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RESUMO 

 

LEONARDECZ, Redua Alessandra. Gerenciamento de Riscos em Contratos de Startups e 

Empresas de Base Tecnológica. Projeto de Dissertação (Mestrado em tecnologia e sociedade) 

– Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal Tecnológica 

do Paraná, Curitiba, 2017. 
A capacidade de inovar é determinante para a competitividade das empresas e das nações em 

um mundo cada vez mais globalizado e a inovação tecnológica pode se constituir a principal 

fonte de vantagem competitiva empresarial. Neste contexto, as Startups e as Empresas de 

Base Tecnológica ganham espaço e introduzem inovações que envolvem riscos. Em razão da 

existência de riscos, o presente estudo objetiva analisar o gerenciamento de riscos em 

contratos privados de compra e venda de produtos ou serviços tecnológicos em Startups e 

Empresas de Base Tecnológica. Esta pesquisa é de natureza aplicada quanto à sua finalidade e 

descritiva quanto ao objetivo geral. Para atingir os objetivos propostos foi utilizado o método 

de revisão bibliográfica. Como resultado, identificou-se que é possível analisar o 

gerenciamento de riscos nos contratos de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos 

firmado com uma Startup ou Empresa de Base Tecnológica por meio do guia PMBOK, 

especialmente por meio da aplicação e elaboração de matriz de probabilidade de risco. 

Também verificou-se a aproximação do processo de gerenciamento de riscos do PMBOK 

com a análise econômica do direito. Elas podem aumentar a segurança jurídica de contratos 

de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos firmado com uma Startup ou Empresa 

de Base Tecnológica, reduzindo os riscos decorrentes dessa transação por meio da 

identificação e da alocação eficiente dos riscos. 

 

 

Palavras-chave: Startup. Empresa de Base Tecnológica. Inovação. Risco. Gerenciamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

LEONARDECZ, Redua Alessandra. Risk management in startup and technological-based 

companies contracts. Dissertation (Master in Technology and Society) - Post-graduate in 

Technology and Society. Federal Technology University of Paraná. Curitiba, 2017. 

The ability to innovate is crucial to companies and nations competitiveness in a globalized 

world and the technological innovation may be the main source of business competitive 

advantage. In this context, startups and technological-based companies can expand. On the 

other hand, introducing innovations can involve risks. Considering these risks, the present 

study aims to analyse the risk management in private technological products and services 

contracts in startups and technological-based companies. This research is of a nature applied 

to its purpose and descriptive as to the general purpose. To achieve the proposed goals, the 

bibliographical revision method was used. This study is applied to its purpose and descriptive 

considering the general purpose. The bibliographical revision method was used to achieve the 

proposed goals. As result, it was identified that it is possible to analyze products/technological 

purchase and sale contracts risk management signed with a Startup or technology-based 

company through the PMBOK guide especially through the application and elaboration of a 

risk probability matrix. Also that the proximity of the PMBOK guide with the law economic 

analysis can increase the legal certainty of products/technological services purchase and sale 

contracts signed with a Startup or technological-based companies, reducing the risks from this 

transaction. 

 

Keywords: Startup. Technology-based company. Innovation. Risk Management 
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1 INTRODUÇÃO 

A capacidade de inovar é determinante para a competitividade das empresas e das 

nações em um mundo cada vez mais globalizado (CALMANOVICI, 2011, p. 193). Nesse 

contexto, as Startups e as Empresas de Base Tecnológica ganham espaço. Segundo Moraes e 

Oliveira (2013), Startup é um modelo de negócios inovador, que se encontra em estágio 

embrionário ou uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável e 

rentável (BLANK e DORF, 2012). Para Ries (2012, p.26) Startup é uma "instituição humana" 

projetada para criar novos produtos ou serviços sob condições de extrema incerteza. As 

Empresas de Base Tecnológica desenvolvem produtos/serviços com base no conhecimento 

científico-tecnológico utilizando a tecnologia como diferencial, sendo a inovação tecnológica 

a maior parte dos seus custos (ZOUAIN E SILVEIRA, 2006. p. 2 e 3) 

Apesar da inovação contribuir para a competitividade,   ela envolve riscos (ROCHA 

NETO, 2003, p.140).  O risco possui várias classificações não havendo um critério único para 

todos os tipos de risco estabelecidos numa sociedade, contudo, todos os conceitos relativos ao 

tema possuem um elemento em comum: a distinção entre realidade e possibilidade (RENN, 

1992, P. 54-56).  A capacidade de transformar estas incertezas em conhecimento ocorre por 

meio da gestão da inovação, mas isso só é possível com a redução da incerteza, ou seja, 

mediante o equilíbrio entre redução de incertezas e mobilização de recursos (TIDD, 

BESSANT, PAVITT, 2008, p. 74).   

Considerando os riscos em razão da inovação nas Startups e Empresas de Base 

Tecnológica, a presente dissertação buscará analisar se no âmbito do direito é possível reduzir 

os riscos que decorrem das relações jurídicas privadas que envolvem contratos de compra e 

venda de produtos ou serviços tecnológicos, bem como os mecanismos que contribuam para o 

aumento da segurança jurídica dessas. 

Para isso, o estudo desenvolve os conceitos de Startup, Empresa de Base Tecnológica, 

inovação e tecnologia. No âmbito do direito, são desenvolvidos estudos a respeito das teorias 

que envolvem riscos como os riscos legais, princípio da prevenção e da precaução, teoria da 

imprevisão, da sociedade de riscos e da análise econômica do direito no que diz respeitos a 

alocação dos riscos e, por fim, o gerenciamento dos riscos a partir instrumentos de gestão 

utilizados por empresas na gestão de projetos. 

 



 

 

 

1.1 Delimitação da pesquisa 

 

A presente pesquisa se limitará a analisar como o direito pode contribuir para o 

aumento da segurança jurídica dos contratos privados de compra e venda de produtos ou 

serviços tecnológicos das Startups e Empresas de Base Tecnológica no Brasil, bem como os 

mecanismos que podem contribuir para a redução desses riscos. No âmbito do direito as 

teorias abordadas são: os riscos legais, princípio da precaução e da prevenção, teoria da 

imprevisão, da sociedade de risco e análise econômica do direito, no que diz respeito a 

alocação de riscos. A presente pesquisa não tem por finalidade estabelecer padrões contratuais 

ou esgotar todas as possibilidades de arranjos contratuais, mas analisar formas de 

gerenciamento de risco que possam ser traduzidos em cláusulas contratuais.  

 

1.2 Problema e premissas 

 

As Startups são empresas em fase embrionária de desenvolvimento de projetos 

tecnológicos, o que faz com que o contexto no qual estão inseridas seja complexo e cheio de 

incertezas (SILVA 2013 e RIES, 2012, p.26). Em um estudo realizado por Silva (2013), 

concluiu-se que a complexidade do produto de uma Startup acarreta significativos esforços 

comerciais, gerando a falta de vantagem competitiva face aos produtos concorrentes no 

mercado e, por estarem em desenvolvimento, muitas vezes o produto não está finalizado e sua 

comercialização torna a negociação complexa em comparação com uma empresa já 

estabelecida e com produção em escala. As Empresas de Base Tecnológica desenvolvem 

produtos/serviços com base no conhecimento científico-tecnológico e por meio de técnicas 

avançadas ou pioneiras, sendo a tecnologia o diferencial para a competitividade e o 

desenvolvimento de inovação tecnológica a maior parte dos custos desse tipo de empresa 

(ZOUAIN e SILVEIRA, 2006. p. 2 e 3). Tem-se, portanto, nas relações empresariais de 

Startups o risco e a incerteza que advém da inovação. 

"A inovação está associada à incerteza sobre os resultados das atividades inovadoras” 

(ORGANISATION
 

..., 2005, p. 101) e "envolve assumir riscos e explorar recursos 

normalmente escassos em projetos que podem muito bem fracassar (TIDD, BASSANT, 

PAVVIT, 2008, p. 74).  O risco é o produto de dois fatores: as consequências esperadas de 

um evento e a probabilidade de que o evento possa ocorrer (KENTRICK, 2003, p. 16).  



 

 

 

No Direito, o risco está comumente associado ao dano, como pressuposto da 

responsabilidade, ou seja, um "acontecimento futuro e incerto previsto no contrato, suscetível 

de causar dano” (VENOSA, 2006, p. 362), mas os contratos são institutos sociais destinados a 

resolver problemas de cooperação, de circulação de bens e de distribuição de riscos entre os 

contratantes (SZTAJN, 2009, P. 313). Nesse contexto, sendo os contratos meios de redução 

de riscos jurídicos o questionamento que norteia a presente pesquisa é:  

 

Como o gerenciamento de riscos pode contribuir para aumentar a segurança 

jurídica nos contratos privados de compra e venda de produtos ou serviços de tecnologia 

em Startups e Empresas de Base Tecnológica? 

 

Diante das premissas e problemática apresentadas resta identificado o contexto e 

problema da presente pesquisa. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o gerenciamento de riscos em contratos privados de compra e venda de 

produtos ou serviços tecnológicos em Startups e Empresas de Base Tecnológica. 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral proposto, a seguir são apresentados os objetivos 

específicos: 

a) Estudar os conceitos de Startups e de Empresa de Base Tecnológica no Brasil. 

b) Aproximar os conceitos de inovação e tecnologia ao escopo do trabalho. 

c) Identificar teorias do direito que se relacionam com riscos. 

d) Apresentar subsídios para identificação de riscos em contratos privados de compra 

e venda de serviços e produtos tecnológicos das Startups e Empresas de Base 

Tecnológica. 

 



 

 

 

1.4 Justificativa 

 

As Startups e as Empresas de Base Tecnológica produzem produtos ou serviços novos 

que apresentam riscos (RIES, 2012, p.26 e ZOUAIN e SILVEIRA, 2006. p. 2 e 3). Apesar 

dos riscos, a capacidade de inovar é determinante para a competitividade das empresas e das 

nações em um mundo cada vez mais globalizado (CALMANOVICI, 2011, p. 193) e a 

inovação tecnológica se constitui a principal fonte de vantagem competitiva quando modifica 

a base da competição em uma dada indústria (SILVA, 2003, P. 53). Por outro lado, 

"introduzir inovações envolve riscos." (ROCHA NETO, 2003, p. 140). Nesse contexto, sob 

um viés interdisciplinar, a pesquisa mostra-se importante para contribuir para o estudo dos 

conceitos de Startups, Empresa de Base Tecnológica, inovação e tecnologia, bem como as 

teorias do direito que envolvem o estudo dos riscos e o gerenciamento de riscos em contratos 

privados de compra e venda de produtos ou serviços tecnológicos visando o aumento da 

segurança jurídica das Startups e Empresas de Base Tecnológica. 

A presente pesquisa também se justifica do ponto de vista das áreas de conhecimento 

do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (PPGTE – UTFPR), pois o tema se relaciona com tecnologia, inovação e 

está aplicada num contexto de desenvolvimento socioeconômico. Por meio da 

interdisciplinaridade (abrangendo estudos das áreas do direito, economia e administração) a 

pesquisa contribuirá para a aproximação das linguagens jurídica, empresarial e de gestão de 

projetos.  

Esse estudo também se mostra engajado com o PPGTE-UTFPR, porque trabalha no 

contexto de sustentabilidade do desenvolvimento de inovações. Do mesmo modo, a presente 

pesquisa se relaciona com as linhas de pesquisas do orientador, Professor Doutor Dario 

Eduardo Amaral Dergint, pois abrange temas ligados às Ciências Sociais Aplicadas, Direito, 

Direitos Especiais e Propriedade Industrial (CNPq, 2017) bem como se amolda ao grupo de 

pesquisa Sustentabilidade Socioambiental e Econômica: Direito e Tecnologia, liderada pelo 

orientador, o qual tem dentre seus objetivos o desenvolvimento e adequação de legislações 

voltadas ao desenvolvimento e a manutenção de produtos e processos tecnologicamente 

sustentáveis, a capacitação interdisciplinar entre as áreas jurídicas, econômicas e tecnológicas 

(CNPq, 2017).  

Dessa forma, considerando o que foi exposto e o que com se propõe, a presente 

pesquisa se justifica e se torna relevante para o fim de analisar o gerenciamento de riscos em 

contratos privados de compra e venda de produtos ou serviços tecnológicos em Startups e 



 

 

 

Empresas de Base Tecnológica com fins de contribuir com o aumento da segurança jurídica 

desses. Do ponto de vista teórico-científico, a pesquisa se justifica porque contribui para a 

discussão teórica e interdisciplinar da prevenção de riscos decorrentes da inovação nas 

empresas mencionadas.  

 

1.5 Procedimentos metodológicos 

 

Segundo os critérios de classificação de pesquisas proposto por Gil (2008) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), quanto à área de 

conhecimento, a presente pesquisa é multidisciplinar com especialidade em direito e 

administração. Quanto à sua finalidade e utilização dos benefícios, a pesquisa é aplicada, pois 

visa gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(GERHARDT e SILVEIRA 2009, p. 35).  

Quanto ao objetivo geral proposto, a metodologia é descritiva porque proporciona o 

estudo, a análise e a interpretação de dados do mundo físico sem a interferência do 

pesquisador na proposição de soluções (MEDEIROS, 2003, p. 42). Quanto ao método 

empregado, a presente pesquisa é bibliográfica, pois visa a solução do problema-pesquisa a 

partir do referencial teórico publicado com base em estudos desenvolvidos na área (GIL, 

2008, p. 29).  A revisão bibliográfica foi elaborada por meio do exame de livros, artigos em 

base de dados, dissertações, teses que abordam Startups, Empresa de Base Tecnológica, 

inovação, risco, direito contratual e mecanismos para gerenciamento de riscos em projetos. 

Para atingir os objetivos específicos, a metodologia é exploratória porque tem como 

finalidade desenvolver e esclarecer conceitos e ideias com o objetivo de proporcionar uma 

visão geral acerca de determinado fato (GIL, 2008, p. 27).  

As etapas resultarão em capítulos que abarcarão os detalhamentos acima expostos. A 

descrição dos capítulos segue no tópico estrutura.  

 

1.6 Embasamento teórico 

 

Para a análise e conceito de Startups, a presente pesquisa conta com o respaldo de 

revisão bibliográfica. Destaca-se entre outros autores Ries (2012) e Blank (2012) e para 

Empresa de Base Tecnológica Zouain e Silveira (2006) e Côrtes et al. (2005). Os conceitos de 

inovação se sustentam nos estudos de Rocha Neto (2003), Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e os 



 

 

 

de tecnologia em Drucker (1999) e Dergint (2017). Com relação aos estudos a respeito do 

risco e o direito destaca-se Frade (2009). Quanto aos riscos legais, a Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP (2013); princípio da prevenção e da precaução Hammerschmidt 

(2002) e Frade (2009); teoria da imprevisão Gonçalves (2012); teoria da sociedade de risco 

Beck (2010) e Guivant (2001e 2016); teoria da análise econômica do direito Cooter e Ulen 

(2010), Klein (2013 e 2015) e WILLIAMSON (1996). Por fim, em relação ao gerenciamento 

de riscos em projetos, PMBOK®, PRINCE2®, IPMA® (ROVAI, CATTINI JR, PLONSKI, 

2013, p. 278).  

 

1.7 Estrutura 

 

A presente dissertação é constituída por seis capítulos com subtítulos específicos em 

ordem lógica, conforme abaixo segue: 

O capítulo um abrange a introdução, tema de pesquisa, delimitações, problemas, 

objetivos, justificativas, procedimentos metodológicos, embasamento teórico, a descrição e a 

estrutura. A partir do capítulo dois inicia-se o referencial teórico que embasará 

cientificamente a pesquisa.  

O capítulo 2 dois aborda os conceitos relativos à Startup, Empresa de Base 

Tecnológica, tecnologia e inovação. Aprofundando os conceitos de inovação apresentam-se 

os tipos de inovação, a interpretação desse pelas agências de fomento e a relação entre 

inovação e risco. Por fim, as considerações a respeito do capítulo. 

No capítulo três se apresenta a relação do risco com o direito e o desenvolvimento das 

teorias que associam direito e risco: riscos legais, princípio da prevenção e precaução, teoria 

da imprevisão, teoria da sociedade de risco e análise econômica do direito no que diz respeito 

a alocação dos riscos. Por fim, são apresentadas as considerações a respeito do capítulo. 

No capítulo 4 se apresenta o gerenciamento dos riscos sob a ótica do Guia PMBOK 

que aborda o planejamento, a identificação, a análise qualitativa e quantitativa, o 

planejamento de respostas e o controle dos riscos. Também apresenta-se a matriz de 

probabilidade de riscos e sua aplicação. Por fim, apresentam-se as considerações a respeito do 

capítulo. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados e as discussões. 

No capítulo 6 concentram-se a conclusão e sugestões para trabalhos futuros. 



 

 

 

Na sequência, são elencadas as referências selecionadas para embasar a argumentação 

do trabalho.  



 

 

 

 

2  STARTUPS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E OS CONCEITOS DE 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

O presente capítulo visa identificar os conceitos Startups e Empresa de Base 

Tecnológica e identificar os elementos que as constituem. Não é objetivo deste capítulo 

definir um conceito para Startup ou Empresa de Base Tecnológica. Na sequência, 

apresentam-se os conceitos de tecnologia e inovação tecnológica trabalhados pela literatura. 

Com relação à inovação tecnológica, a pesquisa abrange os tipos de inovação, a interpretação 

da inovação para agências de fomento e a relação entre inovação e risco. Esse estudo se 

mostra importante para a compreensão teórica dos conceitos desenvolvidos e contribui para 

ajustar o referencial teórico ao escopo da presente pesquisa. 

 

2.1  Startup 

 

Para Ries (2012, p.26) Startup é uma "instituição humana projetada para criar novos 

produtos ou serviços sob condições de extrema incerteza". Para Blank (2012, p. 5, tradução 

nossa) Startup é uma organização temporária feita para buscar um modelo de negócios que 

possa ser reproduzido e ampliado
1
. Para Cusumano, (2013, p. 56, tradução nossa) as Startups 

são motor de renovação econômica
2
. Machado (2014, p. 94) diz que as Startups "são 

empresas de pequeno porte, com elevado grau de inovação e com alto nível de risco", pois 

"estão em fase de desenvolvimento e ainda não alcançaram a maturidade do negócio".  

Para Graham (2012, tradução nossa) Startups são empresas projetadas para crescer 

rapidamente. O único aspecto essencial é o crescimento e tudo o que se associa a essas 

empresas vem do crescimento
3
. Segundo Graham (2012, tradução nossa), nem todas as 

empresas recém-fundadas são Startups. Milhões de empresas são iniciadas todos os anos nos 

EUA. Apenas uma pequena fração são Startups. A maioria são negócios de serviços - 

restaurantes, cabeleireiros, encanadores, e assim por diante. Estas não são Startups, exceto em 

                                                 

1
 "(...) a temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model." (GRAHAM, 

Paul, 2012). 
2
 "Startups are an engine of economic renewal." (CUSUMANO, 2013, p. 56). 

3
 "A Startup is a company designed to grow fast. (...) The only essential thing is growth. Everything else we 

associate with Startups follows from growth." (GRAHAM, Paul, 2012). 



 

 

 

alguns casos incomuns. Uma barbearia não é projetada para crescer rapidamente. Enquanto 

um mecanismo de pesquisa, por exemplo, é
4
. Paul Graham entende que as Startups se 

diferenciam em razão do crescimento rápido e escalável, pois se todas as empresas fossem 

essencialmente semelhantes, mas alguns com a sorte ou os esforços de seus fundadores 

crescessem muito rápido, não seria necessária uma palavra separada para identificar as 

Startups das outras empresas. Segundo ele, pode-se falar sobre empresas mais ou menos bem-

sucedidas, mas, de fato, as Startups tem um tipo diferente de DNA de outras empresas. "O 

Google não é apenas uma barbearia cujos fundadores eram excepcionalmente sortudos e 

trabalham duro. O Google foi diferente desde o início. Para crescer rapidamente, é preciso 

fazer algo que possa ser vendido para um grande mercado. Essa é a diferença entre o Google e 

uma barbearia. O barbeiro não escala" (GRAHAM, 2012, tradução nossa)
5
.  

