Tabela 2 – Efeitos do modelo: VER/TRA/IE

Sig da Relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

VIN->IE 0,000 -0,373 -0,373 -

VEX->IE 0,614 ns ns ns

VIC->IE 0,133 ns ns ns

TRA->IE 0,006 0,159 0,211 -0,052

Fonte: Construção do autor.  

Nota. VIN: Vergonha Interna; IE: Intenção Empreendedora; VEX: Vergonha Externa;  

TRA: Trauma; ns: não significativo. 

7.3 Relações causais: vergonha, trauma e IE
Para melhor compreensão, fraciona-se o modelo causal final entre Ver-

gonha, Trauma e relações com a Intenção Empreendedora dos filhos de pais 
que sofreram o processo de falência, relembrando as hipóteses que obtiveram 
os testes estatisticamente significativos41. 

41 H2 A vergonha externa e H3 A vergonha vicária influenciam negativamente a IE não obtiveram resultados significa-
tivos e foram excluídos do modelo final de pesquisa.
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7.3.1 Vergonha interna e intenção empreendedora
H1-A vergonha interna influencia negativamente a IE42.

Figura 9 - Relação estatística VIN e IE

Fonte: Construção do autor

7.3.2 Trauma e intenção empreendedora
H5 O trauma influencia negativamente a IE.

Figura 10 - Relação estatística entre trauma e IE

Fonte: Construção do autor

7.3.3 Trauma e vergonha

No passo seguinte, verificou-se a influência do trauma da falência dos pais 
na VIN e VEX. Relembram-se as hipóteses de pesquisa:

H6-TRA influencia positivamente a VIN.
H7-TRA influencia positivamente a VEX.
H8-TRA influencia positivamente a VIC.

Tabela 3 – Influência do trauma na vergonha

Sig Relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

TRA->VIN 0,051 0,139 0,139 -

TRA>VEX 0,000 0,288 0,288 -

TRA->VIC Excluído  ns ns ns

Fonte: Construção do autor.  
Nota. TRA: Trauma da falência; VIN: Vergonha Interna; VEX: Vergonha Externa;  

VIC: Vergonha Vicária; ns: não significativo.

O Trauma da Falência influencia positivamente a Intenção Empreendedora, 
sendo o efeito direto entre as variáveis positivo (21,1) e o efeito indireto – atra-
vés da Vergonha Interna – negativo, embora bastante baixo (5,2). Por último, 

42 IE – Intenção Empreendedora
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quanto ao trauma da falência, verifica-se que tem uma influência positiva de 
13,9% na vergonha interna e de 28,8% na vergonha externa. 

A seguir, observe o quadro que sintetiza as relações significativas e não 
significativas do modelo inicial43

Tabela 4 – Efeitos do modelo

Sig da Relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

VIN->IE 0,000 -0,373 -0,373 -

VEX->IE 0,614 ns ns ns

VIC->IE 0,133 ns ns ns

TRA-VIN 0,051 0,139 0,139 -

TRA-VEX 0,000 0,288 0,288 -

TRA->IE 0,006 0,159 0,211 -0,052

Fonte: Construção do autor.  

Nota. VIN: Vergonha Interna; IE: Intenção Empreendedora; VEX: Vergonha Externa;  

TRA: Trauma da Falência; VIC: Vergonha Vicária; ns: não significativo. 

7.4 Médias dos construtos 
Apesar das limitações que a média proporciona às análises estatísticas, 

constitui-se o modelo mais simples Field (2009) e foi utilizada para comparar 
a intenção de empreender entre filhos de pais falidos e não falidos.44

Tabela 5 – Médias construtos/grupos amostrais

NEFPF NEFPNF EFPF EFPNF Média

TRA 2,25 - 2,39 - 2,32

VEX 2,10 - 2,17 - 2,14

IE 2,99 2,84 - - 2,92

VIN 3,36 - 3,09 - 3,23

VIC 2,66 - 2,61 - 2,64

Fonte: Construção do autor.  
Nota. TRAU, Trauma; VEX, Vergonha externa; IE, Intenção empreendedora; VIN, Vergonha 

Interna; VIC, Vergonha Vicária; NEFPF, Não empreendedores filhos de pais falidos; NEFPNF, Não 
empreendedores filhos de pais não falidos; EFPN, Empreendedores filhos de pais falidos; EFPNF, 

Empreendedores filhos de pais não falidos; - (hífen) Não se aplica. 

