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RESUMO 

Este artigo apresenta a lógica de percepção de sucesso e fracasso em micro e 

pequenas empresas a partir da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E. 

Pretende-se promover o debate acerca da atribuição de causalidade ao sucesso e 

fracasso de empreendimentos hoje utilizados e propor uma nova abordagem através 

de processo lógico, baseado em critérios técnico-operacionais, de modo a identificar 

reações emocionais para que novos empreendedores compreendam os desafios que 

podem advir. Usa-se a lógica não apenas como método confiável, mas também 

operacionalmente eficiente. Esta pesquisa avalia reações emocionais atribuídas por 

especialistas e busca-se aplicar o método em microempreendedores na cidade de 

Paraty-RJ, a fim de verificar a percepção de sucesso ou fracasso. 

 

Palavras chave: Empreendedorismo familiar; Sucesso; Fracasso; Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial EMPE. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This article presents the logic of perception of success and failure in micro and small 

companies as from Paraconsistent Annotated Evidential Logic E. It aims is to promote 

the debate about the attribution of causality to the success and failure of enterprises 

used nowadays and propose a new approach through a logical process based on 

technical-operational criteria, in order to identify emotional reactions so that new 

entrepreneurs can understand the challenges that can arise. Logic is used not only as 

a reliable but also operationally efficient method. This research evaluates emotional 

reactions attributed by specialists and seeks to apply the method in 

microentrepreneurs in the city of Paraty-RJ, in order to verify the perception of success 

or failure. 

 

Keywords: Family entrepreneurship; Success; Failure; Paraconsistente Anotada 

Evidencial EMPE. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tem havido muita discussão sobre o que vem a ser considerado sucesso e 

fracasso em empreendedorismo nos últimos anos. O empreendedor é muitas vezes 

considerado um herói popular para o universo dos negócios. Saber qual a reação 

emocional que ele considera sucesso ou fracasso, através de sondagem de 

especialistas, e posteriormente aplicar em um estudo de caso na cidade de Paraty-RJ 

é o desafio deste trabalho.  

Para tanto, a lógica de percepção de sucesso e fracasso pretende apresentar 

saídas numéricas geradas pelo modelo que sejam facilmente compreendidas pelos 

tomadores de decisão, sendo possível trabalhar com dados contraditórios sobre o 

desempenho de profissionais. 

O modelo é construído através de uma abordagem da Lógica Paraconsistente 

Anotada Evidencial ELógica E), técnica que vêm ganhando espaço e consideração 

nos diversos campos de pesquisa.  

As principais vantagens do emprego da Lógica E derivam do fato de os 

parâmetros de entrada serem estabelecidos pela estrutura do pensamento dos 

avaliadores, consolidando uma lógica coletiva traduzida em termos matemáticos.  

As saídas numéricas geradas pelo modelo são facilmente compreendidas, 

indicando contradições e para completeza, nessas competências que vão auxiliar o 

setor a entender o que representa sucesso e fracasso para o empreendedor, através 

de reações emocionais. 

1.1 Objetivo 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar através de teóricos e entrevistas 

a percepção via emoções que definem sucesso e fracasso para empresas familiares 

de Paraty-RJ. 

  



12 

 

1.2  Aplicação 

A fim de facilitar o entendimento por parte dos especialistas em relação a 

evidência favorável e evidência contrária, desenvolveu-se as tabelas abaixo para 

orientar os valores atribuídos.  

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

Proposição: “Sucesso de MPE deixa alegre” 



Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência favorável 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 
Fonte: autor 

Tabela 2. Orientação de cada valor de grau de evidência contrária 

Proposição: “Sucesso de MPE NÃO deixa alegre” 



Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência contrária 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 
Fonte: autor 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1  A lógica paraconsistente anotada evidencial E 

O inventor da Lógica Paraconsistente é o brasileiro Newton Carneiro Affonso 

da Costa (2011). Isto se deve, principalmente, ao modo independente com que, a 

partir de 1958, desenvolveu ideias que o levaram à construção de diversos sistemas 

de Lógica Paraconsistente, não só em nível proposicional, mas também no nível de 

predicados (com e sem igualdade). 

Uma lógica (ou cálculo) se diz paraconsistente se ela puder ser a lógica 

subjacente de teorias paraconsistentes (inconsistentes, porém não triviais) Abe 

(2011). Portanto, nas teorias paraconsistentes existem fórmulas A tais que, a partir de 

A e A, não decorre qualquer fórmula B, ou seja, sempre existe uma fórmula B de um 

conjunto de todas as sentenças tal que B não é teorema da teoria. A Lógica 

Paraconsistente Anotada permite tratar dados subjetivos do mundo real em dados 

precisos com saídas numéricas Reis (2007). Uma de suas vantagens é realizar a 

tradução da linguagem natural (termos lingüísticos) utilizada nas comunicações 

diárias em expressões matemáticas. Isso é conseguido por meio das propriedades do 

reticulado de anotações. Segundo Da Silva Filho e Abe (2001), vantagens na 

elaboração de sistemas paraconsistentes são: a rapidez com que a construção do 

sistema é realizada em relação aos modelos baseados em Lógica “fuzzy” (comum ou 

booleana) e de tornar desnecessário o desenvolvimento ou conhecimento de um 

modelo matemático. 

Segundo De Carvalho e Abe:  

“Na lógica Eassocia-se a cada proposição p, no sentido comum, um 

par (), representando pelas letras gregas mi ) e lambda (), 

representando da seguinte forma: p(.  e  variam no intervalo fechado real 

[0, 1]. Portanto, o par ( pertence ao produto cartesiano [0, 1] x [0, 1]. 

Intuitivamente,  representa o grau de evidencia favorável expressa em p, e 

 o grau de evidencia contrária (ou grau de descrença) expressa por p. O 

par () é chamado de constante de anotação ou, simplesmente, anotação. 

As proposições atômicas da lógica Esão do tipo p()” (DE CARVALHO, 

2011, p.37-477). 
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De Carvalho e Abe (2011) afirmam que “o conjunto das constantes anotações 

() pode ser representado no sistema de coordenadas cartesianas pelo quadrado 

unitário [0, 1] x [0, 1], chamado de quadrado unitário no plano cartesiano (QUPC)”.  

2.2  Definição de empreendedorismo 

  De acordo com Degen (2009) o significado da palavra empreendedor deriva da 

palavra inglesa entrepreneur, que, por sua voz, deriva da palavra entreprendre, do 

francês antigo, formada pelas palavras entre, derivada do latim inter – que significa 

reciprocidade – e preneur, derivado do latim prehendere – que significa comprador. A 

combinação das duas palavras significa simplesmente intermediário. 

