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III. Resumo
Esta tese estuda a influência de dois instrumentos (o capital de risco e a incubação de
empresas) no empreendedorismo. Mais concretamente, estuda a influência que o recurso a
qualquer destes instrumentos tem na decisão de criar novas empresas e no seu êxito, ou
seja, na sobrevivência das jovens empresas. Para o efeito criou-se uma base de dados de
empresas participadas por empresas de capital de risco e/ou criadas em centros de
incubação de empresas, no território nacional. Isto foi possível graças à colaboração das
capitais de risco e das incubadoras, através dum questionário que lhes foi distribuído.
Nessa altura pediu-se às empresas de capital de risco e aos centros de incubação de
empresas que avaliassem a performance das empresas que introduziram na base de dados e
que tinham sido criadas com o seu apoio. Obteve-se desta forma informação preciosa sobre
a performance das jovens empresas criadas com a participação de empresas de capital de
risco e/ou em centros de incubação de empresas, que serviu no modelo adoptado como
variável dependente. De seguida, distribuiu-se um questionário pelas empresas constantes
na base de dados (as empresas criadas por capitais de risco e/ou incubadas em centros de
incubação de empresas) para obter informação sobre as variáveis independentes. Ou seja,
evitou-se a colinearidade das fontes recolhendo-se a informação sobre variáveis
dependentes duma origem diferente daquela onde se foi buscar a informação sobre a
variável independente. Seguindo a literatura publicada, foram usados essencialmente três
grupos de variáveis independentes que procuravam caracterizar três realidades separadas:
1) o envolvimento da capital de risco ou do centro de incubação no processo de criação e
lançamento da jovem empresa, 2) o perfil do empreendedor e 3) o tipo de oportunidade que
esteve na base do lançamento da jovem empresa. Ou seja, analisou-se se o envolvimento
da capital de risco / centro de incubação tem alguma influência na performance da jovem
empresa, admitindo que esse impacte seja influenciado pelas outras variáveis. Os
resultados confirmaram a maioria das hipóteses formuladas, ou seja, verificou-se que tanto
o recurso ao capital de risco como à incubação de empresas contribuem positivamente para
a decisão de criar uma nova empresa e para a sobrevivência das jovens empresas.
Verificou-se ainda uma relação ténue entre o perfil do empreendedor e o desempenho das
jovens empresas. Já a hipótese de existir uma relação entre o tipo de oportunidade
explorada e o desempenho da jovem empresa não foi confirmada. Este trabalho permitiu
concluir que a aposta numa indústria de capital de risco forte e numa boa rede de
incubadoras de empresas são políticas eficazes para o incremento do empreendedorismo e
para uma mais alta taxa de sobrevivência das jovens empresas.
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IV. Abstract
This work studies the influence of two instruments (venture capital and business
incubation) on entrepreneurship. Specifically, it studies the influence of using the support
of these instruments on the decision to create new firms and on their performance,
therefore, on their survival. To do that, a data base of companies created in Portugal with
the participation of venture capital and/or incubated in a business incubation centre was
created. This was only possible because the Portuguese venture capital companies and
business incubation centres collaborated, by answering a questionnaire they received. It
was then asked to the venture capital companies and to the incubation centres to evaluate
the performance of the companies created with their support that they had introduced in the
database. Precious information about the performance of these young companies was
obtained, and it was use in the adopted model as the dependent variable. After that, another
questionnaire was given to the young companies in the database, to get information about
the independent variables. By doing this, the collinearity of sources was avoided, because
the information about the dependent and the independent variables was collected from
different sources. Following the published literature, three main groups of independent
variables were used: 1) the involvement of the venture capital company or the incubation
centre in the process of creating and launching the young companies, 2) the entrepreneur’s
attributes and 3) the typology of the opportunity that the new company pursued. This was
an attempt to check whether the involvement of the venture capital companies / incubation
centres has any influence on the performance of the young firms, but, simultaneously
allowing for the influence of other variables. The results confirmed most of the hypothesis
previously formulated, so it was confirmed that the support of both venture capital
companies and business incubation centres do contribute positively to the decision to
create a new company and to the survival of these new companies. It also showed a weak
relation between the entrepreneur’s attributes and his company’s performance. There was
no relation between the typology of the opportunity explored and the performance of the
young firm. This work concludes that venture capital and business incubation are suitable
instruments do foster entrepreneurship and to reduce the mortality rate among young
companies.
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V. Palavras-chave
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VI. Glossário
Academic-related
Autarcia
Break-even
Business angels
Capital humano
Colinearidade das
fontes ou variância
do método comum
Downsizings
Empresas dot.com
Equity gap
Management buy-ins
Management buyouts
Micro-empresas
Seed capital
Spin-off
Start-ups
Venda privada
Write-off

Empresas criadas a partir do meio universitário, ou incubadoras que funcionam no meio
universitário.
Economia fechada ao comércio com o exterior.
Ponto morto de vendas, valor que uma empresa tem de facturar para cobrir os custos
fixos e atingir resultados não negativos.
Investidores informais, que contribuem para os projectos de novas empresas com
capital de semente e também com as suas redes sociais.
No capital humano incluem os conhecimentos e as capacidades do empreendedor,
abarcando a sua formação, a sua experiência de trabalho, o aconselhamento dos amigos
e a sua capacidade de imitação, enquanto, por outro lado, definem o capital social como
a sua rede de conhecimentos que lhes permite obter recursos que à partida não têm.
Recolhendo a informação sobre as diferentes variáveis dum modelo na mesma fonte,
existe o risco de se verificar a existência de colinearidade entre elas (Chandler e Lyon,
2001).
Redução significativa e súbita do número de empregados duma empresa, com o
objectivo de reduzir os custos com o pessoal e melhorar os resultados.
Empresas criadas com o objectivo de criar e desenvolver a sua principal actividade na
internet.
Dificuldade encontrada pelos empreendedores para financiarem as suas empresas com
o nível de capitais próprios de que elas necessitariam.
Aquisição duma empresa por uma nova equipa de gestão.
Aquisição duma empresa pela actual equipa de gestão.
Empresas com menos de dez empregados.
Capital de semente, utilizado para investir em projectos de empresas novas, na fase de
criação e desenvolvimento.
Criação duma empresa a partir de outra, ou a partir duma universidade.
Empresas acabadas de criar.
Alienação duma participação duma capital de risco, por negociação particular.
Abatimento duma participação no activo duma capital de risco, com perda total do
investimento.
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BIC
CEE
EFTA
E.U.A.
FMI
G7
IAPMEI
IEFP
IPO
ONGs
OPV
PEDIP
PMEs
PREC
UE

Lista de abreviaturas
Business Incubation Centres
Comunidade Económica Europeia
European Free Trade Association
Estados Unidos da América
Fundo Monetário Internacional
Grupo dos sete países mais industrializados do mundo
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Initial Public Offering
Organizações Não Governamentais
Oferta Pública de Venda
Primeiro programa de apoio às empresas portuguesas, após a entrada na UE, que
disponibilizava apoios ao investimento
Pequenas e Médias Empresas
Período Revolucionário Em Curso
União Europeia
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