43 No que diz respeito aos valores das medidas de ajustamento, verifica-se que apresentam valores aceitáveis (RMR = 
0,041, AGFI = 0,873, TLI = 0,958, CFI = 0,962, RMSEA = 0,41), exceto GFI = 0,896. Para mais detalhes leia os 
apêndices contidas ao final do livro.

44 Para identificar a AFC, medidas de ajuste, itens excluídos e valores em falta consultar os Apêndices A a C
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7.5 Comparativo do desejo de criar empresas
Realizado os indicadores sobre os construtos principais, qual seria o resul-

tado se comparado à média da intenção empreendedora entre o grupo amostral 
de filhos de pais falidos e filhos de pais não falidos?45 

Tabela 6 – Comparativo de IE

Vontade de criar empresa N Média Erro P Erro P da Média

IE
NEFPF 257 3,033 1,003 0,063

NEFPNF 1115 2,845 1,004 0,030

Fonte: Construção do autor.  
Nota. NEFP: Não empreendedores filhos de pais falidos; NEFPNF:  

Não empreendedores filhos de pais não falidos. 

Os filhos de pais falidos demonstram, em média, uma intenção empreen-
dedora mais elevada ( = 3,03) do que os filhos de pais não falidos ( = 2,84). 

Tal resultado não era esperado. Grande parte dos estudos apontaram os 
efeitos defensivos da vergonha e as consequências do trauma para o organis-
mo: seria absolutamente normal ter um efeito contrário, ou seja, os filhos de 
empreendedores falidos se afastariam do empreendedorismo. Não foi o que 
os resultados demonstraram.

7.6 Design inicial e final de pesquisa 
Em complemento, alinham-se os modelos de pesquisa inicial e final e 

quadro dos resultados das conclusões de hipóteses. 

Figura 11 – Modelo inicial e final de relações de variáveis

Fonte: Construção do autor.

45 Os quadros de resultados estatísticos provenientes dos testes de Levene e de médias que qualificam os resultados 
estão nos apêndices desta obra. 
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7.7 Validação de suposições iniciais 
A seguir, quadro resumo das hipóteses, inicialmente, aportadas para o 

trabalho de pesquisa e as devidas conclusões.

Quadro 8 – Resumos das hipóteses e conclusões

Hipótese Conclusão

A Vergonha internalizada (VIN) derivada da falência dos 
pais influência negativamente a intenção emprendedora dos 
filhos (IE).

Suportada

A Vergonha imaginada que outras pessoas podem ou 
venham conhecer da vergonha decorrente da falência 
dos pais (VEX))influência negativamente a intenção 
empreendedora.

Rejeitada

A Vergonha da vergonha dos pais (VIC) influencia 
negativamente a intenção empreendedora.

Rejeitada

O trauma (TRA) dos filhos - quando ocorre - causado 
pela falência dos pais influência negativamente a intenção 
empreendedora.

Rejeitada

O trauma dos filhos - quando ocorre - causado pela falência 
dos pais influência positivamente a vergonha quando essa é 
internalizada (VIN).

Suportada

O trauma dos filhos - quando ocorre - causado pela falência 
dos pais influência positivamente a vergonha imaginada 
que outras pessoas podem ou venham conhecer a vergonha 
decorrente da falência dos pais (VEX).

Suportada

O trauma dos filhos - quando ocorre - causado pela falência 
dos pais influência potivamente a vergonha da vergonha 
dos pais (VIC).

Rejeitada

Filhos de pais falidos têm Intenção Empreendedora (IE) 
menor do que filhos de pais não falidos.

Rejeitada

Fonte: Construção do autor.
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8. Inesperado resultado
A compreensão da vergonha diante das vertentes psicológica, antropo-

lógica, econômica, sociológica e neurológica permitiu relacioná-las à falência 
da empresa, especificamente, às repercussões junto às pessoas que as criaram. 

Encontrou-se hiato teórico entre vergonha da falência sentida pelos filhos 
de empreendedores falidos no que tange a intenção de continuar o processo de 
criação de empresas. Assim, vergonha da falência dos pais tornou-se o principal 
objeto de estudo, se considerado sua influência na vontade de empreender, dos 
nascidos e criados sob o manto da falha empresarial. 