  Dornelas (2012) considera que para existência de empreendedorismo é 

necessário a integração de pessoas dispostas a transformar ideias em oportunidades, 

para com isso criar um negócio. 

 Para Robbins e Decenzo (2014) empreendedorismo é um processo de grupos 

ou indivíduos que desejam aproveitar oportunidades de crescer, enfrentando as 

dificuldades e riscos do empreendimento sempre focados em inovar. 

Schumpeter (1928), apud Filion (1999): “A essência do empreendedorismo está 

na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios 

(...) sempre tem a ver com criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em 

que eles sejam deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas 

combinações”. 

2.3  Perfil empreendedor 

O perfil de um empreendedor é até hoje algo sem uma ideia padrão, diversos 

pensadores têm linhas distintas de pensamentos sobre o que é ser empreendedor. 

Para Chiavenato (2008) o empreendedor é considerado um herói popular para o 

universo dos negócios, fornecendo oportunidade de crescimento para diversas 

famílias.  

Segundo Britto e Wever (2003) existem algumas características fundamentais que 

são:  

- Criatividade e inovação; 

- Habilidade ao aplicar esta criatividade: objetivo; 

- Força de vontade e fé; 
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- Foco na geração de valor. 

Baseado em Filion (1997) a época ou etapa de crescimento da empresa são 

fatores que alteram as características do empreendedor. 

Chiavenato (2008, p. 3) descreve: “o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou 

opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando continuamente”. 

2.4 Definição de empresa familiar 

O termo empresa familiar tem diversos significados e características como para 

Donnelley (1964, p.4): “Uma empresa só é considerada familiar quando está 

perfeitamente identificada com uma família pelo menos há duas gerações e quando 

esta ligação resulta numa influência recíproca”. 

Porém não é uma regra sobre definição por meio de gerações, pois um empresa 

familiar pode ser definida como tal devido outras características não ligadas ao tempo, 

por  Drucker (1998, p.25) : “em toda parte, e em todos os outros países desenvolvidos, 

são controladas e administradas por familiares“. 

O ideal de ter uma empresa familiar na maioria das vezes vem da necessidade ou 

desejo de ter algo próprio, possivelmente por dificuldades enfrentadas durante a 

infância turbulenta e assim com desejo de melhoria, e atingir de alguma forma o 

sucesso de sustentar e se realizar com a própria empresa.  

 “Este cenário de turbulência familiar é o início de um ciclo psicológico. Ele 

causou privação afetiva, que causou um conflito de identidade pessoal, que 

causou fragmentação do eu, que causou a busca de um objeto de cura, que 

causou a empresa como instrumento de cura. No fim desse esquema 

encontramos a empresa como terapia do eu empresarial. A organização que 

ele fundou se torna o meio mais tangível de adquirir a auto-estima que ele 

procura o reconhecimento o seu valor”. (LODI, 1998, p.17). 

2.5  Lei de criação 

A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituída pela 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para estabelecer normas 

gerais sobre o tratamento e favorecimento de Microempresas (ME) e às Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) no âmbito Federal, Estadual e Municipal, nos termos dos artigos 

146, 170 e 179 da Constituição Federal. O Microempreendedor Individual - MEI foi 

regulamentado via modificação na Lei Geral via Lei Complementar 123/2006. 
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Via Lei Geral, foi instituído um regime tributário direcionado para as necessidades 

dos pequenos negócios, com o objetivo de simplificar a existência de microempresas 

e empresas de pequeno porte, por simplificar, eliminar ou reduzir as obrigações 

administrativas e tributárias, previdenciárias e creditícias. 

2.6 MEI (Microempreendedor Individual) 

O MEI se enquadra no Simples Nacional, sendo assim isento de tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), pagando um valor fixo mensal de R$ 

47,85 (comércio ou indústria), R$ 51,85 (prestação de serviços) ou R$ 52,85 

(comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. 

Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. Com 

essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a benefícios 

como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.  

Com algumas regras, como o faturamento máximo anual de R$ 60.000,00 e não 

ter participação em outra empresa como sócio ou titular. E algumas vantagens por 

possuir CNPJ , como abertura de conta bancária, facilidade de crédito e emissão de 

nota fiscal.  

Com o MEI formalizado a empresa automaticamente tem um alvará de 

funcionamento com validade de 180 dias ( 6 meses ) , que acompanha o Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI. 

Porém não isenta de regulamentações e normas exigidas pelo Estado e Município 

para a concessão de um alvará de funcionamento, licença do corpo de bombeiros 

militar e vigilância sanitária. 

A não legalização dos documentos necessários o microempreendedor está 

correndo riscos de multas, apreensões e pode até ter seu empreendimento fechado 

ou registro cancelado. 

2.7  Microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) 

Segundo a secretaria da micro e pequena empresa ( 2014), não existe um critério 

para a definição de microempresas e empresas de pequeno porte, mas existem 

conceitos de classificação em categorias micro, pequena, média e grande porte, e 

mesmo assim não devem ser julgados como absoluto. É necessário estar adaptado 

com os objetivos da política pública. 
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A legislação nacional das Micro e Pequenas Empresas (MPE) são definidas de 

acordo com o artigo (artigo 3º da LC nº 123), referente ao faturamento. 

Microempresa é toda a sociedade empresária, sociedade simples, empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário individual que aufira, 

em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais).  

Empresa de Pequeno Porte é aquela que, em cada ano-calendário, tenha 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 

ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

(SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , 2014, P.15) 

2.8  Motivação para empreender 

Muitas pessoas sonham com ter seu próprio negócio, e diversas são as razões 

para tal. De acordo com Degen (2009) através de entrevistas informais os seguintes 

motivos em ordem de importância foram destaque: 

- Vontade de ganhar dinheiro; 

- Desejo de sair da rotina do emprego; 

- Vontade de determinar seu futuro; 

- Necessidade de provar a si mesmo e aos outros que é capaz; 

- Desejo de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios. 

2.9  Bagagem socioemocional  

É fato, irrevogável, que um dos importantes alicerces constituintes da bagagem 

humana se refere às questões ligadas às condições emocionais. A partir deste ponto 

avaliativo torna-se possível notar diversas ramificações relevantes, entre elas, as que 

envolvem o sucesso e o fracasso. Com base neste parâmetro é válido ressaltar que 

há uma extensa, aprofundada e notável gama de pesquisa que apresenta sucessões 

de ideias, extremamente relevância, para o tema em questão. 