"Startups são novos negócios criados a partir da percepção de uma oportunidade a ser 

explorada, decorrente da assimetria de informações oriundas de conhecimentos diferenciados" 

(CASSON, 2005; KIRZNER, 1997; VENKATARAMAN, 1997 apud DULLUIS, 2016, p.31). 

Gomes et al.. (2012, p. 422) definem Startup como “(...) um grupo de pessoas que busca um 

modelo de negócios inovador e escalável, de baixo custo, crescimento rápido e capaz de gerar 

receitas significativas em um curto intervalo de tempo. ” 

Silva (2013, p. 10) destaca que, na literatura, o conceito de Startup surge associado a 

três critérios principais: dimensão, desenvolvimento e inovação e risco. As definições 

relativas a cada um desses critérios seguem apresentados no quadro 1:  

 

                                                 

4
 (...) not every newly founded company is a Startup. Millions of companies are started every year in the US. 

Only a tiny fraction are Startups. Most are service businesses— restaurants, barbershops, plumbers, and so on. 

These are not Startups, except in a few unusual cases. A barbershop isn't designed to grow fast. Whereas a 

search engine, for example, is. (GRAHAM, Paul, 2012). 
5
 "That difference is why there's a distinct word, "Startup," for companies designed to grow fast. If all companies 

were essentially similar, but some through luck or the efforts of their founders ended up growing very fast, we 

wouldn't need a separate word. We could just talk about supersuccessful companies and less successful ones. 

But in fact Startups do have a different sort of DNA from other businesses. Google is not just a barbershop 

whose founders were unusually lucky and hardworking. Google was different from the beginning. To grow 

rapidly, you need to make something you can sell to a big market. That's the difference between Google and a 

barbershop. A barbershop doesn't scale." (GRAHAM, Paul, 2012). 



 

 

 

Quadro 1- Indicadores e respectivas definições de Startup 

  Indicadores Definição Autores 

01/03 Dimensão 
Geralmente caracterizadas por serem pequenas ou médias 

empresas. 
Santos (2012) 

    Pequeno tamanho da empresa. 
Åstebro e Bernhardt 

(2003), Pena (2002) 

02/03 Desenvolvimento Relação com o processo de criação de uma organização. Carter et al.. (1996) 

    

Todas as empresas que se encontram na primeira fase de 

desenvolvimento, isto é, empresas que ainda não 

atingiram uma fase de desenvolvimento em que se possa 

considerar que se encontram num negócio maduro. 

Stinchcombe (2000), 

Kazanjian (1988), 

Stinchcombe (2000) 

    
Empresas com pouco tempo de atividade, recentes no 

mercado, e que procuram obter uma posição. 

Racolta-Paina e Mone 

(2009) 

    
Funcionamento da empresa num período de seis anos, 

podendo variar de autor para autor. 

Kalakota e Robinson 

(2001) 

03/03 
Inovação e risco 

associado 

Novo projeto/negócio, tendo os seus fundadores 

conhecimentos adquiridos sobre processo, produtos, 

tecnologia e/ou mercado. 

Gartner (1985) 

    
Elevado grau de inovação e necessidade de permanente 

inversão, característica da sua atividade inovadora. 

Castillo e Smida 

(2009) 

    
Deterem um fator novidade, isto é, empresas inovadoras 

da economia baseadas no conhecimento. 

Murray (2004), Marty 

(2002), Kalakota e 

Robinson (2001) 

    Elevados níveis de risco. 
Castillo e Smida 

(2009) 

Fonte: Silva (2013, p.10). 

 

Giardino et al. (2014, p.26, tradução nossa) sustentam que no passado "Startup" 

possuía diferentes significados. Contudo, após a análise de termos recorrentes adotados pelos 

pesquisadores e praticantes, compreendem Startup como uma pequena empresa que explora a 

oportunidade de novos negócios trabalhando na resolução de problemas num mercado volátil 

tendo como duas principais características o risco elevado e evolução rápida
6
. O levantamento 

das características levantadas pelos autores é apresentada no quadro 2: 

 

                                                 

6
 GIARDINO et al.. (2014, p.26) "In the past, the term “Startup” had different meanings. Looking at the 

recurrent themes (Table 1 offers a complete list) adopted by researchers and practitioners, a Startup is a small 

company exploring new business opportunities, working to solve a problem where the solution isn’t well known 

and the  market is highly volatile. Being newly founded does not in itself make a company a Startup. High 

uncertainty and rapid evolution are the two key characteristics for Startups retrieved by the studies, which better 

differentiate them from more established companies." 



 

 

 

Quadro 2- Características das Startups 

Característica Descrição 

Falta de Recursos Recursos econômicos, humanos e físicos extremamente limitados. 

Altamente reativo 
Startups são capazes de reagir rapidamente às mudanças de mercado, de 

tecnologia e de produtos (comparadas com empresas mais estáveis). 

Inovação 
Dado o ecossistema altamente competitivo, as Startups precisam se 

concentrar em explorar segmentos altamente inovadores do mercado. 

Incerteza 

Startups lidam com um ecossistema altamente incerto sob diferentes 

perspectivas: mercado, características do produtos, concorrência, pessoas 

e finanças. 

Rápida evolução Startups de sucesso visam crescer e escalar (crescer) rapidamente. 

Pressão do tempo 

O ambiente muitas vezes força as Startups a dar soluções rápidas e a 

trabalhar sob pressão constante (contratos, demonstrações, solicitações de 

investidores). 

Dependência de 

terceiros 

Devido à falta de recursos, dependem fortemente de soluções externas 

para construir seu produto: APIs externas, como softwares Open Source, 

Outsourcing, etc. 

Equipe pequena  Começam com um número pequeno de indivíduos. 

Um produto As atividades da empresa gravitam em torno de um produto/serviço. 

Equipe com baixa 

experiência 

Uma boa parte da equipe de desenvolvimento é formada por pessoas com 

menos de cinco anos de experiência e muitas vezes recém-formados. 

Empresa nova A empresa foi criada recentemente. 

Organização 

completa  

As Startups geralmente são centradas em fundados, e todos na empresa 

tem grandes responsabilidades, sem necessidade de alta gestão. 

Risco alto Taxa de falha (falência) de Startups é extremamente elevada. 

Não é 

autossustentável 

Especialmente no estágio inicial, as Startups precisam de financiamento 

externo para sustentar suas atividades (capital de risco, investimento anjo, 

fundos pessoais, etc.). 

Pouca experiência de 

trabalho 
A base de uma cultura organizacional não está presente inicialmente. 

 Fonte: Giardino, et al. (2014, p. 29, tradução nossa). 

 

A partir da literatura analisada, foi possível identificar que o risco e a incerteza se 

configuram como um dos fatores que contribuem para identificação da Startup, todavia o 

fator determinante que caracteriza a Startup é o crescimento rápido (GRAHAM, 2012). 

Portanto, a Startup não necessariamente implementa produtos ou serviços de cunho 

tecnológico, mas nos que possibilitem o avanço em escala. Pode-se associar o conceito de 

Startup ao aliar-se os fatores risco e crescimento rápido não sendo necessária a existência de 

produto de cunho tecnológico,  Neste estudo, Startup é entendida como é uma empresa 

projetada para crescer rápido e criar novos produtos ou serviços sob condições de extrema 

incerteza (RIES, 2012, p.26 e GRAHAM, 2012). 

 



 

 

 

2.2 Empresa de Base Tecnológica 

 

Para Marcovitch et al. (1986, p. 4), as empresas de tecnologia "são aquelas criadas 

para fabricar produtos ou serviços que utilizam alto conteúdo tecnológico”. Carvalho et al. 

(1998, p. 462) apud Côrtes et al.. (2005, p. 86) dizem que elas são "comprometidas com o 

projeto, desenvolvimento e produção de novos produtos e/ou processos, caracterizando-se 

ainda pela aplicação sistemática de conhecimento técnico-científico (ciência aplicada e 

engenharia)." No mesmo sentido, Mello et al. (2006, p. 36) sustentam que "as Empresas de 

Base Tecnológica são entendidas como aquelas intensivas em tecnologias, ou seja, aquelas 

que têm como matéria-prima o conhecimento". No mesmo sentido, Empresa de Base 

Tecnológica (EBT) é 

  

[...] aquela que fundamenta sua atividade produtiva no desenvolvimento de novos 

produtos/serviços ou processos, alicerçados na aplicação sistemática de 

conhecimento científico-tecnológico e na utilização de técnicas consideradas 

avançadas ou pioneiras. Nessas empresas, a tecnologia é o diferencial de 

competitividade; isto é, a inovação tecnológica é a razão da maior parte dos custos 

da empresa, além do fato de que é em tecnologia que a maioria do pessoal da 

empresa trabalha (ZOUAIN e SILVEIRA, 2006. p. 2 e 3). 

 

Quanto aos produtos, Jugend e Silva (2006, p. 337) dizem que as Empresas de Base 

Tecnológica "desenvolvem sistematicamente tecnologias e as transferem a um ou mais 

produtos durante o PDP [processo de desenvolvimento de produto] e atendem a segmentos 

específicos (nichos) de mercado e/ou a substituição de importações." Ferro e Torkomian 

(1988, p.44) defendem que "empresas de alta tecnologia dispõem de competência rara ou 

exclusiva em termos de produtos ou processos, viáveis comercialmente, que incorporam grau 

elevado de conhecimento científico". Já Bacher e Guild (1996 p. 1) definem EBT como 

aquelas companhias que pretendem comercializar uma tecnologia pela primeira vez esperando 

que dela derive uma fonte significativa de vantagem competitiva da tecnologia
7
. 

No contexto global as Empresas de Base Tecnológica (EBTs) 

 

[...] participam ativamente das mudanças tecnológicas, atuando, nos países 

desenvolvidos, em segmentos genéricos, cujas plataformas tecnológicas se destinam 

a múltiplos usos e geram mercados amplos, como atividades relacionadas à 

biotecnologia e à microeletrônica. Sem prejuízo desse posicionamento mais 

                                                 

7
 "We define technology based companies as those companies intending to commercialize a technology for the 

first time and thereby expecting to derive a significant source of competitive advantage from the technology." 

(BACHER E GUILD, 1996 p. 1) 



 

 

 

abrangente, muitas EBTs desses países operando, por outro lado, em mercados 

específicos e delimitados de pequena extensão – nichos de mercado –, como a 

prestação de serviços especializados (SANTOS e PINHO 2009, p. 215). 

 

Em uma revisão de literatura a respeito do conceito de EBT Côrtes et al. (2005)  

sugeriram que o conceito de EBT deveria reconhecer e atender diversos requisitos dentre eles: 

a existência de uma economia de desenvolvimento tardio; a presença de esforço tecnológico 

expressivo por meio de P&D (pesquisa e desenvolvimento) menos formalizados e articulados 

com instituições de pesquisa e que a inovação se constituí como eixo central das estratégias 

competitivas (CÔRTES et al., 2005, p.86). 

Após a análise da literatura, Côrtes et al. (2005, p. 87) concluíram que o conceito 

adequado de EBT é: "empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e 

concentram suas operações na fabricação de “novos” produtos." Sintetizaram o conceito 

conforme o quadro 3: 

 

Quadro 3 - Identificação das Empresas de Base Tecnológica 

  Maior Inovação em Produto  Menor Inovação em Produto 

Maior Esforço 

Tecnológico  

EBTs (ou de “alta intensidade e dinamismo 

tecnológicos”)  

Empresas modernizadas e densas, 

mas não-dinâmicas 

Menor Esforço 

Tecnológico 

Empresas produtoras, por exemplo, de bens 

de consumo leves não-maduros 

Empresas tradicionais em setores 

maduros  

Fonte: Grupo de Gestão da Tecnologia/UFSCar. apud Côrtes et al..(2005, p.87). 

 

As (EBTs) possuem foco de atividade e diferencial competitivo baseado na tecnologia 

de produtos ou de processos e se diferenciam das empresas tradicionais em função da 

necessidade de maior rapidez quanto ao tempo de resposta às demandas de mercado 

(ROTHWELL; DODGSON, 1989 apud GALLON et al.. 2009, p. 552). 

Outros estudos também buscaram conceituar as Empresas de Base Tecnológica a 

partir de suas características como  

 

[...] elevado grau de conhecimento tecnológico por parte de seu capital humano; 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento; produtos e métodos inéditos ou já 

existentes, mas com novas características ou melhores condições; produtos e 

processos com vida relativamente reduzida, em função do dinamismo das inovações 

que os constituem; e tecnologias agregadas aos produtos e técnicas com peso 

relativamente maior no seu custo final do que a matéria-prima neles incorporada 

(ANDRADE JÚNIOR, 2012, p. 207). 

 

Neste estudo, Empresas de Base Tecnológica (EBTs) são as que fabricam produtos ou 

serviços com alto conteúdo tecnológico (MARCOVITCH et al.,1986, p. 4) por meio da 

aplicação sistemática de conhecimento técnico-científico (CARVALHO et al., 1998, p. 462 



 

 

 

apud CÔRTES et al. 2005, p. 86), possuem a tecnologia como diferencial de competitividade 

(ZOUAIN e SILVEIRA, 2006. p. 2-3) e se diferenciam das empresas tradicionais em função 

da necessidade de maior rapidez quanto ao tempo de resposta às demandas de mercado 

(ROTHWELL; DODGSON, 1989 apud GALLON et al. 2009, p. 552). 

Nesse sentido, observa-se uma diferença Empresa de Base Tecnológica e Startup. A 

principal característica da EBT é a inovação associada à tecnologia já a da Startup é o 

crescimento acelerado e escalável, ou seja, a inovação independente da tecnologia.   

O estudo demonstrou que as EBTs se utilizam da tecnologia como meio de 

competitividade, sendo essa compreendida como aplicação do conhecimento técnico-

científico. Nesse sentido, é pertinente ao estudo do conceito de tecnologia. 

 

2.3 Tecnologia 

 

Para Peter Drucker (1999, p. 10) "os grandes eventos históricos raramente têm apenas 

uma causa e uma explicação. Eles tipicamente resultam da convergência de muitos 

acontecimentos separados e independentes." Segundo o autor, diversos acontecimentos 

isolados contribuiram para a transformação do "capitalismo em Capitalismo e o avanço 

técnico na Revolução Industrial". Entretanto, ele destaca como elemento crítico a "mudança 

radical no significado de conhecimento, ocorrida na Europa por volta de 1700" (DRUCKER, 

1999, p. 11, grifo do autor).  

Peter Drucker (1999, p. 11) explica que desde o tempo de Platão existiram teorias 

relativas ao significado de função do conhecimento: duas no Oriente e duas no Ocidente. No 

Ocidente, a teoria de Sócrates, decorrente de Platão, afirma que "a única função do 

conhecimento é o autoconhecimento: o crescimento intelectual, moral e espiritual da pessoa". 

De outro lado, Protágoras afirma que "a finalidade do conhecimento é tornar o seu detentor 

eficaz, capacitando-o a saber o que dizer e como dizê-lo". Para ele, o conhecimento 

significava lógica, gramática e retórica. No Oriente, as teorias eram divididas entre os 

confucionistas e taoístas. Para os primeiros, "o conhecimento significava saber o que dizer e 

como dizê-lo como o caminho para o aperfeiçoamento e o sucesso na Terra." Para os taoístas, 

o "conhecimento significava autoconhecimento e o caminho para o esclarecimento e a 

sabedoria" (DRUCKER, 1999, p. 12).  

De acordo com Peter Drucker (1999, p. 12), apesar da divergência entre as teorias 

quanto ao significado real do conhecimento, elas concordavam com aquilo que não 



 

 

 

significava o conhecimento. "Ele não significava capacidade para fazer. Não significava 

utilidade. Utilidade não era conhecimento, mas aptidão - a palavra grega é téchne" 

(DRUCKER, 1999, p. 12). O autor destaca que Sócrates e Protágoras respeitavam a téchne, 

mas não a consideravam conhecimento, pois era "limitada a uma aplicação específica e não 

tinha princípios gerais." Ela era adquirida apenas por meio do aprendizado e experiência, não 

podia ser explicada em palavras, apenas demonstrada. Essas habilidades eram, na época, 

chamadas de "mistérios", pois o possuidor mantinha segredo a respeito da habilidade bem 

como inacessível para os que não fossem aprendizes de um mestre (DRUCKER, 1999, p. 12). 

Por volta do ano de 1747 começaram a funcionar as primeiras escolas de engenharia, 

agricultura e mineração na França e em 1776 foi fundada a primeira universidade técnica, na 

Alemanha. Entre os anos de 1751 e 1772 Denis Diderot e Jean d’Alembert escreveram um 

livro chamado “Encyclopédie” que reunia, de forma organizada e sistemática, o conhecimento 

de todas as profissões artesanais de modo a permitir que as pessoas que lessem o livro 

pudessem aplicar o conhecimento e se transformar em “tecnólogos”.  

Apesar disso, as escolas daquela época não aplicavam o conhecimento compilado na 

Encyclopédie à ciência. Isso veio a ocorrer quase cem anos depois, por volta de 1830 

(DRUCKER, 1999, p. 13). Apesar da demora nesta conexão entre conhecimento e ciência, 

Drucker sustenta que o feito das escolas técnicas foi muito importante, pois  

 

[...] elas converteram experiências em conhecimento, aprendizado em livro-texto, 

segredo em metodologia, fazer em conhecimento aplicado, fatores do que considera 

essenciais da Revolução Industrial "a transformação, pela tecnologia, da sociedade e 

da civilização do mundo inteiro (DRUCKER, 1999, p. 14).  

 

A aplicação do conhecimento com a técnica, para Drucker (1999, p. 12), possibilitou o 

desenvolvimento do conceito de tecnologia, pois segundo ele pode ser compreendida como a 

combinação entre ‘téchne’, isto é, o mistério de uma habilidade, com ‘logia’, conhecimento 

organizado, sistemático, significativo”.  

 

A figura 1 ilustra a proximidade dos elementos constituintes da tecnologia. 

 



 

 

 

Figura 1 - Ilustração dos conceitos de tecnologia 

 

Fonte: Dergint (2017, p. 5). 

 

Para o filósofo João Augusto de Sousa Leão A. Bastos (1997, p.8), é um instituto 

social que desempenha um papel político vinculada à estruturas de poder. Para o autor  

 
A tecnologia, sem dúvida, é um modo de produção, utilizando a totalidade dos 

instrumentos, dispositivos, invenções e artifícios. Por isso, é também uma maneira 

de organizar e perpetuar as relações sociais no âmbito das forças produtivas. Assim, 

é tempo, espaço, custo e venda, pois não é apenas fabricada no recinto dos 

laboratórios e das usinas, mas reinventada pela maneira como for aplicada e 

metodologicamente organizada (BARROS, 1997, p.7). 

 

Runge (2014, p.1.215, tradução nossa) define a tecnologia separando a ciência da 

técnica. Para ele, a tecnologia tem mais de uma definição e as atuais muitas vezes referem-se 

à ciência quando são relacionadas à “alta tecnologia", mas de forma genérica, a tecnologia 

está ligada ao conhecimento dos meios e métodos de produção de ferramentas, bens ou 

serviços e compreende um conjunto de técnicas que não necessariamente se relaciona com a 

ciência, pois ela pode estar relacionada com arte, habilidades, artesanato e artes úteis para 

criar algum valor
8
. Já Ivan da Rocha Neto afirma que o conceito de tecnologia é entendido 

como uma cultura que possui relação com a ciência e a técnica, pois ao mesmo tempo há 

conhecimentos tecnológicos embutidos nas coisas e nos processos, mas também há 

informações que organizam o saber-fazer (ROCHA NETO, 2003, p. 25). 

 

 

                                                 

8
 "Technology has more than one definition, but generically it refers essentially to the body of know-how about 

the means and methods of producing tools, goods or services. Technology comprises a system of application-

oriented statements about means and ends. Technology comprises often a set of techniques. Correspondingly, 

this notion does not require an interconnection to science; it may related to “art, skill and craft” and “useful 

arts” to create some value. Current definitions often refer explicitly to science, in particular when focusing on 

“high technology.” (RUNGE 2014, p.1.215, destaque no original) 



 

 

 

 

Dergint (2017, p. 2) afirma que “tecnologia é fator estruturante da sociedade e 

consequentemente do ser humano” e que a tecnologia é um “conjunto organizado de 

conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços” (DERGINT, 2017, p. 8). Afirma que a tecnologia é o 

produto de uma função que conjuga competências e objetos tecnológicos, sendo a 

competência uma função de conhecimento, habilidades, atitudes como apresentado na Figura 

22. 

