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INTUIÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS E 
SUSTENTÁVEIS 

 
 

Compreender a lógica que orienta os processos decisórios dos empreendedores é           
importante para o desenvolvimento das pesquisas em administração de empresas e           
empreendedorismo. Novas ideias e novas descobertas incitam mudanças e         
questionamentos às ementas acadêmicas atuais, constantemente remodelando o nosso         
entendimento sobre o empreendedorismo. 

Outro tema crescente é o empreendedorismo sustentável, pois os empreendedores          
têm um papel importante na sociedade para combater os grandes desafios socioambientais            
do planeta. Este trabalho explorará um dos elementos do processo decisório que ainda é              
pouco compreendido, mas cada vez mais estudado, que é a intuição. A proposta é que ela                
seja estudada no contexto do empreendedorismo sustentável, a fim de suportar e promover             
o desenvolvimento dessa área, e cobrir uma lacuna existente na literatura científica.  

Ao passo que a intuição é muito utilizada nas decisões reais e diárias de              
empreendedores, pouco é ensinado sobre ela no meio acadêmico. Alguns pesquisadores           
tentam entender se a intuição pode ser considerada uma estratégia efetiva nos negócios e              
uma ferramenta legítima no processo decisório. 

Um dos objetivos deste trabalho é estudar o contraste entre os raciocínios lógico e              
intuitivo em casos de negócios orientados à sustentabilidade. Será um estudo empírico que             
almeja compreender o papel dos processos intuitivos nas decisões de empreendedores           
orientados à sustentabilidade. 

Empreendedores serão entrevistados e contarão sobre seus processos decisórios         
profissionais, com por exemplo suas decisões de abrir seus empreendimentos e como            
identificaram a oportunidade de negócio sustentável. Será solicitado que eles descrevam           
com os aspectos intuitivos e analíticos dessas decisões, com o objetivo de entender em que               
grau eles fazem julgamentos intuitivos na atividade empreendedora. 

Com esse trabalho espera-se identificar as habilidades que empreendedores         
orientados à sustentabilidade precisam para ter sucesso nas decisões intuitivas, além de            
melhorar o entendimento de quando eles devem contar com decisões intuitivas ao invés de              
estratégia analiticas complexas no contexto de empreendedorismo sustentável. 