Segundo Heider (em Harvey, Iches e Kidd, 1976) o estudioso Bernard Hernerd  

liderou uma das linhagem de pesquisa mais aprofundada acerca do tema, e foi 

responsável por apresentar causas básicas principais relacionadas aos resultados de 

sucesso ou fracasso obtidos, como: capacidade, esforço, dificuldade da tarefa, e 

acaso (Weiner, Frieze, Reed, Rest e Rosenbaum 1 972). 

Em um estudo realizado por Dela Coleta e Godoy (1983; 1984) foi solicitado que 

1.274 sujeitos -de ambos os sexos- indicassem, a partir de estórias sobre sucesso e 



18 

 

fracasso, a percepção de fatores internos ou externos, estáveis ou instáveis e 

controláveis ou incontroláveis relacionados a oito causas distintas -mencionados por 

Weiner (Weiner, Frieze, Reed, Rest e Rosenbaum 1 972) inicialmente-. Através da 

análise de resultados tornou-se possível notar que há uma ampla diversidade de 

significados atribuídos a diferentes causas (esforço estável e instável, capacidade, 

estado de ânimo, natureza da atividade etc.). Isso deve-se ao fato de que quando 

pessoas diferentes são submetidas a situações iguais há o desencadeamento de 

sensações diferentes (Hastorf, Schneider e Polefka, 1973).  

Dentro do contexto de Atribuição de Causalidade, realidade comum às diferentes 

pessoas que buscam encontrar sentido naquilo que fazem ou sofrem, há duas 

ramificações principais de defesas. Apesar de existir uma vertente de estudiosos, 

inseridos no ramo da Psicologia Social, que alega haver aplicabilidade individualizada 

de causas -variante de acordo com a cultura local, por exemplo-, há uma outra linha 

que defende uma aplicação generalizada, que podem ser utilizadas, de forma 

relevante, tanto nos Estados Unidos, quanto na América Latina (Rodrigues, 1982).  

Rodrigues (1980a, 1980b) efetuou um estudo levando em consideração o modelo 

empregado por Weiner e Kukla (1970), e obteve o resultado de que as pessoas que 

apresentaram melhores resultados foram os menos punidos e os que dispunham de 

mais aptidões para a realização das tarefas. Outro aspecto comum obtido, analisado 

e apresentado por Barroso, Mello e Faria (1978), Rodrigues e Marques (1981), Dias e 

Maluf(1984) está relacionado com o fato de que aparentemente no Brasil, diferente da 

realidade retratada em outros países, o esforço não é tão valorizado quanto a 

capacidade.  

Por intermédio de uma pesquisa (Dela Coleta e Lemos, 1 985) houve o 

levantamento junto a 123 indivíduos com o intuito de atribuir um determinado conjunto 

de causas ao sucesso e fracasso na vida e na escola. Os resultados relacionados ao 

sucesso apresentaram denominações como: sorte, conhecimento, perseverança, 

escolha correta da profissão, esperteza e saúde. Já a vertente do fracasso apresenta 

posições contrárias a essas, com foco na saúde, escolas e professores ruins e 

adaptação ao curso. 

Em uma outra análise (Dela Coleta e Godoy, 1985) utilizando a metodologia 

sugerida por Weiner e Kukla (1970) e considerando as oito causas propostas por 

Weiner (1979) foram entrevistados 160 sujeitos -entre alunos da graduação e 

professores do segundo grau e universitários-. Foi demonstrado, a partir da análise 
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de estórias hipotéticas, que quando o tema em pauta é a valorização e a punição de 

atitudes relacionadas ao fracasso e ao sucesso, os indivíduos tendem a valorizar mais 

o sucesso e punir mais o fracasso quando há uma atribuição deles a fatores internos 

do que a variáveis externas.  

Dela Coleta e Godoy (1983; 1984) demonstrou ter encontrado, por meio de 

diversos estudos referentes à atribuição de causalidade ao sucesso ou fracasso, 

resultados similares àqueles obtidos por Weiner et al. (1978) nos Estados Unidos. A 

partir do relato pessoal de 80 indivíduos que apontaram situações de sucesso e 

fracasso em suas vidas, tal como as sensações desencadeadas por elas, foi possível 

notar que há uma maior associação de causas estáveis com sucesso e causas 

instáveis com o fracasso. Outro ponto relevante é a relação de causa e efeito 

estabelecida pelo sujeito, na qual o sucesso é vinculado à recompensa e o fracasso à 

frustração e ao arrependimento. 

Será explicado mais sobre as emoções investigadas e relacionadas ao sucesso e 

ao fracasso no próximo tópico. 

2.10  Emoções relacionadas ao sucesso e fracasso 

Segundo Chiavenato (2002) as necessidades humanas mais elevadas são as 

necessidades de autor realização, que se encontram no topo da hierarquia da 

pirâmide de Maslow – elas são  as necessidades que levam cada pessoa a tentar 

realizar seu próprio potencial e a se desenvolver como criatura humana ao longo de 

toda a vida. 

Segundo o psicólogo Maslow (1943), a palavra sucesso tem a conotação de 

satisfação pessoal, realização pessoal, fazer aquilo que nos dá prazer. Descobrir o 

verdadeiro significado da vida seria o norte principal para a autoestima e o 

autoconhecimento. As pessoas nascem para ser o máximo de sua capacidade, ou 

seja, fadados ao sucesso – sucesso na família, sucesso no campo profissional, 

sucesso nos relacionamentos afetivos, sucesso em todas as áreas ou naquela área 

específica escolhida. 

Os estudos de Bernard Weiner e seus colaboradores tem demonstrado que os 

indivíduos tendem a explicar os resultados de seus comportamentos com realização 

positiva ou negativa, valendo-se de causas que envolvem, entre outras, três 

dimensões topográficas já identificadas: internalidade x externalidade da causa, 

estabilidade x instabilidade e controlabilidade x incontrolabilidade. 
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Segundo Weiner (1980) as pesquisas ao mesmo tempo demonstraram que essas 

pessoas, para cada causa específica explicativa de uma tarefa de realização, tendem 

a experimentar reações emocionais específicas que, por sua vez, influenciam 

significativamente a percepção de expectativas de comportamentos e resultados 

futuros.  

Algumas emoções segundo Weiner (1980) aparecem quase sempre acopladas às 

consequências positivas, independentemente das causas: alegre, feliz, satisfeito e 

outras às consequências negativas: triste, com raiva, decepcionado. - As emoções 

mais frequentemente citadas como associadas a sucesso ou fracasso são: 

1) Sucesso: alegre, satisfeito, feliz, surpreso, realizado, orgulhoso, aliviado, 

contente, tranquilo, recompensado.  