 

Figura 2 - Representação da Tecnologia por Competências e Objetos Tecnológicos 

Tecnologia(t) = f(competências(t), objetos tecnológicos(t)) 

Competência = f(conhecimento, habilidades, atitudes) 

  Fonte: Dergint (2017, p.3). 

 

Neste estudo, tecnologia é entendida como conhecimento organizado, sistemático, 

significativo (DRUCKER 1999, p. 12) de conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, 

empregados na produção e comercialização de bens e serviços (DERGINT, 2017, p. 8). 

 

2.4 Inovação tecnológica  

 

O estudo a respeito dos conceitos de Startup e EBT apontou para a inovação relativa a 

novidade e no caso das EBTs associam a novidade à tecnologia ou uma inovação tecnológica. 

Nesse sentido, se mostra importante o desenvolvimento do conceito de inovação tecnológica. 

O Manual de Oslo define inovação de forma ampla e genérica como:  

 

[...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (ORGANISATION..., 2011, p.55). 

 

O conceito de inovação tecnológica que se origina da economia e significa a 

“apropriação de conhecimentos para introdução de aperfeiçoamentos nos bens e serviços 

utilizados pela sociedade. Pode também ser estendido à apropriação social de conhecimentos, 

que modifiquem práticas e processos coletivos" (ROCHA NETO, 2003, p. 128). O Manual de 



 

 

 

Oslo conceitua inovação tecnológica de produto. Contudo o conceito pode ser aproveitado 

para inovação tecnológica: 

 

Inovações tecnológicas de produto e de processo (TPP) compreendem a 

implementação de produtos e de processos tecnologicamente novos e a realização de 

melhoramentos tecnológicos significativos em produtos e processos. Uma inovação 

TPP foi implementada se ela foi introduzida no mercado (inovação de produto) ou 

usada em um processo de produção (inovação de processo) (ORGANISATION..., 

2011, p. 23). 

 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 24) a inovação pode estabelecer relações, 

detectar oportunidades e tirar proveito delas e não consiste apenas na abertura de novos 

mercados, mas também de novas formas de servir a mercados já existentes e maduros. A 

inovação tecnológica, em muitos casos, constitui a principal fonte de vantagem competitiva, 

pois, geralmente, modifica a base da competição em uma dada indústria (DUSSAUGE; 

HART; RAMANANTSOA, 1992 apud SILVA, 2003, p. 53). Neste sentido, tem-se que a 

inovação tecnológica está atrelada ao sistema econômico: 

 

O objetivo da produção tecnológica é na verdade determinado pelo sistema 

econômico; a tecnologia só desenvolve métodos produtivos para bens procurados. A 

realidade econômica não executa necessariamente os métodos até que cheguem à 

sua conclusão lógica com inteireza tecnológica, mas subordina sua execução a 

pontos de vista econômicos. O ideal tecnológico, que não leva em conta as 

condições econômicas, é modificado. A lógica econômica prevalece sobre a 

tecnológica (SCHUMPETER, 1997, p. 32-33). 

 

No mesmo sentido, Dergint (2017, p. 27) afirma que a “inovação é um fenômeno de 

mercado” e o “momento inicial em que um conjunto de tecnologias e ou conhecimentos passa 

a ser negociado no mercado na forma de um produto (produto, serviço e ou método)”.  

Dos conceitos extraídos da literatura, tem-se que a inovação tecnológica não está 

ligada exclusivamente ao fator novidade, mas sim a fatores econômicos. Assim, um produto, 

processo ou serviço novo passa a ser considerado inovação após sua inserção no mercado. 

 

2.4.1 Tipos de Inovação Tecnológica 

 

Alguns autores sustentam que as inovações podem ser classificadas pelo grau de 

novidade envolvido podendo ser radical ou incremental (TIDD, BESSANT E PAVIT, 2008, 

p. 31 e ROCHA NETO, 2003, p. 128).  



 

 

 

As inovações radicais são tidas como “descobertas ou bases inteiramente novas de 

conhecimentos, modificando completamente práticas econômicas e sociais” e as inovações 

incrementais “aperfeiçoam produtos, processos e serviços existentes” (ROCHA NETO, 2003, 

p. 128). As inovações apresentam também outras dimensões, como técnica, científica, 

política, econômica, ambiental, social e cultural e as interdependências entre todas elas num 

processo de inovação são complexas e dinâmicas, portanto, não podem ser descritas por 

modelos lineares (ROCHA NETO, 2003, p. 128-129). Para Santos et al. (2012, p. 179), as 

inovações radicais geram grandes revoluções tecnológicas e rompem com o passado, já as 

incrementais são consideradas mudanças significativas mas que não rompem com o passado. 

A figura 3 representa a dimensão da inovação: 

 

Figura 3 – Dimensão da Inovação 

 

   Fonte: Tidd, Bessant e Pavit, 2008, p. 31. 

 

Outro tipo de inovação distinta da classificação acima é chamada de inovação 

disruptiva. Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 49-50) destacaram o estudo de Clayton 

Christensen no setor de discos rígidos. Ele obervou que nesse segmento os empresários e 

companhias bem-sucedidos falhavam ao fazer a transição de mercado, porém, tais falhas não 

decorriam da incapacidade das empresas em lidar com os avanços da tecnologia, mas da 

mudança consistente no "surgimento de novos mercados com necessidades e expectativas 

muito diferentes" (TIDD, BESSANT E PAVITT, 2008, p. 50, grifo dos autores).  

A inovação disruptiva causa uma ruptura no mercado por meio de novos produtos que 

não possuíam a mesma performance que os anteriores, com menor custo e simplicidade 

atingindo consumidores menos exigentes. Os produtos passam por melhorias constantes até 



 

 

 

atender as necessidades de clientes exigentes, consolidando-se no mercado (CÂNDIDO, 

2011, p. 12).  

Pode-se definir essa inovação como aquela que causa um impacto significativo em 

um mercado e na atividade econômica das empresas nesse mercado. Esse conceito é 

centrado no impacto das inovações, em oposição a sua novidade. O impacto pode, 

por exemplo, mudar a estrutura do mercado, criar novos mercados ou tornar 

produtos existentes obsoletos (Christensen, 1997). Todavia, pode não ser evidente se 

uma inovação é disruptiva até bem depois de sua introdução. Isso dificulta a coleta 

de dados sobre inovações disruptivas dentro de um período de análise em uma 

pesquisa sobre inovação. (ORGANISATION..., 2011, p. 70) 

 

Além dessas classificações, há outras quanto ao objeto da inovação. O Manual de Oslo 

(ORSGANISATION..., 2011, p. 57) aponta quatro tipos de inovação: de produto, de processo, 

de marketing e organizacional. Dergint (2017, p. 10) acrescenta a inovação de serviços, 

conforme ilustra a figura 4: 

 

Figura 4 - Tipos de Inovação 

 

 

Fonte: Dergint (2017, p.10). 

 

O Manual de Oslo (ORGANISATION..., 2011, p. 57-61) define os conceitos de cada 

tipo de inovação, segundo o quadro 4:  

 



 

 

 

Quadro 4 - Conceitos de tipos de inovação segundo o Manual de Oslo 

Tipo de Inovação Conceito 

Inovação de produto e Inovação de serviço "É a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. (...) "O termo “produto” 

abrange tanto bens como serviços. As inovações de 

produto incluem a introdução de novos bens e 

serviços, e melhoramentos significativos nas 

características funcionais ou de uso dos bens e 

serviços existentes" (p.57). 

Inovação de Processo "É a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. 

Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares" (p.58) 

Inovação de Marketing "É a implementação de um novo método de marketing 

com mudanças significativas na concepção do produto 

ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, 

em sua promoção ou na fixação de preços (p. 59). 

Inovação Organizacional "É a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, 

na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas" (p.61). 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 30) também concentram a inovação em quatro tipos 

denominando de "4 'Ps' da inovação": inovação de produto, inovação de processo, inovação 

de posição e inovação de paradigma. O quadro 5 conceitua cada um destes: 

 

Quadro 5 - Conceitos de tipos de inovação segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 30) 

Tipo de Inovação Conceito 

Inovação de Produto "São mudanças nas coisas (produtos/serviços) que 

uma empresa oferece."  

Inovação de Processo "São mudanças na forma em que os produtos/serviços 

são criados e entregues."  

Inovação de Posição "São mudanças no contexto em que produtos/serviços 

são introduzidos."  

Inovação de Paradigma "São mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz." 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O presente estudo se restringe às inovações de produto e serviços e as contextualizam 

da seguinte forma: 

 

[...] o que agrega valor aos produtos ou serviços são inovações tecnológicas que 

podem, algumas vezes, reduzir o tamanho dos mercados, segmentando-os e 



 

 

 

colimando seus focos para clientes que demandem requisitos especiais, com a 

consequente redução de escalas e aumento de preços (ROCHA NETO, 2003, p. 

129). 

 

Muito embora compreender os tipos de inovação seja importante para fins de 

classificação, tal ação prévia (se radical, incremental, disruptiva) não é fator determinante 

para que a inovação ocorra, pois ela ocorre após a introdução do mercado, visto que a 

“inovação é um fenômeno de mercado” (DERGINT, 2017, p. 27) e "a lógica econômica 

prevalece sobre a tecnológica" (SCHUMPETER, 1997, p. 33).   

Assim, neste trabalho, não se busca identificar os tipos de inovação produzidas pelas 

Startups e EBTs, mas busca-se ressaltar os aspectos que todos os tipos de inovação possuem 

em comum como o risco, os custos e as trocas de conhecimentos, por exemplo. 

O estudo apresentou o conceito clássico de inovação e constatou que o tipo de 

inovação é determinado após sucesso no mercado. Todavia, os órgãos de fomento, por 

exemplo, compreendem a inovação em uma etapa anterior à introdução de qualquer novidade 

no mercado, inutilizando-se, portanto, os conceitos clássicos. Assim, faz-se importante a 

compreensão do estudo relativo ao que os fomentadores adotam como inovação. 

 

2.5 A inovação sob a ótica dos órgãos de fomento  

 

A inovação é motivo para subsídios e investimentos financeiros, portanto o estudo que 

segue objetiva compreender a interpretação do conceito de inovação para as agências de 

fomento. 

Segundo o Banco Central do Brasil "agência de fomento é a instituição com o objetivo 

principal de financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de 

desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada" (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2017). 

No Brasil, entre as principais agências de fomento voltadas para empresas para o 

investimento em inovação destacam-se o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social e a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos (ENDEAVOR BRASIL, 

2014). 

Para o BNDES, a inovação é elemento que contribui para o aumento da eficiência na 

produção, geração de novos produtos e criação de empregos qualificados, aumentando a 

competitividade e gerando valor econômico e social para o país (BNDES, 2017). Além disso, 

a inovação, para o BNDES, "não está necessariamente associada à ciência, ao 



 

 

 

desenvolvimento tecnológico ou a setores intensivos em tecnologia, o tipo de inovação não é 

essencial, importa que ela crie valor, aumente a competitividade ou a sustentabilidade do 

crescimento das empresas" (BNDES, 2017). Para a FINEP, a inovação 

 

[...] é a introdução, com êxito, no mercado, de produtos, serviços, processos, 

métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou contendo alguma 

característica nova e diferente do padrão em vigor. Compreende diversas atividades 

científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras, comerciais e mercadológicas. 

A exigência mínima é que o produto/serviço/ processo/método/sistema inovador 

deva ser novo ou substancialmente melhorado para a empresa em relação aos seus 

competidores (FINEP, 2017). 

 

No âmbito estadual, a agência Fomento Paraná busca "impulsionar o desenvolvimento 

de negócios na área de inovação e tecnologia, concedendo crédito a Empresas de Base 

Tecnológica, inclusive as que passam por incubadoras" (FOMENTO PARANÁ, 2017). Para 

eles, a inovação é  

[...] a criação de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação 

de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique 

melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 

em maior competitividade no mercado (FOMENTO PARANÁ, 2017). 

 

De forma exemplificativa, a agência Fomento Paraná possui um programa de 

financiamento denominado "Fomento Tecnologia" cujo objetivo é auxiliar empresas na 

consolidação de projetos inovadores ou de caráter tecnológico. Podem beneficiar-se as micro 

e pequenas empresas sediadas no Paraná, as abrigadas ou graduadas em incubadoras 

tecnológicas filiadas à rede de incubadoras do Estado, as do seguimento de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (T.I e C) e as associadas da Associação das Empresas de 

Tecnologia da Informação (ASSESPRO-PARANÁ) (FOMENTO PARANÁ, 2018). 

A Fundação Araucária, outra agência de fomento do Estado do Paraná, oferece apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio de apoio financeiro consistente em 

fomento e disseminação da pesquisa científica e tecnológica, bem como a verticalização do 

ensino superior e formação de professores (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, 2018).  

O apoio financeiro é concedido após a apreciação de projetos que se adequem aos 

editais denominados como Chamadas de Projetos, que por sua vez, se alinham aos objetivos 

institucionais (FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, 2018).  

A título ilustrativo, cita-se o edital  denominado como Chamada de Projeto nº 14/17 - 

Programa de Apoio ao Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Estado do Paraná, 

o qual tinha por objetivo apoiar o "o desenvolvimento e a inserção no mercado de produtos ou 

processos inovadores, novos ou aprimorados, que promovam o incremento rápido das 



 

 

 

atividades de inovação e da competitividade de empresas emergentes de base tecnológica" 

(FOMENTO PARANÁ, 2018). Por meio desse edital é possível perceber que a agência de 

fomento contribuirá com projetos que promovam a inovação das empresas participantes para 

que essas desenvolvam algo novo, internamente, que as tornem mais competitivas, mas não 

necessariamente impulsionem o desenvolvimento de algo inédito, como uma inovação na 

visão do conceito clássico. 

Com base nos aspectos acima desenvolvidos é possível identificar que, para as 

agências de fomento, a inovação pode estar dissociada da ciência ou do desenvolvimento 

tecnológico. Além disso, para elas, a inovação se configura como algo "novo ou 

substancialmente melhorado para a empresa em relação aos seus competidores" (FINEP, 

2017). Portanto, na visão desses investidores, a inovação que receberá o aporte financeiro 

pode já existir no mercado sendo considerado como inovação o que inexistia no âmbito da 

empresa anteriormente. Assim, percebe-se uma reinterpretação do conceito de inovação a qual 

possibilita a abrangência do conceito de inovação e permite criar estímulos a processos de 

difusão tecnológica em mercados carentes de soluções tecnológicas, por exemplo. 

 

2.6 A inovação e o risco  

 

A inovação é tida como a inserção de uma novidade no mercado produzida a partir de 

técnicas e conhecimentos. Assim, se mostra pertinente compreender quais os riscos que 

envolvem essa inclusão e como eles se relacionam com a inovação. 

Segundo Tom Kendrick (2015, p. 15-16, tradução nossa) o risco é o produto de dois 

fatores: as consequências esperadas de um evento e a probabilidade de que o evento possa 

ocorrer
9
. Para ele, todos os projetos envolvem risco e sempre há algum nível de incerteza no 

resultado de um projeto, mas os riscos dos projetos modernos são particularmente maiores em 

razão da complexidade e altamente variáveis
10

. Para Rocha Neto (2003, p. 140) "introduzir 

inovações envolve riscos. Os esforços dos agentes serão motivados pela pressão dos 

problemas ou pela sedução das oportunidades."  

                                                 

9
 "Risk is the product of these two factors: the expected consequences of an event and the probability that the 

event might occur" (KENDRICK, 2015, p. 16). 
10

  " All projects involve risk. There is always at least some level of uncertainty in a project's outcome, 

regardless of what the Microsoft Project Gantt chart on the wall seems to imply. Modern projects are 

particularly risky, for a number of reasons. First, they are complex and highly varied." (KENDRICK, 2015, p. 

15). 



 

 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 74) afirmam que "a inovação envolve assumir riscos e 

explorar recursos normalmente escassos em projetos que podem muito bem fracassar." 

Segundo esses autores, a inovação está relacionada a diferentes conjuntos de conhecimento 

(pode ser algo que já se tem conhecimento ou pode ser algo que se busca, pode ser codificado 

ou pode ser tácito). O processo de combinação desses conjuntos em uma inovação bem-

sucedida ocorre sob condições de alta incerteza, não sendo possível saber como será a 

inovação final. Sustentam que a capacidade de transformar estas incertezas em conhecimento 

ocorre por meio da gestão da inovação, mas isso só é possível com a redução da incerteza, ou 

seja, mediante o equilíbrio entre redução de incertezas e mobilização de recursos (TIDD, 

BESSANT E PAVITT, 2008, p. 35). Esse equilíbrio está ilustrado na figura 5: 

 

Figura 5 – Inovação, incerteza e comprometimento com recursos 

 

   Fonte: Tidd, Bessant e Pavit, 2011, p. 36. 

 

 

Para Runge (2014, p. 590, tradução nossa) a inovação, o empreendedorismo e a base 

da empresa estão associados a riscos e incertezas que ocorrem em dois níveis: individual e 

sistêmico. O nível individual tem como ator de tomada de decisão o empresário e o investidor 

(individual) privado ou contratante. Já o nível sistêmico tem como ator os sócios fundadores, 

o empresário corporativo, banqueiros, investidores de risco e clientes (nos casos que são 



 

 

 

negociações individuais)
11

. O Manual de Oslo (ORGANISATION..., 2011, p. 101) também 

associa a inovação ao risco quando afirma que "a inovação está associada à incerteza sobre os 

resultados das atividades inovadoras”. 

O Guia PMBOK® (PMI, 2013, p. 309) conceitua risco como “um evento ou condição 

incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do 

projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade” (PMI, 2013, p. 310).  De acordo 

com o guia, o risco se origina da incerteza e está presente em todos os projetos, mas os 

projetos que usam tecnologias tendem a ter mais incertezas (PMI, 2013, p. 329). 

Nesse sentido, é possível verificar as atividades empresariais possuem riscos e 

incertezas que decorrem das tomadas de decisão (nível individual) e de investimentos (nível 

sistêmico) que contribuem para gerar resultados esperados, mas incertos. Apesar disso, as 

ações para chegar-se aos resultados são comuns às atividades da empresa, havendo inclusive 

prévio planejamento. Entretanto, no caso da inovação, as ações antecedentes, tomadas de 

decisões e investimentos ficam limitadas ao desenvolvimento do produto/serviço e os 

resultados são desconhecidos, por tratar-se de algo novo.  

Dessa forma, verifica-se a aproximação dos conceitos de risco e inovação, pois o risco 

se mostra como evento ou condição incerta e a inovação como algo novo do qual não se tem 

certeza dos resultados, assim o risco se mostra como parte da inovação. 

  

2.7 Contextualização do contrato escopo da pesquisa 

 

Considerando os conceitos de Startup, Empresa de Base Tecnológica, tecnologia, 

inovação tecnológica e a relação da inovação, passa-se à contextualização do contrato escopo 

da pesquisa.  

O contexto é inspirado em um caso real, no qual uma grande empresa de aparelhos 

celulares (contratante) firma um contrato de compra e venda e desenvolvimento com uma 

empresa considerada pequena (contratada), mas detentora de uma tecnologia capaz de 

produzir safiras sintéticas. O objeto do contrato é o desenvolvimento e a venda de safiras 

sintéticas com a finalidade de aplicá-las em telas de aparelhos celulares. 

                                                 

11
 Innovation, entrepreneurship and firm’s foundation are associated with risk and uncertainty. Risk-taking by 

key players in the context of entrepreneurship occurs on two levels:  

The individual risk level: The entrepreneur and the private (individual) investor or backer. The systemic (group 

or organizational) level: The founder team, the intrapreneur (corporate entrepreneur), bankers and venture 

capitalists and, if not one-to-one trading is considered, the customers (RUNGE, 2014, p. 590). 



 

 

 

A empresa contratante tem conhecimento de que a empresa contratada é capaz de 

fabricar as safiras sintéticas, embora não tenha desenvolvido o produto em larga escala para 

esse fim. Assim, as partes pactuam que a empresa produtora de celulares pagará um 

adiantamento do valor do contrato para viabilizar o desenvolvimento, pela empresa de base 

tecnológica, de novas máquinas que possibilitem a produção na escala que atenda a sua 

demanda. As partes contratantes também resolvem que após o início da produção, os demais 

pagamentos serão debitados na medida que o objeto do contrato for entregue. 

