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7. Apêndices 

Apêndice 1 – Inquérito às Empresas de Capital de Risco 

 

Parte 1 – Caracterização da empresa de capital de risco ou centro de incubação 

1. Identificação: 

Nome da Empresa de Capital de 
Risco / Incubadora  

Primeiro Nome do Responsável  
Apelido  

Cargo  
Telefone  

E-mail  
Endereço na internet  

2. Qual o ano de constituição da empresa:      

3. Valor dos Fundos presentemente sobre Gestão?  euros. 

4. N.º de Participações concretizadas?       

5. N.º de Participações Alienadas?         

6. N.º de Participações em Start-ups?       

7. N.º de Start-ups alienadas?          

8. N.º de Funcionários da Capital de Risco/Incubadora?     

9. N.º de Funcionários com formação superior?    
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Apêndice 2 – Inquérito às Empresas de Capital de Risco 

Empresa de Capital de Risco ou Centro de Incubação de Empresas:  
 

Seleccione o nome da sua empresa

 

Informações sobre a Participada: 

Nome da Empresa Participada

Nome do Responsável da Participada  
Apelido  

Cargo

Endereço Fiscal

Endereço Fiscal (cont.)

Localidade

Código Postal  
Telefone  

FAX  
E-mail  

site na internet  

Parte 1 – Caracterização da jovem empresa. 

Valor do investimento feito pela capital de risco nesta empresa?  

Valor do capital da empresa no momento do arranque?     

Percentagem da participação no capital de cada empresa?    

Existem participações de outras Capitais de Risco nesta empresa? Sim Não  

Esta participação foi alienada? Sim Não  

Parte 2 – Descrição do papel da capital de risco / Incubadora no processo de criação 
da jovem empresa. 

Foi o empreendedor que procurou a C. R./I.?       Sim Não 
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O empreendedor era conhecido de algum quadro da C.R./I.? Sim Não 

O empreendedor tinha um plano de negócio?       Sim Não  

O empreendedor contactou a C.R./I. através de alguém conhecido dos quadros da C.R./I.? 

Sim Não  

A C.R./I. ajudou o empreendedor a conceber o plano de negócio?          Sim Não  

A C.R./I. acompanhou o empreendedor na angariação de financiamento junto da banca? 

Sim Não  

A C.R./I. ajudou o empreendedor a apresentar candidaturas a fundos comunitários?   

Sim Não  

Classifique a participação da C.R./I. no processo burocrático de criação desta empresa? 

1 - nula 2 - baixa 3 - média 4 - alta 5 – muito alta 

A C.R./I. está representada na administração/gerência? Sim Não  

A C.R./I. está representada no conselho fiscal?    Sim Não  

A C.R./I. está representada na mesa da assembleia geral?  Sim Não  

A C.R./I. presta serviços de apoio à gestão?     Sim Não  

Parte 3 - avaliar a percepção que a capital de risco faz do desempenho das jovens 
empresas. 

Classifique de a importância que atribui a cada rubrica, na escala 1 (nada importante), 2 
(pouco importante), 3 (importante), 4 (muito importante), 5 (fundamental). 
Classifique também a sua satisfação actual com o desempenho desta participada em cada 
uma das mesmas rubricas, na escala 1 (nada satisfeito), 2 (pouco satisfeito), 3 (satisfeito), 4 
(muito satisfeito), 5 (plenamente satisfeito). 

Importância      Grau de Satisfação 
a. objectivos de vendas são 
atingidos    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

b. objectivos de quota de 
mercado são atingidos  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

c. rendibilidade do 
investimento  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

d. rendibilidade dos capitais 
próprios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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e. rendibilidade do activo  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

f. margem de lucro 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

g. crescimento das vendas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
h. crescimento da quota de 
mercado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

i. crescimento do número de 
empregados  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Apêndice 3 – Inquérito às Empresas Participadas por Capitais de Risco e/ou 

Criadas em Incubadoras de Empresas 

 

Parte 1 – Caracterização da nova empresa 

1. Nome da Empresa:  
2. Forma jurídica:  (assinale com X)    

SOCIEDADE ANÓNIMA  
SOCIEDADE POR QUOTAS  
SOCIEDADE UNIPESSOAL  
EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL  
OUTRA  

3. N.º de sócios?     
4. Incubadora em que foi criada (se alguma)  

_________________________________________________ 
5. Capitais de Risco que participam (ou participaram) no capital da empresa  

Principal:  
_________________________________________________ 

6. Outras:  
_________________________________________________ 

Parte 2 – Descrição do processo que levou à criação da empresa. 

7. A ideia inicial nasceu:   (assinale com X) 

EXCLUSIVAMENTE DO EMPREENDEDOR  
COM CONTRIBUTOS DA CAPITAL DE RISCO  
COM CONTRIBUTOS DA INCUBADORA  

8. Qual foi a participação da C.R. / Incubadora na concepção do plano de negócio 
inicial?    

1 – sem importância  

2 – pouco importante  

3 – importante  

4 – muito importante  

5 – fundamental  
 

9. Qual foi a participação da C.R. / Incubadora na angariação de financiamento junto 
da banca?    

1 – sem importância  
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2 – pouco importante  

3 – importante  

4 – muito importante  

5 – fundamental  
 

10. Qual foi a participação da C.R. na elaboração de candidaturas a fundos 
comunitários?  

1 – sem importância  

2 – pouco importante  

3 – importante  

4 – muito importante  

5 – fundamental  
 

11. Teria criado a sua empresa se não tivesse contado com o apoio da capital de risco? 

Sim Não  
 

12. Teria criado a sua empresa se não tivesse contado com o apoio da incubadora de 

empresas? Sim Não  
 

Parte 3 – identificar o papel da capital de risco e/ou incubadora no funcionamento da 
nova empresa, na fase da sua criação  

13. A C.R. está representada na administração/gerência? Sim Não 

     a. Com quantos elementos?     

     b. Quantos têm funções executivas?  

14. A C.R. está representada no conselho fiscal? 

Sim Não 

15. A C.R. está representada na mesa da assembleia geral? Sim Não 
16. A empresa recorria à Capital de Risco para serviços de apoio à gestão, no 1º ano 

de actividade? Sim Não 

17. No 1º ano de actividade, qual foi a importância desses serviços, 1 (sem 
importância), 2 (pouco importante), 3 (importante), 4 (muito importante) ou 5 
(fundamental)? 

marketing  1 2 3 4 5 
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tecnologia  1 2 3 4 5 

organização administrativa e contabilística 1 2 3 4 5 

gestão financeira e angariação de financiamento 1 2 3 4 5 

definição e implementação da estratégia 1 2 3 4 5 

18. A empresa recorria à incubadora em que está instalada para serviços de apoio à 

gestão, no 1º ano de actividade? Sim Não 
19. No 1º ano de actividade, qual foi a importância desses serviços: 1 (sem 

importância), 2 (pouco importante), 3 (importante), 4 (muito importante) ou 5 
(fundamental) 

marketing 1 2 3 4 5 

tecnologia 1 2 3 4 5 

organização administrativa e contabilística 1 2 3 4 5 

gestão financeira e angariação de financiamento 1 2 3 4 5 

definição e implementação da estratégia 1 2 3 4 5 

Parte 6 – Caracterização da oportunidade de negócio  

20. a tecnologia / solução de criação de valor utilizada: (assinale com X) 

ERA BEM CONHECIDA NA ALTURA DA CRIAÇÃO DA EMPRESA   
FOI DESENVOLVIDA MAIS TARDE PELA EMPRESA   

21. os problemas que a empresa procura resolver / valor que procura acrescentar: 
(assinale X) 

ESTAVAM BEM IDENTIFICADOS NA ALTURA DA CRIAÇÃO DA EMPRESA   
FORAM IDENTIFICADOS MAIS TARDE PELA EMPRESA   
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Apêndice 4 – Inquérito às Empresas Participadas por Capitais de Risco 

 
 

1. Nome da Empresa:    

Parte 1 – Caracterização do empreendedor, no momento da criação da 
empresa.  

2. Nome do Sócio Fundador:  

3. Ano de nascimento?     

4. Sexo? Masculino Feminino 
5. Formação?  (assinale com X) 

4ª CLASSE   
9º ANO  
12º ANO  
LICENCIATURA  
MESTRADO   
DOUTORAMENTO  
OUTRA  

7. Experiência anterior no sector desta empresa: anos 
8. Quando formou esta empresa estava a trabalhar no mesmo sector?  

                        Sim Não 

9. Já tinha criado outras empresas antes desta? Sim Não 

10. Qual é a avaliação que faz de si próprio (a) nos seguintes aspectos: 

Escala: 1 (mau), 2 (fraco), 3 (razoável), 4 (bom) ou 5 (óptimo) 

Sou um bom avaliador de outras pessoas 1 2 3 4 5
Reconheço bem as características dos outros, 
observando o seu comportamento 1 2 3 4 5

Leio bem a forma como os outros se sentem numa 
situação concreta 1 2 3 4 5

Na maioria das situações, consigo dizer porque é que as 
pessoas agem como o fazem 1 2 3 4 5

Normalmente sei a altura certa para pedir um favor a 
alguém 1 2 3 4 5

Consigo adaptar-me facilmente a qualquer situação 
social 1 2 3 4 5
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Sinto-me confortável com todos os tipos de pessoas, 
qualquer que seja a idade e o extracto social 1 2 3 4 5

Consigo falar de qualquer coisa com qualquer pessoa 1 2 3 4 5

As pessoas dizem-me que sou sensível e compreensivo 1 2 3 4 5

Não tenho problemas em apresentar-me a estranhos 1 2 3 4 5
As pessoas conseguem sempre ler as minhas emoções, 
mesmo que as tente esconder 1 2 3 4 5

Qualquer emoção que eu sinta, revela-se sempre no 
meu exterior 1 2 3 4 5

As pessoas conseguem normalmente dizer como é que 
eu me sinto, sem perguntar 1 2 3 4 5

Sou muito sensível às críticas dos outros 1 2 3 4 5
Preocupo-me frequentemente com o que os outros 
pensam de mim 1 2 3 4 5

Sou bom em lisonjear as pessoas e uso isso em meu 
favor 1 2 3 4 5

Consigo dar a ideia de gostar de alguém, mesmo que 
não seja o caso 1 2 3 4 5

12. Era sócio de outras empresas quando criou esta?  Sim Não 

13. Tem empresários na família?         Sim Não  
         (indique o grau de parentesco com X) 

PAI OU MÃE  
IRMÃO  
TIO  
AVÔ  
PRIMO   

14. Teve alguma formação sobre empreendedorismo antes de criar a empresa? Sim 

Não 
 

15. Como avalia os seus conhecimentos e capacidades nas seguintes áreas de gestão de 
empresas: 

Finanças 
assegurar capital, fazer previsões, 
orçamentar 

mau fraco razoável bom óptimo

Lidar com Pessoas gestão, 
desenvolvimento, formação mau fraco razoável bom óptimo

Marketing/Vendas mau fraco razoável bom óptimo
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pesquisa de marketing, promoção, 
vendas 
Geração de Ideias/Inovação de 
Produto 
lançamento de produtos e serviços 
inovadores no mercado 

mau fraco razoável bom óptimo

Gestão de Operações 
gestão de existências, produção, 
operações do dia-a-dia 

mau fraco razoável bom óptimo

Planeamento e Organização 
estratégia de negócio, políticas e 
organização 

mau fraco razoável bom óptimo

16. Para poder aquilatar a sua atitude face ao risco, responda por favor às seguintes 
perguntas:  

(escolha uma das seguintes alternativas para cada pergunta: 1 - concordo inteiramente, 2 - 
inclinado a concordar, 3 - indeciso, 4 - inclinado a discordar, 5 - discordo inteiramente). 

