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RESUMO 
 
 

O momento econômico do país tem demonstrado alta instabilidade, somando ao 

cenário empresarial atual, dinâmico e globalizado, que se define pela alta 

competitividade, gerando a necessidade das empresas desenvolverem 

mecanismos e cultura voltados à inovação, para gerar diferencial que melhora a 

competitividade. A partir da perspectiva de obtenção de uma vantagem 

competitiva, um ponto importante neste processo de exigências do mercado é a 

influência no posicionamento das empresas e a sua intenção estratégica para 

lidar com adversidades. Mas não basta só ter visão, é essencial saber 

transformar a Visão Estratégica em Ação Estratégica, por meio da iniciativa e do 

trabalho das pessoas (PELISSARI 2007). A orientação empreendedora (OE) 

passa a ser um tema de interesse crescente para as organizações e para as 

pesquisas sobre gestão. Percebe em uma organização estratégica, sua OE, 

sendo demonstrada pelo grau em que os líderes estão dispostos a assumir riscos 

para favorecer a mudança, a fim de obter vantagens frente aos concorrentes 

(MILLER, 1983). Este estudo teve como principal objetivo, identificar como 

gerentes atuam como fomentadores da OE, em função das intenções 

estratégicas das organizações, concomitante procurou testar práticas de gestão 

de pessoas com cunho estratégico que estimulam a inovação. Realizou-se 

pesquisa de campo, por meio de entrevistas com gerentes e colaboradores que 

atuam no setor de manufatura. Buscou-se amostra de empresas de tecnologia, 

sendo elas diferenciadas pela sua intenção estratégica para inovar ou não. O 

estudo possibilitou a identificação de um conjunto de condições que, na 

percepção dos colaboradores, o gerente estando orientado ou não pela intenção 

estratégica impacta no grau de OE da organização de forma determinante, 

independente da intenção estratégica para inovar. 

Palavras-chave 

Orientação empreendedora; Gestão de pessoas; Gerentes; Intenção estratégica. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The country economic climate has demonstrated high instability, adding to the 

current business scenario which is dynamic and globalized, that is defined by 

high competitiveness, generating the need for companies to develop 

mechanisms and culture focused on innovation to generate a differential that 

improves competitiveness. From the achievement of a competitive advantage 

perspective, an important point in this market requirements process is the 

influence of the companies’ position and its strategic intent to deal with 

adversities. However, is not enough to have only the vision, it is essential to know 

how to transform the Strategic Vision into Strategic Action, through the people’s 

initiative and work. The entrepreneurial orientation (EO) becomes to be a subject 

of growing interest to organizations and also to research on management. It is 

noticed in a strategic organization, its EO, being demonstrated by the degree that 

the leaders are willing to take risks to promote the change, in order to get ahead 

advantages against competitors. This study aimed to identify how managers act 

as EO developers, depending on the organizations’ strategic intentions, 

concomitantly sought to test practices on people with strategic nature, that 

stimulate innovation. Field researches were conducted through interviews with 

managers and employees that work in the manufacturing sector. Sample of 

technological companies were sought. These companies were differentiated by 

their strategic intent to innovate or not. The study allowed the identification of a 

set of conditions that, in the perception of employees, the manager being driven 

or not by strategic intent, could impact the organization EO degree, in a decisive 

way, regardless of the strategic intent to innovate. 

 

Key words: Entrepreneurial orientation; People management; Managers; 

Strategic intent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário brasileiro destaca-se a queda do PIB que registrou 3,8% em 2015, 

confirmando as expectativas negativas do mercado e a visão de que o País 

atravessa uma das mais longas e profundas recessões de sua história 

(IBRE/FGV 2016). Para FIEMG (2016) na comparação interanual (jan/15) a 

atividade industrial mostrou recuo de 13,8%, com quedas na indústria extrativa 

(-16,8%) e na indústria de transformação (-13,3%). Nos últimos 12 meses, a 

atividade industrial acumulou recuo de 9,0%. Apenas a indústria extrativa 

registrou crescimento nesta base de comparação (1,3%). Na análise por grandes 

categorias econômicas, a produção do setor de bens de capital, em decréscimo 

há 18 meses, assinalou a redução mais acentuada (-27,0%) desde o início da 

série histórica em 2002, influenciada pelo segmento de bens de capital para 

‘equipamentos de transporte’. Bens de consumo e bens intermediários também 

registraram queda na produção nesta base de comparação (-9,9% e -6,0%, 

respectivamente). A baixa confiança dos empresários que, segundo a FGV, 

atingiu 78,0 pontos em fevereiro/16, apenas 3,8 pontos acima do menor nível da 

série histórica (dez/08), atua como vetor negativo para a produção.  

Cenário econômico do país tem demonstrado alta instabilidade, ainda temos o 

mercado empresarial atual, dinâmico e globalizado, que define pela alta 

competitividade, gerando a necessidade das empresas desenvolverem 

mecanismos e cultura voltados à inovação, dedicando com isso, atenção 

redobrada ao processo de transformação em seus bens e serviços, renovando  

estratégias organizacionais, promovendo a eficácia organizacional, 

proporcionando sucesso e gerando diferencial que melhora a competitividade, 

ou seja, uma empresa precisa desenvolver competência distinta no ramo em que 

atua, criando competências e habilidades que a diferencie de seus 

competidores, e se as empresas não estiverem preparadas para atuar em um 

ambiente de contínua mudança, perderão competitividade.  

O incentivo a inovação, devido a sua importância, tem sido adotado como 

medida governamental, amplamente discutida, na busca de ser concreta e viável
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 para criação de novos postos de trabalho. Assim, é comum perceber entidades 

do 1º, 2º e 3º setor como SEBRAE, FINEP, ANPEI, ANPROTEC, IES (públicas 

e privadas) e ENDEAVOR que tem como foco e atuação de apoiar e fomentar 

as iniciativas empreendedoras e inovadoras. 

Por esse viés, essas empresas entendem e trabalham na perspectiva de 

favorecer a estabilização de uma vantagem competitiva que seja real, 

devidamente calculada e coerente com as necessidades da sociedade.  Nesse 

sentido, Christensen (2004) destaca a necessidade contínua de criação, 

desenvolvimento de novas ideias e produtos que atendam a necessidade e os 

anseios do mercado. Assim, a inovação torna-se pedra fundamental, que dará 

sustentabilidade e competitividade.  

A partir da perspectiva de obtenção de uma vantagem competitiva, um ponto 

importante neste processo de exigências do mercado é a influência no 

posicionamento das empresas e a sua intenção estratégica para lidar com 

adversidades.  

Com base nesse cenário pouco otimista exige o desenvolvimento de duas 

habilidades essenciais para os executivos de empresas: a primeira delas é a 

Visão Estratégica, em uma época impactada por transformações radicais, a 

capacidade de antecipar-se é fundamental ao êxito empresarial; a segunda 

habilidade essencial é saber transformar a Visão Estratégica em Ação 

Estratégica, ou seja, realizar e concretizar a visão por meio da iniciativa e do 

trabalho das pessoas (PELISSARI 2007). 

Segundo Bart (2006) as empresas independentes do porte, pequeno ou grande, 

para se tornarem competitivas precisam ser hábeis na articulação da missão, 

buscando se destacar, inovar e conquistar novos mercados. Dessa forma, a 

intenção estratégica pode afetar significativamente o desempenho da 

organização, fazendo com que a mesma aumente sua competitividade.  

De acordo com autores Bignetti e Paiva (2002), Donaldson (2008) elaboração da 

estratégia empresarial considera que as influências para a mudança sejam 

provenientes de 'fora' para 'dentro', ou seja, que as transformações sofridas pelo 

ambiente de uma determinada empresa geram o seu desajustamento e 
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demandam a promoção de alterações na estrutura da organização, de maneira 

a readequá-la às características ambientais. 

Por esse viés, Covin e Slevin (1989), destacam que Intenção Estratégica (IE) 

pode ser definida de forma abrangente, sendo vista de forma geral como a 

orientação de uma empresa competitiva. Assim, associado a essa questão, 

pode-se perceber em uma organização estratégica, sua orientação 

empreendedora (OE), sendo demonstrada pelo grau em que os líderes estão 

dispostos a assumir riscos para favorecer a mudança, o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação, proporcionando a competitividade, fazendo com que a 

mesma seja mais agressiva, a fim de obter vantagens frente os concorrentes 

(MILLER, 1983). 

Neste contexto, surge o conceito de Orientação Empreendedora – OE - 

(MILLER, 1983), que abrange a aprendizagem organizacional, a criatividade e o 

empenho individual (HAYTON, 2005), mas também pode ser considerado como 

conjunto de capacidades organizacionais para inovar, renovar e arriscar 

(ZAHRA, 1995). 

Lumpkin e Dess (1996), enfatizam que a OE está vinculada ao processo 

empreendedor, ou seja, a maneira pela qual estes negócios são tocados, com o 

uso de métodos, práticas e estilos de tomadas de decisões gerenciais 

diferenciadas, ou seja, a vivência de uma verdadeira gestão estratégica. 

Importante ressaltar que estudos empíricos sugerem que uma boa parcela dos 

construtos que compõem a OE está relacionada com as práticas dos líderes 

organizacionais (SADLER-SMITH; EL-KOT; LEAT, 2003, TARABISHY et al., 

2005). 

É dentro desta linha que Fischer (2002, p. 11) atesta que “toda e qualquer 

organização depende, em maior ou menor grau, do desempenho humano para 

o seu sucesso”. Por esse motivo, é importante desenvolver práticas de Gestão 

de Pessoas que propicie aos funcionários a inovação, transformando-os em 

intraempreendedores, ou seja, aqueles sujeitos capazes de transformar seus 

espaços profissionais, com dinamismo, coerência, compromisso e visão, visto 

que esses são os principais atores geradores de inovação no ambiente 

empresarial dinâmico e competitivo. 
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Antoncic (2007) constatou que as empresas que cultivam orientação 

empreendedora são mais propensas a ter um maior crescimento e rentabilidade 

do que as organizações que não trabalham e buscam tais características e 

comportamentos de seus colaboradores.  

Mas importante ressaltar a afirmação de que o processo de mudança é 

consequência das respostas dos tomadores de decisões às mudanças 

ambientais percebidas por eles (ROSSETTO; ROSSETTO, 2005). Autores 

também descreve que na visão voluntarista da implementação de estratégias 

para geração de mudanças organizacionais considera que os administradores 

ou gerentes são os grandes responsáveis pela implementação de estratégias, 

de forma a garantir vantagens competitivas para a organização. 

Nesse sentido, este estudo procura mostrar a importância do alinhamento do 

discurso institucional com o papel da liderança para influenciar ativamente na 

orientação empreendedora para formação de um ambiente propício à inovação 

buscando responder a seguinte questão: 

Qual o papel dos gerentes na relação com seus liderados para orientação 

empreendedora, e como os gestores são percebidos pelos seus liderados? 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

Com base nas considerações até aqui apresentadas este estudo visa descrever 

a dificuldade em traduzir estratégias competitivas baseadas em inovação, em 

dimensões que favoreçam o discurso à uma situação real vivenciada. 

Neste contexto é necessário que as empresas adaptem-se e preparem-se para 

gerar valor, conquistar mercado, novos negócios e garantir vantagens 

competitivas, mas para atingir tais objetivos, faz-se necessário que sejam 

adotadas posições estratégicas em que se relacionem a inovação e a 

proatividade, inibindo ações exclusivamente reativas ou defensivas. 

Nesse sentido, a questão a ser considerada é a de como induzir os funcionários 

para que tenham atitudes ou intenções que corroborem a proatividade e a 

inovação e consequentemente a disposição de assumir riscos. Assim questiona-

se de que forma a existência da intenção de inovar e a atuação do gerente 
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impactam sobre a percepção do colaborador em relação a orientação 

empreendedora.  