A outra variável que teve efeitos causais relacionados à intenção de em-
preender foi o trauma decorrente da falência dos pais. Apesar dos estudiosos 
da criação de empresas não contemplarem com o mesmo número de trabalhos 
– comparados aos da psicologia e psiquiatria (ETKIN; WAGER, 2012), foram 
encontradas conexões de que trauma relaciona-se à vergonha e à intenção 
empreendedora. Assim, vergonha e trauma formaram as duas variáveis inde-
pendentes, sendo a última influenciadora da primeira. O terceiro elemento é 
a variável resultante: intenção empreendedora.

Essas três dimensões decorrem do que se desejava conhecer e que se 
configurou como questão de partida: De que maneira a vergonha e o trauma 
da falência dos pais influenciam a intenção empreendedora dos filhos? 

8.1 Vergonha e falência: decorrências esperadas
Vergonha foi fracionada de acordo com a origem da emoção: Vergonha In-

terna (VIN) que já integra a personalidade; Vergonha Externa (VEX), tratando-se 
da percepção dos outros sob o ponto de vista do envergonhado e Vergonha 
Vicária (VIC), sentir vergonha pela ação dos outros. Essas métricas só foram 
respondidas pelos filhos que apontaram que houve falência da empresa dos pais.

À medida que a vergonha da falência dos pais influencia a intenção em-
preendedora dos filhos, conclui-se que quanto mais vergonha, menor é a 
intenção de empreender. 

A Vergonha Interna (VIN) foi o sustentáculo da tese que propiciou a cons-
trução desta obra, a qual se confirmou a hipótese de que vergonha influencia 
negativamente a intenção empreendedora. 

Os resultados indicaram que mais de 1/3 da não intenção de empreender 
é explicada por essa variável (– 0,373), p = 0,000 < 0,005. 
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Confirmou-se a proposição inicial configurada na hipótese:

H1 A vergonha interna influencia negativamente a intenção empreen-
dedora.46

A vergonha da falência dos pais pode ser considerada como um dos indi-
cadores da não intenção de empreender dos filhos.

Ratificaram-se os resultados dos trabalhos já publicados que a vergonha faz 
parte ativa do sistema de proteção do self  quando o empreendedorismo é perce-
bido como uma atividade de risco e que pode provocar danos pessoais e sociais.

A percepção do que as outras pessoas pensem de si foi medida pela Ver-
gonha Externa (VEX). A vergonha da falência dos pais, na mente dos outros, 
não se mostrou significativa em relação a empreender. 

Dessa forma, a proposição inicial que VEX relacionar-se-ia negativamente 
com a IE não foi suportada p = 0,614 > 0,05. 

Assim, rejeita-se a hipótese H2:
A vergonha externa influencia negativamente a intenção empreendedora.

Nas concepções iniciais da tese, encontraram-se indicativos de que, além 
da vergonha interna, a vergonha vicária estaria mais próxima aos objetivos da 
investigação. Antes, parecia clara a ligação de sentir vergonha pelo insucesso 
empresarial dos pais. Entretanto, os resultados não foram significativos. Talvez, 
a ideia de medir a vergonha vicária deveria ter instrumento específico para 
o propósito de pesquisa. A adaptação não trouxe os resultados esperados  
p = 0,133 > 0,05, não se constataram relação significativa entre VIC e IE.

Consequentemente, rejeitou-se a hipótese H3 A vergonha vicária influencia 
negativamente a intenção empreendedora. 

Assim, VIC foi excluída do modelo final de pesquisa. 

A seguir, reapresentam-se os resultados dos testes estatísticos de VIN, 
VEX, VIC relacionadas à intenção empreendedora.

Tabela 7 – Sig e efeitos VER e IE

Sig. da relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

VIN->IE 0,000 -0,373 -0,373 -

VEX>IE 0,614 ns ns ns

VIC>IE 0,139 ns ns ns

Fonte: Construção do autor.  

Nota: ns, não significativo. 

46 O uso de itálico nas hipóteses é apenas para chamar a atenção do leitor sobre os resultados doravante percebidos.
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8.2 Trauma da falência: efeito não prenunciado
Na busca do estado da arte, constatou-se que a falência carrega aspectos 

positivos, entre eles, a ideia de que ela pode auxiliar no processo de qualificação 
para novas aventuras empreendedoras.

Porém, como já referido, falir pode ter um efeito traumático para o núcleo 
familiar. A literatura relaciona positivamente vergonha e trauma e, nos resul-
tados obtidos, confirmou-se essa ligação. A vergonha já internalizada pode 
ser originada do trauma. Contudo, ocorreu resultado imprevisto. O evento 
traumático da falência tem efeitos positivos na intenção empreendedora, espe-
cificamente, o trauma da falência dos pais contribui para 15,9% do efeito total. 