Nesse contexto contratual,  percebe-se como atores, de um lado, uma pequena empresa 

detentora da tecnologia e, de outro, uma grande empresa que carece do produto tecnológico 

objeto da contração. Também é possível vislumbrar alguns riscos advindos desse produto 

tecnológico como: a compatibilidade das safiras sintéticas nas telas de aparelhos celulares; a 

capacidade da aplicação das safiras nas telas aumentar a resistência dessas da forma esperada; 

a capacidade de criação de maquinários para produção em escala com a mesma performance 

dos maquinários já existentes; a manutenção da qualidade das safiras sintéticas produzidas em 

larga escala com as produzidas em baixa escala; produção no volume e nos prazos 

contratados, entre outros  potenciais riscos decorrentes da tecnologia inovadora. 

Aproximando esse tipo de contrato para o escopo da pesquisa, percebe-se que ele se 

alinha com o problema de pesquisa, pois permite observar que os produtos ou serviços 

ofertados por Startups ou Empresas de Base Tecnológica podem apresentar riscos decorrentes 

da novidade do produto ou serviço ofertado. 

 

2.8 Considerações sobre o capítulo 

 

A partir da literatura analisada, foi possível verificar que o fator determinante que 

caracteriza a Startup é o crescimento rápido e a busca de oportunidades para implementar 

produtos novos que resolvam problemas em larga escala. Em vista disso, elas estão mais 

vinculadas ao conceito de inovação do que tecnologia, pois o foco está no crescimento 

acelerado independendo se o produto implementado tenha de cunho tecnológico. O foco das 

Startups a concentra-se implementação de produtos ou serviços possibilitem o avanço em 

escala, mas não necessariamente de cunho tecnológico. 

Já as Empresas de Base Tecnológica (EBTs), verificou-se que a tecnologia é o fator 

que caracteriza a empresa sendo a tecnologia interpretada como aplicação do conhecimento 

técnico-científico à produtos ou serviços novos.  



 

 

 

Diante da presença de inovação e tecnologia nos conceitos de Startup e Empresa de 

Base Tecnológica esses foram aprofundados e a partir desse estudo observou-se que o 

conceito de tecnologia é tido como conhecimento organizado, sistemático, significativo de 

conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços, ou seja, a combinação do conhecimento científico com a 

técnica.  

Com relação ao conceito de inovação, observou-se que o conceito clássico a considera 

como algo novo ou melhorado, sendo a inovação tecnológica um fator de mercado, isto é, 

dependente da submissão ao mercado. O estudo também abordou os tipos de inovação 

tecnológica e, a partir desse, se verificou que a identificação do tipo inovação tecnológica é 

difícil de ser feita antes da sua inserção no mercado, pois sua classificação (radical, 

incremental, disruptiva) depende do fator de mercado.  

Além do conceito clássico de inovação, estudou-se a respeito da interpretação desse 

conceito na visão das agências de fomento, exemplificando-a com editais promovidos por 

essas agências. Verificou-se uma flexibilização do conceito clássico. Para esses órgãos de 

investimento, considera-se como inovação as novidades ou melhorias promovidas para a 

própria empresa, ou seja, ainda que o produto/serviço já exista no mercado, mas não no 

âmbito da empresa, ainda assim, é considerado como inovação. Portanto, para as agências de 

fomento, considera-se inovação as novidades ou melhorias para a própria empresa sendo 

desnecessário que a inovação seja totalmente nova num contexto amplo de mercado. Essa 

interpretação possibilita a ampliação da abrangência do conceito de inovação e permite 

estímulos à processos de difusão tecnológica em mercados carentes de soluções tecnológicas, 

por exemplo. 

Quanto às características da inovação, destacou-se o desconhecimento do seu 

resultado, isto é, o risco, o qual pode ser compreendido como parte da inovação. Por fim, se 

buscou contextualizar os contratos alvos dessa pesquisa identificando seu objeto e os atores 

envolvidos. 



 

 

 

 

3 RISCOS E O DIREITO 

 

Os estudos a respeito da inovação demonstram que ela está acompanhada do risco. No 

âmbito das empresas estudadas viu-se que o objetivo está em inserir no mercado produtos ou 

serviços novos. No caso das EBTs as novidades decorrem da tecnologia e no caso das 

Startups o foco concentra-se na resolução de problemas com amplitude, além de da 

necessidade de crescimento rápido.  

No âmbito do Direito, de forma mais ampla, o risco pode ser interpretado 

negativamente, como um "acontecimento futuro e incerto previsto no contrato, suscetível de 

causar dano” (VENOSA, 2006, p. 362).  Catarina Frade (2009, p. 54) no estudo a respeito do 

risco no direito afirma que ainda são "incertos os passos que a análise jurídica vem dando em 

torno do estudo dos problemas de risco, apesar de o direito ser frequentemente convocado 

para agir sobre eles.” Assim, mostra-se pertinente a reflexão do risco no âmbito do Direito 

para compreender se de fato o risco para o Direito possuí somente uma vertente negativa. Para 

tanto, o presente estudo aborda a interpretação do risco legal, do princípio da precaução e 

prevenção e das teorias que envolvem o risco, como as teorias da imprevisão, da sociedade do 

risco e da alocação dos riscos baseada na teoria da Análise Econômica do Direito. 

 

3.1 Risco legal 

 

Considerando os estudos a respeito do risco no âmbito do direito, importa discorrer 

acerca dos riscos na legislação brasileira. 

O Comitê de Supervisão Bancária Basiléia (Basel Committee on Banking Supervision 

– BCBS) é um fórum de discussão e cooperação em matéria de regulação bancária prudencial 

que visou auxiliar na regulação, supervisão e melhores práticas no mercado financeiro. Em 

2004, o comitê divulgou uma revisão do Acordo de Capital da Basileia, conhecida como 

Basileia II, que trata dos riscos envolvendo os bancos (BRASIL, 2017). Neste acordo, o risco 

operacional é tido como o risco de perda resultante de processos internos inadequados ou 

deficientes, pessoas e sistemas, ou de eventos externos incluindo o risco legal, mas excluindo 

o risco estratégico e de reputação. O risco legal inclui, mas não se limita, a sanções ou 

indenizações decorrentes de ações de fiscalização ou de acordo privados (BSBS, 2005, p. 

140). 



 

 

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) na Resolução nº 283/2013 do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) em seu artigo 2º, incisos III e IV, conceitua o 

risco legal como um dos tipos de risco operacional, sendo tal conceito muito próximo ao 

conceito contido no Acordo de Basiléia (BRASIL, 2017): 

 

Art. 2º Considera-se, para efeitos desta Resolução, os conceitos abaixo: 

III – risco legal: possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de multas, 

penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, 

bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou 

administrativos; 

IV - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes 

de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos 

decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição. 

 

Assim, a interpretação do risco, na legislação analisada, alinha-se à vertente negativa, 

vinculada a prejuízo ou como um pressuposto do dano a ser reparado. 

 

3.2 O risco nos princípios da precaução e da prevenção 

 

Segundo Catarina Frade (2009, p. 67), o desenvolvimento econômico e tecnológico 

trouxe benefícios, mas também efeitos nocivos que pressionaram os quadros jurídicos 

clássicos, levando-os a introdução de modificações em institutos pré-existentes, como o da 

responsabilidade civil, que recebeu uma vertente orientada para a prevenção do dano. A 

autora explica que houve uma mudança nesse instituto ao voltar-se o foco para as causas do 

dano, que antes eram direcionadas para a reparação, entretanto, segundo ela, esse novo 

enfoque trouxe novos problemas, pois  

 

[...] a progressiva constatação dos limites da certeza e verdade do conhecimento 

científico, nomeadamente quando se trata da produção de prova, e sobre o seu papel 

e o seu valor nos processos de análise de riscos ampliou as interrogações e suscitou 

novos apelos ao direito, no sentido da incorporação de medidas eivadas de um 

sentido precautório. É, pois, na resposta aos desafios de uma intervenção preventiva 

e antecipatória que se estreita a relação entre o risco e o direito. Não está em causa, 

no entanto, uma conceptualização jurídica e muito menos legalista do risco, apenas 

uma juridificação da gestão de certos riscos, através da intervenção de actores, 

instrumentos e metodologias originários do direito. (FRADE, 2009, p. 67, destaque 

da autora citada). 

 

 

Denise Hammerschmidt (2002, p. 111) conceitua o princípio da prevenção como "uma 

conduta racional frente a um mal que a ciência pode objetivar e mensurar, que se move dentro 



 

 

 

das certezas das ciências." Portanto, "funciona como uma alternativa à perspectiva clássica da 

reparação do dano" (HAMMERSCHMIDT, 2002 p. 67). 

O princípio da precaução enfrenta "a incerteza dos saberes científicos em si mesmo" 

(HAMMERSCHMIDT, 2002, p. 111) e baseia-se em dois pressupostos: a possibilidade de 

danos coletivos que possam afetar um conjunto de seres humanos e a falta de evidência 

científica/incerteza a respeito da existência do dano temido, ou seja um risco não mensurável. 

A lógica da precaução reforça um dever de prudência (HAMMERSCHMIDT, 2002, p. 109). 

Catarina Frade (2009, p. 68) menciona a discussão doutrinária a respeito do princípio da 

precaução que, para alguns autores, representa a abstenção e inibição de todo tipo de atividade 

regulatória ou econômica por falta de informação sobre seus efeitos e, para outros significa 

que em razão do desconhecimento dos riscos, é importante haver prudência, mas não 

renúncia. 

 
Paradoxalmente, este é um princípio que decorre das exigências de segurança e de 

certeza que todos reclamam, mas que, ao mesmo tempo, é o exemplo acabado da 

insegurança e incerteza que povoam a sociedade actual e o conhecimento científico 

que, desde o século XIX, servira de referencial à organização da vida social e do 

pensamento racional (FRADE, 2009, p. 68). 

 

A diferenciação entre os princípios consiste em "o princípio da prevenção refere[rir]-

se ao perigo concreto e o princípio da precaução refere[rir]-se ao perigo abstrato" 

(HAMMERSCHMIDT, 2002, p. 111, destaque da autora e colchetes de autoria própria).  

 

Sendo assim, pode-se mencionar que a prevenção atua no sentido de inibir o risco de 

dano potencial, ou seja, procura-se evitar que uma atividade sabidamente perigosa 

venha a produzir os efeitos indesejáveis. O princípio da precaução, em contrapartida, 

atua para inibir o risco de perigo potencial, qual seja, o risco de que determinado 

comportamento ou atividade seja daquelas que podem ser perigosas abstratamente 

(HAMMERSCHMIDT, 2002, p. 112, destaque da autora).  

 

Dos conceitos expostos, verifica-se o risco como elemento comum da formação dos 

princípios da prevenção e da precaução, sendo o tratamento que é dado ao risco o fator de 

diferenciação entre um e outro. Apesar disso, a interpretação do risco para esses princípios 

vincula-se à uma interpretação negativa, como um mau a ser evitado, sob pena de gerar danos. 

 

3.3 O risco na teoria da imprevisão 

 

A teoria clássica dos contratos defende como fundamental para a segurança dos 

negócios e para qualquer organização social a existência do princípio da pacta sunt servanda 



 

 

 

ou a intangibilidade do contrato
12

. Contudo, os negócios jurídicos podem sofrer modificações 

diversas às que existiam na época do início da celebração do contrato, assim, para esses casos, 

originou-se o princípio da revisão dos contratos ou da chamada onerosidade excessiva 

(GONÇALVES, 2012, p. 191).  

A teoria da imprevisão iniciou-se na Idade Média com o nome de rebus sic stantibus, 

ou seja, na presunção de que os contratos comutativos
13

, de trato sucessivo
14

 e de execução 

diferida
15

 possuem uma cláusula implícita que obriga o seu cumprimento e pressupõe a 

inalterabilidade da situação contratada. Porém, se essa vier a se alterar em razão de fatos 

extraordinários, que tornem o cumprimento do contrato excessivamente oneroso para o 

devedor, como uma guerra, por exemplo, ele poderá requerer a isenção do cumprimento 

parcial ou total da obrigação (GONÇALVES, 2012, p. 191). No Brasil, essa teoria foi 

adaptada e difundida por Arnoldo Medeiros da Fonseca que incluiu o requisito da 

imprevisibilidade 

[...] assim, não era mais suficiente a ocorrência de um fato extraordinário, para 

justificar a alteração contratual. Passou a ser exigido que fosse também imprevisível. 

É por essa razão que os tribunais não aceitam a inflação e alterações na economia 

como causas para a revisão dos contratos. Tais fenômenos são considerados 

previsíveis entre nós (GONÇALVES, 2012, p. 192). 

 

Para a teoria da imprevisão, a imprevisibilidade se assemelha ao caso fortuito ou força 

maior, ou seja, o acontecimento de um evento futuro e incerto que acarreta na dificuldade ou 

impossibilidade do cumprimento da obrigação (GONÇALVES, 2012, p. 193). 

Portanto, conclui-se que, na teoria da imprevisão, os riscos não são previamente 

contingenciados justamente porque são imprevisíveis e, por conta dessa característica, a regra 

de imutabilidade do contrato flexibiliza-se para reequilibrar ou extinguir a obrigação 

existente. Nesse contexto, o risco vincula-se à vertente do dano, pois a imprevisibilidade do 

                                                 

12
 "a intangibilidade ou imutabilidade do contrato, decorrente da convicção de que o acordo de vontades faz lei 

entre as partes, personificada pela máxima pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos), não podendo 

ser alterado nem pelo juiz. Qualquer modificação ou revogação terá de ser, também, bilateral" (GONÇALVES, 

2012, p. 48). 
13

 Contratos comutativos "são os de prestações certas e determinadas. As partes podem antever as vantagens e os 

sacrifícios, que geralmente se equivalem, decorrentes de sua celebração, porque não envolvem nenhum risco (...) 

na compra e venda, por exemplo, o vendedor sabe que irá receber o preço que atende aos seus interesses, e o 

comprador, que lhe será transferida a propriedade do bem que desejava adquirir" (GONÇALVES, 2012, p. 98-

99). 
14

 "Contratos de trato sucessivo ou de execução continuada são os que se cumprem por meio de atos reiterados. 

São exemplos: compra e venda a prazo, prestação permanente de serviços, fornecimento periódico de 

mercadorias, dentre outros" (GONÇALVES, 2012, p. 104). 
15

  "Contratos de execução diferida ou retardada são os que devem ser cumpridos também em um só ato, mas em 

momento futuro: a entrega, em determinada data, do objeto alienado, verbi gratia [por exemplo]. A prestação de 

uma das partes não se dá imediatamente após a formação do vínculo, mas a termo" (GONÇALVES, 2012, p. 

104). 



 

 

 

fato impede eventual gerenciamento preventivo. Portanto, não se trata de uma visão negativa 

do direito em relação ao risco, mas de real impossibilidade de, nesse caso, contingenciá-lo. 

 

3.4 A teoria da sociedade do risco de Ulrich Beck  

 

Ulrich Beck, sociólogo alemão, em 1986 publicou a obra denominada "A sociedade de 

risco". Ele refletiu a respeito de temas básicos da sociologia, mas com uma nova visão 

estimulante e criativa para outras áreas, dentre elas o direito (GUIVANT, 2016, p. 229).  

Julia Silvia Guivant, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, integrou 

o grupo de pesquisa denominado por Methodological Cosmopolitanism - In The laboratory of 

Climage  Change, liderado por Ulrich Back, no período de 2013 a 2016 (CNPQ, 2017). De 

acordo com Guivant (2001, p. 97) o argumento central da obra está no deslocamento da 

sociedade industrial, ou seja, da produção e distribuição de bens, para a sociedade de risco. A 

sociedade de risco há distribuição de "males" "transversal a todas as classes sociais", 

diferentemente da sociedade industrial que se baseava na distribuição de bens materiais 

(MENDES, 2016, p. 24). Assim, para Beck, o modelo de sociedade baseado na distribuição 

de bens passou a se firmar na distribuição dos riscos, pois esses passaram a ser produzidos 

pelo ser humano a partir de conhecimentos científico-tecnológicos (GUIVANT, 2001, p. 95). 

 Os riscos estudados por Beck não seriam os riscos comuns, mas aqueles considerados 

graves, impossíveis de serem calculados, os que se encontram na dimensão da incerteza que 

decorrem do progresso da ciência e da indústria, como os da energia nuclear e dos 

agrotóxicos, por exemplo (GUIVANT, 2016, p. 230). Para Beck, esses riscos não podem ser 

contidos espacialmente ou temporalmente e nem serem imputados diretamente a alguém, e 

ainda, não podem ser compensados em razão da dificuldade do cálculo dos danos (MENDES, 

2016, p. 23).  

Beck caracteriza os riscos como "antecipação de catástrofes planetárias, e que 

abrangem, além dos centrais riscos ambientais, os econômicos e aqueles decorrentes do 

terrorismo" (GUIVANT, 2016, p. 231). É um equilíbrio entre  

 

[...] a segurança e a destruição, e a percepção dos riscos ameaçadores determina o 

pensamento e a ação. No risco o passado perde o seu poder de determinar o presente. 

É o futuro, algo que é construído, não existente, que constrói o presente, e os riscos 

são sempre locais e globais, assumindo uma dimensão transescalar (MENDES, 

2016, p. 23). 



 

 

 

 

Henri Acselrad e Cecília C. do A. Mello em análise à Teoria da Sociedade de Risco 

interpretam, inicialmente, que   

 

O destino da sociedade coloca-se nas mãos dos “experts” técnico-científicos. A 

Ciência e a Tecnologia não apresentam as soluções para a crise ambiental, mas 

constituem a instância de poder sobre a informação e sobre a avaliação do risco, 

configurando uma “irresponsabilidade organizada” que reproduz o poder dos 

técnicos (ACSELRAD E MELLO, 2002 p. 294). 

 

Após um estudo de caso do vazamento de óleo na Baía de Guanabara causado pela 

Petrobrás, em janeiro de 2000, que pautou-se na pesquisa documental e entrevistas a fim de 

reconstituir o acidente em dezesseis cenas, os autores concluíram que apesar da teoria de Beck 

compreender que a ciência e tecnologia constituem poder sobre a informação e avaliação do 

risco "há um complexo processo de luta simbólica que penetra as condições de produção, 

interpretação e difusão das informações" (...) "uma luta capaz de transformar os planos de 

ação para situações de emergência em processos de controle participativo dos riscos" 

(ACSELRAD E MELLO, 2002 p. 314). 

Eles criticam a teoria de Beck argumentando a necessidade de considerar o papel das 

lutas simbólicas, pois elas contribuiriam para a democratização do poder das técnicas: 

 

Se reificarmos as técnicas, considerando que o risco resulta da apreensão cognitiva 

do fato técnico, estaremos deixando de considerar o papel das lutas simbólicas e das 

estratégicas discursivas, fatores que, como demonstra a análise do caso do 

vazamento de óleo da Refinaria Duque de Caxias aqui estudado, se revelam 

decisivos no processo de organização da sociedade para a democratização efetiva do 

poder sobre as técnicas (ACSELRAD E MELLO, 2002 p. 315). 

 

 

Apesar das críticas, para Beck, a técnica é vista, ao mesmo tempo, como causadora e 

salvadora dos problemas ambientais globais, pois por meio da divulgação dos riscos globais 

nos meios de comunicação, a sociedade pode se mobilizar e criar mecanismos de controle que 

minimizem os riscos de auto-destruição projetado pelas inovações tecnológicas (FUJITA, 

2003, p.24-25).  

A Teoria da Sociedade de Risco propõe a conscientização da existência dos riscos na 

sociedade com o objetivo de reduzir as probabilidades de sua ocorrência, ou seja, permitir 

uma "reflexividade" das ações humanas. A mera negação ao risco gera desestabilização da 

sociedade (RATIER, 2017, p.34). Assim, as percepções comuns quanto aos riscos não são 



 

 

 

irracionais ou problemas de informação, mas produtos de processos complexos que definem o 

que é aceitável e o que está de acordo com as suas identidades" (MENDES, 2016, p. 24).   