O TEMPO É UM RECURSO LIMITADO 1 2 3 4 5 
CRIAR UMA EMPRESA REPRESENTA O RISCO DE NÃO 

CONSEGUIR O ANTIGO EMPREGO DE VOLTA 1 2 3 4 5 
CRIAR UMA EMPRESA REPRESENTA O RISCO DA 

INCERTEZA, MAS ACRESCENTA EXCITAÇÃO À VIDA 1 2 3 4 5 
O FRACASSO ESTÁ ASSOCIADO A PERDER A FACE E O 

RESPEITO DOS OUTROS 1 2 3 4 5 
OS EMPREENDEDORES PRODUZEM PRODUTOS 

EXISTENTES DUMA FORMA MAIS EFICIENTE 1 2 3 4 5 

17. Por favor responda às seguintes questões: 

Eu faço o meu melhor trabalho quando enfrento tarefas com um 
certo grau de dificuldade 

sempre 

quase sempre 

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 
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Eu esforço-me muito para melhorar a minha performance 
anterior no trabalho 

sempre 

quase sempre 

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

Eu assumo riscos moderados e ponho a cabeça de fora para 
subir no trabalho 

sempre 

quase sempre 

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

Eu tento evitar quaisquer responsabilidades acrescidas no meu 
emprego 

sempre 

quase sempre 

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

Eu tento ser melhor do que os meus colegas de trabalho 
  

sempre 

quase sempre 

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

18. As seguintes questões referem-se à sua forma de lidar com a ambiguidade na vida 
das empresas: 
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a vida mais interessante é viver em condições de 
mudança 
  

concordo inteiramente  

inclinado a concordar  

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

as pessoas aventureiras e exploradoras vão mais longe 
neste mundo do que as pessoas sistemáticas e ordeiras 

concordo inteiramente  

inclinado a concordar  

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

ao planear umas férias a pessoa tem de ter um horário e 
um calendário para se conseguir divertir 

concordo inteiramente  

inclinado a concordar  

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

fazer as mesmas coisas nos mesmos locais durante um 
período longo faz uma vida feliz 
  

concordo inteiramente  

inclinado a concordar  

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

19. As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar o seu sentido de controlo: 

Quando faço planos, tenho quase a certeza de que posso 
fazê-los funcionar 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

Levar as pessoas a fazer as coisas certas depende da 
habilidade, não tem nada a ver com sorte 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 
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O que me acontece resulta da minha própria acção 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

Muitas das coisas infelizes que acontecem na vida das 
pessoas devem-se em parte a má sorte 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

Arranjar um bom emprego depende essencialmente de 
estar no sítio certo na hora certa 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

Muitas vezes sinto que tenho pouca influência sobre as 
coisas que me acontecem 

concordo inteiramente 

inclinado a concordar 

indeciso 

inclinado a discordar  

discordo inteiramente 

19. Para terminar, responda por favor às seguintes questões relativas à autonomia no 
trabalho: 

Nas tarefas que me são assignadas, tento ser o meu próprio 
chefe 
  

sempre  

quase sempre  

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 
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Eu sigo o meu caminho no trabalho, sem olhar a opiniões de 
outros 
  

sempre  

quase sempre  

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

Eu desrespeito as regras e regulamentos que limitem a minha 
liberdade pessoal 

sempre  

quase sempre  

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 

Eu considero-me um "jogador de equipa" no trabalho 
  

nunca 

quase nunca  

raramente  

às vezes  

normalmente  

quase sempre  

sempre  

Eu faço o possível por trabalhar sozinho num emprego 
  

sempre  

quase sempre  

normalmente  

às vezes  

raramente  

quase nunca  

nunca 
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Apêndice 5 – Teste das Hipóteses 

Neste estudo empírico são consideradas seis hipóteses (capítulo 4.1.1).  

Para estudar a primeira (efeito do capital de risco na criação de novas empresas), e a 

segunda (efeito da incubação de empresas na criação de novas empresas) utilizou-se 

informação recolhida especificamente para o efeito no questionário quatro, isto é, aquele 

que foi distribuído aos fundadores das jovens empresas estudadas. 

Para estudar a terceira hipótese (efeito do capital de risco na mortalidade das empresas), 

realizou-se uma análise regressiva, utilizando a amostra das empresas criadas com apoio de 

capital de risco. 

Para estudar a quarta (efeito do capital de risco na mortalidade das empresas), realizou-

se uma análise regressiva com a amostra das empresas criadas em incubadoras. 

Para estudar a quinta (efeito do perfil do empreendedor na mortalidade das empresas) e 

a sexta hipóteses (efeito do tipo de oportunidade na mortalidade das empresas), fez uma 

nova análise regressiva, desta feita, com a amostra total. 

No entanto, face ao grande número de variáveis sobre as quais os quatro questionários 

recolheram informação, antes de se fazer estas análises regressivas, foram realizadas 

análises factoriais, com o objectivo de reduzir o número de variáveis que vão entrar nas 

análises regressivas. 

A análise factorial sumaria a informação contida nas variáveis originais num grupo mais 

pequeno de factores, com um mínimo de perca de informação (Gorsuch, 1983), 

evidenciando assim as dimensões subjacentes a essas variáveis interdependentes (Kim e 

Mueller, 1978) e, portanto, correlacionadas. Eliminar ou reduzir a multicolinearidade, 

antes de realizar as análises regressivas, é outra vantagem desta técnica. 

Neste trabalho, a análise factorial será, numa primeira fase, usada para reduzir o número 

de variáveis que depois vai ser usada na análise regressiva, sumariando a informação das 

variáveis originais num grupo de dimensões que caracterizem o envolvimento das capitais 
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risco/incubadoras na criação e gestão das jovens empresas (x1i) e, noutro grupo de 

dimensões (factores), o perfil dos empreendedores envolvidos na criação das empresas 

estudadas (x2i). O tipo de oportunidades na base da criação destas empresas (x3i) não será 

alvo duma análise factorial, dado que apenas se recolheu informação sobre duas variáveis. 

Em face do desenho da análise regressiva, necessária à verificação das hipóteses em 

estudo, serão realizadas seis análises factoriais, envolvendo: 

1. Redução das variáveis x1i, para a amostra das participadas por capital de risco; 

2. Redução das variáveis x1i, para a amostra das incubadas; 

3. Redução das variáveis x1i, para a amostra total; 

4. Redução das variáveis x2i, para a amostra das participadas por capital de risco; 

5. Redução das variáveis x2i, para a amostra das incubadas; 

6. Redução das variáveis x2i, para a amostra total. 

Todas as análises, que a seguir serão apresentadas, foram realizadas após uma 

estandardização prévia das variáveis originais. 
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1.1.1. Análise Factorial 

Realizar uma análise factorial envolve vários passos (Norusis, 1994): 

1. Avaliar quão apropriada é a análise factorial para a informação disponível, através 

da matriz de correlações entre as variáveis; 

2. Seleccionar o modelo factorial a usar, escolher o número de factores a extrair e 

avaliar a aderência do modelo aos dados originais; 

3. Escolher o método de rotação a usar, para tornar os factores mais fáceis de 

interpretar; 

4. Calcular os factores, dar-lhes nomes e analisá-los, antes de os usar em análises 

posteriores. 

O modelo factorial escolhido foi a análise de componentes principais, por ser o único 

que calcula valores exactos para os factores da solução encontrada, em vez de estimativas, 

como acontece com todos os outros (Norusis, 1994). Assim, na subsequente análise 

regressiva, serão utilizados, como variáveis explicativas, valores exactos e não estimativas. 

Por outro lado, os resultados demonstraram que nem todas as variáveis tinham uma 

distribuição normal, o que desaconselhava a utilização do método da máxima 

verosimilhança.  

O facto de se pretender realizar uma análise regressiva, com os factores daqui 

resultantes, limita as escolhas quanto ao método de rotação, que será sempre o “varimax”, 

que impõe uma estrutura ortogonal à solução encontrada, dado ser este o método 

recomendado quando se pretendem realizar análises subsequentes com os factores 

calculados. 

Resta, portanto, para cada uma das seis análises factoriais: 

a) Avaliar se esta é uma análise apropriada, para os dados das diferentes amostras;  

b) Decidir o número de factores a extrair de cada amostra e avaliar a aderência do 

modelo escolhido aos dados de origem; 

c) Extrair os factores, interpretá-los e nomeá-los. 
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1.1.1.1. Avaliar se a análise factorial é apropriada 

Começando pelo primeiro passo, as matrizes de correlação são expostas a seguir. 

Na Tabela 82, apresenta-se a matriz de correlações na amostra de participadas, para a 

variável x1i (perfil do empreendedor). Seguindo o critério de Kinnear e Gray (1999), são 

apenas mostrados os coeficientes superiores em valor absoluto a 0,3, pois só as variáveis 

que apresentem pelo menos um coeficiente que respeite esse critério deverão ser incluídas 

na análise. Da análise desta matriz, conclui-se que a variável “tolerância ao risco” é a única 

que não apresentou um único coeficiente superior a 0,3, pelo que não deve ser incluída 

nesta análise factorial. 