 

1.2. Objetivos 

Os objetivos desta pesquisa subdividem-se em geral e específicos, a saber: 

1.2.1. Objetivo Geral 

De acordo com o visto em Vergara (2007), o objetivo geral ou final norteia o 

resultado a ser alcançado e dá resposta ao problema, nesse contexto o objetivo 

geral dessa pesquisa é de identificar se a intenção estratégica que norteia o 

gerente influencia na sua atuação na orientação empreendedora 

1.2.2. Objetivos Específicos  

Como nos diz Vergara (2007), os objetivos intermediários, a seguir 

discriminados, estruturam a execução deste estudo e seus resultados dão 

respostas para atingir o objetivo final: 

A. Identificar se existe alinhamento da intenção e os gerentes na formação 

de uma OE 

B. Identificar se existe coerência entre o discurso do gerente com a sua 

atuação na percepção dos colaboradores na formação de uma OE 

C. Identificar a influência do gerente nas dimensões que favorecem a 

inovação 

 

Com base no objetivo geral e específico, visualizado na figura número 1, 

apresenta-se, nos próximos capítulos, o caminho que será adotado na busca 

para responder as questões, que define o trabalho investigativo. 
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FIGURA 1 - ILUSTRAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

Elaborado pelo autor (2016) 

 

1.3. Delimitação do estudo 

De acordo com o Gil (1999), a delimitação do estudo está vinculada ao 

estabelecimento de limites para a investigação, tendo em vista que nem todos 

os aspectos do estudo podem ser pesquisados simultaneamente. Neste caso, o 

foco deste trabalho restringiu-se à análise das características sobre a Orientação 

Empreendedora (OE) as 3 dimensões adotadas por Miller (1983) nas seguintes 

dimensões: 

 

• Autonomia; 

• Capacidade de inovar; 

• Capacidade de assumir riscos; 
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Aliado a essas dimensões, o estilo de liderança do principal gestor, é a outra 

variável a ser observada com o intuito de analisar se há ou não influência do líder 

no encaminhamento de ações e comportamento empreendedores, que são 

também relevantes na disseminação da OE no contexto da organização. 

Com a intenção de averiguar a atuação da liderança exercida pelo gestor sendo 

um fator determinante na disseminação das práticas da OE. Assim, a tipologia 

desenvolvida por Yukl, Gordon e Taber (2002) será a outra vertente de análise 

do presente estudo, tratando de 3 comportamentos que caracterizam o líder: 

• Comportamento de tarefa: liderança voltada para operacionalização das 

atividades; 

• Comportamento de relacionamento: liderança voltada para coaching e 

desenvolvimento dos colaboradores;  

• Comportamento de mudança: liderança que avalia os diversos 

ambientes que a empresa está inserida e tem foco em planejamento. 

 

1.4. Estrutura do estudo 

Este trabalho divide-se da seguinte maneira: na primeira parte apresenta- se a 

revisão bibliográfica, na qual são abordados os conceitos: Competitividade 

Mercadológica; Orientação Empreendedora; Gestão de Pessoas com Ênfase 

Estratégico e Gerente Líder. Em seguida, expõe-se o método que apresenta o 

tipo de pesquisa e está dividido em 6 (seis) seções: Tipo de Pesquisa, População 

e Amostra, Procedimento de Coleta de Dados e Informações, Tratamento dos 

dados e Procedimentos de análises de dados. Nos capítulos procedentes 

discutem-se os resultados para cada dimensão e apresenta-se a análise de 

conteúdo, expondo modelos estatísticos como: análise fatorial, teste Alfa de 

Cronbach e análise descritiva. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Competitividade Mercadológica 

De acordo com Christensen (2004) o maior desafio para as empresas encontra-

se no fato de se manterem realmente competitivas no mercado.  Sendo que a 

única maneira para se atingir essa competitividade, está embasado na inovação 

e criação de novas ideias. Não obstante apenas identificar as melhores ideias, 

mas principalmente estimular o surgimento de outras, a fim de que tenham 

sempre alternativas que possibilitem flexibilidade de ação e manutenção de 

vantagens no mercado.  

Por sua vez, Andreassi (2005) argumenta que uma empresa só se torna 

competitiva, entre outras razões, se possuir uma força humana criativa e 

inovadora. Assim, segundo Kuratko (2000 apud CHRISTENSEN, 2004), a 

organização chegará a ser competitiva se tiver perfil adaptável, flexível, veloz, 

agressivo, além de postura inovadora. 

2.1.1. Inovação 

A acentuação do dinamismo econômico, a crescente necessidade das 

organizações de se adaptarem às mudanças no ambiente e o tratamento da 

inovação como questão fundamental na estratégia competitiva das empresas, 

tem sido o pano de fundo do mercado.  

Bessant e Tidd (2009) afirmam que para melhorar a competitividade da 

organização é importante inovar, enquanto que Drucker (1999) ressalta que toda 

empresa necessita de uma competência organizacional que passa pela inovação 

independente da área ou segmento em que atue.  

A inovação conduz ao desenvolvimento econômico por meio da substituição de 

tecnologias antigas por tecnologias novas, à qual se dá o nome de “destruição 

criadora”. Nessa lógica, Schumpeter (1934), enfatiza que inovações "radicais" 

produz rupturas mais intensas, enquanto inovações "incrementais" oferecem 

continuidade ao processo de mudança, ou seja, favorecem a busca de soluções 

criativas e não usuais a problemas e necessidades, por meio de novas 

tecnologias ou processos. 
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Por esse viés, a inovação em um novo produto ou serviço pode ser entendida 

como a transformação de uma ideia em um item acabado ou serviço prestado. 

Esse processo é a junção de várias atividades que combinam informações 

obtidas no mercado a respeito dos concorrentes, e perfil do consumidor, com as 

capacidades e possibilidades tecnológicas da empresa. (PINCHOT, 2004). 

Pode-se afirmar com base em Drucker (1985) que a inovação é a ferramenta-

chave dos gestores, o meio pelo qual exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio ou serviço diferente, sendo passível de ser 

apresentada como uma disciplina, de ser ensinada e aprendida, de ser praticada.  

Esse mesmo autor afirma que a inovação pode ser considerada como sendo 

uma função do empreendedorismo por servir como fonte de novas ideias e 

soluções (DRUCKER, 1985, apud ANTONCIC e HISRICH, 2003). 

2.1.2. Intenção Estratégica para Inovar 

Intenção é descrita nos dicionários como aquilo que se pretende fazer, alcançar 

ou realizar, ou seja, um propósito.  A cerca dos propósitos, Oliveira (2009 p. 37 

e 38) afirma:   

“São compromissos a que a empresa se impõe no sentido de 
cumprir a sua missão, através da elaboração do planejamento, 
conhecer a melhor maneira de utilizá-lo para o alcance dos 
objetivos”. 

 

A intenção ou propósito é uma das fases do planejamento estratégico onde 

estabelece a razão de ser da empresa e sua missão, deixando bem claro e 

explícito o motivo de sua existência e as necessidades de quem a empresa quer 

atender com seus produtos ou serviços. 

A intenção estratégica para inovar é o grau que a empresa está disposta a 

assumir de riscos que favoreçam a mudança, o desenvolvimento tecnológico, a 

inovação, bem como, a ousadia na competição, fazendo com que seja agressiva, 

no sentido da obtenção de vantagens competitivas (MILLER, 1983; COVIN e 

SLEVIN, 1989). Assim sendo, influenciando na capacidade de assumir riscos 

que estejam relacionados com as mudanças necessárias para a sobrevivência 

e destaque no mercado, favorecendo o desenvolvimento tecnológico, a inovação 

e a agressividade nos negócios, culminando em vantagens competitivas. 
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Na concepção de Daft (1999), define a administração estratégica como um 

conjunto de decisões e ações usadas para formular e implantar estratégias que 

irão fornecer um ajuste competitivamente superior, entre a organização e o seu 

ambiente para atingir as metas da organização. Através da administração 

estratégica, os executivos definem uma direção global para a organização que é 

a estratégia geral da empresa. Por sua vez, Oliveira (2009, página 53) define 

como: 

 “Estratégia é a ação ou caminho mais adequado a ser 
executado para alcançar, preferencialmente de maneira 
diferenciada, os objetivos, desafios e metas estabelecidos, no 
melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente. É 
importante estabelecer estratégias alternativas para facilitar as 
alterações dos caminhos ou ações de acordo com as 
necessidades. ”. 

 

Momento turbulento do mercado exige dos empresários o desenvolvimento de 

duas habilidades essenciais. A primeira delas é a Visão Estratégica, em uma 

época impactada por transformações radicais, a capacidade de antecipar-se é 

fundamental ao êxito empresarial. As empresas bem-sucedidas sabem muito 

bem como utilizar essa capacidade pró-ativa e antecipatória, muito antes que os 

seus concorrentes tenham condições de fazê-lo. A outra habilidade essencial é 

saber transformar a Visão Estratégica em Ação Estratégica, ou seja, realizar e 

concretizar a visão por meio da iniciativa e do trabalho das pessoas. Para isso, 

as empresas utilizam-se do Planejamento Estratégico, que analisa as ações das 

empresas, procurando dar respaldo positivo ou negativo a essas.  

De acordo com Vasconcelos (2001), as diversas escolas ou perspectivas em 

estratégia podem ser agrupadas e distinguidas a partir da maior ou menor ênfase 

que atribuíram 3 dimensões: 

QUADRO 1 – DIMENSÕES DA ESTRATÉGIA 

Dimensões Ênfase Escolas 

Intencional 

Considera a estratégia como um plano 
deliberado, intencional e racional, o que 
torna possível a inclusão 

Design, 
Planejamento e 
Posicionamento 
Mintzberg et al. 
(1998) 

Inovação 
Caracteriza-se pela busca interativa de 
inovação, criação, descoberta e 
originalidade, como um processo 

Empreendedorismo, 
de Cognição e de 
Aprendizagem 
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emergente que enfoca visão, inovação, 
mudança, insight, coragem e 
aprendizado 

Mintzberg et al. 
(1998) 

Contexto 
social 

A estratégia é considerada como um 
processo de adaptação a fatores 
humanos, sociais e contextuais, com 
foco no processo de adaptação. 
 

Poder, Cultura e 
Ambiente Mintzberg 
et al. (1998) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A formulação das estratégias é definida com base na análise do ambiente e 

precisa ser voltada para o futuro da organização, devendo estar de acordo com 

a missão, visão, negócio e ambiente. São as estratégias que indicarão como 

cada área funcional participará do esforço total para atingir os objetivos, destaca 

Oliveira (2009). 

O conceito de missão pode ser entendido na ótica funcionalista, que tem como 

objetivo estabelecer a base de racionalidade das empresas, o ponto de partida 

para a definição de seu propósito e de seus objetivos (DRUCKER, 1973).  

Nas palavras de Richers (1994, página 55) defende o aspecto simbólico da 

missão como discurso empresarial ao afirmar que ela  

“Não só define as áreas de ação prioritária nas quais devem ser 
aplicados os recursos à disposição, mas formula também uma 
espécie de credo, ou consenso de opinião, de que os esforços 
dirigidos a determinados alvos serão bem-sucedidos”.  

 

Para concluir o pensamento Drucker, (1973). Acrescenta que, um negócio não é 

definido pelo seu nome, estatutos, mas pela sua missão e somente uma clara 

definição da missão tornarão claros e realistas seus objetivos. 

A respeito da importância de definir uma missão Furman (1998), explica que 

equivale a dar à empresa qualidades humanas para um propósito maior. 