A teoria de Beck não é considerada pessimista e propõe "uma radicalização da 

racionalização, uma radicalização baseada no papel do conhecimento científico. A 

modernização tem que ser reflexiva. E as sociedades só evoluem tornando‑se reflexivas" 

(MENDES, 2016, p. 24).  Uma das propostas de Beck para conviver melhor com os riscos é a 

criação de subpolíticas, ou seja, "governos e instituições abertas, transparentes, que informem 

o público e alertem as indústrias, de forma que se possa conviver com os riscos da sociedade 

moderna, em lugar de bani-los" com o objetivo de "lidar democraticamente com as decisões 

sobre os riscos que as sociedades escolhem enfrentar" (GUIVANT, 2001, p. 103). 

 

A convivência com situações de risco será uma constante no futuro da humanidade, 

gera um ambiente notabilizado pela insegurança e pela imprevisibilidade e requer 

um esforço também sinérgico e cumulativo de todos na sua gestão e no controle em 

níveis de tolerabilidade. Deve ser entendido como alavanca propulsora ou chave que 

aciona a inteligência coletiva para atuar cooperativamente na definição dos destinos 

da humanidade (BODNAR, 2014). 

 

A Constituição Federal Brasileira foi constituída em 1988, portanto, após a publicação 

da obra de Beck e possui certa simultaneidade com a teoria da sociedade de risco, no que diz 

respeito à estruturação do pensamento da proteção do meio ambiente dos riscos futuros, ao 

incluir no texto legal a ideologia de preservação do meio ambiente para as futuras gerações no 

artigo 225
16

 (RATIER, 2017, p.35). 

Apesar da teoria da sociedade do risco tratar do risco como um problema, um mal 

generalizado em escala global, a teoria de Beck não é pessimista, mas objetiva encontrar 

melhores formas de enfrentar os riscos, tratando-os de forma realista. Nesse sentido, o risco 

pode ser compreendido como um meio de renovação e criação de novos modelos estruturantes 

da sociedade, baseado na cooperação entre diversos atores. 

 

A gestão adequada do risco, como um dos principais e mais importantes desafios da 

atual sociedade de risco, requer instituições consolidadas e atuantes, legislação 

eficaz e participação e controle social efetivo. Trata-se, portanto, de uma missão 

necessariamente compartilhada (BODNAR, 2014). 
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 " Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações." 



 

 

 

 Nesse contexto, seguindo o posicionamento de Beck, não é possível evitar o risco, 

pois ele é intrínseco à natureza do atual estado de desenvolvimento da sociedade. O principal 

objetivo é desenvolver mecanismos que promovam a "reflexibilidade" e, a partir disso, 

implementar a gestão dos riscos intrínsecos à sociedade atual. 

Transportando esses conceitos para o âmbito do direito, os riscos podem servir de 

meios para promoção de desenvolvimento sustentável como a eficaz gestão dos riscos 

preventivamente por meio de legislações, por exemplo. Assim, uma vez que os riscos entrem 

na pauta de discussão social há a possibilidade de tomada de decisão a respeito dos mesmos.  

Dessa forma, a teoria da sociedade de risco impõe ao direito uma vertente otimista que 

consiste no controle do risco em prol de um futuro sustentável. 

 

3.5 A alocação dos riscos sob a ótica da teoria da análise econômica do direito  

 

A análise econômica do direito é interdisciplinar e reúne áreas do conhecimento de 

direito  e economia e facilita uma maior compreensão de ambos (COOTER e ULEN, 2010, p. 

33) e utiliza uma "abordagem econômica para compreender o direito no mundo e o mundo no 

direito" (GICO JR, 2016, p. 20).  

"A AED é um movimento que se filia ao consequencialismo, isto é, seus praticantes 

acreditam que as regras às quais nossa sociedade se submete, portanto, o direito, devem ser 

elaboradas, aplicadas e alteradas de acordo com suas consequências no mundo real" (GICO 

JR, 2016, p. 18). Pode-se dizer que AED é "uma teoria comportamental para prever como as 

pessoas reagem às leis" (COOTER e ULEN, 2010, p. 25), não exatamente  

 

[...] um objeto de estudo específico, mas uma método de investigação aplicado ao 

problema, o método econômico, cujo objeto pode ser qualquer questão que envolva 

questões humanas (...) Assim, a abordagem econômica serve para compreender toda 

e qualquer decisão individual ou coletiva que verse sobre recursos escassos, seja ela 

no âmbito do mercado ou não. Toda atividade humana relevante nessa concepção, é 

passível de análise econômica (GICO JR, 2016, p. 19). 

 

A AED baseia-se, inicialmente, em duas premissas. Primeiro, os recursos da sociedade 

são escassos e, em razão disso, a sociedade necessita fazer escolhas entre alternativas 

possíveis e excludentes. Essas escolhas possuem um custo chamado de custo de oportunidade, 

é a utilidade decorrente da atividade escolhida. Para chegar à escolha ideal, os agentes 

econômicos ponderam entre custos e benefícios, ou seja, eles maximizam seu bem-estar 

durante a escolha, logo, a alteração na estrutura de incentivos pode direcionar a escolhas 

diferentes (GICO JR, 2016, p. 20 e 21). Essa ideia compactua-se com o direito, pois  



 

 

 

 

[...] todo o direito é constituído sobre a premissa implícita de que as pessoas 

responderão a incentivos. Criminosos cometerão mais ou menos crimes se as penas 

forem mais um menos brandas. As pessoas tomarão mais ou menos cuidados se 

forem ou não responsabilizadas pelos danos que causarem a terceiros. Agentes 

púbicos trabalharão mais ou se corromperão menos se seus atos forem públicos. Os 

exemplos são incontáveis. Por outro lado, se as pessoas não respondessem à 

incentivos, o direito seria de pouca ou nenhuma utilidade. Todos continuariam a se 

comportar da mesma forma e a criação de regras seria uma perda de tempo, contudo, 

a experiência nos mostra que isso não acontece (GICO JR, 2016, p. 22). 

 

A segunda premissa, parte da primeira, ou seja, a partir da constatação de que as 

pessoas respondem à incentivos, busca-se identificar se a ação será tomada num contexto 

hierárquico ou mercadológico. No primeiro contexto, a comunicação se dá por regras de 

comando e, no segundo, a interação se dá por meio da barganha, trocas livres, ou seja, por 

meio do mercado (GICO JR, 2016, p. 22). Destaca-se que a ideia de mercado explorada pela 

AED é "o contexto social no qual os agentes poderão tomar suas decisões livremente, 

barganhando com os demais para obter o que desejam por meio da cooperação" (GICO JR, 

2016, p. 22).  

Assim, para a AED a sociedade realiza trocas no mercado maximizando seu bem-estar 

até que elas "se igualem aos benefícios auferidos, momento a partir do qual não mais 

ocorrerão trocas", pois atingiu o equilíbrio. "Um mercado em equilíbrio tem uma propriedade 

socialmente valiosa: o seu resultado eliminou todos os desperdícios, ou seja, é eficiente" 

(GICO JR, 2016, p. 24). A partir dessas premissas, a AED, portanto, é  

 

[...] o campo do conhecimento humano que tem por objetivo empregar os variados 

ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências a fins para expandir a 

compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e a 

avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências 

(GICO JR, 2016, p. 17). 

 

A AED se desdobra em diversas vertentes e autores. Um deles, Ronald Coase, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1991, um precursor da AED, que publicou um 

clássico artigo em 1937, denominado "The Nature of the Firm", no qual buscou preencher 

uma lacuna da teoria econômica na qual se entendia  que os recursos são alocados por meio de 

mecanismos de preços e que tal alocação era dependente do empresário (COASE, 1937, p. 

389-390). De acordo com Coase, tais motivos eram os custos de organização, de negociação 

(COASE, 1937, p. 390-391).  

Segundo Mackaay (2015, p. 519) esses custos podem ser identificados como: a) custos 

de descoberta; b) custos de localizar a outra parte contratante, negociação e elaboração de 



 

 

 

contrato e, c) assumir os custos das relações a longo prazo como comportamento oportunista e 

a incerteza da execução do contrato. 

 

Para que alguém realize uma transação, é necessário descobrir quem é a outra parte 

com a qual essa pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição 

para negociar, bem como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, conduzir as 

negociações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de 

inspeção para se assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim 

por diante. Tais operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o 

suficiente para evitar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um 

mundo em que o sistema de preços funcionasse sem custos (COASE, 2008, p.12). 

. 

 

A partir dos trabalhos de Coase, Oliver WILLIAMSON com o apoio de outras áreas 

do conhecimento além da economia, buscou explicar "o que são os custos e como eles afetam 

as decisões sobre como organizar a produção entre firmas, mercados e outros arranjos 

institucionais" (PESSALI, 2016, p. 87).  

WILLIAMSON percebeu que a mesma divisão de trabalho que era feita no âmbito da 

empresa poderia ser feita fora dela (PESSALI, 2016, p. 87) e que esses custos, denominados 

como custos de transação são custos de execução do sistema econômico
17

 (ARROW, 1969, 

p.48 apud WILLIAMSON, 1996, p. 5, tradução nossa). Nesse sentido, o desenvolvimento da 

atividade econômica envolve diversas interações entre agentes ao longo do tempo as quais 

estão inseridas em uma complexa rede de relações mútuas constituídas por mecanismos 

sociais ajustados a um sistema econômico variável e comportamentos diferentes (SARTO e 

ALMEIDA, 2015, p. 4-5). Nesse contexto, "os contratos, entendidos como promessas de 

conduta futura, figuram como elemento-chave para a organização econômica, uma vez que 

regulam as interações entre os agentes" (SARTO e ALMEIDA, 2015, p. 4-5). 

Em um contrato, os custos de transação podem ser exemplificados como esforço na 

busca de parceiros, tempo na negociação de condições, conhecimento de causa para redação 

do contrato, perseverança para cumprimento do contrato (COOTER; ULEN, 2010, p. 231). Os 

custos de transação possuem três classificações: a) de busca de informações; b) de negociação 

de contrato e; c) de cumprimento de contrato (CAVALLI, 2014, p. 421). Além disso, podem 

ser ex ante e ex post: 

 

[...] os custos ex ante de redação, negociação e criação de garantias de um acordo e, 

em especial, os custos ex post de inadequação e ajustamento que surgem quando a 

execução do contrato ocorre de forma equivocada como resultado de lacunas, erros, 

omissões e distúrbios não antecipados; em outras palavras, os custos para colocar o 
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 "Kenneth Arrow defined transaction costs as the "costs of running the economic system" (1969, p. 48)."  



 

 

 

sistema econômico em funcionamento
18

 (WILLIAMSON, 1996, p. 379, tradução 

nossa). 

 

Essas imperfeições, WILLIAMSON denominou como racionalidade limitada e 

oportunismo (MACKAAY, 2015, p. 520), relacionadas aos aspectos do comportamento 

humano (PESSALI, 2016, p. 88) ou como aspectos psicológicos do agente (CZELUSNIAK, 

2015, p. 124). A racionalidade limitada é compreendida como o comportamento 

intencionalmente racional, mas apenas de forma limitada; é uma condição de competência 

cognitiva limitada para receber, armazenar, recuperar e processar informações
19

 

(WILLIAMSON, 1996. p. 377, tradução nossa). Por oportunismo, compreende-se o interesse 

próprio buscado com fraude, para incluir os esforços calculados para enganar, ofuscar e 

confundir
20

 (WILLIAMSON, 1996. p. 378, tradução nossa). 

Além dos aspectos psicológicos ou do comportamento do agente, WILLIAMSON 

nomeou outros três tipos de custos de transação. São os denominados atributos intrínsecos 

(PESSALI, 2016, p. 88) ou aspectos da transação (CZELUSNIAK, 2015, p. 127) que incluem 

a frequência das transações, a incerteza e a especificidade dos ativos. Das três, a 

especificidade dos ativos é a mais importante e a mais distintiva
21

.  

"A frequência das transações se relaciona ao número de vezes que as partes irão 

transacionar" (CZELUSNIAK, 2015, p. 127) e "quanto menor a frequência das transações, 

menor a interação entre as partes" (PESSALI, 2016, p. 88). 

Já a especificidade dos ativos é um investimento especializado que não pode ser 

redistribuído para usos alternativos ou por usuários alternativos exceto por perda de valor 

produtivo. A especificidade de ativos pode assumir várias formas, dos quais recursos 

humanos, físicos, locais e exclusivos são os mais comuns. Os ativos específicos dão origem a 

uma dependência bilateral, que complicam as relações contratuais. Consequentemente, tais 

investimentos nunca poderiam ser feitos, exceto para contribuir para reduções prospectivas 

nos custos de produção ou adições à valores (WILLIAMSON, 1996. p. 377, tradução nossa). 

                                                 

18
 "Transaction cost The ex ante costs of drafting, negotiating, and safeguarding an agreement and, more 

especially, the ex post costs of maladaptation and adjustment that arise when contract execution is misaligned as 

a result of gaps, errors, omissions, and unanticipated disturbances; the costs of running the economic system." 
19

 "Bounded rationality This refers to behavior that is intendedly rational but only limitedly so; it is a condition 

of limited cognitive competence to receive, store, retrieve, and process information." 
20

 "Opportunism Self-interest seeking with guile, to include calculated efforts to mislead, deceive, obfuscate, and 

otherwise confuse." 
21

 " Of the three, asset specificity is the most important and most distinctive."
 
(WILLIAMSON, 1996. p. 45, 

tradução nossa). 



 

 

 

E a incerteza "está relacionada às mudanças de situações que podem ocorrer no tempo 

e no lugar, para as quais os agentes econômicos devem estar preparados (CZELUSNIAK, 

2015, p. 127). "A incerteza numa transação faz com que se pense em internalizar a atividade 

em questão numa firma (PESSALI, 2016, p. 89). Para evitar estes custos, pode-se utilizar de 

diferentes tipos jurídicos de contratos, nos quais as transações são retiradas do mercado e 

organizadas na empresa (CAVALLI, 2014, p. 421).  

Segundo Cooter e Ulen (2010, p.223), os "riscos remotos não justificam os custos da 

negociação e elaboração das condições para alocar estes riscos", entretanto, quando lacunas 

são deixadas no contrato e um prejuízo se efetiva as partes são obrigadas a alocá-lo. Em geral 

a alocação dos riscos é feita ex ante, ou seja, designando os riscos futuros na negociação do 

contrato, mas a alocação pode ocorrer ex post, quando resta a alocação dos prejuízos 

ocorridos após a formação do contrato. Cooter e Ulen (2010, p.225) afirmam que uma das 

finalidades do direito contratual "é minimizar os custos de transação da negociação de 

contratos fornecendo condições e regulamentações supletivas eficientes". 

Apesar disso, eles também dizem que é possível que as partes optem em deixar, 

deliberadamente, lacunas em contratos também para fins de economia nos custos de 

transação, como no caso de ocorrer uma greve paralisante durante uma construção que possa 

atrasar a entrega da obra, por exemplo (COOTER; ULEN, 201, p. 223). 

Dessa forma, eles estabelecem uma regra de minimização de custos de transação, qual 

seja,  

[...] o custo de transação esperado de uma lacuna no contrato é igual à probabilidade 

de que o prejuízo se efetive multiplicada pelo custo da sua alocação. Assim as partes 

esperam economizar em custos de transação deixando lacunas em contratos sempre 

que o custo efetivo da negociação de condições explícitas exceda o custo esperado 

do preenchimento da lacuna (COOTER; ULEN, 201, p. 223, destaque no original). 

 

Em outras palavras, se o custo da alocação de um risco é maior que o custo do 

prejuízo, orienta-se deixar a lacuna, pois o custo para alocação do risco é tamanho que a 

prevenção passa a ser mais custosa. Por outro lado, se o custo da alocação do risco é menor do 

que o custo de um prejuízo, orienta-se preencher a lacuna, pois, nesse caso, sendo o custo da 

prevenção baixo, o preenchimento da lacuna contribuirá para a redução do custo, se o risco 

vier a se concretizar. Esse raciocínio é representado no quadro 6: 

 



 

 

 

Quadro 6 - minimização dos custos de transação de contratos. 

Custo de alocação de um risco > custo de alocação de um prejuízo 

X probabilidade de um prejuízo      deixar lacuna 

Custo de alocação de um risco < custo de alocação de um prejuízo 

X probabilidade de um prejuízo      preencher lacuna 

     Fonte: Cooter e Ulen (2010, p.223) 

 

Para a teoria clássica do direito, sob a ótica da formação do negócio jurídico bilateral, 

o contrato é uma fonte de obrigação que depende da vontade de pelo menos duas partes e 

criam, modificam ou extinguem direitos (GONÇALVES, 2013, p. 24 e 25). Para Tartuce 

(2014, p. 18) contrato é "negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, 

modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial." Estes mesmos 

conceitos são defendidos por outros autores tanto clássicos como contemporâneos como 

Orlando Gomes (2008, p. 4), Washinton de Barros Monteiro (2013, p. 16), Caio Mario da 

Silva Pereira ( 2014, p. 30), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2014 p. 38). 

Na visão da AED, "o contrato é o instrumento pelo qual os agentes formalizam a 

relação econômica (...) o contrato concretiza a manifestação da vontade e faz com que os 

riscos inerentes à negociação sejam limitados" (GALESKI JUNIOR, 2016, p. 139) sendo um 

"instrumento de alocação, entre as partes, dos riscos inerentes à atividade econômica" 

(FORGIONI, 2009, p. 136).  As relações contratuais modernas são impulsionadas à definirem 

padrões relacionais entre as partes contratantes em decorrência do próprio avanço 

tecnológico, exigindo alto grau de mensuração e especificidade (KLEIN, 2013, p. 104). Desse 

modo, a redescoberta da figura do contrato na teoria econômica trouxe a possibilidade do 

desenvolvimento de novas categorias de conceitos que podem auxiliar no aperfeiçoamento do 

Direito Contratual em geral e para a análise dos contratos empresariais (KLEIN, 2013, p. 44).  

Portanto, a AED se mostra otimista quanto ao tratamento dos riscos, visto que não 

discorre a respeito dos efeitos dos riscos com foco nos prejuízos que eles podem causar, mas 

busca soluções efetivas na redução utilizando a alocação prévia e eficiente para melhorar a 

performance das relações jurídicas. Além disso, a AED, oferece, por meio dos contratos, uma 

alternativa jurídica para redução de riscos a partir da alocação ou não alocação eficientes. Para 

o direito, essa visão trazida pela AED se mostra bastante contemporânea, pois permite tratar 

dos riscos previamente e, ao mesmo tempo distribuí-los de forma equilibrada, ou ainda, 

permitir uma lacuna contratual de forma racional maximizando os interesses agentes 

envolvidos com o risco. 



 

 

 

Apesar da AED indicar o contrato como mecanismo para alocação de risco não foi 

possível vislumbrar como a AED poderia agir num estágio anterior a alocação, ou seja, na 

identificação dos riscos a serem alocados. Nos casos de impossibilidade de identificação dos 

riscos, a AED apresenta, com base na racionalidade limitada e na incerteza, os motivos pelos 

quais os riscos permaneceriam desconhecidos. Assim, com base no referencial teórico 

abordado, foi possível perceber que a AED não oferece instrumentos para identificação dos 

riscos, mas contribui para reduzir riscos conhecidos alocando-os de forma eficientes. 

  

3.5.1 O conceito de  inovação e a racionalidade limitada 

 

O estudo a respeito do conceito de inovação demonstrou que "introduzir inovações 

envolve riscos" (ROCHA NETO 2003, p. 140) e que o risco é o produto de dois fatores: as 

consequências esperadas de um evento e a probabilidade de que o evento possa ocorrer 

(KENDRICK 2015, p. 16).  

A teoria da AED sugere que o contrato é instrumento de alocação dos riscos inerentes 

à atividade econômica (FORGIONI, 2009, p. 136) contribuindo para a redução dos custos de 

transação. A racionalidade limitada integra a teoria da AED os custos de transação sendo 

compreendida como o comportamento intencionalmente racional, mas apenas de forma 

limitada, é uma condição de competência cognitiva limitada para receber, armazenar, 

recuperar e processar informações
22

 (WILLIAMSON, 1996. p. 377, tradução nossa).  

Tal limitação pode ser melhor observada na relação contratual (RIBEIRO, 2016, p. 