Tabela 82 – matriz de correlações entre as variáveis x1i, amostra de participadas 

Experiência 
anterior no sector

Trabalhava no 
sector

Tinha criado 
outras antes Social skills Sócio de outras

quando criou
Antece-dentes 

familiares

Formação em 
empreendedoris

mo

Management 
skills Ambiguidade Locus 

controlo Autonomia Tolerância 
risco

Experiência anterior 
no sector 1,000

Trabalhava no sector -0,842 1,000

Tinha criado outras 
antes 0,740 -0,702 1,000

Social skills 0,920 -0,899 0,717 1,000

Sócio de outras 
quando criou -0,729 0,668 -0,630 -0,767 1,000

Antecedentes 
familiares 0,751 -0,779 0,911 0,737 -0,615 1,000

Formação em 
empreendedorismo -0,117 0,299 -0,322 -0,161 0,447 -0,275 1,000 -0,175

Management skills 0,878 -0,947 0,724 0,968 -0,713 0,763 -0,175 1,000

Ambiguidade 0,954 -0,905 0,766 0,969 -0,769 0,785 -0,226 0,956 1,000

Locus controlo 0,918 -0,890 0,750 0,954 -0,734 0,784 -0,177 0,960 0,973 1,000

Autonomia 0,918 -0,890 0,750 0,954 -0,734 0,784 -0,177 0,960 0,973 1,000 1,000

Tolerância risco -0,031 0,142 0,024 -0,112 -0,047 0,075 -0,190 -0,114 -0,016 0,000 0,000 1,000

 

Na Tabela 83 apresenta-se a matriz de correlações na amostra de participadas, para a 

variável x2i (envolvimento da capital de risco / incubadora na criação e gestão das jovens 
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empresas). Seguindo os mesmos critérios, também a variável “Gerência” (isto é, a 

participação da capital de risco / incubadora na gerência das jovens empresas) não deve 

entrar na análise factorial, por não ter apresentado nenhum coeficiente de correlação 

superior a 0,3, em valor absoluto. 

Tabela 83 – matriz de correlações entre as variáveis x2i, amostra de participadas 

Plano 
negócio Banca Fundos Gerência Serviços 

Apoio Marketing Tecnologia Organização Finanças Estratégia

Plano negócio 1,000 -0,199 -0,101 0,175 0,239
Banca -0,199 1,000 -0,243

Fundos -0,101 0,442 1,000 0,071 -0,170
Gerência 0,175 -0,243 0,071 1,000 -0,146

Serviços Apoio 0,239 -0,332 -0,170 -0,146 1,000
Marketing -0,457 0,543 0,248 -0,009 -0,690 1,000

Tecnologia -0,369 0,389 0,257 0,258 -0,782 0,901 1,000
Organização -0,375 0,438 0,262 0,181 -0,797 0,898 0,908 1,000

Finanças -0,313 0,323 0,252 0,159 -0,906 0,785 0,842 0,858 1,000
Estratégia -0,375 0,463 0,132 0,062 -0,769 0,945 0,897 0,930 0,878 1,000  

Na Tabela 84 é apresentada a matriz de correlações na amostra de incubadas, para a 

variável x1i. As variáveis “Formação em empreendedorismo” e “Ambiguidade” 

(capacidade de lidar com a ambiguidade) não apresentam coeficientes superiores a 0,3, em 

valor absoluto. 



  - 362 - 

Tabela 84 – matriz de correlações entre as variáveis x1i, na amostra incubadas 

Experiência 
anterior no sector

Trabalhava no 
sector

Tinha criado 
outras antes Social skills Sócio de outras

quando criou
Antecedentes 

familiares

Formação em 
empreendedoris

mo

Management 
skills Ambiguidade Locus 

controlo Autonomia Tolerância 
risco

Experiência anterior 
no sector 1,000 0,021

Trabalhava no sector -0,605 1,000 0,057

Tinha criado outras 
antes 0,479 -0,131 1,000 0,290 -0,111

Social skills 0,763 -0,844 0,290 1,000 -0,118

Sócio de outras 
quando criou -0,515 0,592 -0,278 -0,677 1,000 0,168

Antecedentes 
familiares 0,474 -0,187 0,863 0,362 -0,420 1,000 -0,264

Formação em 
empreendedorismo 0,021 0,057 -0,111 -0,118 0,168 -0,264 1,000 -0,108 0,120 -0,086

Management skills 0,797 -0,831 0,331 0,951 -0,644 0,396 -0,108 1,000 0,040

Ambiguidade 0,077 0,018 0,048 0,036 0,089 0,073 0,120 0,040 1,000 0,028

Locus controlo 0,810 -0,796 0,370 0,911 -0,606 0,432 -0,086 0,935 0,028 1,000

Autonomia 0,840 -0,800 0,393 0,916 -0,617 0,434 -0,085 0,962 0,029 0,943 1,000

Tolerância risco 0,840 -0,800 0,393 0,916 -0,617 0,434 -0,085 0,962 0,029 0,943 1,000 1,000

 

Na Tabela 85 é apresentada a matriz de correlações na amostra incubadas, para a 

variável x2i. Todas as variáveis apresentaram coeficientes superiores a 0,3, em valor 

absoluto, pelo que nenhuma será excluída. 

Tabela 85 – matriz de correlações entre as variáveis x2i, na amostra incubadas 

Plano 
negócio Banca Fundos Gerência Serviços 

Apoio Marketing Tecnologia Organização Finanças Estratégia

Plano negócio 1,000 -0,254
Banca -0,254 1,000 -0,189

Fundos 0,883 -0,189 1,000
Gerência -0,413 0,030 -0,375 1,000 -0,118 -0,272

Serviços Apoio -0,388 0,065 -0,398 -0,118 1,000
Marketing 0,886 -0,218 0,852 -0,272 -0,622 1,000

Tecnologia 0,810 -0,145 0,826 -0,356 -0,484 0,837 1,000
Organização 0,780 -0,256 0,790 -0,338 -0,490 0,833 0,915 1,000

Finanças 0,813 -0,388 0,728 -0,334 -0,403 0,801 0,863 0,851 1,000
Estratégia 0,641 -0,260 0,621 -0,085 -0,829 0,806 0,713 0,755 0,668 1,000  
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Na Tabela 86 apresenta-se a matriz de correlações na amostra total, para a variável x1i. 

Todas as variáveis apresentaram coeficientes superiores a 0,3, em valor absoluto, pelo que 

nenhuma será excluída. 

Tabela 86 – matriz de correlações entre as variáveis x1i, na amostra total 

Experiência 
anterior no sector

Trabalhava no 
sector

Tinha criado 
outras antes Social skills Sócio de outras

quando criou
Antecedentes 

familiares

Formação em 
empreendedoris

mo

Management 
skills Ambiguidade Locus 

controlo Autonomia Tolerância 
risco

Experiência anterior 
no sector 1,000 -0,432 -0,329 0,854 -0,463 -0,498 -0,641 0,722 0,798 0,863 0,730

0,839

Trabalhava no sector -0,432 1,000 0,454 -0,713 0,653 0,778 0,657 -0,650 -0,498 -0,584 -0,634
-0,48

Tinha criado outras 
antes -0,329 0,454 1,000 -0,484 0,242 0,323 0,368 -0,632 -0,513 -0,584 -0,622

-0,553

Social skills 0,854 -0,713 -0,484 1,000 -0,658 -0,707 -0,843 0,824 0,843 0,901 0,830
0,856

Sócio de outras 
quando criou -0,463 0,653 0,242 -0,658 1,000 0,777 0,602 -0,480 -0,465 -0,524 -0,482

-0,455

Antecedentes 
familiares -0,498 0,778 0,323 -0,707 0,777 1,000 0,740 -0,555 -0,505 -0,568 -0,529

-0,489

Formação em 
empreendedorismo -0,641 0,657 0,368 -0,843 0,602 0,740 1,000 -0,616 -0,667 -0,703 -0,581

-0,669

Management skills 0,722 -0,650 -0,632 0,824 -0,480 -0,555 -0,616 1,000 0,907 0,918 0,958
0,87

Ambiguidade 0,798 -0,498 -0,513 0,843 -0,465 -0,505 -0,667 0,907 1,000 0,932 0,878
0,958

Locus controlo 0,863 -0,584 -0,584 0,901 -0,524 -0,568 -0,703 0,918 0,932 1,000 0,897
0,956

Autonomia 0,730 -0,634 -0,622 0,830 -0,482 -0,529 -0,581 0,958 0,878 0,897 1,000
0,846

Tolerância risco 0,839 -0,480 -0,553 0,856 -0,455 -0,489 -0,669 0,870 0,958 0,956 0,846 1,000

 

Na Tabela 87 apresenta-se a matriz de correlações na amostra total, para a variável x2i. 

Todas as variáveis apresentaram coeficientes superiores a 0.3, em valor absoluto, pelo que 

nenhuma será excluída. 
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Tabela 87 – matriz de correlações entre as variáveis x2i, na amostra total 

Plano 
negócio Banca Fundos Gerência Serviços 

Apoio Marketing Tecnologia Organização Finanças Estratégia

Plano negócio 1,000 -0,431 0,818 -0,488 -0,005 0,342 0,271 0,324 0,310 0,093
Banca -0,431 1,000 -0,175 0,111 -0,222 0,210 0,211 0,167 0,117 0,290

Fundos 0,818 -0,175 1,000 -0,393 -0,107 0,425 0,397 0,434 0,372 0,180
Gerência -0,488 0,111 -0,393 1,000 -0,262 0,014 0,056 -0,011 0,007 0,164

Serviços Apoio -0,005 -0,222 -0,107 -0,262 1,000 -0,691 -0,578 -0,571 -0,549 -0,817
Marketing 0,342 0,210 0,425 0,014 -0,691 1,000 0,808 0,806 0,766 0,849

Tecnologia 0,271 0,211 0,397 0,056 -0,578 0,808 1,000 0,880 0,826 0,779
Organização 0,324 0,167 0,434 -0,011 -0,571 0,806 0,880 1,000 0,839 0,798

Finanças 0,310 0,117 0,372 0,007 -0,549 0,766 0,826 0,839 1,000 0,764
Estratégia 0,093 0,290 0,180 0,164 -0,817 0,849 0,779 0,798 0,764 1,000  

Ainda para avaliar se a análise factorial é apropriada para os dados disponíveis, 

utilizaram-se o teste de Bartlett à esfericidade da matriz, o teste de Keiser-Meyer-Olkin à 

adequação da amostra e o determinante de cada uma das matrizes acima apresentadas. 

Estes indicadores foram calculados já sem as variáveis que não tinham demonstrado 

condições para serem incluídas nesta análise factorial, como indicado nas páginas 

anteriores. 

Tabela 88 – testes à apropriabilidade da análise factorial 

Incubadas Participadas Total  

X1i X2i X1i X2i X1i X2i 

Kaiser-Meyer-Oklin ND 0,716 ND 0,857 0,882 0,827 

Bartlett ND 303,478 ND 734,289 2163,981 1056,969 

Significância ND 0,000 ND 0,000 0,000 0,000 

Determinante 0,000 0,0000084 0,000 0,0000092 0,00000000528 0,0000928 

O indicador de Bartlett é habitualmente usado para testar a hipótese da matriz de 

correlações ser uma matriz de identidade, ou seja com um na diagonal principal e todos os 

restantes valores a zero (Norusis, 1994). Esta hipótese pode ser rejeitada se o indicador 

apresentar valores elevados, para uma probabilidade de significância estatística muito 

baixa. Perante os valores apresentados, a hipótese de esfericidade das matrizes de 

correlações pode confortavelmente ser rejeitada em todos os casos, onde o indicador foi 

calculado. 
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O indicador de Kaiser-Meyer-Oklin aponta se a análise factorial é adequada à amostra 

em causa, verificando se as correlações entre pares de variáveis podem ser explicadas por 

outras variáveis (Norusis, 1994). Kaiser (1974) propõe a seguinte escala informal: 

Tabela 89 – Escala para o indicador KMO 

< 0,5 Inaceitável 

> 0,5 Miserável 

> 0,6 Medíocre 

> 0,7 Médio 

> 0,8 Meritório 

> 0,9 Maravilhoso  

De acordo com os valores apurados na Tabela 88, as análises factoriais efectuadas 

situam-se entre o médio (x2i, na amostra incubadas) e o meritório (restantes). 