Os conceitos de missão e visão são distintos, assim, Oliveira (2009) esclarece 

que a missão se relaciona à maneira pela qual a empresa vai atuar e como serão 

atendidos os sistemas de valores e crenças comuns da organização e às razões 

pelas quais ela existe, enquanto a visão indica um destino satisfatório dos 

proprietários e altos executivos, ou seja, onde a empresa vislumbra chegar no 

futuro. A organização que trabalha de acordo com seu plano estratégico terá 
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certeza que no futuro estará no lugar certo e na hora certa. Um plano estratégico 

oferece uma visão de futuro, independente do porte da organização indicando a 

direção certa. 

 

2.2. Orientação Empreendedora 

A Orientação Empreendedora é uma abordagem estratégica relacionada a 

manifestação do empreendedorismo no ambiente corporativo e sua origem 

deve-se aos estudos de Miller (1983). Para uma época de concorrência cada vez 

mais acirrada, é bem apreciado o conceito de OE definido por Lumpkin e Dess 

(1996), como um conjunto de processos, práticas e atividades de tomada de 

decisão que asseguram a sobrevivência ou continuidade da empresa. 

Orientação esta entendida por vários autores como uma gestão estratégica e 

como sua relação com a Performance Organizacional (PE) (COVIN et al, 2006; 

LUMPKIN e DESS, 1996; OLIVEIRA JUNIOR, 2009). 

Entre tais circunstâncias Wiklund e Shepherd (2005) afirma que OE contribui 

positivamente para a performance de pequenas empresas. Eles afirmam que a 

OE pode prover a habilidade de descobrir novas oportunidades, facilitando a 

diferenciação e a criação de vantagem competitiva. Entre outros autores estudos 

têm relacionado a OE com o bom desempenho da organização, sugerido que a 

OE pode influenciar positivamente a performance de uma organização (MILLER, 

1983; COVIN; SLEVIN, 1991; ZAHRA, 1993; ZAHRA; COVIN, 1995). Para 

concluir seu pensamento Zahra e Covin (1995) apontam para o fato de que 

organizações empreendedoras têm um impacto positivo nas medidas de 

performance financeira. Segundo eles, sugerindo que um comportamento 

empreendedor pode, de fato, contribuir para o progresso da performance 

financeira da organização em longo prazo. 

Em outros termos Covin e Slevin (1989) caracterizar uma organização OE que 

possui uma postura empreendedora. Explica que organizações com postura 

empreendedora são caracterizadas por frequente e extensiva inovação em 

produto e tecnologia, orientação agressiva competitiva, e forte propensão dos 

gerentes a assumir riscos. Segundo os autores, elas apresentam um particular 

padrão de comportamento que perpassa todos os níveis da organização e reflete 
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a filosofia estratégica dos gestores em efetivas práticas de gerenciamento 

(COVIN; SLEVIN, 1991), permeando a visão e as operações da organização 

(COVIN; MILES, 1999). 

Essas características tornam-se relevantes não só para o crescimento da 

empresa, mas também para a sua sobrevivência. A OE da empresa é 

demonstrada pelo grau em que os líderes estão dispostos a assumir riscos para 

favorecer a mudança, o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a competir 

agressivamente, a fim de obter uma vantagem competitiva para sua empresa 

(MILLER, 1983). Miller foi um dos primeiros autores a tratar dessa temática, 

propondo três dimensões para caracterizar e testar o empreendedorismo nas 

organizações: inovatividade, assumir riscos e proatividade. Segundo ele, uma 

organização empreendedora empenha-se nesses aspectos, ao passo que uma 

organização não empreendedora é aquela que inova muito pouco, é altamente 

adversa a riscos, e não age proativamente perante seus competidores, sendo 

apenas imitadora das mudanças do mercado competidor. 

Miller (1983), trocou o componente ‘autonomia’ por ‘pró-atividade’, justificando 

como sendo a “implementação do que for necessário para antecipar e agir sobre 

uma oportunidade empreendedora, com perseverança, adaptabilidade e 

tolerância a riscos”. Estes componentes foram estabelecidos como a base para 

a definição do construto de Orientação Empreendedora, o conjunto de 

processos-chave, práticas e atividades de tomada de decisão que levam as 

organizações a iniciar novos empreendimentos (LUMPKIN e DESS, 1996) 

Grande parte dos estudos sobre a OE tem adotado as 3 dimensões propostas 

por Miller (1983), entre esses estudos destacam os dos seguintes estudiosos 

Covin e Slevin (1989, 1991); Covin e Covin (1990); Guth e Ginsbert (1990); 

Morris, Lewis e Sexton (1994); Zahra e Covin (1995); Wiklund (1998, 1999); 

Messeghem (2003); Richard et al. (2004); Mello et al. (2004); Wiklund e 

Shepherd (2005); Covin, Green e Slevin (2006). Mello e Leão (2005). 

No quadro 02 podemos observar alguns estudos sobre a Orientação 

Empreendedora em organizações e as dimensões adotadas por eles. 
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QUADRO 2 - DIMENSÕES DA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA ADOTADAS EM 

ALGUNS ESTUDOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Podemos perceber na tabela acima que além das três competências 

anteriormente definidas por Miller (1983) e confirmadas pelos estudos 

posteriores, que Lumpkin e Dess (1996) propuseram uma constituição mais 

abrangente das competências que caracterizam os processos empreendedores 

que ocorrem nas organizações, ou sugerem o acréscimo de outras duas. As 

cinco dimensões (ou competências) que compõem o construto Orientação 

Empreendedora. Sendo elas: Autonomia; Capacidade de agir de forma 

inovadora; Capacidade de assumir riscos; Capacidade de agir de forma proativa; 

Competitividade agressiva.  

Os mesmos argumentam, que o construto Orientação Empreendedora deveria 

ser considerado como multidimensional, ou seja, uma organização pode ser 

considerada empreendedora ostentando apenas algumas dessas competências 

e não necessariamente todas. Da mesma forma, o fortalecimento ou 

enfraquecimento da Orientação Empreendedora pode resultar de mudanças em 

todas ou apenas em algumas dessas competências, ou seja, as dimensões da 

Orientação Empreendedora podem variar de forma independente. Essa 

premissa foi testada e comprovada em trabalho posterior dos autores (LUMPKIN 

e DESS,2001). 

Autores/ Dimensões Autonomia

Capacidade 

de assumir 

riscos

Capacidade de 

Agir de Forma 

Proativa

Capacidade 

de inovar

Competitividade 

agressiva

Miller (1983)   X X X

Covin e Slevin (1989, 1991) X X X X

Covin e Covin (1990) X X X

Guth e Ginsberg (1990)   X X X

Morris, Lewis e Sexton (1994) X X X

Zahra e Covin (1995)   X X X

Lumpkin e Dess (1996)     X X X X X

Wiklund (1998, 1999)   X X X

Messeghem (2003)   X X X

Richard et al. (2004)   X X X

Mello et al. (2004)   X X X

Mello e Leão (2005) X X X X X

Wiklund e Shepherd (2005)   X X X

Covin, Green e Slevin (2006) X X X
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Como alguns destes autores admitem que nem todas as empresas possuem 

obrigatoriamente todas as dimensões, restringimos nosso estudo à visão 

originalmente definida e aceita de Miller (1983), que teve maior ênfase de estudo 

pelos autores, sendo as 3 dimensões da OE, ou seja, Aceitação ao risco; 

Autonomia; Capacidade de agir de forma inovadora 

2.2.1. Aceitação ao risco 

A organizações precisam estarem receptivas aos riscos, disposição de 

comprometer recursos significativos para aproveitar oportunidades com alguma 

chance de fracasso. O risco é baseado em anomalias possíveis, probabilidade 

de ocorrência destas anomalias e gravidade de suas consequências, Lumpkin e 

Dess (1996) e Miller (1983). Assim, erros e fracassos na tentativa de gerar uma 

inovação não podem ser punidos severamente como ocorre na maioria das 

empresas. A esse respeito, Pinchot e Pellman (2004) enfatizam a importância de 

desenvolver ações para estimular os funcionários a continuarem tentando coisas 

novas mesmo que errem, esses mesmos, autores defendem a ideia de que deve 

haver tolerância a riscos, erros e falhas. Geralmente, referem-se ao 

desenvolvimento de novas ideias de negócios e oportunidades dentro das 

grandes corporações e estabelecimentos. Lumpkin e Dess (1996) afirmam que 

capacidade de assumir riscos é a inclinação da organização (ou indivíduo) de se 

envolver em projetos que apresentem riscos significativos, bem como a 

preferência por ações mais audaciosas do que cautelosas, no alcance dos seus 

objetivos. Na maioria dos casos, eles descrevem o processo total estabelecido 

pelo qual as empresas atuam de forma inovadora, com capacidade de aceitação 

ao risco e pró-atividade (ZAHRA, 1993; DESS et al, 1999; BOUCHARD, 2001). 

Contudo, este aspecto relacionado com a incerteza do processo de inovação 

requer ainda vontade de aceitação de risco por parte dos membros da empresa, 

e consequentemente tolerância em relação a erros resultantes dessa incerteza 

(HAYTON, 2005). 

2.2.2. Autonomia 

Nas palavras Lumpkin e Dess (1996) autonomia refere-se à independência 

ostentada por um indivíduo ou grupo, no que toca à identificação e adoção de 

uma ideia ou visão e à sua efetiva implementação. Ainda afirmam que é o 
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verdadeiro ato de independência de ação em trazer uma ideia ou uma visão e a 

desenvolverem por completo. 

Por sua vez, como bem afirma Amabile (2002) pode-se entender a autonomia 

como pré-requisito para o exercício da criatividade. Ou seja, é necessário criar 

ambientes que ofereçam liberdade para as pessoas, de forma que explorem 

suas ideias criativas, permitindo-lhes descobrir novas formas de realizar as 

tarefas e atingir objetivos. Liberdade para agir sobre uma oportunidade 

empreendedora, com perseverança, adaptabilidade e tolerância a erros, 

decidindo sobre o uso de recursos, escolhendo as estratégias e ação e obtendo 

apoio e confiança de outros envolvidos Covin e Miles (1999). 

Assim sendo, planos de incentivos e planos de recompensas, sem liberdade para 

os colaboradores inovarem, seriam inúteis. Pinchot e Pellman (2004) destacam 

a autonomia para agir, o fácil acesso aos recursos, a liberdade para trabalhar 

em novos projetos, a compartilhar os riscos, como indicadores imprescindíveis 

para o sucesso organizacional. A falta de autonomia, é um erro crucial para uma 

empresa que deseja ter uma gestão inovadora. 

Autonomia refere-se a implementação do que é necessário antecipar e agir sobre 

uma oportunidade de negócio, com perseverança, adaptabilidade e tolerância a 

erros (MORRIS, ALLEN, SCHINDEHUTTE e ÁVILA, 2006).   

O empresário define metas, torna as decisões sobre alocação de recursos, 

escolha de estratégias de ação e conduz a busca de oportunidades relevantes.  

Proatividade é necessário para obter o apoio e a confiança daqueles que o 

ajudarão a gerir o esforço. Muitos estudos relacionados à orientação empresarial 

referem-se ao trabalho de Covin e Slevin (1988) que reforçam a importância de 

um ambiente organizacional com a flexibilidade nas relações administrativas, a 

informalidade e a capacidade de processamento da informação pode influenciar 

no fato de a orientação da gestão de topo do empreendedor.  No entanto, os 

autores alertam que "uma forte orientação empreendedora é apenas justificada 

quando outros elementos do sistema organizacional fornecem um contexto 

favorável" (COVIN e SLEVIN, 1988, p.229), levando-nos a entender que neste 

contexto de apoio pode se referir a aspectos relacionados a estrutura da 

organização, que poderia abranger práticas de GRH. 
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2.2.3. Inovação 

Lumpkin e Dess (1996) define a tendência da organização de se engajar em e 

apoiar novas ideias, experimentações e processos criativos que podem resultar 

em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos. Os autores 

complementam suas ideias afirmando que a Inovação pode variar no grau de 

intensidade, sendo dois tipos principais: Inovação do produto e a tecnológica. A 

inovação em tecnologia está relacionada ao desenvolvimento do processo e do 

produto, envolvendo engenharia, pesquisa, expertise técnica e até mesmo o 

conhecimento industrial. Por outro lado, a inovação do produto enfatiza o seu 

design, uma pesquisa de mercado, propaganda e promoção. 