2) Fracasso: triste, com raiva, decepcionado, frustrado, angustiado, incapaz, 

desanimado, conformado, revoltado, deprimido. 

Essas emoções serão verificadas através da lógica de reações emocionais, 

utilizando a Lógica E, que será demonstrada a seguir.  
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3 METODOLOGIA 

  A metodologia deste trabalho utilizou técnicas e processos de uma maneira 

sistemática para aquisição objetiva de conhecimento no tema proposto. Pesquisa 

aplicada de forma empírica, após revisão teórica, com objetivo exploratório. As fases 

do processo metodológico utilizadas neste trabalho foram as seguintes: 

1) Formulação do problema:  

- qual a reação emocional de sucesso e fracasso para MPE? 

2) Formulação da hipótese: 

- pode haver contradição na percepção de sucesso e fracasso em MPE. 

- é possível medir se MPE está com sinais de fracasso ou sucesso. 

3) Revisão bibliográfica: 

- referencial teórico de empreendedorismo, reação emocional e Lógica E 

4) Coleta de dados: 

- sistemas de especialistas, sendo  que 06 (SEIS) se apresentaram 

voluntariamente e foram divididos em dois grupos:  

- A: 03 (TRÊS) especialistas empreendedores; 

- B: 03 (TRÊS) especialistas em MPE; 

5) Objeto de estudo: 

- MPE de Paraty-RJ 

- observação direta extensiva através de medida de opinião dos especialistas 

envolvidos em dois grupos separados conforme acima descrito. 

Esses especialistas avaliam as reações emocional em sucesso e fracasso de 

MPE e fizeram uma primeira avaliação para entender o processo, após essa primeira 

avaliação foram conduzidas sessões de brainstorm para identificação e discussão das 

competências. Após entendida as competências foi feita a construção da proposição 

lógica. As competências e proposições estão apresentados no quadro a seguir. 

Essas reações emocionais serão verificadas através do método 

paraconsistente de avaliação de desempenho, utilizando a Lógica E, que será 

demonstrada a seguir.  
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Quadro 1: emoções para sucesso e fracasso e suas proposições 

Fonte: autor  

A consulta foi conduzida via entrevista pessoal. 
  

Fator Sub-fator Proposição 

SUCESSO 

S1 Sucesso de MPE deixa ALEGRE. 

S2 Sucesso de MPE deixa SATISFEITO. 

S3 Sucesso de MPE deixa FELIZ. 

S4 Sucesso de MPE deixa SURPRESO. 

S5 Sucesso de MPE deixa REALIZADO. 

S6 Sucesso de MPE deixa  ALIVIADO . 

S7 Sucesso de MPE deixa ORGULHOSO. 

S8 Sucesso de MPE deixa CONTENTE. 

S9 Sucesso de MPE deixa TRANQUILO. 

S10 Sucesso de MPE deixa RECOMPENSADO. 

FRACASSO 

F1 Fracasso de MPE deixa TRISTE. 

F2 Fracasso de MPE deixa com RAIVA. 

F3 Fracasso de MPE deixa DECEPCIONADO. 

F4 Fracasso de MPE deixa FRUSTRADO. 

F5 Fracasso de MPE deixa ANGUSTIADO. 

F6 Fracasso de MPE deixa INCAPAZ. 

F7 Fracasso de MPE deixa DESANIMADO. 

F8 Fracasso de MPE deixa CONFORMADO. 

F9 Fracasso de MPE deixa REVOLTADO. 

F10 Fracasso de MPE deixa DEPRIMIDO. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Os especialistas assinalaram suas evidências conforme será explicado abaixo.  

Em relação aos estágios, deve-se raciocinar que eles são independentes um do outro. 

Assim sendo, os especialistas atribuiram seus graus de evidência favorável () e 

evidência contrária () em cada proposição, conforme tabela 3. 

Tabela 3. Base de dados das evidências dos especialistas 

 
 

 

 Fonte: autor 

  Com a base de dados da tabela 3, pode -se extrair as evidencias dos 

especialistas sobre os fatores de sucesso e fracasso. Eles são demonstrados na 

tabela 4 e 5 com utilização das regras Máx e Mini explicadas na figura 2. 

4.1  Regras de maximização (max) e de minimização(min) 

  O passo seguinte é aplicar a regra de maximização (Máx) e de minimização 

(Mini) às evidências dos especialistas para emoção referente ao sucesso e fracasso. 

Sub-fator Proposição 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5

S1 Sucesso de MPE deixa ALEGRE. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,7 0,3 0.9 0,4 0,9 0,3

S2 Sucesso de MPE deixa SATISFEITO. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,5 0,8 0,6 0,9 0,2

S3 Sucesso de MPE deixa FELIZ. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,1

S4 Sucesso de MPE deixa SURPRESO. 1,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,0 0,9 0,6 0,1 0,5 0,5 0,5

S5 Sucesso de MPE deixa REALIZADO. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,2 1,0 0,1 0,8 0,2

S6 Sucesso de MPE deixa  ALIVIADO . 1,0 0,0 0,7 0,0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,2 1,0 0,1

S7 Sucesso de MPE deixa ORGULHOSO. 1,0 0,0 0,8 1,0 0,9 0,1 0,9 0,8 0,4 1,0 0,9 0,1

S8 Sucesso de MPE deixa CONTENTE. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,7 0,4 0,2 0,9 0,7 0,2

S9 Sucesso de MPE deixa TRANQUILO. 1,0 0,0 0,8 1,0 1,0 0,0 0,3 0,8 0,3 0,8 1,0 0,1

S10 Sucesso de MPE deixa RECOMPENSADO. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0,7 0,4

E3 E4 E5 E6

Especialista MPE Empreendedor MPE

E1 E2

F1 Fracasso de MPE deixa TRISTE. 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,4 0,1 0,9 0,2

F2 Fracasso de MPE deixa com RAIVA. 1,0 0,0 0,2 1,0 0,0 1,0 0,1 0,9 0,2 1,0 1,0 0,3

F3 Fracasso de MPE deixa DECEPCIONADO. 1,0 0,0 1,0 0,0 0,1 0,9 0,3 0,7 0,7 0,2 1,0 0,1

F4 Fracasso de MPE deixa FRUSTRADO. 1,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,3 0,6 1,0 0,5 1,0 0,0

F5 Fracasso de MPE deixa ANGUSTIADO. 1,0 0,0 0,6 0,3 0,2 0,9 0,3 0,8 0,3 0,8 1,0 0,0