O trauma teve como base que, ao negar, ou demonstrar pouco interesse 
na intenção de empreender, protegeram-se dos possíveis infortúnios do em-
preendedorismo.

A proposição inicial contida em H5

O trauma da falência influencia negativamente a intenção em-
preendedora,
Não resistiu aos testes e proporcionou efeito contrário. Foi um 
resultado surpreendente, mas pode ser compreendido. 

A seguir, apresenta-se a Tabela 8 contendo os efeitos diretos e indiretos 
da relação entre trauma e intenção empreendedora.

Tabela 8 – Efeitos entre TRA e IE

Sig. da relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

TRA>IE 0,006 0,159 0,211 -0,052

Fonte: Construção do autor.

8.3 Mais trauma, mais vergonha
Além do efeito constatado na IE, as memórias traumáticas da falência 

têm um efeito positivo na vergonha. Foi significativa a relação TRAU→VEX 
e TRAU→VIN. 

Assim, trauma, indiretamente através da vergonha, é um inibidor e, di-
retamente, ampliador da IE. A VEX p (0,000) < 0,005 é significativa e VIN  
p (0,051) > 0,05 como um valor aceitável considerando as medidas de ajuste47, 
embora fossem prudentes outros estudos. 

47 Verificar medidas de ajuste nos Apêndices.
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Tabela 9 – Efeitos TRA/VER/IE

Sig. da Relação Efeitos Totais Efeitos Diretos Efeitos Indiretos

TRA>VIN 0,051 0,139 0,139 -

TRA-VEX 0,000 0,288 0,288 -

TRA->IE 0,006 0,159 0,211 -0,052

Fonte: Construção do autor. 

8.4 Pais falidos, filhos empreendedores
Considerando os aspectos defensivos relacionados à vergonha, a apren-

dizagem por modelos e o risco da atividade empreendedora, há condições 
suficientes para análise da hipótese: Filhos de pais falidos tem intenção empreendedora 
menor do que filhos de pais não falidos.

Mais uma vez, o resultado foi o contrário do que se imaginou. Os filhos 
de pais falidos tiveram IE maior do que os filhos de pais não falidos. 

A seguir, tabela demonstrativa das médias apuradas e significância estatística 
que caracterizam a afirmação acima.

Tabela 10 – Desejo de criar empresas

Vontade de criar empresa N Média Erro Padrão Erro P da Média

IE
NEFPF 257 3,033 1,003 0,063

NEFPNF 1115 2,845 1,004 0,030

Fonte: Construção do autor.  

Nota. NEFPF, não empreendedores filhos de pais falidos; NEFPNF, não empreendedores  

filhos de pais. não falidos.

Os filhos de pais falidos demonstram, em média, uma intenção empreende-
dora maior ( = 3,03) do que os filhos de pais não falidos ( = 2,84). Tal resultado 
vai ao sentido contrário à proposição inicial. A diferença de aproximadamente 
9,4% foi um resultado inesperado. 

Assim, como a percepção do trauma teve um resultado positivo para in-
tenção empreendedora (0,159), apesar do efeito negativo da vergonha interna 
(-0,373), é possível que, em média, a falência dos pais possa ter agido como 
motivador, ao invés de inibidor da IE. Neste sentido, pode-se encontrar nexo 
nos pensamentos que nortearam os trabalhos dos teóricos da marginalidade.
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9 A falha e seus paradoxos
Espera-se diante do que foi exposto, apresentar, sem sobressaltos, e sinte-

ticamente destacar os principais resultados das descobertas.

Falhar é um processo natural. Sucesso e insucesso não são duas faces da 
mesma moeda: é a própria moeda. 

Empreender é uma atividade de risco. Se a empresa falir, quem a gera fra-
cassa aos olhos da sociedade: estigma e trauma podem aqui nascer. O malogro 
volta-se para dentro do criador e o organismo defende-se. 

A vergonha, na maioria das vezes, inibe ações que poderão provocá-la. 
Aliado ao trauma podem ser sentidos pelos filhos e provocam alterações diante 
da vontade de empreender. 