O determinante da matriz de correlações deve ser superior a 0.00001 para se poder 

assumir que a mesma não sofre de multicolinearidade ou de singularidade (Kinnear and 

Gray, 1999). Apenas na análise factorial de x2i com a amostra total, se verificou este 

pressuposto, colocando em causa a utilidade da presente análise factorial. Em dois dos 

casos (x1i, em ambas as amostras parciais) o determinante apresentou mesmo o valor zero, 

indicando que as matrizes em questão não seriam positivamente definidas, o que 

inviabilizou o cálculo dos restantes dois indicadores. 

Analisando os três testes habitualmente realizados para avaliar se o modelo factorial é 

apropriado para a amostra em estudo (Tabela 90), verifica-se que, em dois casos, o 

diagnóstico é negativo, em três é misto e apenas num é claramente positivo. Note-se ainda 

que nenhuma das análises com x1i apresentou resultados totalmente positivos. 
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Tabela 90 – Resultado dos testes à apropriabilidade da análise factorial 

Amostra Variável KMO Bartlett Determinante 

x1i ND ND Negativo 
Participadas 

x2i Positivo Positivo Negativo 

x1i ND ND Negativo 
Incubadas 

x2i Positivo Positivo Negativo 

x1i Positivo Positivo Negativo 
Total 

x2i Positivo Positivo Positivo 

Estes resultados indicam que a escassa dimensão das amostras parciais poderá estar na 

origem da dificuldade de aplicação do modelo factorial, mas essa escassez não explicará 

tudo, dado que, mesmo com a amostra total, só para x2i a análise factorial demonstrou, sem 

qualquer dúvida, ser apropriada. 

Outras razões mais de fundo estarão na base destes fracos resultados. A principal será a 

inexistência de multicolinearidade entre as variáveis originais, nomeadamente entre as 

variáveis x1i, isto é, as variáveis que caracterizam o envolvimento das capitais de risco e/ou 

das incubadoras na criação e gestão das jovens empresas. Por todos estes motivos, os 

resultados que se seguem deverão ser analisados com extremo cuidado. 
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1.1.1.2. Determinar o número de factores a utilizar 

Quanto ao número de factores a extrair em cada análise factorial, foram considerados 

quatro critérios (Hair et al, 1998, Kline, 1994 e Catell, 1966): 

Tabela 91 – critérios de decisão sobre o número de factores 

1. O critério dos eigenvalues; Recomenda a adopção de todos os factores que apresentem um 
eigenvalue superior a um; 

2. O critério do scree plot; 
Recomenda que o número máximo de factores a adoptar seja 

aquele onde a curva do scree plot começa a nivelar e a tornar-se 
horizontal; 

3. O critério da percentagem de variação; Sugere que se adopte um número de factores que acumule, pelo 
menos, 60% da variância das variáveis originais; 

4. O critério da interpretabilidade dos 
factores. 

Sugere que se comparem diferentes estruturas de factores e se 
adopte aquela cuja interpretação seja mais clara. 

Não se utilizou o critério do teste de aderência do número de factores, por este ser 

exclusivo do modelo da máxima verosimilhança. 

Nas tabelas e gráficos seguintes são apresentados os eigenvalues, as variâncias 

acumuladas e os scree plots para cada uma das análises factoriais. 

Para a análise factorial de x1i na amostra de participadas, o critério dos eigenvalues 

aponta para a extracção de dois factores, enquanto o critério da variância acumulada 

aconselha, pelo menos, um factor (Tabela 92). Já o critério do scree plot (Gráfico 102) 

aponta também para dois factores. 
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Tabela 92 – Eigenvalues para x1i, na amostra participadas 

Initial Eigenvalues 
Component 

Total % of Variance Cumulative %

1 8,598 78,160 78,160

2 1,098 9,980 88,140

3 ,577 5,246 93,386

4 ,333 3,023 96,409

5 ,143 1,302 97,711

6 ,110 ,996 98,707

7 ,082 ,750 99,456

8 ,037 ,340 99,796

9 ,014 ,127 99,924

10 ,008 ,076 100,000

11 1,67E-015 1,51E-014 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 

Gráfico 102 – Scree Plot para x1i, na amostra participadas 
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Para a análise factorial de x2i na amostra de participadas, o critério dos eigenvalues 

aponta para a extracção de dois factores, enquanto o critério da variância acumulada 

aconselha, pelo menos, um factor (Tabela 93). Já o critério do scree plot (Gráfico 103) 

aponta também para dois factores. 

Tabela 93 – Eigenvalues para x2i, na amostra participadas 

Initial Eigenvalues 
Component 

Total % of Variance Cumulative %

1 8,598 71,653 71,653

2 1,295 10,795 82,447

3 ,848 7,063 89,510

4 ,568 4,730 94,241

5 ,324 2,700 96,940

6 ,137 1,141 98,081

7 ,107 ,895 98,976

8 ,064 ,531 99,508

9 ,037 ,311 99,819

10 ,013 ,111 99,930

11 ,008 ,070 100,000

12 -3,75E-017 -3,12E-016 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 



  - 370 - 

Gráfico 103 – Scree Plot para x2i, na amostra participadas 

 

Para a análise factorial de x1i na amostra de incubadas, o critério dos eigenvalues aponta 

para a extracção de três factores, enquanto o critério da variância acumulada aconselha, 

pelo menos, dois factores (Tabela 94). Já o critério do scree plot (Gráfico 104) aponta 

também para dois factores. 
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Tabela 94 – Eigenvalues para x1i, na amostra incubadas 

Initial Eigenvalues(a) 
Component 

Total % of Variance Cumulative % 

1 7,093 59,106 59,106 

2 1,611 13,424 72,530 

3 1,170 9,746 82,276 

4 ,849 7,072 89,348 

5 ,528 4,404 93,752 

6 ,282 2,349 96,101 

7 ,167 1,389 97,490 

8 ,110 ,920 98,409 

9 ,088 ,729 99,139 

10 ,072 ,602 99,740 

11 ,031 ,260 100,000 

12 5,59E-016 4,66E-015 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 

Gráfico 104 – Scree Plot para x1i, na amostra incubadas 
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Para a análise factorial de x2i na amostra de incubadas, o critério dos eigenvalues aponta 

para a extracção de dois factores, enquanto o critério da variância acumulada aconselha, 

pelo menos, um factor (Tabela 95). Já o critério do scree plot (Gráfico 105) aponta também 

para dois factores. 

 

Tabela 95 – Eigenvalues para x2i, na amostra incubadas 

Initial Eigenvalues(a) 
Component 

Total % of Variance Cumulative %

1 6,323 63,231 63,231

2 1,339 13,393 76,624

3 ,997 9,965 86,589

4 ,506 5,059 91,648

5 ,347 3,469 95,117

6 ,176 1,762 96,879

7 ,113 1,134 98,013

8 ,077 ,774 98,788

9 ,063 ,630 99,418

10 ,058 ,582 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Gráfico 105 – Scree Plot para x2i, na amostra incubadas 

 

Para a análise factorial de x1i na amostra total, o critério dos eigenvalues aponta para a 

extracção de dois factores, enquanto o critério da variância acumulada aconselha, pelo 

menos, um factor (Tabela 96). Já o critério do scree plot (Gráfico 106) aponta também para 

dois factores. 



  - 374 - 

Tabela 96 – Eigenvalues para x1i, na amostra total 

Initial Eigenvalues(a) 
Component 

Total % of Variance Cumulative %

1 8,409 70,074 70,074

2 1,409 11,740 81,814

3 ,828 6,903 88,717

4 ,392 3,263 91,979

5 ,331 2,757 94,736

6 ,219 1,822 96,558

7 ,167 1,388 97,946

8 ,108 ,901 98,847

9 ,050 ,420 99,266

10 ,042 ,349 99,615

11 ,029 ,239 99,855

12 ,017 ,145 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 

Gráfico 106 – Scree Plot para x1i, na amostra total 
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Para a análise factorial de x2i na amostra de total, o critério dos eigenvalues aponta para 

a extracção de dois factores, enquanto o critério da variância acumulada aconselha, pelo 

menos, dois factores (Tabela 97). Já o critério do scree plot (Gráfico 107) aponta para três 

factores. 

Tabela 97 – Eigenvalues x2i, para amostra total 

Initial Eigenvalues(a) 
Component 

Total % of Variance Cumulative %

1 5,111 51,107 51,107

2 2,327 23,273 74,380

3 ,904 9,036 83,416

4 ,503 5,032 88,447

5 ,479 4,792 93,239

6 ,184 1,835 95,075

7 ,178 1,777 96,852

8 ,123 1,229 98,080

9 ,113 1,127 99,207

10 ,079 ,793 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Gráfico 107 – Scree Plot para x2i, na amostra total 

 

Em resumo, na Tabela 98 são apresentados os números de factores recomendados por 

cada critério, em cada uma das análises factoriais. 

Tabela 98 – número de factores nas análises factoriais 

Incubadas Participadas Total  

X1i X2i X1i X2i X1i X2i 

Eigenvalues 2 2 3 2 2 2 

Percentagem de variação 1 1 2 1 1 2 

Scree plot 2 2 2 2 2 3 

Interpretabilidade dos factores 2 2 2 2 2 2 

Após comparar diversas alternativas, com um, dois, três e quatro factores, tornou-se 

evidente que as soluções mais fáceis de interpretar eram aquelas com dois factores, em 
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qualquer das amostras, para qualquer das variáveis. Considerando a Tabela 98, a decisão 

final sobre o número de factores a extrair foi a de utilizar dois factores em todas as análises 

factoriais.  
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1.1.1.3. Avaliar a Aderência do Modelo de Componentes Principais 

Para avaliar a aderência de cada um dos modelos factoriais em análise, apresentam-se 

de seguida as matrizes dos factores, extraídos pelo método dos componentes principais, 

após a rotação com o método varimax. Seguindo a recomendação de Hair et al (1998), 

consideraram-se significativos os factores superiores, em valor absoluto, a 0.3 e muito 

significativos os superiores a 0.5, pelo que, apenas se apresentam a negro os factores de 

valor absoluto superior a 0.5 e a cinzento os que ficaram entre 0.3 e 0.5. 