F6 Fracasso de MPE deixa INCAPAZ. 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,1 0,9 0,5 0,9 0,3 0,8

F7 Fracasso de MPE deixa DESANIMADO. 1,0 0,0 0,7 0,6 0,0 1,0 0,4 0,6 0,8 0,4 0,8 0,5

F8 Fracasso de MPE deixa CONFORMADO. 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,9 0,4 0,9 0,9 0,3 0,1 0,2

F9 Fracasso de MPE deixa REVOLTADO. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,9 0,1 0,7 0,4 0,1

F10 Fracasso de MPE deixa DEPRIMIDO. 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,2 0,6 0,7 0,3

Empreendedor MPE

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Especialista MPE
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Aplicam-se as regras de maximização da evidência favorável intragrupos, 

sendo o conectivo (Máx) na evidência favorável e o conectivo (Mini) na evidência 

contrária dentro de cada grupo e a regra de minimização da evidência favorável entre 

os grupos, sendo o conectivo (Mini) na evidência favorável e concectivo (Máx) na 

evidência contrária para os resultados obtidos nos três grupos (entre grupos), 

agrupados conforme figura 2, ou seja: 

 

Figura 2. Esquema da aplicação dos operadores MÁX e MÍN. 

Fonte: autor 

4.2  Análise 

Tem-se evidência favorável ou contrária a aceitação de que há sucesso ou 

fracasso, se houver um grau de certeza em módulo igual ou maior que 0,6 no 

baricentro W. Esse nível de exigência pode sofrer alterações. Contudo, neste estudo, 

foi o valor atribuído após discussões com especialistas. 
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O Grau de certeza é definido da seguinte forma: Gcert = 

 

O baricentro W é o que define o grau de sucesso e fracasso, por parte de um 

mercado ou organização. Resumindo, o critério de divisão é o seguinte: 

a) Gcert  0,6  Verdade (V), ou seja, há sucesso; 

b) Gcert  -0,6 Falsidade (F), ou seja, não há sucesso;  

c) -0,6 < Gcert < 0,6  Região entre a Verdade e a Falsidade, ou seja, há dúvida 

sobre sucesso. 

A base de dados foi tratada com os conectivos Máx e Mini e os resultados dos três 

temas podem ser observados na tabela 2. 

 

Tabela 4: Graus de evidência de SUCESSO resultantes da aplicação das regras 

Máx e Mini 

 
Fonte: autor 

Observando-se a base de dados e os graus de evidência favorável e contrária 

resultantes da aplicação das regras de maximização (OR) e minimização (AND) às 

evidências dos especialistas em relação ao SUCESSO, nota-se na tabela 4 que como 

o maior grau de certeza (0,9) o sucesso da MPE deixa: Realizado, Aliviado e 

Tranquilo. Em contrapartida os mesmos especialistas não consideram que o sucesso 

da MPE deixa: Surpreso, com 1,0 de certeza. 

O sucesso para os especialistas está relacionado aos objetivos alcançados, afinal 

os mesmos buscaram via formação acadêmica adquirir conhecimento técnico para 

realizar uma melhor gestão de suas MPEs, buscando executar as atividades de 

10

0,6

Fator Sub-fator 1A 2A 1B 2B 1R 2R Hcert Gcontr Decisão

S1 1,00 0,00 0,90 0,30 0,90 0,30 0,6 0,2 VERDADE

S2 1,00 0,00 0,90 0,20 0,90 0,20 0,7 0,1 VERDADE

S3 1,00 0,00 0,80 0,10 0,80 0,10 0,7 -0,1 VERDADE

S4 1,00 0,00 0,90 0,50 0,90 0,50 0,4 0,4 DÚVIDA

S5 1,00 0,00 1,00 0,10 1,00 0,10 0,9 0,1 VERDADE

S6 1,00 0,00 1,00 0,10 1,00 0,10 0,9 0,1 VERDADE

S7 1,00 0,00 0,90 0,10 0,90 0,10 0,8 0,0 VERDADE

S8 1,00 0,00 0,70 0,20 0,70 0,20 0,5 -0,1 DÚVIDA

S9 1,00 0,00 1,00 0,10 1,00 0,10 0,9 0,1 VERDADE

S10 1,00 0,00 0,70 0,30 0,70 0,30 0,4 0,0 DÚVIDA

0,98 0,30 0,7 0,3 VERDADE

Nível de Exigência >

Conclusões

SUCESSO

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  A

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  B

C ON EC TIV O 

A N D  Grupos A , 

B  e C

indicadores
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maneira mais eficiente, e assim com o sucesso se sentir realizado, aliviado e tranquilo, 

dessa forma ao atingir o sucesso não ficam surpresos. 

 

Tabela 5: Graus de evidência de FRACASSO resultantes da aplicação das regras 
Máx e Mini 

 
Fonte: autor 

Observando-se a base de dados e os graus de evidência favorável e contrária 

resultantes da aplicação das regras de maximização (OR) e minimização (AND) às 

evidências dos especialistas em relação ao FRACASSO, nota-se na tabela 5 que 

como o maior grau de certeza o FRACASSO da MPE deixa: Frustrado e Angustiado 

com grau de certeza de 1,0; decepcionado com grau de certeza de 0,9. Em 

contrapartida os mesmos especialistas não consideram que o fracasso da MPE deixa: 

Incapaz com grau de certeza de -0,3. 

A maneira que os especialistas consideraram o fracasso deixou o entendimento 

de que apesar do fracasso deixar frustrado, angustiado e decepcionado faz parte do 

processo de crescimento, assim não existe o receio do erro, e que errar é parte do 

crescimento e caminho para sucesso. Assim não significa que ao experimentar o 

fracasso não os torna incapaz de continuar tentando. 

4.3 Aplicação de questionário em MPE na cidade de Paraty-RJ 

Foram pesquisadas 6 organizações na cidade de Paraty-RJ, sendo que 3 são 

estabelecimentos comerciais e 3 operam com ofertas de serviços. 

Essas reações emocionais foram verificadas através da lógica, utilizando a 

Lógica E, que será demonstrada a seguir. 
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Quadro 2: emoções para sucesso e fracasso e suas proposições 

Fonte: autor 

Essa fase de análise prospectiva foi feita via entrevista pessoal.  

Os empresários assinalaram suas evidências conforme será explicado abaixo, 

onde atribuiram seus graus de evidência favorável () e evidência contrária () em 

cada proposição, conforme tabela 6. 

Os especialistas assinalaram suas evidências conforme será explicado abaixo.  