Constituídos os capítulos anteriores, é admissível anunciar que a falência 
da empresa tem repercussões na intenção da criação de novas organizações. 
Os filhos aprendem através das experiências dos pais e alguns eventos podem, 
vicariamente, transmitir vergonha, além de poderem causar impactos negativos 
no âmbito físico, psíquico e social, mormente, alteram os modelos mentais, 
que, por sua vez, orientam a decisão. 

Decidir é um processo complexo e nem sempre consciente. Envolve aspec-
tos biológicos, emotivos e cognitivos, abrangido pelo ambiente e pela cultura.

A disposição ou intenção de iniciar um negócio pode ser considerada 
antecipação da ação efetiva. A intenção empreendedora, aqui, se encaixa e foi 
usada para indicar indícios para a criação de empresas.

Relacionou-se vergonha da falência dos pais ao plano de conceber uma 
empresa pelos filhos. O resultado confirmou o que se conjeturou. Vergonha 
acanha o propósito de empreender. Quanto mais vergonha menor a intenção 
empreendedora.

Mas, quando se embrenhou nos aspectos mais abstrusos da vergonha e da 
falência, foi possível compreender os influenciadores e instigadores, deparou-se, 
então, com o trauma. Os resultados mostraram-se parcialmente surpreendentes. 
Essa constatação será elucidada nos parágrafos seguintes.

De acordo com os efeitos dos inúmeros testes estatísticos realizados, o 
trauma explica a vergonha interna em 0,139 e vergonha externa em 0,288. Até 
esse ponto, nenhuma estranheza: quanto mais a falência dos pais for traumática 
mais vergonha – da situação – os filhos terão; porém, sua relação continuou a 
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ser positiva quando se relacionou com intenção empreendedora. O trauma da 
falência dos pais mostrou-se como incentivador da intenção empreendedora 
dos filhos (0,159).

Diante desta descoberta comparou-se a intenção empreendedora entre 
os filhos de pais falidos e não falidos. Nova surpresa: os filhos de pais falidos 
apresentaram uma média para intenção empreendedora superior aos filhos de 
pais não falidos. O primeiro grupo apresenta uma média superior em 5% ao 
segundo grupamento (μ = 2,99 e 2,84). Embora as médias sejam próximas 
esperava-se resultado contrário. 

Vergonha Externa obteve resultados melhores do que Vergonha Vicária, 
mas também não foram significativos. O constructo manteve-se presente no 
modelo final apenas pela relação positiva em relação ao trauma.

Os resultados podem parecer contraintuitivos, devido à relação trauma/
intenção empreendedora. Deve-se, para tal, considerar as diferenças pessoais 
tanto de pais e filhos, bem como o ambiente que envolve tais decisões. 
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10 Temores dissipados
Por fim, o medo que não se concretizou, pois não se encontrou melhor 

adjetivo para expressar o provável receio dos filhos de empreendedores falidos 
não desejarem se manifestar sobre o propósito quando do planejamento da 
investigação. Seria compreensível que o fizessem diante do possível constrangi-
mento em demonstrar o insucesso, mesmo que passageiro, de seus pais. Talvez, 
pela possibilidade de anonimato que os meios digitais permitiram um em cada 
cinco pessoas, ou especificamente 18,6% manifestaram-se como filhos de pais 
falidos. O temor dissipou-se.

A impossibilidade de generalização dos resultados é incômoda, entretanto, 
cumpriu-se o que deveria ser realizado. A amostra não aleatória e por con-
veniência serviu para indicar as relações entre vergonha, trauma e intenção 
empreendedora, mas deve ser analisada com parcimônia e restrita a amostra 
utilizada. 

Vergonha e Intenção Empreendedora podem ter um contributo considerá-
vel à comunidade acadêmica se examinado os aspectos culturais e semânticos.

Tais palavras podem ter sentidos diferentes para pessoas envolvidas na 
criação de empresas em distintas partes do mundo. Mesmo entre países de 
mesma língua, por exemplo, os lusófonos, podem perceber esses substantivos 
associados a diferentes predicados. Portugal, Brasil e Moçambique podem 
divergir quanto ao sentido interpretativo, mesmo tendo a lexicografia comum.