A busca de soluções criativas e inusitadas para os problemas e necessidades, 

podendo chegar a novas tecnologias ou processos.  Schumpeter (1934) foi o 

primeiro empresário a associar-se para uma ação inovadora ou criativa. De 

acordo com a sua concepção, o papel do empresário não se limita à criação de 

novas empresas, mas também para a criação de novos processos de produção, 

a abertura de novos mercados, a busca de alternativas de materiais e à 

promoção de mudanças estruturais na organização. 

 

2.3. Gestão de Pessoas com Ênfase Estratégica 

A gestão de pessoas, mais comumente chamada de Gestão de Recursos 

Humanos, é relevante para as organizações porque, além de tratar do 

relacionamento com os funcionários, está associada a resultados e a vantagens 

competitivas (HUSELID, 1995; PAAUWE e BOSELIE, 2005; ALLEN e WRIGHT, 

2007). 

Já para Fischer (1998) o termo Gestão de Pessoas também não significa 

simplesmente a tentativa de encontrar um substituto renovador para a 

desgastada noção de Administração de Recursos Humanos. Seu uso, também 

bastante comum hoje nas organizações, procura ressaltar o caráter da ação: ‘a 

gestão’ e seu foco de atenção: ‘as pessoas’. 

Nesse momento é importante também ressaltar que sucesso e o insucesso das 

transformações que vêm se processando nas organizações têm íntima relação 

com as práticas de gestão de pessoas como afirmam diversos autores 
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(BRANCO, 1995; CONNER, 1995; CHIAVENATO 2005; DRUCKER, 1996, 

GARFILD, 1993; MOTTA, 2000),  

De acordo com Gil (1999), o RH é o ramo especializado da ciência da 

Administração que envolve todas as ações que tem como objetivo a interação 

do trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade, 

se refere às práticas e políticas empregadas por uma organização para o 

gerenciamento eficaz das pessoas no ambiente de trabalho. A característica 

atual de acirrada competitividade no mundo dos negócios requer das empresas 

práticas de RH, que responde pelo gerenciamento daqueles que representam a 

vantagem competitiva: o capital humano. Afirmação de Pfeffer (1994) 

complementa que a maneira de uma empresa gerenciar seus funcionários 

passou a ser considerado um elemento crítico da vantagem competitiva 

sustentável. 

Em outros termos, variáveis essas desenvolvidas pelas práticas de Gestão de 

Pessoas que envolve todas as ações, tem como objetivo a interação do 

trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade, 

empregadas por uma organização para o gerenciamento eficaz das pessoas no 

ambiente de trabalho, Gil (1999). 

O estudo da gestão de pessoas se apoia em conceitos teóricos de área da 

gestão estratégica com foco em estabelecer vantagem competitiva (BIANCHI 

2013), São teorias de outras áreas usadas por Wright e McMahan (1992). São 

elas: Teoria dos Recursos da Firma e a Perspectiva Comportamental. 

QUADRO 3 - ESTUDOS QUE PRIORIZAM AS POLÍTICAS E PRÁTICAS COM ÊNFASE NO 

CAPITAL HUMANO. 

Base Teórica Implicação para Gestão de Pessoas 

Teoria dos Recursos da 

Firma 

com a perspectiva de que as pessoas são fonte de vantagem 
competitiva, a gestão de pessoas passa a ter um papel 
importante. Seu exercício pode ser muito positivo para as 
pessoas com a possibilidade de aprendizados e desafios, 
mas, por outro lado, pode reforçar um trabalho estressante e 
tenso, priorizando somente o atingimento do resultado 
organizacional. 

Perspectiva Comportamental 

a ênfase na gestão estratégica de pessoas traz uma 
preocupação com o alinhamento entre as partes. Este é um 
fato positivo, que determina possibilidades de 
desenvolvimento e desafios, uma vez que as pessoas são 
percebidas como elementos fundamentais na dinâmica 
organizacional. 



 
 

37 
 

Fonte: adaptado de: BIANCHI, E. M. P. G. (2013). Sentido do trabalho: uma demanda dos 
profissionais e um desafio para as organizações. Tese (Doutorado em Administração) - 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
55 págs. 

A Teoria dos Recursos da Firma utiliza como foco central o conceito de vantagem 

competitiva, uma forma de diferenciação de organizações diante da 

concorrência. Isso significa a existência de recursos de valor únicos, difíceis de 

serem imitados e não substituíveis em uma organização. Esses recursos estão 

diretamente ligados à implementação das estratégias da organização. Ao 

abordar Gestão de Pessoas sob esta teoria, foca-se nas pessoas como fonte de 

vantagem competitiva. Isso significa que tanto elas são recursos viabilizadores 

como podem ser recursos limitadores da implementação da estratégia 

organizacional, quando priorizado somente o atingimento do resultado pode 

reforçar um trabalho estressante e tenso (BIANCHI, 2008).  

Nesse ponto é importante ressaltar argumentação dos autores Wielemaker e 

Flint (2005) que quando as pessoas são consideradas recursos diferenciadores, 

o processo de gestão de pessoas ganha um cunho estratégico. Até então, a 

gestão de pessoas poderia ser vista segundo a escola de posicionamento de 

Mintzberg et al (1998) como um processo de suporte a outras atividades 

operacionais de uma organização. 

Finalmente, a Perspectiva Comportamental se preocupa especificamente com 

como a estratégia do negócio, está relacionada à estratégia de Gestão de 

Pessoas. Esta abordagem assume o alinhamento e uma complementação 

mútua entre estratégia organizacional e a estratégia de Gestão de Pessoas. De 

acordo Bianchi (2008) a ênfase na gestão estratégica de pessoas traz uma 

preocupação com o alinhamento entre as partes. Este é um fato positivo, que 

determina possibilidades de desenvolvimento e desafios, uma vez que as 

pessoas são percebidas como elementos fundamentais na dinâmica 

organizacional. 

Seria, então, constituído o que se conhece por Gestão Estratégica de Pessoas. 
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2.3.1. Contributos que conceitualmente caracterizam a gestão estratégica 

de pessoas para inovação 

Segundo Hayton (2003) no seu trabalho empírico investigou a ligação entre 

gestão do capital humano, e outras práticas contemporâneas de GRH e a 

capacidade para as PMEs serem empreendedoras. Autor ainda distingue 

práticas de GRH tradicionais e práticas discricionárias. Os resultados do estudo 

a noventa e nove PMEs comprovam que as segundas práticas que são aquelas 

praticadas com liberdade, encorajam o compromisso do trabalhador, 

cooperação, partilha de conhecimento e atividades voluntárias fora do quadro de 

atribuições do funcionário. Em oposição, as práticas de GRH tradicionais focam-

se essencialmente na definição do trabalho. Neste estudo, Hayton (2003) 

demonstra que as segundas práticas promovem a OE, sendo esta relação mais 

forte em empresas que operam em áreas ligadas às altas tecnologias. 

De acordo com a literatura (HAYTON, 2005) refere que as políticas/práticas de 

GRH são um importante passo para o sucesso organizacional, o que justifica 

que cada vez mais as empresas tenham necessidade de concentrarem os seus 

esforços quer no desenvolvimento das melhores práticas de GRH.  

Ao analisar as práticas de gestão de pessoas com cunho estratégico para o 

alcance de objetivos organizacionais, aparecem algumas dimensões que 

estimulam a inovação, o qual o pesquisador procura testar para fazer essa 

análise. 

No que concerne às práticas de gestão de pessoas para inovar (GEPI), sendo 

elas formais ou não, empregadas por uma organização para o gerenciamento 

eficaz das pessoas no ambiente de trabalho, o estudo está dirigido para as 

práticas que os autores consultados evidenciaram como necessárias para 

propiciar a inovação, de forma a possibilitar as organizações a se manterem 

competitivas por meio das pessoas. 

Essas práticas são: Apoio da diretoria; Compensação / Recompensa; 

Comunicações; Critério de tempo; Disponibilidade de recursos; Trabalho em 

equipe. 
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2.3.1.1. Apoio da diretoria 

Este talvez seja o grupo de indicadores mais importante para uma empresa ter 

uma gestão de pessoas inovadora. Sem incentivos, dificilmente as pessoas vão 

agir. Um plano de incentivos ao compartilhamento de ideias entre os funcionários 

e a organização. Representa a determinação por parte da alta administração 

para promover iniciativas empreendedoras entre seus empregados.  Esse 

suporte pode incluir pessoal de patrocínio de projetos específicos iniciados por 

funcionários no nível operacional (MARVEL, GRIFFIN, HEBDA e VOJAK, 2007) 

ou a designação de projetos desafiadores e atividades em que: O valor é 

facilmente percebido pelos clientes, ferramentas de alto nível e tecnologia são 

utilizados; mantenha intraempreendedores perto de pessoal altamente capazes 

para promover oportunidades de desenvolvimento pessoal (CARLAND e 

CARLAND, 2007). Nas empresas com estruturas planas, com poucos níveis 

hierárquicos, com a gestão de topo mais próxima do nível operacional, assim, 

agiliza processos de decisão e facilita o desenvolvimento de ideias inovadoras e 

propostas (CARLAND e CARLAND, 2007). Suporte gerencial para a resolução 

de problemas e resolução de conflitos foi apontado como positiva correlação com 

o comportamento empreendedor corporativo (ALPKAN et al, 2010). A presença 

de suporte organizacional aspecto importante para as atividades 

empreendedoras, Hayton (2005) considera que o suporte organizacional prende-

se com uma relação de troca entre o indivíduo e a empresa. Quando a entidade 

empregadora faz investimentos nos seus colaboradores, ao nível da formação, 

e reconhece os seus contributos, existe um apoio por parte da empresa, sendo 

que a relação de troca entre os colaboradores e a empresa sai reforçada 

(HAYTON, 2005). Como resultado, os empregados estão mais motivados a 

exibirem comportamentos que vão para além das suas competências habituais 

e que servem os interesses da empresa 

2.3.1.2. Compensação / Recompensa 

Obviamente, de nada adiantaria se promover todos os incentivos citados 

anteriormente, se após as pessoas gerarem inovações, não receberem nenhum 

tipo de recompensa. Isso às desestimularia a continuarem inovando. Portanto, 

as mínimas inovações, melhorias, devem ser recompensadas de alguma forma, 

seja financeira, psicológica ou socialmente. Pinchot e Pellman (2004) propõem 
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também que as pessoas permaneçam trabalhando em seus novos projetos 

mesmo depois que os mesmos forem implantados. 

Os funcionários dão à empresa uma boa parte de suas horas de vigília para 

atender os objetivos da empresa, em troca de um salário que consideram justo 

e imparcial.  (LEVERING, 1997). Em muitas empresas, participação nos lucros 

são oferecidos aos empregados, a fim de mostrar que a empresa de sucesso 

compartilha com aqueles que considera importante para atingir bons resultados 

(LEVERING, 1997), as empresas acreditam que o crescimento tem muito a ver 

com os esforços das pessoas no trabalho, razão pela qual os trabalhadores 

internos têm preferência nas oportunidades de promoção (LEVERING, 1997). O 

reconhecimento é uma ação que antecede à recompensa por uma atitude 

realizadora (BARROS E PRATES, 1997). Essa recompensa pode vir por meio 

de diversas modalidades: viagens, promoções, remuneração e prêmios. 