Numa solução ideal, as variáveis originais carregariam apenas num factor, cada uma, e 

sempre com valores elevados. Para além disso, os factores extraídos seriam capazes de 

acumular uma percentagem elevada da variância de cada variável original e, em conjunto, 

mais de 60% da variância total das variáveis originais (Hair et al. 1998). 

A análise factorial aplicada às variáveis x1i, na amostra das participadas (Tabela 99), 

apresenta elevados valores e praticamente todas as variáveis carregam apenas num factor. 

Só as variáveis “tinha criado outras antes”, “sócio de outras quando criou” e “antecedentes 

familiares” carregaram nos dois factores, embora no factor 2 apresentem valores abaixo de 

0.5. O factor 1 carrega em dez das onze variáveis originais e sempre com valores muito 

elevados, todos acima de 0.7 e oito acima de 0.9.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 70%, em todos os casos, e acima de 90% em sete das variáveis. Já 

anteriormente se tinha verificado que os dois factores explicam, em conjunto, bem mais de 

60% da variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este pode ser considerado um modelo factorial com razoável aderência 

aos dados originais. 
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Tabela 99 – Matriz dos factores para x1i, na amostra participadas 

1 2
Experiência anterior no sector 0,948 -0,064 0,903
Trabalhava no sector -0,902 0,219 0,863
Tinha criado outras antes 0,766 -0,369 0,723
Social skills 0,969 -0,093 0,948
Sócio doutras quando criou -0,709 0,475 0,728
Antecedentes familiares 0,805 -0,309 0,743
Formação em empreendedorismo -0,053 0,971 0,946
Management skills 0,967 -0,100 0,944
Ambiguidade 0,973 -0,158 0,972
Locus controlo 0,975 -0,105 0,963
Autonomia 0,975 -0,105 0,963

% of Variance Explained 78,16 9,98

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Communa
lities

 

A análise factorial aplicada às variáveis x2i, na amostra das participadas (Tabela 100), 

apresenta elevados valores e praticamente todas as variáveis carregam apenas num factor. 

Só a variável “banca” carrega nos dois factores, embora, no factor 1, apresente um valor 

abaixo de 0.5. O factor 1 carrega em oito das nove variáveis originais e com valores muito 

elevados em seis delas (acima de 0.8). O factor 2 carrega em duas variáveis e com valores 

acima de 0.7 em ambas.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 60%, em todos os casos, excepto na variável “plano negócio”. Já 

anteriormente se tinha verificado que os dois factores explicam, em conjunto, bem mais de 

60% da variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este pode ser considerado um modelo factorial com razoável aderência 

aos dados originais. 
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Tabela 100 – Matriz dos factores para x2i, na amostra participadas 

1 2
Plano negócio -0,426 -0,135 0,200
Banca 0,315 0,771 0,693
Fundos 0,050 0,880 0,777
Serviços Apoio -0,870 -0,080 0,762
Marketing 0,897 0,296 0,892
Tecnologia 0,924 0,198 0,892
Organização 0,931 0,224 0,917
Finanças 0,920 0,131 0,864
Estratégia 0,956 0,149 0,935

% of Variance Explained 63,92 13,12

Commun
alities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Component

 

A análise factorial aplicada às variáveis x1i, na amostra das incubadas (Tabela 101), 

apresenta valores elevados e praticamente todas as variáveis carregam apenas num factor. 

Só a variável “experiência anterior no sector” carrega nos dois factores, embora no factor 2 

apresente um valor pouco acima do limite aceitável (0.339). O factor 1 carrega em sete das 

dez variáveis originais e sempre com valores muito elevados, todos acima de 0.7 e quatro 

deles acima de 0.9. O factor 2 carrega em três variáveis, com valores acima de 0.9 em duas 

delas. A variável “tolerância ao risco” não carregou em nenhum dos factores.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 70%, excepto na variável “sócio de outras quando criou”, e acima 

de 90% em seis das variáveis. Já anteriormente se tinha verificado que os dois factores 

explicam, em conjunto, bem mais de 60% da variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este pode ser considerado um modelo factorial com razoável aderência 

aos dados originais. 
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Tabela 101 – Matriz dos Factores para x1i, na amostra incubadas 

1 2
Experiência anterior no sector 0,800 0,339 0,755
Trabalhava no sector -0,899 0,119 0,822
Tinha criado outras antes 0,225 0,930 0,915
Social skills 0,961 0,080 0,930
Sócio de outras quando criou -0,704 -0,174 0,525
Antecedentes familiares 0,293 0,908 0,911
Management skills 0,968 0,125 0,953
Locus controlo 0,956 0,189 0,950
Autonomia 0,956 0,189 0,950
Tolerância risco -0,017 0,170 0,029

% of Variance Explained 61,825 15,58

Component Communa
lities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

A análise factorial aplicada às variáveis x2i, na amostra das incubadas (Tabela 102), 

apresenta valores elevados e praticamente todas as variáveis carregam apenas num factor. 

Só as variáveis “serviços de apoio” e “marketing” carregam nos dois factores, embora a 

segunda apresente, no factor 2, um valor pouco acima do limite aceitável (0.312). O factor 

1 carrega em nove das dez variáveis originais e com valores muito elevados em seis delas 

(acima de 0.8). O factor 2 carrega em quatro variáveis e com valores acima de 0.6 em três. 

A variável “banca” não carregou em nenhum dos factores.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 70%, excepto na variável “banca”, e acima de 80% em oito das 

variáveis. Já anteriormente se tinha verificado que os dois factores explicam, em conjunto, 

bem mais de 60% da variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este deve ser considerado um modelo factorial com razoável aderência 

aos dados originais. 
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Tabela 102 – Matriz dos factores para x2i, na amostra incubadas 

1 2
Plano negócio 0,928 0,032 0,862
Banca -0,294 -0,059 0,090
Fundos 0,901 0,054 0,815
Gerência -0,540 0,649 0,714
Serviços Apoio -0,415 -0,816 0,838
Marketing 0,898 0,312 0,904
Tecnologia 0,920 0,151 0,870
Organização 0,910 0,188 0,863
Finanças 0,899 0,107 0,819
Estratégia 0,705 0,626 0,889

% of Variance Explained 63,23 13,39

Component Commun
alities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

A análise factorial aplicada às variáveis x1i, na amostra total (Tabela 103), apresenta 

valores elevados e apenas as variáveis “trabalhava no sector”, “sócio de outras quando 

criou” e “antecedentes familiares” carregam nos dois factores, embora com valores 

inferiores a 0.5 num deles. O factor 1 carrega em todas as doze variáveis originais e em 

sete delas apresenta valores acima de 0.8. O factor 2 carrega em cinco variáveis, com 

valores acima de 0.6 em quatro delas.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 70%, excepto para a variável “tinha criado outras antes”, e acima de 

90% em cinco das variáveis. Já anteriormente se tinha verificado que os dois factores 

explicam, em conjunto, bem mais de 60% da variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este pode ser considerado um modelo factorial com razoável aderência 

aos dados originais. 
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Tabela 103 – Matriz dos factores para x1i, na amostra total 

1 2
Experiência anterior no sector 0,822 -0,229 0,728
Trabalhava no sector -0,437 0,754 0,759
Tinha criado outras antes -0,641 0,073 0,417
Social skills 0,815 -0,507 0,921
Sócio de outras quando criou -0,315 0,823 0,776
Antecedentes familiares -0,372 0,858 0,875
Formação em empreendedorismo -0,581 0,625 0,728
Management skills 0,920 -0,237 0,903
Ambiguidade 0,946 -0,258 0,961
Locus controlo 0,908 -0,229 0,877
Autonomia 0,949 -0,161 0,926
Tolerância risco 0,939 -0,179 0,914

% of Variance Explained 64,692 10,945

Component Communa
lities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

A análise factorial aplicada às variáveis x2i, na amostra total (Tabela 104), apresenta 

valores elevados e praticamente todas as variáveis carregam apenas num factor. Só a 

variável “fundos” carrega nos dois factores, embora no factor 1 apresente um valor pouco 

acima do limite aceitável (0.375). O factor 1 carrega em sete das dez variáveis originais e 

com valores muito elevados em seis delas (acima de 0.7). O factor 2 carrega em quatro 

variáveis e com valores acima de 0.6 em três.  

Finalmente, a variância de cada variável original é explicada pelos dois factores em 

percentagens acima de 80%, excepto nas variáveis “banca” e “gerência”. Já anteriormente 

se tinha verificado que os dois factores explicam, em conjunto, bem mais de 60% da 

variância total das variáveis originais. 

Por tudo isto, este pode também ser considerado um modelo factorial com razoável 

aderência aos dados originais. 
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Tabela 104 – Matriz dos factores para x2i, na amostra total 

1 2
Plano negócio 0,245 0,912 0,892
Banca 0,280 -0,534 0,364
Fundos 0,375 0,800 0,781
Gerência 0,111 -0,687 0,484
Serviços Apoio -0,780 0,256 0,674
Marketing 0,921 0,112 0,861
Tecnologia 0,912 0,088 0,839
Organização 0,913 0,153 0,856
Finanças 0,878 0,138 0,790
Estratégia 0,933 -0,161 0,896

% of Variance Explained 51,11 23,27

Commun
alities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Component

 

Em geral, os modelos factoriais utilizados apresentaram uma razoável aderência aos 

dados das amostras. 
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1.1.1.4. Interpretar e Nomear os Factores 

Tendo percorrido os diversos passos no processo de realização duma análise factorial, 

resta agora interpretar e nomear os factores.  

 x1i x2i 

Amostra 
Participadas 

A Tabela 99 mostra um factor que “carrega” apenas 
na “formação em empreendedorismo” e, com valores 
inferiores a 0.5, nas variáveis “sócio de outras quando 
criou”, “tinha criado outras antes” e “antecedentes 
familiares”, enquanto o outro factor carrega em todas 
as variáveis, excepto a formação em 
empreendedorismo. 

Factor 1 – F11 – capital humano 

Factor 2 – F12 – conhecimento de empreendedorismo 
e de empresas 

A Tabela 100 indica um factor a carregar 
com, valores elevados, nos serviços de 
apoio prestados às jovens empresas e outro 
a carregar nas variáveis “banca” e 
“fundos”. 

Factor 1 – F21 – serviços de apoio à gestão 

Factor 2 – F22 – financiamento  

Amostra 
Incubadas 

A Tabela 101 apresenta o factor 2 a carregar nas 
variáveis de experiência, enquanto o 1 carrega nas 
variáveis de perfil psicológico, nas capacidades 
sociais e de gestão e sociais e nas de experiência no 
sector e na “sócio doutras quando criou”. 