Por último, as descobertas, podem servir ao aprimoramento da educação, 
formação e políticas públicas em apoio aos geradores de renda e emprego, 
inclusive na seleção dos prováveis beneficiários diretos, pois, ao contrário do 
que o senso comum prescreve, o empreendedorismo, como qualquer meio de 
subsistência, exige algumas características e desafios singulares e nem todos 
os tem ou desejam superá-los.
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Glossário
ANÁLISE FATORIAL - Entre as principais funções da AF destaca-se a redução 
de uma grande quantidade de variáveis observadas em um número menor de fato-
res – combinação linear das variáveis estatísticas – ou, em outras palavras, reduz-se 
a quantidade de variáveis medidas em menor número de variáveis hipotéticas, não 
observadas (Figueiredo & Silva, 2010; Laros, 2012). Há duas modalidades de AF: 
exploratória e confirmatória.

AF CONFIRMATÓRIA (AFC) - É útil para o teste de hipóteses estabelecidas através 
da literatura baseado em conceitos teóricos sólidos e objetivos, um modelo causal, 
que será testado.

AF EXPLORATÓRIA (AFE) - É usada em investigações embrionárias, quando o 
pesquisador não tem clareza dos indícios de relações entre variáveis e o referencial 
teórico sobre o assunto ainda é incipiente.

ANOVA - A análise de variância é uma forma de comparar a razão entre a variância 
sistemática e não sistemática. A razão dessa variância é conhecida como estatística F 
e utiliza-se para testar o ajustamento de um modelo de regressão a um conjunto de 
dados. Uma das vantagens dessa técnica é que pode ser usada quando há diversas 
variáveis independentes. A ANOVA tem o mesmo sentido dos testes t, mas informa 
se três ou mais médias populacionais são iguais. (FIELD, 2009).

HIPÓTESE NULA - H0 do teste de autocorrelação indica a ausência do problema 
Barroso et al. (2012), p ≤ 0,05 a hipótese nula é incorreta e que as variâncias são signi-
ficativamente diferentes, p ≥ 0,05, aceita-se a hipótese nula Field (2009).

HIPÓTESE ALTERNATIVA - Ou H1 do teste de autocorrelação indica a presença 
do problema Barroso et al. (2012).

HOMOGENEIDADE DAS VARIÂNCIAS - Indica que as variáveis dependentes 
têm níveis equivalentes de variância, ou seja, à medida que você avança entre os níveis 
de uma variável, a variância da outra não deve mudar Field (2009). 

LINEARIDADE - É uma técnica multivariada baseada na associação, constatando-
-se relacionamentos bivariados entre as variáveis. Pode-se constatá-la através de um 
gráfico de dispersão Lopes (2008). 

EQUAÇÕES ESTRUTURAIS - Não estabelecem uma única técnica estatística, mas 
uma série de procedimentos relacionados que incluem variáveis latentes, erros de 
medidas nas variáveis dependentes e independentes, múltiplos indicadores, causas 
recíprocas, simultaneidade e interdependência; além dessas técnicas pode-se ainda in-
cluir: procedimentos para análise confirmatória de fatores, regressão simples e múltipla, 
análise de caminhos, entre outros recursos estatísticos PUC-Rio (1978).
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MULTICOLARIDADE - Aponta quais variáveis são excessivamente correlacionadas 
e redundantes.

REGRESSÃO - É uma forma de prever algum resultado a partir de uma ou mais 
variáveis previsoras. Buscam ajustar a uma linha que melhor descreva os dados, esti-
mando o gradiente (b1) e o intercepto (b0). Na regressão simples, há um previsor e 
um coeficiente. Na regressão múltipla, há várias previsoras com vários coeficientes e 
a variável de saída, resulta da melhor combinação de todas as variáveis multiplicadas 
pelos respectivos coeficientes mais o intercepto. Field (2009).

TESTE DE DURBIN-WATSON - É, talvez, a estatística teste mais comum para au-
tocorrelação e se baseia nos resíduos de uma regressão, especificamente, a dispersão 
dos resíduos em torno da sua média Barroso et al. (2012). 

TESTE DE LEVENE - Verifica a hipótese de que a variância nos grupos é a mesma, 
isto é, a diferença entre variâncias é zero. 

TESTE T - É utilizado para medir “[...] a razão da variação sistemática no experimento 
para a variação não sistemática” (FIELD, 2009, p. 283). Testa a hipótese de que as duas 
populações apresentam a mesma média.

RAZÃO F - Assim, como o teste t independente, F é uma medida da razão das varia-
ções sistemáticas para não sistemáticas.
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APÊNDICE A

Análise Fatorial Confirmatória 
Para aplicação da AFC, na pesquisa, fez-se necessário que fosse verificado 

os pressupostos da normalidade, linearidade e homogeneidade, multicolinea-
ridade e a singularidade das variâncias Lopes (2008).