2.3.1.3. Comunicações 

No grupo “Comunicação” devem ser abordados os indicadores referentes à visão 

da empresa, ao planejamento estratégico, aos objetivos, às metas, ao foco no 

cliente, às decisões, aos programas de incentivo, enfim, como tudo isso é 

realmente divulgado, comunicado, disseminado entre os funcionários da 

organização. 

Uma comunicação clara e transparente, com mensagens pertinentes, que são 

divulgadas no momento certo, ajuda a integrar os esforços em torno de objetivos 

comuns. (CODA e BERGAMINI, 1997). A comunicação organizacional pode ser 

formal ou informal, mas aberto a todos os níveis, de tal forma que qualquer tipo 

de problema pode ser levantado, por qualquer colaborador, de qualquer nível e 

área da organização. Qualidade de comunicação e quantidade pode ser 

essencial para a iniciação da gestão de pessoas para inovação e a 

implementação bem-sucedida (ZAHRA, 1991), enquanto que a comunicação 

aberta (como um meio de partilha de informação e capacitação) pode ser 

considerado um elemento crítico de inovação (PINCHOT, 1989) 

2.3.1.4. Critério de tempo 

Segundo Pinchot e Pellman (2004), as inovações geradas pelos funcionários 

devem ser constantemente monitoradas e controladas, realimentam a 

comunicação e o processo decisório, dando continuidade e sustentabilidade à 
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cultura intraempreendedora, para que possam ser avaliadas e a partir daí as 

pessoas possam ser devidamente recompensadas.  

Além de uma demanda de jornada de trabalho compatível com a capacidade 

humana (WALTON, 1973), a prática de tempo flexível também ajusta os 

funcionários trabalham que com as suas necessidades (LEVERING,1997). 

Entrega de tempo livre incentiva os funcionários a assumir riscos para colocar 

suas novas ideias em prática pelo imaginar, observar, experimentar e 

desenvolver novas rotinas (ALPKAN et al, 2010). Isso significa avaliar as cargas 

de trabalho para garantir que indivíduos e grupos têm o tempo necessário para 

buscar inovações e que seus trabalhos são estruturados de maneira a apoiar os 

esforços para alcançar a curto e longo prazo metas organizacionais (IRLANDA 

et al, 2006). 

2.3.1.5. Disponibilidade de recursos 

A disponibilidade de um tipo de recurso que irá ajudar os funcionários a trabalhar 

em suas ideias bem como: espaço, estrutura, equipamentos, orçamento e tempo 

(MARVEL, GRIFFIN, HEBDA e VOJAK, 2007). Para agir de forma 

empreendedora, os funcionários precisam perceber recursos como acesso para 

atividades empreendedoras (PINCHOT, 1989; COVIN E SLEVIN, 1991) 

2.3.1.6. Trabalho em equipe 

Senso de comunidade, cooperação total entre todos, formação de equipes 

multifuncionais para realizar os vários projetos, tudo isto é fundamental para que 

colaboradores sejam motivados nas organizações. As equipes multifuncionais, 

na visão de Hartman, Reis e Kovaleski (2004) são fatores fundamentais para o 

compartilhamento do conhecimento na organização e para manter o 

comprometimento das pessoas com a inovação. Em empresas onde predomina 

o senso de equipe, a cooperação, o sistema ganha-ganha, enfim, uma 

verdadeira comunidade interna, favorece também o surgimento dos verdadeiros 

líderes da mudança (Real Change Leaders – RCL´s), que segundo Hartman et 

al (2005) são pessoas estimuladas a gerarem inovações dentro das empresas. 
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2.4. Gerente/Líder 

Conforme Burgelman (1983) em seu trabalho afirma que no contexto estratégico 

o gerente desempenha o papel de conectar as estratégias de novos negócios às 

iniciativas intra-empreendedoras, dando a seus empregados a liberdade para 

questionar regras e desafiar o status quo para implantar uma boa ideia e ainda 

ressalta o seu papel para impulsionar a inovação, maximizar a aplicação de 

recursos para criar valor, incentivar a transformar ideias e protótipos em 

realidade lucrativa. Para Senge (1990 p. 35): 

 “[...] nas organizações que aprendem, os líderes são 
projetistas, regentes e professores. Eles são 
responsáveis por construir organizações onde as 
pessoas expandem continuamente sua capacidade de 
entender complexidades, esclarecer visões e 
aperfeiçoar modelos mentais compartilhados – ou seja, 
eles são responsáveis pela aprendizagem”.  

 

Conforme afirma Mintzberg (1973), que os gerentes são agentes principais na 

complexa relação entre produtos/serviços e pessoas, ampliou-se desde então, 

indo além das funções administrativas de planejar, organizar, comandar, 

coordenar e controlar. Portanto, seguindo a linha de raciocínio proposta por 

Mintzberg (2003), pode-se perceber que o papel ideal a ser desempenhado por 

um gerente que busca uma performance de alto nível deve desenvolver 

fortemente a habilidade da liderança em diferentes campos de atuação. Para 

Bianchi (2013) em seu estudo trata a liderança como uma variável mediadora 

importante quando se fala no alinhamento entre indivíduo e organização, seja 

esta relação percebida e executada em qualquer nível da organização. O 

alinhamento é mediado pelas políticas e práticas de gestão que uma organização 

decide implementar. A liderança de acordo com Perren (2000) está mais 

associada à comunicação e habilidade sociais, confiabilidade, habilidade para 

motivar, honestidade e integridade, confiança inspiradora, inteligência e 

habilidade cognitiva, conhecimento do negócio, real interesse nos outros e 

orientação para equipe. 

2.4.1. Características comportamentais do líder que favorecem a 

orientação empreendedora 
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Organizações com forte tendência à adoção da inovação como caminho 

estratégico, que promovem mudanças constantes, como lançar novos produtos, 

reduzir o quadro de funcionários e mudar a sede da empresa, requerem um tipo 

de liderança específico. Estes gerentes aprendem a adotar processos decisórios 

menos repetitivos e automáticos em favor de modelos decisórios não 

programados, que requerem capacidade de julgamento, intuição e criatividade, 

além da emoção (SIMON, 1997). As lideranças nas organizações desempenham 

papel relevante na formação desta cultura orientada ao comportamento 

empreendedor dos funcionários, que o papel dos gerentes impacta no grau de 

OE da organização de forma determinante, tanto na divulgação quanto na 

implantação das estratégias que nortearão o comportamento e 

comprometimento dos colaboradores com a inovação (HASHIMOTO; BELÊ, 

2014). A liderança de acordo com Perren (2000) está associada à comunicação 

e habilidade sociais, confiabilidade, habilidade para motivar, honestidade e 

integridade, confiança inspiradora, inteligência e habilidade cognitiva, 

conhecimento do negócio, real interesse nos outros e orientação para equipe. 

Hashimoto e Nassif (2014) ressaltam que algumas políticas de recursos 

humanos podem induzir empregados a assumir o comportamento empreendedor 

em suas tarefas de trabalho, mas ainda não é claro a razão de alguns 

empregados exercerem o comportamento empreendedor e outros não, por isso 

que parte desse comportamento autônomo é induzido pelas atitudes da 

liderança. 

Nesse ponto é importante ressaltar o ator principal deste trabalho, o “líder”, para 

desenvolver a orientação empreendedora e induzir o comportamento dos 

funcionários para práticas do empreendedorismo, os líderes necessitam cultivar 

bons relacionamentos com seus grupos de trabalho para estimular geração de 

ideias e a identificação de oportunidades, assim como desenvolver a autonomia 

para enfrentar a cúpula estratégica em situações em que os liderados 

apresentarem resultados negativos por se aventurarem em ambientes incertos 

ou de risco, assim as práticas efetivas de liderança são positivamente 

relacionadas para construção da Orientação Empreendedora (HASHIMOTO, 

2010) Autores como Covin e Slevin (1991) e Lumpkin e Dess (1996), também 

argumentam sobre a importância do líder na manifestação do 
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empreendedorismo no nível organizacional, sugerindo que a Orientação 

Empreendedora é passível de ser gerenciada sendo influenciada de forma 

relevante pelas práticas de tomada de decisão e pela filosofia transmitida pelos 

indivíduos em cargos de gestão. Hashimoto e Bêle (2014) afirmam que a 

liderança pode exercer influência sobre a autoconfiança do funcionário e sua 

autonomia para adotar atitudes de natureza empreendedora.   

Para efeito deste estudo, cujo intuito é o de analisar se o comportamento de 

liderança do gestor das empresas pesquisadas, contribui na disseminação das 

dimensões da OE e as práticas Gestão de Pessoas que propiciam a inovação, 

foi escolhida a abordagem de Yukl, Gordon e Taber (2002), que sugerem uma 

taxonomia hierárquica. Essa taxonomia reflete a consolidação de três categorias, 

duas das quais são abordadas desde os primeiros estudos de liderança, como a 

abordagem comportamental (relacionamento e tarefa) e comportamentos de 

relacionamento, e uma terceira, que aborda aspectos relacionados com o 

ambiente externo (mudança), conforme apresentado no Quadro 04. 

QUADRO 4 - TAXONOMIA HIERÁRQUICA DE COMPORTAMENTO DE LIDERANÇA 

Comportamentos Orientados 
por Tarefa 

Comportamentos Orientados 
para Relacionamento 

Comportamentos 
Orientados para Mudança 

- Planeja atividades de curto 
prazo 
- Explicita os objetivos das 
tarefas e as expectativas 
sobre cada papel 
- Monitora as operações e 
performance 

- Oferece suporte e 
encorajamento 
- Reconhece realizações e 
contribuições 
- Desenvolve habilidades e a 
confiança dos liderados    
- Consulta os liderados 
quando toma decisões 
- Dá aos liderados 
empowerment para que esses 
tomem a iniciativa na solução 
de problemas 

- Monitora o ambiente 
externo 
- Propõe estratégias 
inovadoras ou novas visões 
- Corre riscos para 
promover as mudanças 
necessárias 

Fonte: Yukl, Gordon e Taber (2002, p. 18). 
 

2.4.1.1. Comportamentos Orientados por Tarefa 

A. Planeja atividades de curto prazo: Trata-se de uma perspectiva de 

desenvolvimento das atividades, difícil de observar por ser de amplitude 

cognitiva, porém, é notada no momento em que o gestor implementa planos, 

define responsabilidades e clarifica objetivos (YUKL, 2002). 

B. Explicita os objetivos das tarefas e as expectativas sobre cada papel: Na 

consolidação dos objetivos, a principal característica é a coordenação dos 
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planos, expectativas e políticas das atividades. Nesse sentido, trata-se de 

direcionar as pessoas no desenvolvimento das atividades e na busca por 

maneiras eficientes de fazê-las, gerando resultados passíveis de comparar o 

desempenho na execução das tarefas (TABER, 2002). 

C. Monitora as operações e performance: Trata-se da observação do 

desempenho, qualidade e progresso do trabalho. Nesse sentido, pode-se 

considerar leitura de relatórios, dados de evolução e reuniões pautadas na 

análise de resultados (TABER, 2002). 

2.4.1.2. Comportamentos Orientados para Relacionamento 

D. Oferece suporte e encorajamento: Trata-se da demonstração de apoio às 

outras pessoas, na forma de consideração, aceitação e interesse pelas 

necessidades e sentimentos (TABER, 2002). Ainda segundo o autor, apoio é um 

atributo distinto e significativo do comportamento da liderança, porém, torna-se 

mais eficaz quando combinado com outros comportamentos de liderança. Há 

também fortes evidências de que o apoio está relacionado com a satisfação do 

seguidor com o líder (BASS, 1990; YUKL, 1998). 

E. Reconhece realizações e contribuições: refere-se a dar mérito e 

demonstrar agradecimento a aquele que atinge a performance desejada, 

alcança conquistas expressivas e contribui de forma efetiva para a organização. 