Factor 1 – F11 – capital humano, conhecimento do 
sector e das empresas 

Factor 2 – F12 – antecedentes e conhecimento de 
empreendedorismo e do sector 

A Tabela 102 aponta para um factor a 
carregar na representação na gerência e nos 
serviços de apoio em geral e, em particular, 
na área da estratégia. O outro carrega nas 
restantes, excepto a banca. 

Factor 1 – F21 – serviços de apoio à gestão 
e apoio ao planeamento e financiamento 

Factor 2 – F22 – presença na gerência e 
serviços de apoio à gestão em geral e na 
estratégia, em particular 

Amostra Total 

A Tabela 103 alude a um factor que carrega nas 
variáveis todas, enquanto o outro carrega nas 
variáveis de antecedentes familiares e de criação de 
empresas, de ser sócio doutras empresas quando criou 
a nova e de formação em empreendedorismo e de 
capacidades sociais. 

Factor 1 – F11 – capital humano  

Factor 2 – F12 – antecedentes familiares, capacidade 
de gestão, formação em empreendedorismo e 
experiência 

A Tabela 104 é a mais fácil de interpretar. 
Um factor carrega nos serviços de apoio à 
gestão e o outro nas restantes variáveis. 

Factor 1 – F21 – serviços de apoio à gestão 

Factor 2 – F22 – presença na gerência e 
apoio ao planeamento e financiamento 

Os valores calculados para estes factores foram guardados para utilização posterior nas 

diversas análises regressivas. 
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1.1.2. Análise Regressiva 

Para confirmar as hipóteses deste estudo (capítulo 4.1.1), foram realizadas três análises 

regressivas (Tabela 105), uma para cada amostra. Em todas elas, usou-se como variável 

dependente a avaliação do desempenho das jovens empresas, feita pelas capitais de risco e 

pelas incubadoras que as apoiaram. Foram usadas como variáveis explicativas os factores 

extraídos da análise de componentes principais para x1 (envolvimento das capitais de risco 

na criação e gestão das jovens empresas) e x2 (perfil do empreendedor) e as variáveis 

originais de x3 (caracterização da oportunidade).  

Tabela 105 – Equações para a análise regressiva 

Variáveis Originais Regressão com os Factores 

y2i = ai + x1i + x2i + x3i y2i = ai + F11i + F12i + F21i + F22i + x31i + x32i 

i = participadas, incubadas e total 

F11i = Factor 1 de x1, F12i = Factor 2 de x1, F21i = Factor 1 de x2, F22i = Factor 2 de x2 

x31i = oportunidade/problema, x32i = oportunidade/solução 

De seguida, realizaram-se as mesmas análises regressivas, para cada amostra, com as 

variáveis originais, para comparar e escolher o melhor modelo. 
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1.1.2.1. Análise Regressiva Utilizando os Factores Como Variáveis 

Explicativas 

A utilização duma regressão linear, neste caso, múltipla, pressupõe a existência duma 

relação linear entre as variáveis dependentes e explicativas. Para avaliar a linearidade 

dessas relações foram analisados os gráficos dos scattter-plots entre as diferentes variáveis 

explicativas e dependentes (Gráfico 111 a Gráfico 114, a partir da página 394), não tendo 

daí resultado qualquer indicação dum relacionamento não linear entre elas. 

Utilizou-se o método stepwise para estimar os modelos regressivos, o que permitiu 

escolher quantas variáveis explicativas seriam incluídas em cada modelo. 

As tabelas seguintes apresentam esses modelos. 

Tabela 106 – Regressão com factores, na amostra de participadas 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,387(a) 0,15 0,12 0,93822197 0,15 4,945 1 28 0,034

2 ,541(b) 0,293 0,24 0,87152217 0,143 5,45 1 27 0,027 1,5

Model Summary(c)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson

b Predictors: (Constant), F21, F12

c Dependent Variable: y2

a Predictors: (Constant), F21

 
Tabela 107 – Regressão com factores, na amostra de incubadas 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,589(a) 0,347 0,337 0,81406853 0,347 35,1 1 66 0 2,184

a Predictors: (Constant), F21

b Dependent Variable: y2

Model Summary(b)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson
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Tabela 108 – Regressão com factores, na amostra total 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,271(a) 0,073 0,065 0,96677628 0,073 9,25 1 117 0,003

2 ,335(b) 0,112 0,097 0,95021045 0,039 5,115 1 116 0,026 1,451

c Dependent Variable: y2

Change Statistics
Durbin-
Watson

a Predictors: (Constant), F22

b Predictors: (Constant), F22, F11

Model Summary(c)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

 

Da análise da amostra de participadas (Tabela 106), conclui-se que a inclusão da 

segunda variável (F12: conhecimento de empreendedorismo e de empresas) leva a um 

aumento na variância explicada quase tão grande como a primeira (F21: serviços de apoio à 

gestão). Nesta amostra vão-se utilizar, como explicativas, as variáveis F12 e F21.  

Já com a amostra de incubadas (Tabela 107), só F21 (serviços de apoio à gestão e apoio 

ao planeamento e financiamento) demonstrou relevância estatística suficiente para ser 

incluída no modelo. Mesmo assim, nesta amostra, a variância de y2 é explicada numa 

percentagem superior ao que aconteceu na amostra de participadas (33,7% contra 24%). 

Na amostra total (Tabela 108), a inclusão da segunda variável (F11: capital humano) 

acrescenta ao modelo metade da capacidade de explicação do que tinha feito a primeira 

(F22: presença na gerência e apoio ao planeamento e financiamento). Esta é a amostra onde 

a variância de y2 é menos explicada pelas variáveis independentes (apenas em 9,7%). F11 e 

F22 serão ambas usadas, como variáveis explicativas. 

Tendo escolhido o modelo regressivo a usar em cada análise, passou-se a estudar os 

resultados de cada um. As tabelas seguintes apresentam os coeficientes estimados para 

cada variável explicativa, nos diferentes modelos, bem como as análises de variância e as 

estatísticas fundamentais respectivas a cada um. 



  - 389 - 

Tabela 109 – Análise Regressiva, na amostra de participadas 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 8,492 2 4,246 5,59 ,009(b)
Residual 20,508 27 0,76
Total 29 29

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 1,1E-16 0,159 0 1
F21 0,512 0,17 0,512 3,004 0,006 0,902 1,108
F12 0,398 0,17 0,398 2,334 0,027 0,902 1,108

Collinearity 
Statistics

ANOVA(c)

1

b Predictors: (Constant), F21, F12

a Dependent Variable: y2

c Dependent Variable: y2

Coefficients(a)

Model
Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

 

 

Tabela 110 – Análise Regressiva, na amostra de incubadas 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 23,261 1 23,261 35,1 ,000(a)

Residual 43,739 66 0,663

Total 67 67

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 9,45E-16 0,099 0 1

F21 0,589 0,099 0,589 5,925 0 1 1
1

a Dependent Variable: y2

Collinearity 
StatisticsSig.t

Unstandardized 
CoefficientsModel

ANOVA(b)

1

a Predictors: (Constant), F21

b Dependent Variable: y2

Coefficients(a)
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Tabela 111 – Análise Regressiva, na amostra total  

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 12,901 2 6,451 7,12 ,001(a)
Residual 105,099 116 0,906
Total 118 118

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) -2,06E-16 0,087 0 1
F22 0,195 0,09 0,195 2,167 0,032 0,947 1,056
F11 0,316 0,09 0,316 3,505 0,001 0,947 1,056

Sig.Model
Unstandardized 

Coefficients t

b Dependent Variable: y2

Coefficients(a)

a Predictors: (Constant), F22, F11

Collinearity 
Statistics

1

a Dependent Variable: y2

ANOVA(b)

1

 

Na Tabela 112 apresentam-se os modelos derivados das análises regressivas efectuadas. 

As variáveis utilizadas não conseguiram, em nenhuma das amostras, explicar mais do que 

33,7% da variância de y2. O modelo com menos capacidade explicativa é precisamente 

aquele estimado com uma amostra de maior dimensão. 

Tabela 112 – Modelos derivados da regressão com Factores 

Amostra Modelo R2 ajustado 

Participadas y2 = 0,512 F21 + 0,398 F12 0,240 

Incubadas y2 = 0,589 F21 0,337 

Total y2 = 0,195 F22 + 0,316 F11 0,097 

Análise dos Pressupostos das Análises Regressivas 

Analisar os pressupostos dos modelos utilizados é fundamental para se poder avaliar e 

usar os resultados desses modelos. Caso algum destes pressupostos não esteja a ser 

respeitado, tudo deve ser feito para corrigir essa situação. A análise regressiva assenta em 

quatro pressupostos fundamentais: 

a) Linearidade, isto é, o modelo assume a existência duma relação linear entre as 

variáveis dependentes e as explicativas; 

b) Independência, ou seja, o modelo assume que as observações são independentes e 

não são influenciadas por outras observações; 
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c) Normalidade, quer dizer, o modelo assume que as variáveis explicativas têm uma 

distribuição normal; 

d) Igual variância, o que significa que o modelo assume que a variância das variáveis 

explicativa é constante. 

Linearidade  

A linearidade pode ser analisada observando o gráfico com os resíduos estandardizados 

e com os valores previstos para a variável dependente (Norusis, 1994). Estes gráficos são 

apresentados de seguida. 

Gráfico 108 – Linearidade na amostra participadas 
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Gráfico 109 – Linearidade na amostra incubadas 
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Gráfico 110 – Linearidade na amostra total 

 

Qualquer das três amostras (Gráfico 108, Gráfico 109 e Gráfico 110) não apresenta 

padrões de distribuição que coloquem em causa a existência duma relação linear. 

Outro teste ao pressuposto da linearidade, frequentemente utilizado, consiste em 

analisar os gráficos com os resíduos parciais, entre a variável dependente e cada uma das 

independentes (Hair et al, 1998), apresentados a seguir. 
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Gráfico 111 – Linearidade entre y2 e F12, na amostra participadas 
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Gráfico 112 – Linearidade entre y2 e F21, na amostra participadas 

 

Como no modelo adoptado para a amostra de incubadas, não existem mais do que uma 

variável independente, não foi possível obter gráficos parciais, da variável dependente 

contra cada umas das explicativas. 
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Gráfico 113 – Linearidade entre y2 e F11, na amostra total 
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Gráfico 114 – Linearidade entre y2 e F22, na amostra total 

 

Nenhum das variáveis apresenta (Gráfico 111 a Gráfico 114) um claro padrão não 

linear, embora seja a variável F22, na amostra total (Gráfico 114), aquela que apresenta um 

padrão linear mais claramente definido. 

Independência ou ausência de autocorrelação 

Para verificar o pressuposto da independência do erro, analisaram-se os gráficos dos 

resíduos pela ordem de recolha das observações (Norusis, 1994). Não se encontrou 

nenhum padrão, o que permite admitir que este pressuposto se verifica. 