Em relação aos estágios, deve-se raciocinar que eles são independentes um do 

outro. Assim sendo, os especialistas atribuiram seus graus de evidência favorável () 

e evidência contrária () em cada proposição, conforme tabela 3. 

 

 

Fator Sub-fator Proposição 

SUCESSO 

S1 Você está ALEGRE com sua MPE. 

S2 Você está SATISFEITO com sua MPE. 

S3 Você está FELIZ com sua MPE. 

S4 Você está SURPRESO com sua MPE. 

S5 Você está REALIZADO com sua MPE. 

S6 Você está ALIVIADO com sua MPE. 

S7 Você está ORGULHOSO com sua MPE. 

S8 Você está CONTENTE com sua MPE. 

S9 Você está TRANQUILO com sua MPE. 

S10 Você está RECOMPENSADO com sua MPE. 

FRACASSO 

F1 Você está TRISTE com sua MPE. 

F2 Você está RAIVA com sua MPE. 

F3 Você está DECEPCIONADO com sua MPE. 

F4 Você está FRUSTRADO com sua MPE. 

F5 Você está ANGUSTIADO com sua MPE. 

F6 Você está INCAPAZ com sua MPE. 

F7 Você está DESANIMADO com sua MPE. 

F8 Você está CONFORMADO com sua MPE. 

F9 Você está REVOLTADO com sua MPE. 

F10 Você está DEPRIMIDO com sua MPE. 
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Tabela 6. Base de dados das evidências das MPEs de Paraty-RJ 

 

 
Fonte: autor 

  Com a base de dados da tabela 6, pode-se extrair as evidências dos 

responsáveis pela MPEs sobre os fatores de sucesso e fracasso. Eles são 

demonstrados nas tabelas 7 e 8 com utilização das regras Máx e Mini explicadas na 

figura 2. 

A base de dados foi tratada com os conectivos Máx e Mini e os resultados dos 

três temas podem ser observados na tabela 2. 

Tabela 7 : Graus de evidência de SUCESSO resultantes da aplicação das regras 

Máx e Mini 

 
Fonte: autor 

Sub-fator Proposição 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5

S1 Você está ALEGRE com sua MPE. 0,9 0,0 0,8 0,2 0,9 0,1 1,0 0,0 0,8 0,1 0,9 0,0

S2 Você está SATISFEITO com sua MPE. 0,8 0,1 0,9 0,2 0,9 0,0 1,0 0,0 0,8 0,1 0,8 0,1

S3 Você está FELIZ com sua MPE. 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,0 0,0 0,8 0,1 0,9 0,1

S4 Você está SURPRESO com sua MPE. 0,7 0,4 0,7 0,3 0,8 0,2 0,3 0,7 0,9 0,2 0,4 0,8

S5 Você está REALIZADO com sua MPE. 0,7 0,1 1,0 0,0 0,9 0,1 1,0 0,0 0,8 0,1 0,9 0,1

S6 Você está ALIVIADO com sua MPE. 0,8 0,2 0,5 0,3 0,9 0,2 0,9 0,0 0,8 0,1 0,7 0,2

S7 Você está ORGULHOSO com sua MPE. 0,8 0,0 0,9 0,1 0,9 0,2 1,0 0,0 0,9 0,1 0,9 0,0

S8 Você está CONTENTE com sua MPE. 1,0 0,0 0,8 0,1 0,9 0,1 1,0 0,0 0,8 0,1 1,0 0,0

S9 Você está TRANQUILO com sua MPE. 1,0 0,0 0,7 0,2 0,8 0,2 0,9 0,3 0,8 0,2 0,8 0,3

S10 Você está RECOMPENSADO com sua MPE. 1,0 0,0 0,8 0,1 0,9 0,0 1,0 0,0 0,8 0,1 1,0 0,1

E3 E4 E5 E6

Microempreendedor Pequena Empresa

E1 E2

F1 Você está TRISTE com sua MPE. 0,0 1,0 0,2 0,8 0,7 0,5 0,2 0,8 0,2 0,8 0,0 1,0

F2 Você está RAIVA com sua MPE. 0,0 1,0 0,3 0,9 0,8 0,4 0,2 0,8 0,3 0,9 0,0 1,0

F3 Você está DECEPCIONADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,4 0,8 0,9 0,3 0,2 0,8 0,4 0,8 0,0 1,0

F4 Você está FRUSTRADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,7 0,0 1,0

F5 Você está ANGUSTIADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,8 0,6 0,6 0,0 1,0

F6 Você está INCAPAZ com sua MPE. 0,0 1,0 0,7 0,5 0,2 0,8 0,2 0,8 0,3 0,7 0,2 0,8

F7 Você está DESANIMADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,8 0,4 0,3 0,9 0,2 0,8 0,3 0,7 0,3 0,9

F8 Você está CONFORMADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,9 0,3 0,4 0,8 0,2 0,8 0,3 0,7 0,4 0,8

F9 Você está REVOLTADO com sua MPE. 0,0 1,0 0,2 0,2 0,5 0,7 0,2 0,8 0,3 0,7 0,5 0,7

F10 Você está DEPRIMIDO com sua MPE. 0,0 1,0 0,3 0,1 0,6 0,6 0,2 0,8 0,3 0,7 0,6 0,6

Microempreendedor Pequena Empresa

E1 E2 E3 E4 E5 E6

10

0,6

Sub-fator Proposição 1A 2A 1B 2B 1R 2R Hcert Gcontr Decisão

S1 Você está ALEGRE com sua MPE. 0,9 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 -0,1 SUCESSO

S2 Você está SATISFEITO com sua MPE. 0,9 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 -0,1 SUCESSO

S3 Você está FELIZ com sua MPE. 0,9 0,1 1,0 0,0 0,9 0,1 0,8 0,0 SUCESSO

S4 Você está SURPRESO com sua MPE. 0,8 0,2 0,9 0,2 0,8 0,2 0,6 0,0 SUCESSO

S5 Você está REALIZADO com sua MPE. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 SUCESSO

S6 Você está ALIVIADO com sua MPE. 0,9 0,2 0,9 0,0 0,9 0,2 0,7 0,1 SUCESSO

S7 Você está ORGULHOSO com sua MPE. 0,9 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 -0,1 SUCESSO

S8 Você está CONTENTE com sua MPE. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 SUCESSO

S9 Você está TRANQUILO com sua MPE. 1,0 0,0 0,9 0,2 0,9 0,2 0,7 0,1 SUCESSO

S10 Você está RECOMPENSADO com sua MPE. 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 SUCESSO

1,02 0,17 0,9 0,2 SUCESSO

Nível de Exigência >

Conclusões

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  A

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  B

C ON EC TIV O 

A N D  Grupos A , 

B  e C

indicadores
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Tabela 8: Graus de evidência de FRACASSO resultantes da aplicação das regras 
Máx e Mini 

 
Fonte: autor 

Levando-se em consideração as tabelas acima, observa-se que os MPEs da 

cidade de Paraty-RJ atribuem sucesso ao seu empreendimento e indicam que o 

sucesso está relacionado com todas as emoções pesquisadas, com segundo maior 

grau de certeza (0,9) ao dizer que as MPEs deixam alegre, satisfeito e orgulhoso como 

emoções do sucesso. 