Nesse caso, a recompensa é geralmente por meio de algo tangível. Essa 

combinação de reconhecimento e recompensas é abordada de diversas formas 

na literatura, na forma por exemplo de comportamento de recompensa 

contingente e comportamento de recompensa positiva (TABER, 2002). 

F. Desenvolve habilidades e a confiança dos liderados: O principal atributo 

é o coaching. Monitora a atividade do colaborado e ajuda na sua melhor 

execução. Questiona os colaboradores para executar uma tarefa melhor, 

aprender com o erro e dar condições para que os problemas que possam ter 

maiores complexidades sejam resolvidos da melhor maneira possível, 

diretamente pelo colaborador e não simplesmente pelo fornecimento da 

resolução por parte do líder (TABER, 2002). 

G. Consulta os liderados quando toma decisões: O principal atributo é o 

envolvimento dos colaboradores na tomada de decisão. Trata dessa forma na 
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liderança participativa e é um comportamento inserido na teoria caminho meta 

de liderança (HOUSE e MITCHELL, 1974), que consistia em atribuir motivação 

por parte do colaborador em atingir determinado resultado, quando suas 

expectativas forem positivas. Dessa forma, quanto maior for o envolvimento do 

indivíduo e a recompensa estiver atrelada a isso, maior será sua motivação. 

H. Dá aos liderados empowerment para que esses tomem a iniciativa na 

solução de problemas: O principal atributo é a delegação de responsabilidades 

aos colaboradores, gerando maior autonomia e liberdade nas ações das tarefas 

(TABER, 2002). O autor afirma que a delegação das responsabilidades, aliada 

ao desenvolvimento da capacitação do colaborador resulta em um maior 

empenho por parte desse colaborador e aplica as decisões de forma mais eficaz. 

Também é aplicada essa característica se o colaborador possuir maior 

experiência que o gestor e a decisão necessitar de agilidade. Entretanto, estudos 

se mostraram inconsistente quando relacionados entre delegação e 

desempenho, como nos trabalhos de Bauer e Green, (1996); Leandro, (1987); 

Schriesheim, Neider e Scandura, (1998); Yuhl et al, (1990), o que pode sugerir 

problemas de critério, mas também pode refletir que o empowerment é um 

atributo distinto do comportamento da liderança. 

2.4.1.3. Comportamentos Orientados para Mudança 

I. Monitora o ambiente externo: Um dos principais atributos dos líderes é a 

capacidade de monitorar o ambiente externo e saber identificar as oportunidades 

e ameaças para a empresa. Taber (2002) define como “varredura ambiental” e 

está relacionada com a sensibilidade dos gestores em lidar com as diversas 

informações que serão recebidas, incluindo informações de clientes e 

consumidores, vendedores e fornecedores, ações de concorrentes, tendências 

de mercado, condições econômicas, políticas governamentais e evolução 

tecnológica. O autor relaciona que a forma de obter tais informações pode ser 

em forma de relatórios governamentais, publicações do setor, reuniões de 

entidades de classe, em conversas formais e informais com clientes e 

fornecedores, análise dos produtos dos concorrentes, pesquisa de mercado e 

desenvolvimento de rede de informação ampla.  

J. Propõe estratégias inovadoras ou novas visões: Esse atributo está 

associado a uma visão inspiradora e com perspectivas de um futuro melhor. 
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Essa percepção de um futuro melhor, segundo Taber (2002), está com a 

proposta de articular formas de desenvolver inspiração aos envolvidos, fato esse 

característico pela grande maioria das teorias da liderança transformacional e 

carismática. Essa visão é a relação clara entre o líder e seus colaboradores, na 

aplicabilidade das propostas, na disseminação das ideias e na aceitação e 

entendimento de viabilidade de todos os envolvidos.  

K. Corre riscos para promover as mudanças necessárias: Esse atributo ao 

ser disseminado aos colaboradores traz consigo uma possível resistência, 

principalmente quando a mudança ainda não é algo claro para a maioria das 

pessoas, o que pode gerar descrédito e a não aceitação por mudança em 

determinado período (TABER, 2002). Nesse sentido, como consequência dessa 

resistência, pode estar atrelada à perda de emprego, a diminuição de reputação, 

estagnação de carreira e até rejeição pessoal por parte de colaboradores ou 

colegas de trabalho. Uma das características necessárias para esse líder que 

assume riscos e faz sacrifícios pessoais na busca de uma visão ou estratégia 

inovadora é a maior atribuição de carisma, relevante na disseminação das ideias 

e implementação das mudanças (CONGER e KANUNGO, 1998; SHAMIR et al., 

1993). 

Para que se tenha maior compreensão acerca da presente pesquisa, a Figura 

02, visa integrar a proposta de estudo com as duas correntes de pensamento – 

a OE de Lumpkin e Dess (1996) e a taxonomia de liderança de Yukl, Gordon e 

Taber (2002), retratando se há influência do gestor na disseminação das 

dimensões da OE nas organizações. 
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FIGURA 2 - ATUAÇÃO DO GERENTE E O ALINHAMENTO COM OE E GEPI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Quadro abaixo apresenta uma visão sintética dos constructos, referencial 

teórico, e os instrumentos de análise. 

A Matriz de Amarração adaptada (Quadro 05), apresenta uma visão sintética dos 

principais elementos da pesquisa: os objetivos, os conceitos chave, o referencial 

teórico, os instrumentos e as técnicas de análise. 

QUADRO 5 - MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Objetivo Específico 
Conceito Chave e 

Referencial Teórico 
Referências Instrumento 

Técnica de 

Análise 

• identificar se a empresa tem 

Intenção Estratégica de Inovar 

Intenção Estratégica 

para inovar 

Covin e Slevin, 1989; 

Miller, 1983. 

Documentos 

e material 

interno das 

empresas 

Análise de 

documento 

• identificar se existe 

alinhamento da intenção e os 

gerentes na formação de uma 

orientação empreendedora 

(OE) que propícia à inovação 

Atuação do líder  
Yukl, Gordon e Taber 

(2002) 

Entrevista 

em 

profundidade 

Análise de 

Conteúdo 

• identificar se existe 

alinhamento entre o discurso 

do gerente com a percepção 

Orientação 

Empreendedora 
Miller (1983)  

Questionário 

com 

Estatísticas 

descritivas dos 

dados 
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dos colaboradores com a 

existência de uma OE 

questões 

fechadas 

• identificar a influência do 

gerente nas dimensões que 

favorecem a inovação 

Gestão Estratégica 

de Pessoas 

para inovar (GEPI) 

Marvel, Griffin, Hebda e 

Vojak (2007) Alpkan et 

al (2010) Carland e 

Carland (2007) Coda e 

Bergamini (1997) Zahra 

(1991) Pinchot (1989) 

Pinchot e Pellman 

(2004) Walton (1973) 

Levering (1997) Alpkan 

et al (2010) Irlanda et al. 

(2006) Marvel, Griffin, 

Hebda e Vojak (2007) 

Pinchot, 1989; Covin e 

Slevin (1991) Pinchot e 

Pellman (2004) 

Levering (1997) Barros 

e Prates (1997) 

Hartman, Reis e 

Kovaleski (2004) 

Hartman et al (2005) 

Fonte: Adaptado de Mazzon (1981) 
Elaborado pelo autor (2016) 
 

Com base no referencial teórico pesquisado, visualizado na Matriz de 

Amarração, apresenta-se, no próximo capítulo, o caminho metodológico adotado 

na busca dos dados que complementaram o trabalho investigativo. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Conforme especificado por Vergara (2007) é informado neste item o tipo de 

pesquisa, definida a população e a amostra desta população, as pessoas que 

forneceram as informações, como as informações foram obtidas, de que forma 

foram tratadas e os problemas percebidos no método utilizado. 

Segundo Kauark (2010) do ponto de vista da forma de abordagem do problema, 

as pesquisas podem ser consideradas qualitativa ou quantitativa  

• Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em número s. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem 

a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os 

focos principais de abordagem. 

• Pesquisa Quantitativa: considera o que pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em número s opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão). 

Segundo Martins e Bicudo (1989), a Ideia de Fato e Fenômeno resume-se a 

descrever:  

a) a Pesquisa “Quantitativa” lida com fatos (tudo aquilo que pode se tornar 

objetivo através da observação sistemática; evento bem especificado, delimitado 

e mensurável); 

b) a Pesquisa “Qualitativa” lida com fenômenos ( [do grego phainomenon: 

aquilo que se mostra, que se manifesta] evento) 
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3.1. Tipo de Pesquisa 

Neste estudo a abordagem a ser utilizada é a Quali-quantitativa: articula as 

dimensões qualitativa e quantitativa, tendo em vista que as técnicas de pesquisa 

visam descrever um fenômeno e buscar variáveis empíricas e subjetivas em 

relação ao construto. Quanto à abordagem dos dados, buscou-se realizar um 

estudo exploratório, em empresas, melhor caracterizada ao longo deste trabalho.  

A pesquisa exploratória utiliza-se, segundo Gil (1994), de instrumentos de coleta 

de dados, como entrevistas, consideradas de maneira direta ou indireta, com 

sujeitos envolvidos com a questão a ser pesquisada. Têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas 

envolvem (GIL 2015 pag. 45):  

a) levantamento bibliográfico;  

b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; 

 c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. 

De acordo com Vergara (2007) pesquisa exploratória é realizada em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de 

sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa.  

 

3.2. População e Amostra 

Uma população empresas é qualquer conjunto de itens bem definidos, ou seja, 

os elementos ou membros de uma população são bem identificados 

(SILVESTRE, 2007). Nesse contexto, a população do presente estudo é 

constituída pelas pequenas empresas da cidade de Varginha, localizada no Sul 

de Minas, no Estado de Minas Gerias. Esta escolha foi feita devido a este 

pesquisador ter mais facilidade de acesso à população pesquisada para 
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obtenção das respostas aos questionários e consequentemente dos resultados. 

O quantitativo da referida população pode ser verificado na Quadro 06. 

QUADRO 6 - POPULAÇÃO DA PESQUISA (EMPRESAS POR SETOR ECONÔMICO DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG) 

Fonte: SEBRAE (2012)  
Elaborado pelo autor (2016) 
.  

Trata-se de uma cidade com área territorial de 395,396 km ², com população 

superior a 130.000 de habitantes, conforme quadro 07. 

QUADRO 7 - POPULAÇÃO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 
Fonte: IBGE (2013) 
Elaborado pelo autor (2016) 
 

3.2.1. Respondentes da pesquisa  

Os respondentes são os principais gestores e colaboradores das empresas 

pesquisadas. A amostra foi obtida de maneira intencional, junto às duas 

empresas de manufatura da cidade de Varginha/MG. Trata de uma amostra não 

probabilística, tendo em vista que não se faz uma seleção aleatória da amostra.  

Esta escolha foi feita pelo critério de estudo, para atender o objetivo especifico 

que destaca-se no item 1.2.2 (A) deste trabalho no caso se as “empresas com e 

sem a Intenção Estratégica para Inovar e sua influência na orientação 

empreendedora (OE) que propícia à inovação”, ou seja, empresa que declara e 

Item
Quantidade 

Pessoas
%

Homens 63.395 49%

Mulheres 66.744 51%

TOTAL 130.139

Segmento Quantidade %

Comércio 4340 40

Serviços 4164 39

Indústria 1802 17

Agropecuária 39 4

TOTAL 10345 100
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outra que não declara a intenção estratégica de inovar, bem como todos os 

empregados e os responsáveis pelo gerenciamento das mesmas, para obtenção 

das respostas aos questionários e consequentemente dos resultados. 

Devido à predominância de empresas de manufaturas na população, optou-se 

por aplicar o questionário em tal ramo de atividade. O questionário foi aplicado 

em duas empresas de fabricação de produtos tecnológicos. Sendo definido no 

trabalho como empresa ALFA, onde foram entrevistados 184 funcionários e 

Empresa BETA com 111 funcionários entrevistados, definindo-se assim, 

investigar em toda a cadeia seu problema de pesquisa, conforme exposto na 

Figura 03. 