O primeiro pressuposto utilizou os parâmetros da assimetria e curtose 
Field (2009 e Lopes (2008). A linearidade é uma técnica multivariada baseada 
na associação, constatando-se relacionamentos bivariados entre as variáveis e 
pode-se constatá-la através de um gráfico de dispersão (Lopes, 2008).  

A homogeneidade indica que as variáveis dependentes têm níveis equiva-
lentes de variância. A multicolaridade aponta quais variáveis são excessivamente 
correlacionadas e redundantes.

De acordo com Latif  (1994), há basicamente quatro etapas que devem 
ser seguidas para realizar a AFC, são elas: cálculo da matriz de correlação das 
variáveis; extração de fatores mais significativos que representarão os dados 
através do método mais adequado; aplicação de rotação e geração dos escores 
fatoriais para utilização em outras análises. Todas as etapas foram seguidas para 
fins deste estudo. Adianta-se que a extração dos fatores foi executada através 
do método de Máxima Verossimilhança e quanto à rotação, foi utilizado o 
método ortogonal Varimax. 

Além dos modelos de equações estruturais se fez uso de regressões, análise 
de variâncias, análise de resíduos, e os testes de hipóteses. Caso o leitor deseje 
compreender o que é e de que se trata cada técnica, consulte o glossário desta 
obra.
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 APÊNDICE B

Valores em falta (AFC)
De acordo com Garson 2015), o teste mais comum para análise dos valores 

em falta é o teste MCAR de Little, que foi utilizado para facilitar a análise dos 
modelos propostos através do software AMOS. Considerando os valores obti-
dos no teste (x2 = 1552,863; gl = 204; Sig. = 0,000), conclui-se que os valores 
não estão em falta de forma aleatória, havendo um processo subjacente que 
enviesa os dados. O viés não aleatório dos dados é facilmente explicado, pois 
filhos de pais falidos e não falidos responderam questionários parcialmente 
diferentes. Por exemplo, os filhos de pais não falidos não completaram os 
instrumentos que avaliam a vergonha interna, externa, vicária e trauma. 
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APÊNDICE C 

Medidas de Ajuste (AFC)
Diante da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), é possível explicar os pa-

drões de correlações através de um menor número de variáveis não observadas 
ou latentes. A AFC permitiu reduzir os itens de VIN, VEX e VIC a fatores de 
vergonha em menor número do que inicialmente propostos.

Existem vários métodos de extração de fatores (veja a necessidade desta 
fase no glossário), entre os quais: componentes principais; máxima verossimi-
lhança; mínimos quadrados; assintótico entre outros. Utilizou-se, neste estudo, 
os dois últimos, os quais brevemente serão esclarecidos.

O Método da Máxima Verossimilhança (MV) deve ser utilizado se as 
variáveis observadas apresentem uma distribuição normal Arbuckle (2010) 
multivariada. Todas as escalas foram submetidas MV, com exceção da escala 
que avalia a Vergonha Induzida, nesta utilizou-se o Método Assintótico (ADF).

Tabela 11 – Sig entre NEFPF e NEFPNF

F

Homogenidade 
de Variâncias

48
Teste t de Igualdade de Médias

Sig. t gl
Sig.  

Bilateral
Diferença 

Média

Erro  
Padrão da 
Diferença

IC de 95%  
das diferenças

Inferior Superior

IE
SVH - 0,000 0,998 2,709 1370 0,007 0,18823 0,06948 0,05194 0,32452

SVnH 2,712 383,329 0,007 0,18823 0,06941 0,05176 0,32471

Fonte: Construção do autor.  

Notas. IE – Intenção Empreendedora; SVH – Supondo Variâncias Homogêneas; ~SVnH;  

Supondo Variâncias Não Homogêneas.

Para a depuração das escalas, os grupos de empreendedores de filhos de 
pais falidos (EFPF) e não falidos (EFPNF) foram excluídos, dado que estes 
grupos não são considerados nos testes estatísticos que avaliam as variáveis 
em causa conforme tabela na página seguinte.