Observando os dados apresentados pelas MPE’s demonstra que todos os 

pesquisados estão em estado de sucesso, mesmo sem pesquisar nenhum dado 

financeiro, pois o questionário é voltado para entender o sucesso via fatores 

socioemocionais.  

Assim como os especialistas os responsáveis pelas MPE’s indicaram que estar 

realizado é fundamental para ter sucesso, tal como também não sentir incapaz e não 

se conformar, ou seja sempre buscar aquilo que lhe traga satisfação. Assim os MPE’s 

de Paraty afirmam com -0,6 de certeza que não estão tristes com seus 

empreendimentos.  

10

0,6

F1 Você está TRISTE com sua MPE. 0,7 0,5 0,2 0,8 0,2 0,8 -0,6 0,0 FALSO

F2 Você está RAIVA com sua MPE. 0,8 0,4 0,3 0,8 0,3 0,8 -0,5 0,1 FALSO

F3 Você está DECEPCIONADO com sua MPE. 0,9 0,3 0,4 0,8 0,4 0,8 -0,4 0,2 FALSO

F4 Você está FRUSTRADO com sua MPE. 0,5 0,2 0,5 0,7 0,5 0,7 -0,2 0,2 FALSO

F5 Você está ANGUSTIADO com sua MPE. 0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,2 FALSO

F6 Você está INCAPAZ com sua MPE. 0,7 0,5 0,3 0,7 0,3 0,7 -0,4 0,0 FALSO

F7 Você está DESANIMADO com sua MPE. 0,8 0,4 0,3 0,7 0,3 0,7 -0,4 0,0 FALSO

F8 Você está CONFORMADO com sua MPE. 0,9 0,3 0,4 0,7 0,4 0,7 -0,3 0,1 FALSO

F9 Você está REVOLTADO com sua MPE. 0,5 0,2 0,5 0,7 0,5 0,7 -0,2 0,2 FALSO

F10 Você está DEPRIMIDO com sua MPE. 0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,2 FALSO

0,51 0,81 -0,3 0,3 FALSO

Nível de Exigência >

indicadores

Conclusões

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  A

C ON EC TIV O 

OR  Grup o  B

C ON EC TIV O 

A N D  Grupos A , 

B  e C



30 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados nesta pesquisa apresentam contribuições práticas a 

respeito das emoções frente ao sucesso e fracasso de MPEs de Paraty-RJ. 

O estudo teve como objetivo identificar a percepção de sucesso e fracasso via 

emoções e comparar com a opinião de profissionais da área, utilizando como 

ferramenta a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial ELógica E). 

Os resultados obtidos identificaram que no âmbito socioemocional os especialistas 

e as MPEs concordaram que a maioria das emoções que foram definidas como 

percepção do sucesso e fracasso estão corretas.  

Recomenda-se para estudos futuros uma pesquisa com maior número de 

entrevistados para entender em quais situações e motivos os MPEs de Paraty-RJ 

acreditam ter obtido o sucesso ou fracasso, assim entendendo além das emoções 

percebidas como sucesso, mas também as ações tomadas e suas 

consequências.Também seria interessante utilizar da pesquisa para entender sobre 

motivação da criação de uma MPE, os influenciadores para essa decisão e 

colaboradores na abertura, assim possibilitando traçar um perfil mais claro dos 

empreendedores da localidade. 
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7 APÊNDICES  
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APÊNDICE A – E-mail a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

TEXTO DO E-MAIL PARA ENVIAR AOS ESPECIALISTAS  

Pesquisa – TCC em Administração (IFSP-SRQ) 

Prezados Senhores, 

Meu nome é Edvilson da Silva Oliveira Neto e sou aluno do curso de bacharelado em 

administração do IFSP – São Roque. 

Envio este e-mail para solicitar sua colaboração na pesquisa que estamos realizando 

para elaboração de uma lógica de percepção de sucesso e fracasso. 

O objetivo principal da pesquisa é identificar princípios fundamentais sobre o sucesso 

e fracasso. 

Assim, gostaria de contar com a colaboração de V. Sa. como participante da pesquisa, 

pois as suas informações são fundamentais para o resultado do meu estudo. Meu e-

mail é edvs28@gmail.com 

 

Muito obrigado! 

Edvilson Neto  

mailto:edvs28@gmail.com
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APÊNDICE B – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL a reação emocional de SUCESSO 

FORMULÁRIO 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto acredita nessa 

afirmação, para APROVAR, e atribua um grau numérico entre 0 e 1 em uma escala 

de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

 

EXEMPLO 

Proposição: 

“Sucesso de MPE deixa ALEGRE. ” 

Evidência igual a 0,4 (zero quatro) 

Grau Descrição 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

 

Explicação: ao atribuir grau 0,4 você DISCORDA, parcialmente, porque tem dúvida 

pequena em relação a afirmação de que “Sucesso de MPE deixa ALEGRE”. 

  

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência favorável 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 
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APÊNDICE C – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL para reação emocional de SUCESSO 

Proposições  

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Grau Proposição 

 Sucesso de MPE deixa ALEGRE. 

 Sucesso de MPE deixa SATISFEITO. 

 Sucesso de MPE deixa FELIZ. 

 Sucesso de MPE deixa SURPRESO. 

 Sucesso de MPE deixa REALIZADO. 

 Sucesso de MPE deixa ALIVIADO. 

 Sucesso de MPE deixa ORGULHOSO. 

 Sucesso de MPE deixa CONTENTE. 

 Sucesso de MPE deixa TRANQUILO. 

 Sucesso de MPE deixa RECOMPENSADO. 
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APÊNDICE D – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para reação emocional de SUCESSO 

FORMULÁRIO 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto NÃO acredita 

nessa afirmação, para REPROVAR, e atribua um grau numérico entre 0 e 1 em uma 

escala de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência contrária 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 

EXEMPLO 

Proposição: “Sucesso de MPE NÃO deixa ALEGRE. ” 

Evidência igual a 1,0 (hum) 

Grau Descrição 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária. 