Também se analisou o indicador de Durbin-Watson, para verificar se os resíduos 

estariam correlacionados entre si. Os valores obtidos (1.5, 2.184 e 1.451 para as amostras 

participadas, incubadas e total, respectivamente) são suficientemente próximos do ideal 

(dois) para se poder admitir que este pressuposto não foi violado (Norusis, 1994). 
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Normalidade 

O pressuposto da normalidade pode ser analisado através do histograma dos resíduos 

(Gráfico 115, Gráfico 116 e Gráfico 117). 

Gráfico 115 – Histograma da amostra participadas 
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Gráfico 116 – Histograma da amostra incubadas 

 

 

Gráfico 117 – Histograma da amostra total 
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Das três amostras, a total é a que se aproxima mais duma distribuição normal, apesar de 

se alargar mais para a esquerda. 

Outro teste habitualmente feito ao pressuposto da normalidade é a utilização dos 

gráficos com os resíduos observados, num eixo, e os resíduos que seriam de esperar se a 

amostra tivesse uma distribuição normal, no outro (Gráfico 118, Gráfico 119 e Gráfico 

120). 

Gráfico 118 – Normalidade da amostra participadas 
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Gráfico 119 – Normalidade na amostra incubadas 
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Gráfico 120 – Normalidade na amostra total 

 

Também neste teste, a amostra que se aproxima mais duma distribuição normal é a 

amostra total. 

Este é outro pressuposto cuja verificação é duvidosa para os dados disponíveis. A 

amostra que estará mais próxima de ter uma distribuição normal é a amostra total. Para este 

resultado deverá contribuir o facto de as outras duas amostras contarem com um número de 

observações mais reduzido. 

Homocedasticidade, ou Variância Igual 

Este pressuposto pode ser verificado através dos gráficos, a seguir apresentados, dos 

resíduos estandardizados, num eixo, e as variáveis dependentes, no outro, para analisar se a 

sua dispersão aumenta ou diminui com os valores dessas variáveis (Norusis, 1994). 
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Gráfico 121 – Resíduos versus y2, na amostra participadas 
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Gráfico 122 – Resíduos versus y2, na amostra incubadas 
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Gráfico 123 – Resíduos versus y2, na amostra total 

 

O Gráfico 121, o Gráfico 122 e o Gráfico 123 demonstram que a dispersão dos resíduos 

não aumenta com o valor das variáveis dependentes, pelo que o pressuposto não foi posto 

em causa. 

Outra forma de verificar a homocedasticidade consiste em analisar os plots dos resíduos 

studentizados com o valor previsto da variável dependente, normalizado (Pestana e 

Gageiro, 2005), o que se fez com o Gráfico 124, o Gráfico 125 e o Gráfico 126. 
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Gráfico 124 – Homocedasticidade na amostra participadas 
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Gráfico 125 – Homocedasticidade na amostra incubadas 
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Gráfico 126 – Homocedasticidade na amostra total 

 

Da análise do Gráfico 124 a Gráfico 126, conclui-se que os resíduos se distribuem de 

forma aleatória, pelo que se deve assumir a existência de homocedasticidade. 

Pode-se, portanto, admitir que este pressuposto não foi violado. 

Análise da Existência e do Impacte da Multicolinearidade 

A multicolinearidade é um problema que afecta os modelos de análise regressiva 

sempre que existe uma alta correlação entre duas ou mais variáveis explicativas, dado que 

estas vão fornecer informação similar. Assim sendo, a multicolinearidade, quando 

existente num modelo, torna difícil determinar a contribuição de cada uma das variáveis 

explicativas correlacionadas, tornando a estimativa dos coeficientes incorrectas e 

inviabilizando uma correcta percepção da importância relativa das variáveis explicativas 

(Hair et al, 1998). 
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Para avaliar a existência e no grau de multicolinearidade nos modelos, utilizaram-se 

dois indicadores, a tolerância e o VIF (factor de inflação da variância), a seguir 

apresentados. 

Tabela 113 – Análise da multicolinearidade 

 Tolerância VIF 

F21 0,902 1,108 
Regressão com a amostra de participadas 

F12 0,902 1,108 

Regressão com a amostra de incubadas  F21 1 1 

F22 0,947 1,056 
Regressão com a amostra total 

F21 0,947 1,056 

Os valores apresentados não fazer prever a existência de multicolinearidade entre as 

variáveis incluídas nos modelos seleccionados para cada amostra. Note-se que a tolerância 

nunca atinge valores inferiores a 0,9 e o VIF nunca ultrapassa 1,108, quando os valores de 

referência propostos pela literatura (Mendenhal and Sincich, 1996 e Montgomery e Peck, 

1982) são 0,1 como mínimo para a tolerância e 10 como máximo para o VIF. 
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1.1.2.2. Análise Regressiva Utilizando as Variáveis Originais Como 

Explicativas 

Para estas análises, foram usadas como variáveis explicativas x1i (envolvimento das 

capitais de risco na criação e gestão das jovens empresas) e x2i (perfil do empreendedor) e 

x3i (caracterização da oportunidade).  

Para avaliar a linearidade das relações entre as variáveis, foram analisados os gráficos 

dos scattter-plots entre as diferentes variáveis explicativas e dependentes (Gráfico 130 a 

Gráfico 137, a partir da página 418), não tendo daí resultado qualquer indicação dum 

relacionamento não linear entre elas. 

Utilizou-se o método stepwise para estimar os modelos regressivos, o que permitiu 

escolher quantas variáveis explicativas seriam incluídas em cada modelo. 

As tabelas seguintes apresentam esses modelos. 

Tabela 114 – Regressão com variáveis originais, na amostra participadas 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,521(a) 0,272 0,246 0,86859344 0,272 10,438 1 28 0,003

2 ,742(b) 0,551 0,517 0,69471072 0,279 16,771 1 27 0

3 ,787(c) 0,619 0,575 0,65170292 0,069 4,681 1 26 0,04

4 ,841(d) 0,707 0,661 0,58263674 0,088 7,529 1 25 0,011

5 ,871(e) 0,758 0,708 0,54056929 0,051 5,042 1 24 0,034

6 ,893(f) 0,797 0,744 0,50645442 0,038 4,342 1 23 0,048 2,111

b Predictors: (Constant), gerência, estratégia

c Predictors: (Constant), gerência, estratégia, CR / Incub
d Predictors: (Constant), gerência, estratégia, CR / Incub, Zscore(Sector)

e Predictors: (Constant), gerência, estratégia, CR / Incub, Zscore(Sector), locus controlo

g Dependent Variable: y2

f Predictors: (Constant), gerência, estratégia, CR / Incub, Zscore(Sector), locus controlo, Zscore(Fundos)

Model Summary(g)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson

a Predictors: (Constant), gerência
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Tabela 115 – Regressão com variáveis originais, na amostra incubadas 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,599(a) 0,358 0,349 0,80699406 0,358 36,881 1 66 0 2,187

Model Summary(b)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson

a Predictors: (Constant), Plano negócio
b Dependent Variable: y2  

Tabela 116 – Regressão com variáveis originais, na amostra total 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 ,336(a) 0,113 0,105 0,94598226 0,113 14,861 1 117 0

2 ,423(b) 0,179 0,165 0,91383733 0,066 9,376 1 116 0,003

3 ,465(c) 0,216 0,195 0,89699351 0,037 5,397 1 115 0,022 1,457

Model Summary(d)

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson

a Predictors: (Constant), Fundos
b Predictors: (Constant), Fundos, Outras antes
c Predictors: (Constant), Fundos, Outras antes, Banca
d Dependent Variable: y2  

Da análise da amostra de participadas (Tabela 114), conclui-se que a inclusão da sexta 

variável (Fundos) leva a um aumento na variância explicada já relativamente pequena 

(3,85). Nesta amostra vão-se utilizar, como explicativas, seis variáveis. Esta é a amostra 

em que a variância de y2 é explicada numa percentagem superior (74,4%). 

Já com a amostra de incubadas (Tabela 115), só a variável “Plano de negócio” 

demonstrou relevância estatística suficiente para ser incluída no modelo. A variância 

explicada de y2 é substancialmente inferior ao que acontece com a amostra anterior 

(34,9%). 

Na amostra total (Tabela 116), a inclusão da terceira variável (Banca) acrescenta ao 

modelo uma capacidade de explicação equivalente ao que tinha acontecido com a última 

variável aceite na amostra participadas (3,7%). Esta é a amostra onde a variância de y2 é 

menos explicada pelas variáveis independentes (apenas em 19,5%). Serão usadas três 

variáveis explicativas. 
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Tendo escolhido o modelo regressivo a usar em cada análise, passou-se a estudar os 

resultados de cada um. As tabelas seguintes apresentam os coeficientes estimados para 

cada variável explicativa, nos diferentes modelos, bem como as análises de variância e as 

estatísticas fundamentais respectivas a cada um. 

Tabela 117 – Análise regressiva, com as variáveis originais, na amostra participadas 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 23,101 6 3,85 15,01 ,000(f)
Residual 5,899 23 0,256
Total 29 29

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -9,04E-16 0,092 0 1

gerência 0,43 0,101 0,43 4,252 0 0,863 1,159

estratégia -1,252 0,182 -1,252 -6,866 0 0,266 3,759

Serviços -0,704 0,17 -0,704 -4,137 0 0,306 3,271

Sector -0,912 0,242 -0,912 -3,768 0,001 0,151 6,621

locus controlo -0,613 0,235 -0,613 -2,609 0,016 0,16 6,246

Fundos 0,201 0,096 0,201 2,084 0,048 0,955 1,047

6

a Dependent Variable: y2

ANOVA(g)

6

f Predictors: (Constant), gerência, estratégia, Serviços, Sector, locus controlo, Fundos
g Dependent Variable: y2

Coefficients(a)

Model

Unstandardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics
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Tabela 118 – Análise Regressiva, com as variáveis originais, na amostra incubadas 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 24,018 1 24,018 36,88 ,000(a)
Residual 42,982 66 0,651
Total 67 67

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 1,30E-15 0,098 0 1

Plano negócio 0,599 0,099 0,599 6,073 0 1 1

Coefficients(a)
Collinearity 
Statistics

ANOVA(b)

1

a Predictors: (Constant), Plano negócio

b Dependent Variable: y2

1

a Dependent Variable: y2

Sig.t
Unstandardized 

CoefficientsModel

 

 

Tabela 119 – Análise Regressiva, com as variáveis originais, na amostra total 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 25,471 3 8,49 10,55 ,000(c)
Residual 92,529 115 0,805
Total 118 118

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) -6,78E-16 0,082 0 1

Fundos 0,232 0,087 0,232 2,673 0,009 0,905 1,105

Outras antes -0,295 0,086 -0,295 -3,432 0,001 0,924 1,082

Banca -0,197 0,085 -0,197 -2,323 0,022 0,948 1,055

3

a Dependent Variable: Zscore(Desempenho1)

Collinearity 
Statistics

ANOVA(b)

3

c Predictors: (Constant), Fundos, Outras antes, Banca
b Dependent Variable: y2

Coefficients(a)

Sig.Model
Unstandardized 

Coefficients t

 

Na Tabela 120 apresentam-se os modelos derivados das análises regressivas efectuadas. 