48 A tabela não ode seguir aos padrões devido aos inúmeros dados oportunizados e que ficariam sem sentido ao dividir 
a tabela.
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Tabela 12 – Medidas de ajustamento AFC (1)

c2 RMR GFI AGFI

TRA 2,04 (p= 0,07) 0,031 0,985 0,954

VEX1ª ORDEM 1,42(p= 0,027) 0,030 0,956 0,931

VEX2ª ORDEM 1,42(p= 0,027) 0,030 0,956 0,931

VIND 1,49(p= 0,213) 0,014 0,996 0,986

IE 7,55 (p= 0,01) 0,012 0,997 0,973

VIN 0,96(p= 0,384) 0,023 0,996 0,981

VIC1ª ORDEM 5,98(p= 0,000) 0,175 0,953 0,878

VIC2ª ORDEM 10,142(p=0,00) 0,151 0,879 0,717

Fonte: Construção do autor.

Tabela 13 – Medidas de ajustamento AFC(2)

TLI CFI RMSE Alfa

TRA 0,985 0,993 0,064 0,89

VEX1ª ORDEM 0,982 0,987 0,040 0,90

VEX2ª ORDEM 0,982 0,987 0,040 0,90

IE 0,985 0,997 0,069 0,86

VIN 1 1 0,000 0,74

VIC 1ª ORDEM 0,655 0,816 0,139 0,75

VIC 2ª ORDEM 0,654 0,793 0,189 0,75

Fonte: Construção do autor. Legenda: Alfa: Alpha de Cronbach.

Tabela 14 – Medidas de ajustamento - AFC(3)

Fiabilidade Composta Método Base de Dados

TRA 0,94 MV NEFPF N = 257

VEX1ª ORDEM 0,97 MV NEFPF N = 257

VEX2ª ORDEM 0,96 MV NEFPF N = 257

IE 0,91 MV FNE N = 1372

VINT 0,83 MV NEFPF N = 257

VIC 1ª ORDEM 0,72 MV NEFPF N = 257

VIC 2ª ORDEM 0,93 MV NEFPF N = 257

Fonte: Construção do autor.
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Os itens não significativos (p > 0,05) ou que apresentavam pesos de re-
gressão estandardizados baixos (inferiores a 0,5) foram removidos. 

A seguir, indica-se a orientação/questão de grupo, a ordem que surge no 
questionário e os itens explicitados. Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 8 da escala que avaliam 
a Vergonha Interna; Itens 1, 3, 4, 11, da escala os quais avaliam a Vergonha 
externa; Itens 4, 7, 9, 10, 11 e 12 da escala que avaliam a Vergonha Vicária; 
Item 2 da escala que avalia o trauma; Itens 2 e 4 da escala os quais avaliam a 
intenção empreendedora.

No caso da escala que avalia a VEX E VIC, procedeu-se à depuração de 
dois modelos – 1ª e 2ª ordem – devido ao fato de se tratarem de construtos 
com mais de uma dimensão – três e duas respetivamente. A análise foi com-
plementada, ainda, com a averiguação dos resíduos padronizados, não se tendo 
verificado a existência de valores ofensivos.

No caso do x2, verifica-se que apresenta valores adequados (p > 0,05) 
apenas no caso da escala que avalia a vergonha induzida (VIND) e da escala 
que avalia a vergonha interna (VIN). 

No entanto, salienta-se que o x2 apresenta bastantes limitações quando apli-
cado à modelação de equações estruturais, nomeadamente ao nível do tamanho 
da amostra Bentler; Bonett (1980). Exceto para a escala que avalia a vergonha 
vicária (VIC), que apresenta valores bastante sofríveis, todas as escalas apre-
sentam valores aceitáveis: RMR < 0,04, GFI > 0,95, AGFI > 0,93, TLI > 0,98,  
CFI > 0,98, RMSEA < 0,07. Da mesma forma, todas as escalas apresentam um 
valor de Alfa de Cronbach superior a 0,7, sendo que a Fiabilidade Composta 
das escalas apresenta valores superiores a 0,7.

Tabela 15 – Medidas de ajust p/ mod. estrutural TRA/VER/IE

x2 RMR GFI AGFI TLI CFI RMSEA Método

Modelo 
Estrutural

1,47
(0,000) 0,089 0,896 0,873 0,958 0,962 0,041 MV

Fonte: Construção do autor.

Tabela 16 – Medidas de ajust. do mod. estrutural

x2 RMR GFI AGFI TLI CFI RMSEA Método

Modelo 
Estrutural

1,47
(0,000)

0,089 0,896 0,873 0,958 0,962 0,041 MV

Fonte: Construção do autor.

85