FIGURA 3- ESTRUTURA REFERENTE AOS SUJEITOS PESQUISADOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 
O procedimento adotado para realização das entrevistas com os sujeitos acima 

definidos está apresentado adiante. 

3.2.1.1. Organização Alfa 

A organização Alfa, foi fundada no final de 2003 no Município de Varginha. Suas 

atividades no início se limitavam a poucos produtos, contando com 

aproximadamente 30 colaboradores no total. Só em 2004 conseguiu alcançar o 
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número de aproximadamente 200 colaboradores, aderindo à fabricação de 

novos produtos e modelos.  

Detentora de uma área de aproximadamente 110.000 m2, em novembro de 2005 

mudava suas instalações para Unidade Própria e Definitiva, com a construção 

de um primeiro galpão de aproximadamente 7000 m2, com uma área 

administrativa de aproximadamente 1000 m2. 

Buscando mão de obra especializada, firmou parceria com instituições de ensino 

devidamente habilitadas, investiu em profissionais competentes, desta forma 

qualificando seus colaboradores. 

Incentivou a instalação de fornecedores de outros estados na sua região, 

ampliou suas linhas de produção e contratou mais mão-de-obra. Investiu na 

melhoria de seu sistema de gestão, obtendo a certificação ISO 9001 no ano de 

2006 e a re-certificação em 2008, demonstração de sua capacidade de inovar 

processos melhorando sua eficiência e eficácia. 

A empresa declara ter equipamento mais avançado para fabricação de seus 

produtos, oferecendo as melhores soluções em informática. Adota metodologia 

de trabalho séria com foco em tornar-se referência em seu mercado, prezando 

pela qualidade ambiental ao não abrir mão de processos de reciclagem. 

Prova disso é a atual aplicação dos conceitos de preservação e gestão 

ambiental, certificada segundo a NBR ISO 14001:2004 em fevereiro de 2010. 

A empresa atua com médias e grandes empresas, entre elas atacadistas e 

distribuidores em todo território nacional. 

Crenças e valores: 

“A empresa acredita que a excelência operacional e a inovação são os principais 

caminhos para o sucesso da empresa, por isso, busca cada vez mais valorizar 

e qualificar seus colaboradores. ” 

Política de qualidade: 

“A Política da Qualidade foi elaborada com a finalidade de abordar o 

comprometimento da organização em atender aos requisitos e em melhorar 

continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. A política deve 

ser divulgada e entendida por todos os funcionários. ” 
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Política da empresa: 

“Propiciar aos seus clientes, parceiros e colaboradores a satisfação plena de 

modo a tornar-se uma referência. ” 

Missão: 

“É a satisfação plena de seus clientes, parceiros e colaboradores, para que isso 

reflita em melhor qualidade em seus serviços e produtos inovadores, de modo a 

gerar lucro à empresa impulsionando cada vez mais seu crescimento, e ao 

mesmo tempo aumentar o desenvolvimento econômico da cidade onde está 

situada. ” 

Visão: 

“Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, como a melhor organização do 

setor e como introdutores no desenvolvimento de projetos inovadores, de forma 

a se tornar referência para o mercado em que atua. ” 

Objetivos: 

• “Participar ativamente do progresso do país; 

• Aumentar a lucratividade da empresa; 

• Inovar nas áreas produtivas e comerciais, intensificando investimentos em P 

e D; 

• Manter e aprimorar a qualidade dos produtos e processos; 

• Satisfazer os seus clientes e colaboradores; 

• Desenvolver equipamentos e soluções inovadoras desse setor; 

• Valorizar o ser humano, promovendo o bem-estar dos colaboradores e da 

sociedade em geral; 

• Agir com ética, integridade, lealdade e responsabilidade; 

• Valorizar permanentemente ideias, talentos, sugestões e inovações; 

• Estimular a integração e cooperação com seus parceiros. ” 

Lista Cronológica de Eventos – Organização Beta 
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2003 – Abertura da empresa no município de Varginha/MG, com 

aproximadamente 30 colaboradores, mesmo ano inaugura seu escritório 

comercial no estado de São Paulo. 

2004 – Contando diariamente como apoio de 200 colaboradores, adere a 

fabricação de novos produtos e modelos. 

2005 – A empresa ganha o primeiro galpão de aproximadamente 7000m2 

2006 – Com investimento forte em seu sistema de gestão, a empresa conquista 

a certificação ISO 9001 

2007 – Lançou sua própria marca de acessórios para computadores como 

teclados, mouses, webcams, gabinetes, entre outros itens. 

2008 – Obtém a re-certificação ISO 9001  

2010 - Em fevereiro certificada conceitos de preservação e gestão ambiental 

segundo a NBR ISO 14001:2004  

A empresa é detentora de marcas que fazem parte do grupo: 

Fábrica referência nacional na produção e comercialização de cabos de energia 

e de informática, localizada também Varginha/MG. 

Outra marca do grupo é uma multinacional com forte presença mundial na 

fabricação de coolers para a área de informática, celebra três anos de atuação 

no mercado nacional. Com fábrica localizada em Taiwan, a empresa produz 2,5 

milhões de equipamentos por mês mundialmente. 

Fábrica sediada no parque tecnológico de HsinChu, também conhecido como 

“Vale do Silício de Taiwan”, produz um dos principais players do mercado de 

Filmadoras Digitais HD/Full HD e possui um portfólio diversificado, com produtos 

como Projetores Portáteis, PC Tablets e E-Books, o que garante uma posição 

de destaque entre os maiores fabricantes do mundo. 

Segmento: 

CNAE – 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 

Fonte: Material documental de uso interno disponibilizado pela empresa 
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Organização Beta 

A Beta é uma Indústria de Computadores e Acessórios para Informática, iniciou 

suas atividades em 2005 na cidade de Varginha/MG, com o objetivo de levar ao 

consumidor, computadores com a mais alta performance e design, aliando custo 

e benefício. Com aproximadamente 150 colaboradores entre MG e SP e 

comercializa mais de 8000 computadores e 5.000 tablets / mês e possui uma 

capacidade instalada para até 40.000 computadores e tablets / mês. Em um 

galpão de 2.100 m². Possui três linhas de montagem, sendo três destinadas a 

produtos para clientes Magazines e uma para clientes Avulsos.  

Possui um escritório central localizado na região de Alphaville - SP, com os 

departamentos de Compras, Vendas, Marketing e Financeiro, cujo objetivo é 

direcionar os produtos ao mercado interno. Proporciona uma excelente infra-

estrutura para atender clientes e fornecedores, com fácil acesso em uma das 

regiões de maior potencial de consumo da cidade. 

Com sede em São Paulo e fábrica em Minas Gerais, a empresa atua em todo o 

país através de grandes varejistas como Extra, Carrefour.com, Walmart, 

Americanas.com, Submarino, Magazine Luiza, Ponto Frio, Shop Time, Ricardo 

Eletro, entre outras. A empresa tem parceiros como AMD, Intel, Microsoft e 

Samsung, entre outros. 

Uma empresa Brasileira em expansão, com vasta experiência na área de 

tecnologia, sempre com objetivo principal de otimizar o melhor custo-benefício 

para o mercado varejista, buscando os melhores processos de trabalho para 

garantir a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. Fabricante nacional 

de computadores domésticos e corporativos e várias marca e opções de 

configurações do processador e outros produtos como: All-in-One (“tudo-em-

um”) são computadores de mesa que fica todo dentro do monitor. Seus 

monitores de a partir de 18,5 polegadas que já vem com receptor de sinal digital, 

e por isso é um ótimo computador para assistir filmes e multimídia; Netbooks; 

Tablets  e Mini PC com uma marca própria . Os produtos são formados pelo 

agrupamento de componentes eletrônicos denominados de placa mãe, hard 
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disk, processador, memória, cooler, fonte, software, dvd, gabinete e também 

periféricos. 

Missão: 

“Comercializar produtos de informática e atender as necessidades de pessoas 

de todos os cantos do Brasil é a nossa missão. Entendemos que a tecnologia 

nos coloca em conexão com pessoas, e com isso protegemos o que há de mais 

importante, seus valores. ” 

Visão: 

“Ser reconhecida pela excelência na produção de computadores, consolidar a 

presença nos segmentos de mercado atendidos e ampliar a abrangência de sua 

área de atuação”. 

Valores: 

“Respeito e Competência: ao trabalhar com seus clientes, fornecedores e 

consumidor final. 

Efetividade: crescimento é resultado do nosso trabalho, bem como a satisfação 

de todos envolvidos com a marca.       

Ética e Transparência: buscar sempre as condições mais justas em cada 

negociação, sem transpor o senso ético, correto e responsável. ” 

Segmento: 

CNAE – 2621-3/00 Fabricação de Equipamentos de Informática 

Fonte: Material documental de uso interno disponibilizado pela empresa 
 

As contribuições da literatura definem propósito ou intenção estratégica para 

inovar sendo o grau que a empresa está disposta a assumir de riscos que 

favoreçam a mudança, o desenvolvimento tecnológico, a inovação. (MILLER, 

1983; COVIN e SLEVIN, 1989). 

Conforme no Quadro 08, podemos aqui afirmar que as empresas pesquisadas 

são do mesmo segmento com discursos diferentes no seu propósito 

organizacional. Na empresa ALFA o seu propósito (missão, visão, valores e 
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objetivos) identificamos sua intenção para inovar. Quanto a empresa Beta no seu 

propósito, não identificamos nenhuma ênfase a inovação.  

QUADRO 8 - ANÁLISE DA INTENÇÃO PARA INOVAR DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

3.3.  Procedimento de Coleta de Dados e Informações 

Para o desenvolvimento inicial desta pesquisa, foi realizado pesquisa pela 

internet em site institucional para averiguar intenção estratégica para inovar 

através da identificação do propósito organizacional: Missão Visão e Valores 

Empresa
CNAE

Missão

É a satisfação plena de seus clientes, 
parceiros e colaboradores, para que isso 
reflita em melhor qualidade em seus serviços 
e produtos inovadores, de modo a gerar 
lucro à empresa impulsionando cada vez 
mais seu crescimento, e ao mesmo tempo 
aumentar o desenvolvimento econômico da 
cidade onde está situada. 

SIM

Comercializar produtos de informática e 
atender as necessidades de pessoas de 
todos os cantos do Brasil é a nossa missão. 
Entendemos que a tecnologia nos coloca em 
conexão com pessoas, e com isso 
protegemos o que há de mais importante, 
seus valores.

NÃO

Visão

Ser reconhecida, nacional e 
internacionalmente, como a melhor 
organização do setor e como introdutores no 
desenvolvimento de projetos inovadores, de 
forma a se tornar referência para o mercado 
em que atua. 

SIM

Ser reconhecida pela excelência na produção 
de computadores, consolidar a presença nos 
segmentos de mercado atendidos e ampliar a 
abrangência de sua área de atuação

NÃO

Valores

A empresa acredita que a excelência 
operacional e a inovação são os principais 
caminhos para o sucesso da empresa, por 
isso, busca cada vez mais valorizar e 
qualificar seus colaboradores. 

SIM

• Respeito e Competência: ao trabalhar com 
seus clientes, fornecedores e consumidor 
final.
• Efetividade: crescimento é resultado do 
nosso trabalho, bem como a satisfação de 
todos envolvidos com a marca.
• Ética e Transparência: buscar sempre as 
condições mais justas em cada negociação, 
sem transpor o senso ético, correto e 
responsável.