59). Ao exercer o seu poder de escolha o agente busca analisar as características do negócio e, 

para isso, interpreta as informações disponíveis. Ao fazer isso, em maior ou menor 

intensidade, considera os custos da operação, equiparando-os com os benefícios esperados 

(RIBEIRO, 2016, p. 60). Apesar disso, a mente humana é considerada um recurso escasso, de 

modo que as falhas de racionalidade podem ser causadas pela assimetria informacional 

(quantidade de dados disponíveis em relação ao objeto da negociação e o custo para obtenção 

de informações adicionais) ou pelas características inatas dos seres humanos, como as 

características sentimentais (RIBEIRO, 2016, p. 62-63).   
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 "Bounded rationality This refers to behavior that is intendedly rational but only limitedly so; it is a condition 

of limited cognitive competence to receive, store, retrieve, and process information." 



 

 

 

Nesse sentido tem-se que a racionalidade limitada se aproxima do conceito da 

inovação. A racionalidade limitada impede a percepção de todos os riscos de uma negociação 

em razão de uma limitação humana e a inovação, muitas vezes, também impede a visão dos 

riscos do produto negociado em razão do fator novidade, ou seja, a incerteza de como se dará 

o desenvolvimento ou aplicação do produto ou serviço após o pacto contratual.  

Assim, sob a ótica da AED, tanto a racionalidade limitada quanto a inovação 

contribuem para o aumento dos custos de transação num contrato de compra e venda de 

produtos ou serviços tecnológicos inovadores.  

 

3.6 Considerações sobre o capítulo 

 

Os estudos indicaram o risco como fator comum existente nas Startups, Empresas de 

Base Tecnológica e na inovação. Na sequência, objetivou-se analisar como o risco é 

interpretado no âmbito do direito, pois a teoria clássica associa o risco ao dano. Outros 

estudos, como o de Catarina Frade, indicaram que o direito não possui um posicionamento 

definido em relação ao risco, mas que há diferentes entendimentos e interpretações sobre ele. 

Desse modo, optou-se em abordar a interpretação do risco legal, do princípio da precaução e 

prevenção e das teorias que envolvem o risco, como as teorias da imprevisão, da sociedade do 

risco e da alocação dos riscos baseada na teoria da Análise Econômica do Direito. 

Foi possível identificar que os riscos legais e os princípios da prevenção e da 

precaução estão associados diretamente com o potencial para dano, prejuízo. A teoria da 

imprevisão também associa o risco como dano, contudo, diferentemente dos riscos legais e 

dos princípios da prevenção e precaução, os riscos são totalmente imprevisíveis, o que impede 

a tentativa de outras interpretações pelo direito. Dessa forma, a teoria da imprevisão trata de 

forma exclusiva os riscos negativos, não permitindo interpretações otimistas em razão do tipo 

do risco.  

Já as teorias da sociedade de risco e da alocação dos riscos sob a ótica da Análise 

Econômica do Direito (AED) se mostraram propensas à vertente otimista do risco. A teoria da 

sociedade de risco divide-se entre uma vertente otimista e outra negativa. A vertente negativa 

identifica os riscos como potencial para o dano, contudo, a vertente otimista objetiva convidar 

a sociedade para refletir sobre eles para fins de tomada de decisões que contribuam para a 

sustentabilidade da vida, da sociedade e do planeta. Por meio da reflexibilidade, Ulricj Beck 

busca trazer ao diálogo a discussão de forma que os riscos distribuídos sejam reduzidos. 



 

 

 

Nesse sentido, o risco ainda que pouco associado ao dano também é tido como um meio para 

mudança de comportamentos, escolhas e decisões. Tal teoria interpreta o direito como um dos 

mecanismos para controle de riscos, com ações antecipatórias e regulatórias, como a criação 

de legislações, por exemplo, visando à sustentabilidade. Assim, a teoria do risco se mostrou, 

em parte, uma interpretação otimista para os riscos no âmbito do direito. 

Das teorias apresentadas, também foi possível identificar a aproximação entre a teoria 

da sociedade do risco e a alocação dos riscos na AED. Ambas objetivam a distribuição 

eficiente dos riscos. Apesar disso, cada uma delas elege mecanismos distintos para alcance de 

seus objetivos: a sociedade de risco sugere por meio da reflexibilidade social e criação de 

subpolíticas e a AED sugere o uso dos contratos para redução de riscos. 

Para a AED o risco pode ser interpretado como um custo que as partes necessitam 

arcar numa relação contratual, mas ela se mostrou otimista, pois permite o tratamento dos 

riscos por meio da alocação eficiente. Ela também permite aos agentes da transação a opção 

de manter ou preencher lacunas contratuais conforme o custo do prejuízo decorrente da 

efetivação de um risco. Assim, possibilita que agentes envolvidos atinjam o nível de 

satisfação, dada a capacidade de absorção de custos inerentes aos riscos por meio do instituto 

dos contratos. 

Além disso, foi possível perceber a aproximação dos conceitos de racionalidade 

limitada com o conceito de inovação, pois ambos dificultam a previsão dos riscos nos 

contratos de compra de venda de produtos ou serviços tecnológicos inovadores, contribuindo 

para o aumento de custos. Muito embora a AED ofereça a possibilidade de tratamento dos 

riscos de forma eficiente por meio dos contratos, não foi possível identificar quais 

instrumentos ou mecanismos poderiam ser utilizados para identificação dos riscos. 



 

 

 

 

4 O GERENCIAMENTO DOS RISCOS EM PROJETOS 

 

O objetivo desse capítulo é identificar subsídios para identificação dos riscos no 

âmbito das Startups e Empresas de Base Tecnológica e, após, verificar a viabilidade de 

aplicá-los nos contratos privados de compra e venda de serviços e produtos tecnológicos para 

aumentar a segurança jurídica deles. Para tanto, o presente estudo abordará, os tipos de 

gerenciamento de risco, aprofundando-se no gerenciamento de risco do Guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge). 

 

4.1 Tipos de metodologias de gerenciamento de riscos 

 

A ausência de uma metodologia de gerenciamento do projetos no lançamento de novos 

projetos pode aumentar os riscos e criar incertezas quanto à conclusão desses, além disso, a 

complexidade e o contextos onde os projetos serão executados poderão incrementar 

substancialmente os riscos (ROVAI, 2005, p. 67).  

O gerenciamento de riscos engloba um conjunto de procedimentos metodologicamente 

estruturado para enfrentar riscos de modo planejado e sistêmico (ROVAI, 2005, p. 35) e 

proporciona oportunidade para que operações de alto risco tenham sucesso. "O sucesso de um 

projeto, considerando o tripé: prazos, custos e qualidade, depende exclusivamente de como o 

projeto trata os riscos apresentados" (ROVAI, 2005, p. 36). 

 
O Gerenciamento de Riscos é a arte e a ciência de planejar, avaliando (identificando 

e analisando), controlando e monitorando ações que conduzam a eventos futuros 

para assegurar resultados favoráveis. Assim, um bom processo de Gerenciamento de 

Riscos é naturalmente pró-ativo e é fundamentalmente diferente do Gerenciamento 

de Crises (ou resolução de problemas), que é reativo (ROVAI, 2005, p. 36). 

 

Rovai (2005, p. 36) diferencia o gerenciamento de riscos do gerenciamento de riscos 

de projetos. Segundo o autor, o gerenciamento de riscos é uma disciplina ampla que envolve 

processos de riscos para atividades e operações do negócio. O gerenciamento de riscos de 

projetos são tidos como grupos de riscos aplicados a projetos de empresas ou organizações. 



 

 

 

Existem diferentes metodologias de gerenciamento de projeto, entre os mais 

tradicionais cita-se o PMBOK®, PRINCE2®, IPMA® (ROVAI, CATTINI JR, PLONSKI, 

2013, p. 278).  

Há outros métodos menos tradicionais como o Modelo de Conrow (2003), o Modelo 

de Alquier e Tignol (2001), O Modelo Diamante de Shenhar e Dvir (2007) e a abordagem 

SPL de Shenhar (2011) (ROVAI, CATTINI JR, PLONSKI, 2013, p. 276-277), o Modelo de 

Maturidade de Riscos – RMMM, pelo Relatório Universal de Riscos (2002) (ROVAI, 2005, 

p. 210) e os chamados métodos ágeis, como Extreme Programming (XP), Feature Driven 

Development (FDD), Crystal, Test Driven Development (TDD), Dynamic Systems 

Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), Pragmatic 

Programming (PP) e Scrum (GONÇALVES; MÉXAS; DRUMOND, 2016, p. 4-5). 

Segundo Rovai (2005, p. 19) "o protótipo mais robusto para gerenciamento de riscos 

de projetos é o modelo proposto pelo PMI – Project Management Institute através do RMMM 

ou Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Riscos e pelo PMBOK® Guide".  

No presente estudo optou-se pela abordagem do gerenciamento dos riscos a partir do 

PMBOK. 

 

4.2 O Gerenciamento Dos Riscos No Guia Pmbok 

 

O Guia PMBOK teve a primeira versão publicada no ano de 1996 pelo PMI (Project 

Management Institute), uma associação com mais de 700.000 membros (profissionais 

certificados e voluntários) em praticamente todos os países (BRASIL PMI, 2018). O objetivo 

do guia é identificar o subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que são 

considerados de valor e utilidade na maior parte das vezes que são aplicados em projetos e 

que podem contribuir para aumentar as chances de sucesso (PMI, 2013, p. 2). 

O Guia de Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK "contém o padrão e guia 

globalmente reconhecidos para a profissão de gerenciamento" (PMI, 2013, p. 1) e fornece 

diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais, contendo normas, métodos, processos 

e práticas, estabelecidos globalmente, reconhecidos para a profissão de gerenciamento de 

projetos. Utiliza vocabulário profissional básico podendo ser explorado por gerentes de 

projetos, de programas e de portfólios, bem como por outras pessoas interessadas (PMI, 2013, 

p. 1).  



 

 

 

Nesse estudo, a versão utilizada é a da quinta edição, publicada no ano de 2013, 

entretanto, a primeira versão foi publicada no ano de 1996. O objetivo do guia é identificar o 

subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que são considerados de valor e 

utilidade na maior parte das vezes que são aplicados em projetos e que podem contribuir para 

aumentar as chances de sucesso (PMI, 2013, p. 2). 

Uma das diretrizes abordadas é o tratamento dos riscos. O PMBOK orienta como fazer 

o planejamento, identificação, análise e o planejamento de respostas aos riscos. Essas etapas e 

diretrizes são apresentadas nesse capítulo com o objetivo de avaliar a possibilidade de utilizar 

o Guia PMBOK como um mecanismo de alocação de risco em projetos para Startups e 

Empresas de Base Tecnológica. 

 

4.2.1 Planejamento dos riscos 

 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013, p. 309) “os objetivos do gerenciamento de 

riscos são aumentar a probabilidade e impacto de eventos positivos e reduzir a probabilidade e 

impacto de eventos negativos”. Para isso, o guia apresenta o gerenciamento de risco pautado 

em cinco processos, como apresentados na figura 6: 

 

Figura 6 – Visão geral do gerenciamento de risco do projeto 

 



 

 

 

 

Fonte: PMI, 2013, p. 312. 

 

Percebe-se que o PMBOK apresenta um processo de gerenciamento de risco lógico e 

sequencial no qual primeiramente é elaborado um planejamento para o gerenciamento do 

risco, ou seja, um plano para condução das atividades que serão efetivadas ao longo das 

quatro demais fases, quais sejam: identificação, análises, planejamento de repostas e controle 

de riscos. Essas fases serão abordadas nos tópicos seguintes e estão representadas na figura 7: 



 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama do fluxo de dados do planejamento do gerenciamento de riscos 

 

 Fonte: PMI, 2013, p.313. 

 

O planejamento dos riscos é importante para permitir a visibilidade dos riscos e a 

comunicação e apoio das partes interessadas. Nele incluem-se as ações, limites e tolerâncias 

que serão suportados por uma organização (PMI, 2013, p. 313-314).  

Os riscos podem ser considerados positivos e negativos sendo os positivos são 

interpretados como oportunidades e os negativos como ameaças. O posicionamento da 

organização em relação ao risco revela o nível de tolerância para correr risco e o seu 

gerenciamento possibilita o avanço dos projetos evitando problemas decorrentes de ameaças 

não gerenciadas (PMI, 2013, p. 311). 

 

O planejamento cuidadoso e explícito aumenta a probabilidade de êxito dos outros 

processos de gerenciamento dos riscos. O planejamento também é importante para 

fornecer recursos e tempo suficientes para as atividades de gerenciamento dos 

riscos, e para estabelecer uma base acordada para a avaliação dos riscos. O processo 

Planejar o gerenciamento dos riscos deve começar quando o projeto é concebido, e 

ser concluído na fase inicial do planejamento do projeto (PMI, 2013, p. 314).  

 

 

O plano do gerenciamento de riscos incluí técnicas analíticas, opiniões de 

especialistas, reuniões, metodologia, papéis e responsabilidades, orçamento, prazos, categoria 



 

 

 

de riscos, definições de probabilidade e impacto dos riscos, matriz de probabilidade do risco, 

tolerâncias revisadas das partes interessadas, formatos de relatórios e acompanhamento dos 

riscos (PMI, 2013, p. 316-318). 

 

4.2.2 Identificação dos riscos 

 

Pela identificação dos riscos objetiva-se determinar os riscos e suas características e 

fazer o respectivo registro (PMI, 2013, p. 319). Este é um "processo iterativo, pois os riscos 

podem surgir ou modificar-se durante o ciclo de vida do projeto" (PMI, 2013, p. 321).  

Os elementos que contribuem para a identificação dos riscos são atribuições de papéis 

e responsabilidades, distribuição de atividades de gerenciamento de risco, previsão de custos, 

cronograma, estabelecimento de medidas e métricas de qualidade, gerenciamento de recursos 

humanos, registros dos riscos, documentos o projeto e a criação de uma estrutura analítica do 

projeto (EAP) (PMI, 2013, 321-322). Segundo o Guia PMBOK é “essencial para a 

identificação de riscos, pois facilita o entendimento dos riscos potenciais nos níveis micro e 

macro” (PMI, 2013, 322). 

A identificação dos riscos pode ser realizada por meio de revisão de documentos do 

projeto, brainstorming, técnica Delphi
23

, entrevistas, análise de causa principal e de 

premissas, elaboração de listas de verificação, uso de diagramas (de causa e efeito, 

fluxogramas, de influência), análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e uso 

opinião especializada. Os riscos, após identificados, devem ser registrados e descritos com o 

maior número de detalhes possível (PMI 2013, p. 324-327). 

 

4.2.3 Análise qualitativa dos riscos 

 

"A análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de riscos para análise ou 

ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e 

impacto" (PMI 2013, p. 328). Ela "investiga a probabilidade de ocorrência de cada risco 

específico" e permite a avaliação da "probabilidade do impacto é feita para cada risco 

                                                 

23
 "A técnica Delphi é uma maneira de obter um consenso de especialistas. Os especialistas em riscos do projeto 

participam anonimamente nessa técnica. O facilitador usa um questionário para solicitar ideias sobre riscos 

importantes do projeto. As respostas são resumidas e redistribuídas aos especialistas para comentários adicionais. 

O consenso pode ser obtido após algumas rodadas desse processo. A técnica Delphi ajuda a reduzir a 

parcialidade nos dados e evita que alguém possa influenciar indevidamente o resultado. (PMI, 2013, p. 324)"  



 

 

 

identificado" (PMI 2013, p. 330). Também auxilia na redução do nível de incerteza e no 

aumento de atenção aos riscos de alta prioridade avaliando a prioridade dos riscos 

identificados a partir da probabilidade ou plausibilidade de ocorrência. A análise qualitativa 

dos riscos faz uso da divisão de papéis e responsabilidades da equipe de gerenciamento de 

risco, além da utilização de recursos como orçamento, cronograma, categorização de risco, 

definições das probabilidades de impacto, matriz de probabilidade e de impacto dos riscos e 

revisão das tolerâncias aos riscos analisados (PMI 2013, p. 329). 

 

4.2.4 Análise quantitativa dos riscos 

 

A análise quantitativa dos riscos visa analisar numericamente o efeito dos riscos 

identificados e permite o levantamento de informações que auxiliam na tomada de decisões 

para reduzir o grau de incerteza dos projetos (PMI, 2013, p. 333). Esta análise pode ser 

realizada por meio de entrevistas baseadas em dados históricos de projetos, distribuições de 

probabilidade, análise de sensibilidade, análise de valor monetário esperado, modelagem e 

simulação, opinião especializada. Com os resultados desta análise, devem ser atualizados os 

documentos do projeto (PMI, 2013, p. 336-341). 

 

4.2.5 Planejamento de repostas aos riscos 

 

O planejamento de respostas aos riscos visa aumentar as oportunidades e reduzir as 

ameaças do projeto (PMI, 2013, p. 342). É utilizado após a realização da análise qualitativa 

dos riscos e requer a identificação e designação de um responsável para dar resposta ao risco. 

Tais respostas devem ser adequadas à relevância do risco, eficácia dos custos, estar de acordo 

com o contexto do projeto e ter apoio de todos os envolvidos no projeto. As respostas aos 

riscos devem ser registradas e especificadas e estabelecidos limites para riscos baixos, 

moderados e altos (PMI, 2013, p.343).  

Segundo o Guia PMBOK, há diversas estratégias de resposta aos riscos disponíveis 

devendo-se optar pela estratégia que maior probabilidade de eficácia (PMI, 2013, p.343). O 

guia aponta três estratégias capazes de lidar com ameaças ou riscos de impacto negativo: 

prevenir, transferir e mitigar. Há ainda uma quarta estratégia denominada aceitar, que além de 

lidar com riscos negativos também é utilizada nos riscos de impacto positivo também 

chamados de oportunidades que podem ser trabalhos a partir de estratégias de explorar, 



 

 

 

compartilhar, melhorar e aceitar os riscos (PMI, 2013, p. 344-346). A figura 10 representa 

estas estratégias e a tabela abaixo aprofunda cada item: 

 

Figura 8 – Estratégia de riscos negativos e positivos 

 

 Fonte: Elaboração própria (2017). 

 



 

 

 

Quadro 7- Estratégias, objetivos e ferramentas de risco positivo e negativo segundo o Guia 

PMBOK (PMI, 2013, p. 344-346). 

Tipo de Risco Estratégia Objetivo Ferramenta 

Negativo/ameaça Prevenir 

Eliminar a ameaça ou proteger de 

impactos contra o proteger contra o 

impacto. 

Alterar cronogramas, estratégias, 

escopo e até mesmo suspender o 

projeto. 

Negativo/ameaça Transferir 

Transferir o risco e a 

responsabilidade da resposta para 

terceiros, contudo o risco não é 

eliminado. 

São ferramentas os seguros, 

contratos e acordos. 

Negativo/ameaça Mitigar 
Reduzir a probabilidade de 

ocorrência ou impacto do risco. 

Adotar ações preventivas para 

evitar danos. 

Negativo/ameaça Aceitar 

Reconhecer a existência do risco e 

agir somente quanto o risco ocorrer. 

Utilizada nos casos em que o valor 

econômico é elevado ou não é 

possível abordar o risco de 

qualquer outra forma. 

Documentar a decisão de aceitar 

o risco, revisar periodicamente 

para verificar se a ameaça não 

sofreu mudanças e estabelecer 

reservas para contingência 

(tempo e dinheiro). 

Positivo/oportunidade 
Aceitar e 

explorar 

Garantir que a oportunidade seja 

concretizada e eliminar a incerteza. 

Uso de tecnologias e de recursos 

humanos talentosos para reduzir 

o custo e duração do projeto. 

Positivo/oportunidade 
Aceitar e 

melhorar 

Aumentar a probabilidade e os 

impactos positivos de uma 

oportunidade. 

Aumento de recursos para uma 

atividade visando a conclusão 

antecipada do projeto. 

Positivo/oportunidade 
Aceitar e 

compartilhar 

Alocação da responsabilidade da 

oportunidade para terceiro com 

mais capacidade de explorar a 

atividade. 

Formação de parcerias, equipes, 

empresas ou joint ventures. 

Positivo/oportunidade Aceitar 
Aproveitar a oportunidade se ela 

ocorrer. 
Aguardar. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O guia PMBOK (PMI, 3013, p. 346) sugere que as respostas aos riscos sejam 

fornecidas por opiniões especializadas e experientes com formação, conhecimentos, 

habilidades experiência ou treinamento para definir respostas ao risco.  