 

Explicação: ao atribuir grau 0,7 você CONCORDA, de forma média, porque não tem 

certeza em relação a afirmação de que ““Sucesso de MPE NÃO deixa ALEGRE. ” 
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APÊNDICE E – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para reação emocional de SUCESSO 

Proposições  

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Grau Proposição 

 Sucesso de MPE NÃO deixa ALEGRE. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa SATISFEITO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa FELIZ. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa SURPRESO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa REALIZADO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa ALIVIADO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa ORGULHOSO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa CONTENTE. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa TRANQUILO. 

 Sucesso de MPE NÃO deixa RECOMPENSADO. 
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APÊNDICE F – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL a reação emocional de FRACASSO 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto acredita nessa 

afirmação, para APROVAR, e atribua um grau numérico entre 0 e 1 em uma escala 

de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência favorável 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência favorável 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência favorável 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência favorável 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência favorável 

EXEMPLO 

Proposição: “Fracasso de MPE deixa TRISTE. ” 

Evidência igual a 0,4 (zero quatro) 

Grau Descrição 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência favorável 

 

Explicação: ao atribuir grau 0,4 você DISCORDA, parcialmente, porque tem dúvida 

pequena em relação a afirmação de que “Fracasso de MPE deixa TRISTE.” 
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APÊNDICE G – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

 

EVIDÊNCIA FAVORÁVEL para reação emocional de FRACASSO  

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

 

Grau Proposição 

 Fracasso de MPE deixa TRISTE. 

 Fracasso de MPE deixa com RAIVA. 

 Fracasso de MPE deixa DECEPCIONADO. 

 Fracasso de MPE deixa FRUSTRADO. 

 Fracasso de MPE deixa ANGUSTIADO. 

 Fracasso de MPE deixa INCAPAZ. 

 Fracasso de MPE deixa DESANIMADO. 

 Fracasso de MPE deixa CONFORMADO. 

 Fracasso de MPE deixa REVOLTADO. 

 Fracasso de MPE deixa DEPRIMIDO. 
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APÊNDICE H – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

 

EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para reação emocional de FRACASSO 

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Antes de responder: observe a proposição. Pergunte-se o quanto NÃO acredita 

nessa afirmação, para REPROVAR, e atribua um grau numérico entre 0 e 1 em uma 

escala de 10 (dez) opções, conforme orientação abaixo. 

Tabela 1. Orientação de cada valor de grau de evidência favorável 

Grau Descrição 

1,0 Concordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 

0,9 Concordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,8 Concordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,6 Concordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,5 Dúvida A FAVOR da evidência contrária 

0,4 Discordância pequena A FAVOR da evidência contrária 

0,3 Discordância média A FAVOR da evidência contrária 

0,2 Discordância alta A FAVOR da evidência contrária 

0,1 Discordância elevada A FAVOR da evidência contrária 

0,0 Discordância elevadíssima A FAVOR da evidência contrária 

 

EXEMPLO 

Proposição: “Fracasso de MPE NÃO deixa TRISTE.” 

Evidência igual a 1,0 (hum) 

Grau Descrição 

0,7 Concordância média A FAVOR da evidência contrária. 

 

Explicação: ao atribuir grau 0,7 você CONCORDA, de forma média, porque não tem 

certeza em relação a afirmação de que “Fracasso de MPE NÃO deixa TRISTE.” 
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APÊNDICE I – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

EVIDÊNCIA CONTRÁRIA para reação emocional de FRACASSO 

Proposições  

O presente formulário tem como objetivo colher a opinião de especialistas.  

Grau Proposição 

 Fracasso de MPE NÃO deixa TRISTE. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa com RAIVA. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa DECEPCIONADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa FRUSTRADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa ANGUSTIADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa INCAPAZ. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa DESANIMADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa CONFORMADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa REVOLTADO. 

 Fracasso de MPE NÃO deixa DEPRIMIDO. 

 

  



43 

 

APÊNDICE J – Formulário a ser usado na coleta de dados da pesquisa 

 

COLETA DE INFORMAÇÕES - E-mail 

 

Prezados Senhores, 

 

Meu nome é Edvilson da Silva Oliveira Neto e sou aluno do curso de bacharelado em 

administração do IFSP – São Roque. 

Envio este e-mail para solicitar sua colaboração na pesquisa que estamos realizando 

para elaboração de uma lógica de percepção de sucesso e fracasso. 

O objetivo principal da pesquisa é identificar princípios fundamentais sobre o sucesso 

e fracasso. 

Segue, em anexo, formulário com objetivo de coletar informações. 

Assim, gostaria de contar com a colaboração de V. Sa. como participante da pesquisa, 

pois as suas informações são fundamentais para o resultado do meu estudo. Meu e-

mail é edvs28@gmail.com 

 

 

Muito obrigado! 

Edvilson Neto - aluno 

 

 

 

 

 

  

mailto:edvs28@gmail.com
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QUESTIONÁRIO 

Assinale com um X na coluna que você acredita.  

MPE é micro ou pequena empresa. 

Exemplo:  

-Você está alegre com sua MPE. Caso você concorde com essa afirmação, faça um 

X em concordo. 

-Você está alegre com sua MPE. Caso você duvide dessa afirmação, faça um X em 

dúvida. 

-Você está alegre com sua MPE. Caso você discorde dessa afirmação, faça um X em 

discordo. 

 

Proposição  
Concordo 

(1,0;0,0) 

Talvez 

(0,8;0,2) 

Dúvida 

(0,5;0,5) 

Pouco 

(0,2;0,8) 

Discordo 

(0,0;1,0) 

Você está ALEGRE com sua MPE.      

Você está SATISFEITO com sua MPE.      

Você está FELIZ com sua MPE.      

Você está SURPRESO com sua MPE.      

Você está REALIZADO com sua MPE.      

Você está ALIVIADO com sua MPE.      

Você está ORGULHOSO com sua MPE.      

Você está CONTENTE com sua MPE.      

Você está TRANQUILO com sua MPE.      

Você está RECOMPENSADO com sua MPE.      

Você está TRISTE com sua MPE.      

Você está RAIVA com sua MPE.      

Você está DECEPCIONADO com sua MPE.      

Você está FRUSTRADO com sua MPE.      

Você está ANGUSTIADO com sua MPE.      

Você está INCAPAZ com sua MPE.      

Você está DESANIMADO com sua MPE.      

Você está CONFORMADO com sua MPE.      

Você está REVOLTADO com sua MPE.      

Você está DEPRIMIDO com sua MPE.      