A variância explicada de y2 variou entre 19,5% na amostra total e 74,4% na amostra 

participadas. Também neste caso, o modelo com menos capacidade explicativa é 

precisamente aquele que estimado com uma amostra de maior dimensão. 
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Tabela 120 – Modelos derivados da regressão com variáveis originais 

Amostra Modelo R2 ajustado 

Participadas y2 = 0,43 Gerência + 1,252 Estratégia + 0,704 Serviços + 0,912 Sector + 0,613 Locus 
Controlo + 0,201 Fundos 

0,744 

Incubadas y2 = 0,599 Plano Negócio 0,349 

Total y2 = 0,232 Fundos + 0,295 Outras Antes + 0,197 Banca 0,195 

Análise dos Pressupostos das Análises Regressivas 

Também nesta análise se vão avaliar os pressupostos dos modelos utilizados, 

nomeadamente, os quatro fundamentais: 

e) Linearidade; 

f) Independência, ou auto correlação; 

g) Normalidade; 

h) Igual variância, ou homocedasticidade. 

Linearidade 

A linearidade pode ser analisada observando o gráfico com os resíduos estandardizados 

e com os valores previstos para a variável dependente (Norusis, 1994). Estes gráficos são 

apresentados de seguida. 
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Gráfico 127 – Linearidade na amostra participadas 
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Gráfico 128 – Linearidade na amostra incubadas 
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Gráfico 129 – Linearidade na amostra total 

 

Qualquer das três amostras (Gráfico 127, Gráfico 128 e Gráfico 129) não apresenta 

padrões de distribuição que coloquem em causa a existência duma relação linear. 

Outro teste ao pressuposto da linearidade, frequentemente utilizado, consiste em 

analisar os gráficos com os resíduos parciais, entre a variável dependente e cada uma das 

independentes (Hair et al, 1998), apresentados a seguir. 
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Gráfico 130 – Linearidade entre y2 e "estava a trabalhar no sector", na amostra participadas 
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Gráfico 131 – Linearidade entre y2 e "Prestação de Serviços", na amostra participadas 
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Gráfico 132 – Linearidade entre y2 e "Gerência", na amostra participadas 
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Gráfico 133 – Linearidade entre y2 e “Fundos”, na amostra participadas 
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Gráfico 134 – Linearidade entre y2 e "locus controlo", na amostra participadas 
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Gráfico 135 – Linearidade entre y2 e "estratégia", na amostra participadas 

 

Como, no modelo adoptado para a amostra de incubadas, não existe mais do que uma 

variável independente, não foi possível obter gráficos parciais, da variável dependente 

contra cada uma das explicativas. 
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Gráfico 136 – Linearidade entre y2 e "Fundos", na amostra total 
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Gráfico 137 – Linearidade entre y2 e “Banca”, na amostra total 
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Gráfico 138 – Linearidade entre y2 e "Outras Antes", na amostra total 

 

Nenhum das variáveis apresenta (Gráfico 130 a Gráfico 138) um claro padrão não 

linear, pelo que o pressuposto não parece ter sido violado. 

Independência ou ausência de autocorrelação 

Para verificar o pressuposto da independência do erro, analisaram-se os gráficos dos 

resíduos pela ordem de recolha das observações (Norusis, 1994). Não se encontrou 

nenhum padrão, o que permite admitir que este pressuposto se verifica. 

Também se analisou o indicador de Durbin-Watson, para verificar se os resíduos 

estariam correlacionados entre si. Os valores obtidos (2.111, 2.187 e 1.457 para as 

amostras participadas, incubadas e total, respectivamente) são suficientemente próximos 

do ideal (dois) para se poder admitir que este pressuposto não foi violado (Norusis, 1994). 
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Normalidade 

O pressuposto da normalidade pode ser analisado através do histograma dos resíduos 

(Gráfico 139, Gráfico 140 e Gráfico 141). 

Gráfico 139 – Histograma da amostra participadas 
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Gráfico 140 – Histograma da amostra incubadas 
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Gráfico 141 – Histograma da amostra total 

 

Das três amostras utilizadas, a que se aproxima mais duma distribuição normal é a total, 

apesar de alongar mais para a esquerda (Gráfico 139 a Gráfico 141). 

Outro teste habitualmente feito ao pressuposto da normalidade é a utilização dos 

gráficos com os resíduos observados, num eixo, e os resíduos que seriam de esperar se a 

amostra tivesse uma distribuição normal, no outro (Gráfico 142, Gráfico 143 e Gráfico 

144). 
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Gráfico 142 – Normalidade da amostra participadas 
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Gráfico 143 – Normalidade da amostra incubadas 
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Gráfico 144 – Normalidade da amostra total 

 

Também neste teste, a amostra que se aproxima mais duma distribuição normal é a 

amostra total. 

Este é outro pressuposto cuja verificação é duvidosa para os dados disponíveis. A 

amostra que estará mais próxima de ter uma distribuição normal é a amostra total. Para este 

resultado deverá contribuir o facto de as outras duas amostras contarem com um número de 

observações mais reduzido. 

Homocedasticidade, ou Variância Igual 

Este pressuposto pode ser verificado através dos gráficos, a seguir apresentados, dos 

resíduos estandardizados, num eixo, e as variáveis dependentes, no outro, para analisar se a 

sua dispersão aumenta ou diminui com os valores dessas variáveis (Norusis, 1994). 
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Gráfico 145 – Resíduos versus y2, na amostra participadas 
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Gráfico 146 – Resíduos versus y2, na amostra incubadas 
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Gráfico 147 – Resíduos versus y2, na amostra total 

 

O Gráfico 145, o Gráfico 146 e o Gráfico 147 demonstram que a dispersão dos resíduos 

não aumenta com o valor das variáveis dependentes, pelo que o pressuposto não foi posto 

em causa. 

Outra forma de verificar a homocedasticidade consiste em analisar os plots dos resíduos 

studentizados com o valor previsto da variável dependente, normalizado (Pestana e 

Gageiro, 2005), o que pode ser visto nos gráficos seguintes. 
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Gráfico 148 – Resíduos studentizados vs. valores previstos, na amostra participadas 
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Gráfico 149 – Resíduos studentizados vs. valores previstos, na amostra incubadas 
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Gráfico 150 – Resíduos studentizados vs. valores previstos, na amostra total 

 

Da análise do Gráfico 148, do Gráfico 149 e do Gráfico 150, pode-se concluir que os 

resíduos se distribuem de forma aleatória, pelo que se deve assumir a existência de 

homocedasticidade (Pestana e Gageiro, 2005). 

Pode-se, portanto, admitir que este pressuposto não foi violado. 

Análise da Existência e do Impacte da Multicolinearidade 

Para avaliar a existência e no grau de multicolinearidade nos modelos, utilizaram-se 

dois indicadores, a tolerância e o VIF (factor de inflação da variância), a seguir 

apresentados. 
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Tabela 121 – Análise da multicolinearidade, variáveis originais 

Modelo Variável Tolerância VIF 

Gerência 0,863 1,159 

Estratégia 0,266 3,759 

Serviços 0,306 3,271 

Sector 0,151 6,621 

Locus de Controlo 0,160 6,264 

Regressão com a amostra de participadas 

Fundos 0,955 1,047 

Regressão com a amostra de incubadas  Plano Negócio 1 1 

Fundos 0,905 1,105 

Outras Antes 0,924 1,082 Regressão com a amostra total 

Banca 0,948 1,055 

Os valores apresentados não fazem prever a existência de multicolinearidade entre as 

variáveis incluídas nos modelos seleccionados para cada amostra. Note-se que a tolerância 

nunca atinge valores inferiores a 0,151 e o VIF nunca chega a 7, quando os valores de 

referência propostos pela literatura (Mendenhal and Sincich, 1996 e Montgomery e Peck, 

1982) são 0,1 como mínimo para a tolerância e 10 como máximo para o VIF. 
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1.1.2.3. Breve Nota Sobre a Aplicação dos Modelos Regressivos 

Neste ponto interessa retomar o que foi dito em 4.2 e reafirmar que nem todos os 

pressupostos estatísticos foram verificados e que isso deve impelir a um especial cuidado 

com as conclusões retiradas do trabalho empírico aqui desenvolvido. Não deve, no entanto, 

levar a um desprezo ou um abandono dos dados recolhidos e das conclusões que deles é 

possível extrair, numa perspectiva construccionista, como a adoptada.  
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1.1.2.4. Comparação dos Diferentes Modelos de Análise Regressiva 

Para decidir quais os modelos a adoptar comparou-se a capacidade explicativa de cada 

um, mas também os problemas que cada uma apresentou ao nível da verificação dos 

pressupostos. 

A tabela seguinte procura sumariar esta comparação. 

Tabela 122 – Comparação dos Modelos Regressivos 

Linea-
ridade

auto 
correlação

Norma-
lidade

Homoce-
dasticidade

Multi 
colinea-
ridade

Linea-
ridade

auto 
correlação

Norma-
lidade

Homoce-
dasticidade

Multi 
colinea-
ridade

Participa-
das 0,240 + + - + + 0,744 + + - + +
Incuba-
das 0,335 + + - + + 0,349 + + - + +

Total 0,097 + + - + + 0,195 + + - + +

Amostra R2 

Ajust.
R2 

Ajust.

Regressão com Factores Regressão com Variáveis Originais
Pressupostos Pressupostos

 

(A notação utilizada significa que: “+” não se registaram motivos para questionar a verificação dos pressupostos; 

“-“ o pressuposto em causa parece ter sido violado.) 

Da análise da Tabela 122 resulta claro que os modelos da direita apresentam uma 

capacidade de explicar a variância de y2 bastante superior, ao mesmo tempo que a 

verificação dos pressupostos não difere muito entre os dois grupos de modelos. 

Assim sendo, para a verificação das hipóteses desta tese, serão utilizados os modelos 

regressivos com as variáveis originais, que são de novo apresentados a seguir: 

Amostra participadas: 

y2 = 0,43 Gerência + 1,252 Estratégia + 0,704 Serviços + 0,912 Sector + 0,613 Locus Controlo + 0,201 Fundos 

Amostra incubadas: 

y2 = 0,599 Plano Negócio 

Amostra total: 

y2 = 0,232 Fundos + 0,295 Outras Antes + 0,197 Banca 

 

 