 

4.2.6 O Controle dos riscos 

 

O controle dos riscos é o processo de implementação do plano de respostas ao risco 

abordado no item anterior. As atividades de controle envolvem monitoramento de riscos 

residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante o 

projeto (PMI, 3013, p. 347).  



 

 

 

As ferramentas e técnicas indicadas pelo Guia PMBOK são: reavaliação, auditorias, 

análises de variação e tendências, medição de desempenho técnico, análise de reservas e 

reuniões (PMI, 3013, p. 351-532).  

O controle dos riscos permite o aumento da eficácia da abordagem dos riscos durante 

o ciclo de vida de um projeto permitindo a otimização das respostas aos mesmos (PMI, 3013, 

p. 347). 

 

4.3 Matriz de probabilidade e impacto 

 

Matriz é um tipo de ferramenta que auxilia no processo de tomada de decisão 

principalmente na priorização e implantação de projetos e para definir os tipos de recursos 

que precisarão ser alocados à esses (DAYCHOUM, 2013,  p. 72).  

Existem diferentes tipos de matrizes para diferentes objetivos, assim, cita-se como 

exemplo a Matriz BCG, utilizada para a análise de portfólio de produtos ou negócios 

fundados no ciclo de vida de um produto (DAYCHOUM, 2013, p. 77), a Matriz GUT 

(gravidade, urgência e tendência) para tratar problemas a partir da priorização desses 

(DAYCHOUM, 2013, p. 85) e a Matriz PCQE ( prazo, custo, qualidade e escopo) utilizada 

como apoio para elaboração de um plano de ação para correção de eventuais resultados 

indesejados de um projeto (DAYCHOUM, 2013, p. 92 e 94). 

A fim de exemplificar a criação e estruturação de uma matriz, toma-se por exemplo a 

construção da Matriz BASICO que tem por objetivo qual projeto deve ser executado 

inicialmente no caso da existência de outros projetos. Cada um dos critérios da matriz 

(Benefício para a organização, Abrangência dos resultados, Satisfação do cliente interno, 

Investimento, Cliente externo satisfeito, Operacionalidade simples) possuí  um conceito que 

vai de 1 a 5. Após a análise, os critérios são somados e o projeto com maior pontuação terá 

maior prioridade (DAYCHOUM, 2013, p. 72 e 73), conforme o exemplo do Quadro 8: 

 



 

 

 

Quadro 8- Matriz de Priorização de Alternativas 

    MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Alternativas de 

projetos  Pontuação Total  Prioridade 

  B A S I C O     

Projeto ALFA 4 4 4 2 4 4 22 2º 

Projeto BETA 4 4 5 4 4 3 24 1º 

Projeto GAMA 4 3 2 4 3 4 20 3º 

Projeto DELTA 2 2 3 4 3 2 16 4º 

  Fonte: DAYCHOUM, 2013, p. 73. 

 

Para o gerenciamento de riscos podem ser utilizadas diferentes ferramentas como a 

RBS - Risk Breakdown Structure ou Estrutura Analítica de Riscos (EAR), uma hierarquia de 

riscos de um projeto identificados e organizados por categorias que permite identificas as 

áreas e causas de riscos potenciais (DAYCHOUM, 2013, p. 319). Outra ferramenta utilizada 

no gerenciamento de riscos é a técnica Monte Carlo, capaz de analisar a conclusão de um 

projeto em determinado prazo ou custo a partir da a partir do resultado da simulação de 

cronogramas (DAYCHOUM, 2013, p. 323).  

O gerenciamento dos riscos também podem ser viabilizados por meio da Matriz de 

Probabilidade e Impacto de Riscos. Por meio dela, os riscos são analisados a partir das 

variáveis probabilidade e impacto. A primeira se refere à probabilidade de ocorrência e a 

segunda é o resultado positivo ou negativo sobre a ocorrência de eventual risco 

(DAYCHOUM, 2013, p. 315).  

O Guia PMBOK dispõe quanto à estruturação da Matriz de Probabilidade e Impacto 

de Riscos. Após identificados, os riscos são classificados conforme a probabilidade de sua 

ocorrência e conforme a intensidade do impacto, caso o risco ocorra. A classificação da 

probabilidade e do impacto pode ser feita por meio de números, cores, termos descritivos ou 

outro modo que seja identificável. (PMI, 2013, p. 329-330). As figuras 9 e 10 apresentam 

modelos de matriz de probabilidade de risco. 



 

 

 

 

Figura 9 – Matriz de probabilidade de impacto I 

 Fonte: PMI, 2013, p. 331. 

 

Figura 10 – Matriz de probabilidade de impacto II 

 

 Fonte: DERGINT, 2002, p. 22. 

 



 

 

 

Os resultados desta técnica podem contribuir para a posterior análise quantitativa dos 

riscos e também para a elaboração das respostas aos riscos (PMI, 2013, p. 332). 

 

4.3.1 A relação entre a alocação dos riscos da AED e a matriz de probabilidade de riscos 

do PMBOK 

 

Cooter e Ulen (2010, p.223), com base na teoria da AED, afirmam que quando os 

riscos não são alocados restam lacunas no contrato as quais obrigarão que as partes aloquem o 

prejuízo caso ele venha a se efetivar. Portanto sugere-se a alocação dos riscos ex ante, ou seja, 

ao negociar o contrato e defendem que uma das finalidades do direito contratual "é minimizar 

os custos de transação da negociação de contratos fornecendo condições e regulamentações 

supletivas eficientes" (COOTER, ULEN 2010, p.225). 

O guia PMBOK objetiva o gerenciamento de riscos para aumentar a probabilidade e 

impacto de eventos positivos e reduzir a probabilidade e impacto de eventos negativos (PMI, 

2013, p. 309). Por meio da análise qualitativa dos riscos é possível a priorização e avaliação 

da probabilidade de impacto para cada risco identificado (PMI 2013, p. 328) e ela auxilia na 

redução do nível de incerteza (PMI 2013, p. 328). Esse processo de priorização e avaliação 

dos riscos para redução pode ser feita por meio da matriz de probabilidade de riscos, pois ela 

permite a classificação dos riscos em baixa, moderada ou alta a partir da combinação de 

probabilidade e impacto (PMI 2013, p. 328). 

Nesse sentido é possível identificar a relação ente a alocação dos riscos da AED e a 

matriz de probabilidade de riscos do PMBOK. Em ambos se objetiva a identificação dos 

riscos de forma prévia para alocação eficiente visando redução de riscos.  

Na teoria da AED, identificou-se que os riscos devem ser alocados de forma 

antecipada a fim de evitar lacunas, pois essas poderão gerar prejuízos se não preenchidas. Isto 

é, um risco não previsto num contrato, se efetivado, poderá transformar-se em prejuízo. A 

AED indica que os riscos devem ser previstos no contrato, portanto, em cláusulas contratuais. 

Entretanto, mencionada teoria não prevê como identificar esses riscos para o fim de incluí-los 

no contrato.  

O PMBOK, por sua vez, apresenta o processo para identificação de riscos e indica a 

matriz de probabilidade de riscos para classificação dos níveis de tolerância aos riscos, sendo 



 

 

 

possível inclusive identificar a estratégia a ser tomada com relação a esse (prevenir, transferir, 

mitigar ou aceitar). Nesse sentido, o processo do PMBOK de identificação dos riscos bem 

como as estratégias a serem tomadas com relação eles podem servir de subsídios para 

elaboração de cláusulas contratuais que objetivem a alocação de riscos em contratos.  

 

4.3.2 A aplicação da Matriz de Probabilidade e Impacto no Contrato de Empresa de Base 

Tecnológica 

 

Com finalidade de exemplificar a aplicação de uma Matriz de Probabilidade e Impacto 

num contrato de privado de compra e venda de produto tecnológico, foi criada uma Matriz a 

partir da análise de risco do contrato mencionado no tópico 2.7 (Contextualização do contrato 

escopo da pesquisa). 

 

4.3.2.1 Das características da relação jurídica 

 

Os riscos da relação jurídica decorrem de um contrato uma compra e venda e 

desenvolvimento firmado entre um empresa reconhecida na fabricação e venda de aparelhos 

celulares (contratante) e uma empresa de base tecnológica (contratada), menor que a 

contratante, mas detentora de uma tecnologia capaz de produzir safiras sintéticas. 

O objeto do contrato é de compra e venda e desenvolvimento de safiras sintéticas para 

aplicação em telas de aparelhos celulares a fim de torná-las mais resistentes, bem como o 

desenvolvimento em larga escala, já que a produção da contratada até então não possuía 

demanda como a requerida pela contratante. 

As condições básicas da operação consistem em a contratante pagar um adiantamento 

do valor do contrato para viabilizar o desenvolvimento, pela empresa contratada, de novas 

máquinas que possibilitem a produção na escala que atenda a demanda da contratante. Após o 

início da produção, os demais pagamentos serão debitados na medida que o objeto do contrato 

for entregue. 



 

 

 

4.3.2.2 Metodologia  

 

A metodologia aplicada foi o gerenciamento de riscos a partir do PMBOK (identificar 

riscos, análise qualitativa, análise quantitativa) e a ferramenta a Matriz de Probabilidade e 

Impacto. 

Considerando que a criação da matriz ocorre a partir da análise da probabilidade de 

ocorrência de riscos e intensidade desses, preliminarmente, idealizou-se eventuais riscos na 

relação jurídica de compra e venda de produto tecnológico do ponto de vista da empresa de 

base tecnológica, ou seja, a contratada. 

Na sequência, buscou-se identificar eventuais riscos que poderão surgir dessa relação 

jurídica por meio da análise de causa principal
24

 e de premissas
25

 (PMI 2013, p. 325). Dessa 

análise foram selecionados três riscos: a) a capacidade de criação de maquinários para 

produção em escala com a mesma performance dos maquinários já existentes; b) a 

manutenção da qualidade das safiras sintéticas produzidas em larga escala com as produzidas 

em baixa escala e c) produção no volume e nos prazos contratados, entre outros  potenciais 

riscos decorrentes da tecnologia inovadora. 

Aproximando esse tipo de contrato para o escopo da pesquisa, se percebe que o 

mesmo se alinha com o problema de pesquisa, pois permite observar que os produtos ou 

serviços ofertados por Startups ou Empresas de Base Tecnológica podem apresentar riscos 

decorrentes da novidade do produto ou serviço ofertado. 

O exercício de identificação de riscos ora apresentado tem a finalidade de construir a 

matriz de risco, portanto não contempla todos os riscos que possivelmente seriam 

identificados pela própria empresa, pois essa, sendo detentora do conhecimento mais 

profundo a respeito do negócio poderia ser mais apta a desenvolver o processo de 

identificação dos riscos por meio da técnica de entrevistas, conforme sugere o guia PMBOK
26

 

(PMI 2013, p. 325). Do mesmo modo, a escolha das estratégias, no presente caso é 

meramente ilustrativo, pois apenas a própria empresa contratada teria a correta predisposição 

                                                 

24
 "A análise da causa principal é uma técnica específica para identificar um problema, descobrir as causas 

subjacentes que levaram ao problema e desenvolver ações preventivas" (PMI 2013, p. 325).  
25

 "Todos os projetos e seus planos são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de 

hipóteses,cenários ou premissas. A análise de premissas explora a validade das premissas em relação ao projeto. 

Ela identifica os riscos do projeto decorrentes do caráter inexato, instável, inconsistente ou incompleto das 

premissas" (PMI 2013, p. 325).. 
26

 " Entrevistar participantes experientes do projeto, partes interessadas e especialistas no assunto pode ajudar a 

identificar riscos" (PMI 2013, p. 325). 



 

 

 

para tomada de decisão para cada tipo de risco. O objetivo é a aplicação da matriz de 

probabilidade e riscos. 

Feita a identificação dos riscos, passou-se à construção da matriz. Na coluna 1 (um) 

foram descritos os riscos identificados; na coluna 2 (dois) foi incluída a possível consequência 

caso o risco venha a se concretizar; na coluna 3 (três) incluiu-se a probabilidade de ocorrência 

do risco acontecer de forma numérica de 1 à 3, sendo a probabilidade crescente, ou seja, 1-

baixa, 2-moderada, 3-alta; na coluna 4 (quatro) foi incluído o nível de impacto para a empresa 

em caso de ocorrência do risco, sendo o impacto em ordem crescente, ou seja, 1-baixa, 2-

moderada, 3-alta; na coluna 5 (cinco) foi incluída a pontuação (soma) da ocorrência de 

probabilidade e de impacto; na coluna 6 (seis) foi incluída a resposta ao risco, sendo que as 

respostas podem ser prevenir, transferir, mitigar os aceitar o risco.  

As respostas variam de acordo com a necessidade de cada empresa e no presente caso 

foram escolhidas respostas exemplificativas. 

 

4.3.2.3 Matriz de probabilidade de impacto do contrato de compra e venda e desenvolvimento 

de safiras sintéticas para aplicação em aparelhos celulares 

 

A matriz abaixo foi construída a partir das instruções contidas no PMBOK visando 

analisar riscos contidos no contrato de compra e venda e desenvolvimento de um produto 

tecnológico considerado inovador que em safiras sintéticas para aplicação em aparelhos 

celulares.  



 

 

 

Quadro 9- Matriz de probabilidade e Impacto 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 

Risco Consequência Probabilidade Impacto Pontuação Resposta 

Criação de 

maquinários para 

produção em escala 

com a mesma 

performance dos 

maquinários já 

existentes 

Maquinário não ser 

desenvolvido, custo, não 

atingir a mesma 

performance 

3 3 6 Transferir 

a manutenção da 

qualidade das safiras 

sintéticas produzidas 

em larga escala com 

as produzidas em 

baixa escala 

Alteração na 

consistência/formação do 

produto, impossibilidade 

de atender à finalidade do 

contrato 

2 3 5 Mitigar 

produção no volume e 

nos prazos contratados 

Atraso, falta de 

pagamento 

2 2 4 Prevenir 

Legenda: Probabilidade: 1-baixa, 2-moderada, 3-alta. 

     Impacto: 1-baixa, 2-moderada, 3-alta. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 A partir dos resultados da coluna 6 é possível  definir estratégias e ferramentas 

para os níveis de risco encontrado, utilizando-se por exemplo as exemplificadas no Quadro 

10. 

 

Quadro 10- Estratégias, objetivos e ferramentas de risco positivo e negativo segundo o Guia 

PMBOK (PMI, 2013, p. 344-346). 

Tipo de Risco Estratégia Objetivo Ferramenta 

Negativo/ameaça Prevenir 
Eliminar a ameaça ou proteger de impactos 

contra o proteger contra o impacto. 

Alterar cronogramas, estratégias, 

escopo e até mesmo suspender o 

projeto. 

Negativo/ameaça Transferir 

Transferir o risco e a responsabilidade da 

resposta para terceiros, contudo o risco não 

é eliminado. 

São ferramentas os seguros, 

contratos e acordos. 

Negativo/ameaça Mitigar 
Reduzir a probabilidade de ocorrência ou 

impacto do risco. 

Adotar ações preventivas para 

evitar danos. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 No caso em análise, para o primeiro risco seria possível, por exemplo, buscar a 

transferência e a responsabilidade desses para a terceiros, mediante a ferramenta do contrato. 

Assim, a contratante poderia investir financeiramente para viabilizar a construção de novas 

máquinas assumindo o risco do desenvolvimento, mas podendo adquiri-las posteriormente.  



 

 

 

No segundo risco seria possível, por exemplo, proteger a empresa contratada do 

impacto do risco mitigando-o por meio de ações preventivas, como realização de testes 

prévios em um lote determinado a fim de averiguar se a produção em escala poderá manter os 

mesmos níveis de qualidade da produção em escala reduzida.  

Outra hipótese para esse risco, a transferência de responsabilidades para terceiro, por 

meio do contrato. A contratante poderia considerar, por exemplo, a inclusão de uma cláusula 

contratual aberta considerando o fator inovação e permitindo às partes avaliarem melhor o 

prosseguimento do contrato após os testes de qualidade do novo produto, ou ainda, poderia 

optar em efetivar os testes antes da assinatura do contrato a fim de evitar os riscos 

visualizados. 

Com relação ao terceiro risco seria possível, por exemplo, se proteger dos possíveis 

atrasos na produção mediante a ferramenta cronogramas. Essa poderia ser utilizada  para uso 

interno da empresa, dispensando sua inclusão em um contrato, pois o uso de tal ferramenta 

não impactará ambas as partes contratantes, mas poderá servir para controle da contratada. 

 

4.3.2.4 Resultados  

 

Foi possível identificar que a análise qualitativa da probabilidade de ocorrência e 

impacto dos riscos identificados permite a quantificação da gravidade dos riscos. A partir 

desses dados foi possível elaborar respostas aos riscos e traçar ações para tratar os mesmos.  

No  caso apresentado como exemplo, foi possível verificar que a matriz de 

probabilidade e impactos de risco contribui para que a empresa visualize o riscos decorrentes 

do produto tecnológico novo. Também foi possível perceber que a matriz de probabilidade 

contribui para que a empresa delibere quanto à inclusão ou não de cláusulas em contratos, 

bem como possa optar pela inserção de cláusulas, gerais, abertas ou mais fechadas. 

Assim, a elaboração da matriz de probabilidade de risco e impacto pode contribuir 

para identificar riscos em contratos de produtos tecnológicos de Startup e Empresas de Base 

Tecnológicas que produzem produtos tecnológicos inovadores.  

No que diz respeito aos contratos, o processo da elaboração da matriz de probabilidade 

e impacto pode servir de subsídio para a elaboração de contratos mais adequados a cada caso, 

bem como para a análise específica de cada tipo de risco, aumentando a segurança jurídica 

dos tipos de empresas abordadas nesse estudo. 

 



 

 

 

4.4 Considerações sobre o capítulo  

 

O estudo apresentado demonstrou que o Guia PMBOK contém diretrizes para o 

tratamento do risco de forma sistemática e ordenada. Constatou-se que o objetivo principal é 

aumentar a probabilidade de eventos positivos e reduzir a probabilidade dos eventos negativos 

e para isso sugere uma reflexão objetiva e prévia dos riscos por meio de um processo que 

incluí a identificação, a análise e tratamento prévio dos riscos. Ainda, verificou-se que o guia 

considera o contrato como uma ferramenta para alocação de risco, especialmente, na 

transferência do risco ao afirmar " podem ser usados contratos ou acordos para transferir a 

responsabilidade de determinados riscos para outra parte" (PMI, 3013, p. 345). 

Também foi possível verificar a existência de diversos meios para análise dos riscos, 

bem como outros tipos de ferramentas. Dentre elas, optou-se pelo estudo da matriz de 

probabilidade de risco e verificou-se que essa ferramenta contribui para a análise da 

probabilidade de ocorrência e impacto do risco, bem como para a redução do nível de 

incerteza, o que possibilita uma perspectiva mais precisa dos níveis de tolerância de cada tipo 

de risco. Além disso, a matriz de probabilidade de risco permite uma visão mais tangível dos 

riscos contribuindo para a tomada de decisão ou planejamento de respostas aos riscos como 

prevenção, mitigação, transferência ou aceitação. 

Nesse sentido foi possível identificar a relação ente a alocação dos riscos da AED e a 

matriz de probabilidade de riscos do PMBOK, pois ambos objetivam identificação dos riscos 

de forma prévia para alocação eficiente visando redução de riscos. A teoria da AED não prevê 

como identificar os riscos para incluí-los em contratos. Por outro lado, o processo de 

gerenciamento de riscos do PMBOK, por meio da matriz de  probabilidade e impacto, permite 

identificação dos riscos bem como as estratégias a serem tomadas com relação a esses.  

A fim de compreender melhor a teoria, buscou-se um analisar os riscos de uma relação 

jurídica privada de compra e venda e desenvolvimento exemplificativa entre um grande 

empresa e uma pequena empresa de base tecnológica para aplicação da ferramenta da matriz 

de probabilidade de risco e impacto. Dessa análise observou-s que ela pode servir de subsídio 

para elaboração de contratos e cláusulas contratuais que objetivem a alocação de riscos de 

forma mais adequada à necessidade de cada tipo de risco, sendo um mecanismo viável para a 

alocação de riscos para os tipos de empresas abordadas no presente estudo. 

 



 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O presente tópico apresenta os achados mais importantes do estudo desenvolvido. 

Dentre as conclusões percebidas se destacam os conceitos levantados a respeito de Startup e 

Empresa de Base Tecnológica; o conceito clássico de inovação e a percepção da flexibilização 

do mesmo pelas agências de fomento; a interpretação do risco pelo direito sob uma ótica mais 

otimista pela teoria da sociedade do risco e teoria da análise econômica do direito;  

possibilidade da matriz de probabilidade de riscos do PMBOK oferecer subsídios para 

elaboração de cláusulas contratuais que permitam alocação de riscos em contratos de compra 

e venda de produtos tecnológicos de Startups e Empresas de Base Tecnológica. 

O método empregado na presente pesquisa foi o bibliográfico por meio do exame de 

livros, artigos publicados em periódicos, base de dados, dissertações e teses. Considera-se que 

a metodologia foi adequada, pois a partir dela foi possível o levantamento das teorias e 

conceitos que auxiliaram na resposta ao problema de pesquisa. 

Verificou-se que Startup é um tipo de empresa que se caracteriza pelo crescimento 

rápido e pela busca de oportunidades para implementação de produtos novos que resolvam 

problemas em larga escala. Elas se vinculam mais ao conceito de inovação do que ao conceito 

de tecnologia, pois o foco está no crescimento acelerado, independentemente se o produto 

implementado tenha de cunho tecnológico. Já as Empresas de Base Tecnológica (EBTs) 

possuem foco no desenvolvimento de produtos ou serviços novos baseados na tecnologia, 

pois utilizam a tecnologia na aplicação a produtos ou serviços novos para fins de 

competitividade. Para as EBTs, a tecnologia é interpretada como a aplicação do conhecimento 

técnico-científico a produtos ou serviços novos.  

Diante da presença de inovação e tecnologia nos conceitos de Startup e Empresa de 

Base Tecnológica foram aprofundadas as concepções de inovação e tecnologia. Observou-se 

que o conceito de tecnologia é tido como conhecimento organizado, sistemático, significativo 

de conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos, empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços, ou seja, a combinação do conhecimento científico com a 

técnica. Desse modo, foi possível verificar que o conceito de tecnologia interpretado pelas 

EBTs se alinha ao conceito de tecnologia identificado na literatura levantada, pois, em ambos, 

constata-se a tecnologia como a relação entre conhecimento técnico e o conhecimento 

científico. 



 

 

 

Quanto à inovação, a literatura permitiu a identificação do conceito clássico que 

consiste na implementação de um produto/processo/serviço/método novo ou 

significativamente melhorado no mercado, portanto, a inovação se submete ao fator de 

mercado, motivo pelo qual sua classificação quanto ao tipo (incremental, radical, disruptiva) 

ocorre após sua negociação no mercado. 

Para as agências de fomento de Startups e EBTs o conceito de inovação sofreu uma 

flexibilização em relação ao conceito clássico. Para esse tipo de investidor, a inovação 

também se submete ao mercado e se configura como algo novo ou substancialmente 

melhorado. Entretanto, essas novidades são consideradas inovações para a empresa e em 

relação aos seus concorrentes. A diferença consiste no fato do conceito clássico considerar 

inovação como uma novidade perante o mercado e o conceito das agências de fomento, como 

uma novidade a inovação perante a própria empresa, independente da existência de produtos 

ou serviços similares no mercado. Para ilustrar essa alteração, utilizou-se da análise do 

conceito de inovação contida em um edital de agência de fomento.  

A fim de esclarecer essa dinâmica, cita-se como exemplo que a empresa 1 desenvolva 

um aplicativo por meio do qual seus clientes possam comprar seus produtos e recebê-los na 

sua residência e, seis meses depois, a empresa 2 lance um aplicativo com as mesmas funções 

e finalidades da empresa 1. Se a análise da inovação partir do conceito clássico, a empresa 2 

não teria lançado uma inovação no mercado, pois essa já teria ocorrido pela empresa 1. Se a 

análise da inovação partir do conceito flexibilizado, a empresa 2 teria lançado uma inovação 

no mercado, pois ainda que já houvesse o aplicativo da empresa 1, ele não existia para 

empresa 2, ou seja, trata-se de um produto inovador para empresa 2. Além disso, essa 

flexibilização do conceito permite a competição de mercado entre a empresa 1 e a empresa 2. 

Observa-se, nesse sentido, que essa flexibilização do conceito de inovação amplia a 

abrangência do mesmo permitindo o desenvolvimento econômico no contexto nacional, 

possibilitando processos de difusão da inovação. Além disso, oportuniza que a inovação 

ocorra e/ou seja considerada como tal no âmbito da empresa com a finalidade de promover a 

competitividade.  

Após os resultados obtidos dos conceitos de Startup e EBTs como empresas que 

produzem produtos/serviços que envolvem inovação, o estudo abordou os tipos de inovação, 

bem como a interpretação do seu conceito. Na sequência, buscou-se compreender as 

características da inovação. Constatou-se que, por conta dos recursos normalmente escassos, 

das chances de fracasso dos projetos e da incerteza sobre os resultados as inovações geram 

riscos. Assim, os produtos/serviços desenvolvidos e negociados pelas Startups e EBTs 



 

 

 

possuem riscos. A fim de contextualizar a pesquisa, citou-se uma relação jurídica privada de 

compra e venda e desenvolvimento de produto tecnológico, entre uma grande empresa de 

aparelhos celulares e uma pequena de base tecnológica, inspirada em um caso real, cujo 

objeto é um a produção de safiras sintéticas para aplicação em celulares. A partir disso, foi 

possível identificar o tipo de contrato, o tipo de produto tecnológico bem como os atores 

envolvidos nesse contexto jurídico. 

A partir dessa constatação, objetivou-se analisar como o risco é interpretado no âmbito 

do direito, a fim de identificar possibilidades de aumentar a segurança jurídica das Startups e 

EBTs nas relações jurídicas que envolvem compra e venda desses produtos/serviços 

inovadores que possuem risco. 

Inicialmente, verificou-se que para a teoria clássica do Direito o risco é associado ao 

dano. Ele é considerado como acontecimento futuro e incerto passível de causar prejuízo. 

Também se verificou que não há um posicionamento jurídico definido em relação ao risco, 

nem foi possível identificar um tratamento sistêmico dos riscos pelo direito.  

A fim de buscar soluções jurídicas para os riscos da inovação o presente estudo 

abordou alguns referenciais teóricos e teorias jurídicas que englobam o estudo do risco, são 

eles: o risco legal, do princípio da precaução e prevenção a teoria da imprevisão, da sociedade 

do risco e da alocação dos riscos baseada na teoria da Análise Econômica do Direito. 

Da análise da literatura selecionada foi possível perceber dois tipos de interpretação do 

direito relativo aos riscos: uma negativa e outra otimista. A vertente otimista foi assim 

denominada para contrapor, em partes, a denominação da vertente negativa. Isso porque, 

muito embora a vertente negativa não veja os riscos sob um viés de prejuízo, não foi possível 

identificar que a interpretação dos riscos pela outra vertente seria tida como oportunidade ou 

benefício. Elas não se consideram, portanto, como visões polarizadas, mas como visões 

distintas e afastadas. A vertente negativa interpreta o risco no sentido da teoria clássica, ou 

seja, como um evento incerto passível de gerar danos. A vertente otimista busca alocar o risco 

de forma eficiente para redução dos seus efeitos.  

Na vertente negativa, incluem-se o risco legal, o princípio da prevenção e da 

precaução e a teoria da imprevisão. Para essas teorias o risco é tido como dano, prejuízo a ser 

reparado. Os riscos legais interpretam o risco no mesmo sentido da teoria clássica, como um 

pressuposto de dano a ser reparado. O princípio da prevenção objetiva evitar um risco calcado 

em certezas científicas e o princípio da precaução, evitar riscos incertos, abstratos. Apesar 

desses princípios dividirem-se entre riscos factíveis e abstratos, em ambos o risco é 

interpretado como um causador de danos, um fato incerto que poderá gerar prejuízos, caso 



 

 

 

venha a se concretizar. A teoria da imprevisão também associa o risco como dano, pois 

considera-os impossíveis de serem previstos, assim, eliminam a hipótese de tratamento prévio 

dos riscos em razão do desconhecimento anterior à sua causa.  

Na vertente otimista, concentraram-se as teorias da sociedade de risco, de Ulrich Beck, 

e a alocação dos riscos sob a ótica da Análise Econômica do Direito (AED). Essas teorias não 

interpretam o risco diretamente como dano. Dessa forma, afastam-se da concepção clássica 

acima exposta. Elas veem a possibilidade de alocar o risco de forma eficiente para reduzir 

seus efeitos.  

A teoria da sociedade de risco objetiva convidar a sociedade para reflexão e diálogo a 

respeito da forma de distribuição dos riscos, visando possibilitar a tomada decisões que 

possam contribuir para a sustentabilidade da vida, da sociedade e do planeta. Segundo essa 

teoria, houve um deslocamento da sociedade industrial para a sociedade de risco. Na 

sociedade industrial há a distribuição de bens e na sociedade de risco, de males. Ela considera 

que o risco é intrínseco à natureza do atual estado da sociedade, assim, não é possível viver 

sem riscos. Tal teoria interpreta o direito como um dos mecanismos para distribuição de 

riscos, com ações antecipatórias e regulatórias, como a criação de legislações, por exemplo. A 

interpretação, a partir da reflexividade e diálogos para posterior tomada de decisões quanto a 

antecipação de riscos se mostra mais abstrata e menos tangível, aproximando-se de questões 

filosóficas e sociológicas. 

Para a AED, o risco não é tido como um dano ou prejuízo, mas como um custo que as 

partes necessitam arcar numa relação contratual. A AED considera como custos, por exemplo, 

gastos de tempo e recursos para a efetivação de uma transação. A partir do referencial teórico 

abordado, identificaram-se causas que geram custos de transação e podem impedir a perfeição 

da relação jurídica. Dentre elas, destacou-se a racionalidade limitada, compreendida pela 

limitação da capacidade racional humana para receber, armazenar, recuperar e processar 

informações.  

Apesar dos riscos serem tidos como custos, a AED oferece uma alternativa: o 

tratamento dos riscos por meio da alocação eficiente dos mesmos. De acordo com AED, os 

agentes envolvidos poderão absorver e compartilhar os custos inerentes aos riscos. Para isso, 

ela indica o direito contratual como um mecanismo para alcançar tal objetivo. Por meio dos 

contratos, as partes podem optar em alocar o risco prevendo condutas por elas identificadas ou 

não alocá-los de forma deliberada. A visão dos riscos e a escolha de como alocá-los em 

contratos pode contribuir para a redução dos mesmos. No âmbito jurídico, aumentando a 

eficiência dos contratos. Muito embora a AED possibilite que os riscos sejam alocados em 



 

 

 

contratos com a finalidade de aumentar a eficiência das transações jurídicas, a partir da 

literatura selecionada não foi possível vislumbrar como a AED poderia contribuir num estágio 

anterior à alocação do risco, ou seja, na identificação dos riscos. Assim, a eficiência de um 

contrato, como o de uma compra de venda de produto/serviço de uma Startup ou EBT, 

dependeria dos riscos previamente identificados. Percebe-se que a AED pode contribuir no 

aumento da segurança jurídica de contratos que envolvem riscos, pois as partes poderão 

alocar melhor os riscos percebidos. Segundo a AED, quanto mais riscos identificados, mais 

riscos poderão ser alocados ou deliberados pelos contratantes, o que poderá reduzir a 

quantidade de custos. 

Do estudo da AED foi possível perceber a aproximação dos conceitos de racionalidade 

limitada e inovação. A racionalidade compreende a limitação da cognição humana para 

analisar e interpretar as informações disponíveis a respeito de uma transação, em razão disso, 

a racionalidade limitada impede a percepção dos riscos. Do mesmo modo, o fator novidade 

que integra a inovação gera incerteza nos resultados dessa, gerando riscos. Nessa perspectiva, 

foi possível vislumbrar que a racionalidade limitada e a inovação podem ser fatores geradores 

de riscos num contrato de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos de Startups ou 

Empresas de Base Tecnológica. 

Assim, a partir da AED, verificou-se que no âmbito do direito é possível a alocação 

dos riscos para redução dos custos que deles decorrem e um mecanismo que aumenta a 

segurança jurídica dessa alocação é o contrato.  

Objetivando uma aplicação interdisciplinar do estudo, buscou-se na literatura outros 

mecanismos para alocação de riscos no âmbito dos projetos. Dessa forma, foi desenvolvido 

um estudo a respeito do gerenciamento de riscos e constatou-se que a literatura apresenta 

diversos mecanismos, metodologias e ferramentas. Dentre eles, optou-se pelo estudo do Guia 

PMBOK, considerado um dos mecanismos tradicionais de gerenciamento de riscos. O 

objetivo do estudo foi avaliar a possibilidade de utilizá-la como um mecanismo de alocação 

de risco em projetos para Startups e Empresas de Base Tecnológica. 

O estudo demonstrou que o guia PMBOK dispõe de um processo de cinco fases para o 

gerenciamento de riscos, são elas: o planejamento, a identificação, a análise qualitativa, 

análise quantitativa, planejamento de respostas e controle dos riscos.  

Dentre essas fases, observou-se que a análise qualitativa contribui para priorizar os 

riscos por meio da matriz de probabilidade e impacto de riscos, pois ela permite a 

classificação dos mesmos e contribui para a elaboração de respostas aos riscos.  



 

 

 

Assim, foi realizada a análise de uma relação jurídica privada de compra e venda e 

desenvolvimento de produto tecnológico de uma empresa de base tecnológica aplicando-se a 

matriz de responsabilidade e riscos aliada aos processos de gerenciamento de riscos do 

PMBOK. A partir disso, foi possível identificar os riscos, a probabilidade de ocorrência, o 

nível de impacto desses e elaborar respostas seguidas de estratégias e ferramentas para 

tratamento dos riscos.  

Da análise e elaboração da matriz se verificou que esse processo pode contribuir para 

elaboração de contratos e cláusulas contratuais mais adequadas a cada tipo de risco, pois 

permite que a empresa avalie e delibere quanto à inclusão ou não de cláusulas para tratamento 

de riscos em contratos. Essa dinâmica permite que a empresa constitua contratos mais 

eficientes, pois os riscos podem ser melhor visualizados e racionalmente alocados. Assim, a 

matriz de responsabilidade e impacto pode contribuir para aumentar a segurança jurídica das 

empresas objeto desse estudo, nas relações de compra e venda, no âmbito privado. 

Também percebeu-se uma relação entre o PMBOK e a AED, essa pode alocar os 

riscos em contratos para reduzir custos de transação, entretanto, não foi possível vislumbrar 

como ela poderia contribuir para identificar os riscos.  

A partir do estudo do gerenciamento dos riscos no PMBOK, especialmente da matriz 

de probabilidade de riscos, foi possível perceber que pode contribuir para identificação, 

classificação e elaboração de respostas aos riscos (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar) e 

que as respostas aos riscos podem servir de subsídio para contratos e cláusulas contratuais 

mais adequadas ao caso/relação jurídica. 

Também identificou-se que a matriz de probabilidade e impacto pode servir de 

subsídio para alocação dos riscos da AED, pois a partir das respostas escolhidas, a AED pode 

alocar os riscos de modo mais eficiente, visando reduzi-los num contrato de compra e venda 

de produtos/serviços tecnológicos firmado com uma Startup ou Empresa de Base 

Tecnológica. 

Nesse sentido, foi possível concluir que a matriz de probabilidade e impacto do Guia 

PMPOK também é um mecanismo de alocação e redução dos riscos e que a aproximação do 

guia com a análise econômica do direito pode aumentar a segurança jurídica de contratos de 

compra e venda de produtos/serviços tecnológicos firmado com uma Startup ou Empresa de 

Base Tecnológica, reduzindo os riscos decorrentes dessa transação. 

 



 

 

 

6 CONCLUSÃO E PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo pautou-se na pesquisa bibliográfica que possibilitou atingir os objetivos 

propostos. O objetivo geral da pesquisa foi atingido, pois foi possível analisar o 

gerenciamento de riscos nos contratos de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos 

firmado com uma Startup ou Empresa de Base Tecnológica por meio do guia PMBOK. 

Os quatro objetivos específicos também foram atendidos. Quanto ao primeiro objetivo, 

foi possível estudar os conceitos de Startup e Empresa de Base tecnológica concluindo-se, a 

partir do estudo realizado que Startup é um tipo de empresa que se caracteriza pelo 

crescimento rápido e pela busca de oportunidades para implementação de produtos novos que 

resolvam problemas em larga escala. Já as Empresas de Base Tecnológica (EBTs) possuem 

foco no desenvolvimento de produtos ou serviços novos baseados na tecnologia, pois pela 

utilizam a tecnologia na aplicação a produtos ou serviços novos para fins de competitividade.  

Quanto ao segundo objetivo, foi possível aproximar os conceitos de inovação e 

tecnologia ao escopo do trabalho. Observou-se que o conceito de tecnologia é tido como 

conhecimento organizado, sistemático, significativo de conhecimentos científicos, empíricos 

ou intuitivos, empregados na produção e comercialização de bens e serviços, ou seja, a 

combinação do conhecimento científico com a técnica. Quanto à inovação, identificou-se o 

conceito clássico que consiste na implementação de um produto/processo/serviço/método 

novo ou significativamente melhorado no mercado, bem como a flexibilização desse conceito 

pelas agências de fomento. Para elas, a inovação também se submete ao mercado e se 

configura como algo novo ou substancialmente melhorado, entretanto, essas novidades são 

consideradas inovações para a empresa e em relação aos seus concorrentes. Observou-se que 

essa flexibilização amplifica a abrangência do conceito possibilitando processos de difusão da 

inovação.  

Quanto ao terceiro objetivo, foi possível a identificação das teorias do direito que se 

relacionam com riscos. Da análise da literatura selecionada foi possível perceber dois tipos de 

interpretação do direito relativo aos riscos: uma negativa e outra otimista. A vertente negativa 

interpreta o risco no sentido da teoria clássica, ou seja, como um evento incerto passível de 

gerar danos. A vertente otimista busca alocar o risco forma eficiente para redução dos seus 

efeitos. Na vertente negativa, incluem-se o risco legal, o princípio da prevenção e da 

precaução e a teoria da imprevisão. Na vertente otimista concentraram-se as teorias da 

sociedade de risco, de Ulrich Beck, e a alocação dos riscos sob a ótica da Análise Econômica 



 

 

 

do Direito (AED). Ainda, foi possível perceber uma aproximação entre a AED, no que diz 

respeito à racionalidade limitada, e o conceito de inovação. Ambas podem ser fatores 

geradores de riscos num contrato de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos de 

Startups ou Empresas de Base Tecnológica. 

Quanto ao quarto objetivo, foram apresentados subsídios para identificação dos riscos 

nos contratos privados contrato de compra e venda de produtos/serviços tecnológicos de 

Startups ou Empresas de Base Tecnológica por meio do Guia PMPOK, especialmente  pela 

da aplicação e elaboração de matriz de probabilidade de riscos. Além disso, foi possível 

perceber a aproximação do guia PMBOK com a análise econômica do direito para aumentar a 

segurança jurídica de contratos abordados no estudo. 

Apesar das carências e limitações acima expostas, a presente pesquisa foi exitosa em 

estabelecer pontes entre diferentes áreas do conhecimento como: direito, economia, 

administração e engenharia de produção. Além disso, as carências e limitações poderão ser 

sanadas em trabalhos futuros mais amplos, aprofundados e aliados a outros métodos 

científicos com fins de experimentar os resultados aqui colhidos em casos práticos. 

Os resultados obtidos poderão contribuir para novas pesquisas que visem se conectar 

com outras áreas do conhecimento com fins de desenvolver novas perspectivas jurídicas para 

os contextos contemporâneos que envolvem inovação e tecnologia.  

Para novos trabalhos sugere-se a aplicação, em casos concretos, da matriz de 

identificação de riscos do PMBOK para, a partir dos riscos identificados, alocá-los em 

cláusulas contratuais utilizando como base teórica jurídica a teoria da análise econômica do 

direito visando a análise da eficiência de tais cláusulas. 
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ANEXO A - EDITAL DE AGÊNCIA DE FOMENTO 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 



 

 

 

 