NÃO

Objetivos

• Participar ativamente do progresso do país;
• Aumentar a lucratividade da empresa;
• Inovar nas áreas produtivas e comerciais, 
intensificando investimentos em P&D;
• Manter e aprimorar a qualidade dos produtos 
e processos;
• Satisfazer os seus clientes e colaboradores;
• Desenvolver equipamentos e soluções 
inovadoras desse setor;
• Valorizar o ser humano, promovendo o bem-
estar dos colaboradores e da sociedade em 
geral;
• Agir com ética, integridade, lealdade e 
responsabilidade;
• Valorizar permanentemente ideias, talentos, 
sugestões e inovações;
• Estimular a integração e cooperação com 
seus parceiros.

SIM
Levar ao consumidor, computadores com a 
mais alta performance e design, aliando custo 
e beneficio. 

NÃO

BETAALFA

Propósito Organizacional, tem o discurso com Intenção estratégica para inovar ?
2621-3/00 Fabricação de Equipamentos de Informática
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com foco em inovação, bem como na compreensão de elementos que 

caracterizam ou não empresas com intenção estratégica para inovar. 

Após as primeiras abordagens as empresas em foco, convidando os gerentes e 

funcionários a participar desta pesquisa, ingressou-se numa das etapas mais 

importantes do trabalho, a coleta de dados.  

Os Dados e as Informações são insumos para dar resposta ao problema da 

pesquisa. Informamos neste item como conseguimos os Dados e as 

Informações: 

A. primeiramente foi feita a Pesquisa Bibliográfica coletando informações na 

bibliografia existente e de livre acesso como livros, teses, dissertações, 

periódicos em geral, internet, pesquisas; 

B. documental, pois foi feito o uso de material interno das empresas manual 

de conduta, informativos, ofícios, comunicação interna, relatórios, 

impressos existentes e solicitados esclarecimentos de empregados da 

organizações pesquisadas e site oficial na internet, o que possibilitou 

acesso a maiores informações. Etapa da pesquisa constitui na 

averiguação do propósito organizacional das empresas e sua Intenção 

Estratégica para inovar: Missão Visão, Valores e Objetivos com foco em 

inovação, bem como na compreensão de elementos que caracterizam ou 

não empresas com intenção estratégica para inovar. 

C. entrevistas semi-estruturada, individuais com os responsáveis pelo 

gerenciamento das mesmas. Perguntas com questões abertas. 

D. na sequência foi feita a Pesquisa de Campo, o questionário fechado foi 

aplicado junto aos empregados das empresas. Questionário composto: 

com questões fechadas; inclui uma etapa para análise de perfil do 

respondente; escalas de classificação de escala Likert: pergunta em 

afirmação que pede grau de concordância. 

 

As pesquisas realizadas, Documental, Bibliográfica, de Campo e Entrevista por 

Pauta, foram orquestradas para que se complementem e tenham resultado que 

encontrem resposta para o problema deste estudo. 
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3.3.1. Instrumento de coleta de dados 

Com o objetivo de verificar as variáveis do comportamento do líder, 

apresentando nesse trabalho na revisão da literatura no item 2.4.1 do contexto 

no qual os gerentes estão inseridos e sua atuação que proporcionam orientação 

empreendedora.  

O instrumento para coleta de dados escolhido para o desenvolvimento da 

pesquisa foi a entrevista alicerçada em um roteiro semi-estruturado, construído 

com base na literatura e em pesquisas já realizadas nessa temática. As 

entrevistas foram desenvolvidas junto aos principais gestores das empresas 

selecionadas. Em princípio, estruturou-se o roteiro de entrevista levando em 

consideração o estudo adotado por Yukl, Gordon e Taber (2002) para avaliar 

comportamento dos gestores para implementar as dimensões OE e práticas 

Gestão de Pessoas para propiciar a inovação, conforme no Quadro 09.  

A Entrevista semi-estruturada constitui-se de questões previamente 

estabelecidas, por meio das quais o pesquisador, ao longo de sua atuação, pode 

colher informações advindas do discurso livre do entrevistado (GIL, 1994), 

relacionadas no Apêndice 1. 

Os encontros tiveram duração de cerca de uma hora cada e os dados relativos 

às entrevistas foram registrados em gravações digitais e anotações pessoais. 
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QUADRO 9 - QUESTÕES, DIMENSÕES DA CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS 

DO LÍDER E LITERATURA DE BASE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

Para verificar Orientação Empreendedora (OE) das organizações citado nesse 

trabalho na revisão da literatura no item 2.2, foram utilizadas as três dimensões 

adotadas por Miller (1983). Essas dimensões têm por objetivo, medir o grau da 

influência dos fatores que favorecem a inovação, na perspectiva de três 

dimensões: Autonomia, Capacidade de inovar e Capacidade de assumir riscos. 

. 

Construto Autor(es) Dimensões Pergunta
6-    Você transmite informações, orientações e 
feedback para facilitar a realização trabalho da 
equipe?

7-    Você acompanha o processo de trabalho 
para que seja realizado dentro do planejado, 
dentro do critério tempo sem pressão?

4-    Você promove uma relação participativa 
como líder apoiador para melhoria do ambiente 
e comprometido com sua equipe?

5-    Você utiliza mecanismos de incentivos e 
recompensas para inovações geradas?

8-    Você disponibiliza estrutura, recursos, 
equipamentos necessários para atender 
necessidades da equipe na realização do 
trabalho?

9-     Você estimula o trabalho em equipe?

2-    Você estimula iniciativa de seus 
subordinados? Eles têm a liberdade para 
tomarem decisões?

1-    Seus colaboradores têm liberdade para 
correr risco? Se tem tolerância aos erros 
cometidos por seus subordinados quando estes 
tentam promover melhorias e inovações?

3-    Você promove melhorias e inovações em 
produtos, serviços e processos?

2.4.2 
Orientados para 
Relacionamento

2.4.3 
Orientados para 

Mudança

Yukl, Gordon e 
Taber (2002)

2.4.1 
Caracteristicas 

comportamentais 
do líder 

2.4.1 
Orientados por 

Tarefa
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QUADRO 10 - QUESTÕES DIMENSÕES DA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA E 

LITERATURA DE BASE. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 
Nesse trabalho o pesquisador procurou testar para análise as práticas de gestão 

de pessoas com cunho estratégico para o alcance de objetivos organizacionais, 

onde foi evidenciado na literatura e citado nesse trabalho na revisão da literatura 

no item 2.3.1 algumas práticas Gestão Estratégicas Pessoas (GEPI) que 

estimulam a inovação, sendo elas: Apoio da diretoria, 

Compensação/recompensa, Comunicação, Critério de tempo, Disponibilidade 

de recursos e Trabalho em equipe. 

Questões Construto Autor(es) Dimensões

1;10
2.2.1. 

Aceitação ao 
risco

3;12;20;26;
31

2.2.2. 
Autonomia

8;18 2.2.3. Inovação

Questionário dos empregados

2.2 Orientação 
Empreendedora 

Miller(1983)
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QUADRO 11 - QUESTÕES DIMENSÕES DA GESTÃO DE PESSOAS E LITERATURA DE 

BASE. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

Outro instrumento para coleta de dados para avaliar a percepção dos 

colaboradores em relação a OE e GEPI foi utilizado parte do questionário 

validado do estudo Hashimoto (2009), que contemplou condições que incluíam 

alguns aspectos que caracterizam as organizações intra-empreendedoras, 

destes elementos baseou-se no trabalho de Longenecker e Schoen (1975). 

A partir da revisão bibliográfica, elaborou-se uma representação do construto 

das características comportamentais do líder e a correlação com os construtos 

Questões Construto Autor(es) Dimensões

5;14;22;28;
32;34;36

Coda & Bergamini 
(1997) Zahra (1991) 

Pinchot (1989)

2.3.1.3. 
Comunicações

6;15

Pinchot e Pellman 
(2004) Walton 

(1973) Levering 
(1997) Alpkan et al 
(2010) Irlanda et al. 

(2006)

2.3.1.4. 
Critério de 

tempo

2;11;19;25;
30;33;35

Marvel, Griffin, 
Hebda & Vojak 

(2007) Alpkan et al 
(2010) Carland & 
Carland (2007 )

2.3.1.1. Apoio 
da diretoria

4;13;21;27

Pinchot e Pellman 
(2004) Levering 
(1997) Barros e 
Prates (1997)

2.3.1.2. 
Compensação 
/ Recompensa

7;16;23

Marvel, Griffin, 
Hebda & Vojak 
(2007) Pinchot, 

1989; Covin e Slevin 
(1991)

2.3.1.5. 
Disponibilidad
e de recursos

9;17;24;29
Hartman, Reis e 
Kovaleski (2004) 

Hartman et al (2005)

2.3.1.6. 
Trabalho em 

equipe

Questionário dos empregados

2.3.1 Contributos 
que 

conceitualmente 
caracterizam a 

gestão 
estratégica de 
pessoas para 

inovação
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da OE e GEPI organizado com as dimensões, resultado do primeiro esforço 

intelectual de consolidação baseado na literatura. 

Para que se tenha maior compreensão acerca da presente pesquisa, conforme 

no Quadro 12,  visa integrar a proposta de estudo com as duas correntes de 

pensamento – a taxonomia de liderança de Yukl, Gordon e Taber (2002) e a OE 

de Miller (1983), retratando se há influência da liderança na disseminação das 

dimensões da OE e as práticas de gestão de pessoas com cunho estratégico 

para o alcance de objetivos organizacionais, que estimulam a inovação. 

Dessa forma o Quadro 12 ainda apresenta a relação de cada dimensão da 

entrevista e do questionário e os autores trabalhados no referencial teórico. 

QUADRO 12 - RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA X REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

O questionário é composto por 9 seções e 36 assertivas, conforme modelo 

abaixo. 

 

Perguntas: Questões Construto Autor(es) Dimensões

2.4.2 Orientados 
para 

Relacionamento

H.    Dá aos liderados
empowerment para que
esses tomem a iniciativa na
solução de problemas

1-   Você estimula iniciativa de
seus subordinados? Eles têm a
liberdade para tomarem decisões?

3;12;20;26
;31

2.2.2. 
Autonomia

2.4.3 Orientados 
para Mudança

K.   Corre riscos para
promover as mudanças
necessárias

2-   Seus colaboradores têm
liberdade para correr risco? Se tem
tolerância aos erros cometidos por
seus subordinados quando estes
tentam promover melhorias e
inovações?

1;10
2.2.1. 

Aceitação ao 
risco

2.4.3 Orientados 
para Mudança

J.    Propõe estratégias
inovadoras ou novas visões

3-   Você promove melhorias e
inovações em produtos, serviços e
processos?

8;18 2.2.3. Inovação

2.4.2 Orientados 
para 

Relacionamento

G.   Consulta os liderados
quando toma decisões

4-   Você promove uma relação
participativa como líder apoiador
para melhoria do ambiente e
comprometido com sua equipe?

2;11;19;25
;30;33;35

Marvel, Griffin, 
Hebda & Vojak 
(2007) Alpkan et al 
(2010) Carland & 
Carland (2007 )

2.3.1.1. Apoio 
da diretoria

2.4.2 Orientados 
para 

Relacionamento

E. Reconhece realizações e
contribuições

5-   Você utiliza mecanismos de
incentivos e recompensas para
inovações geradas?

4;13;21;27

Pinchot e Pellman 
(2004) Levering 
(1997) Barros e 
Prates (1997)

2.3.1.2. 
Compensação 
/ Recompensa

2.4.1 Orientados 
por Tarefa

B. Explicita os objetivos das
tarefas e as expectativas
sobre cada papel

6-    Você transmite informações, 
orientações e feedback para 
facilitar a realização trabalho da 
equipe?

5;14;22;28
;32;34;36

Coda & Bergamii 
(1997) Zahra (1991) 
Pinchot (1989)

2.3.1.3. 
Comunicações

2.4.1 Orientados 
por Tarefa

C. Monitora as operações e
performance

2.4.1 Orientados 
por Tarefa

A. Planeja atividades de
curto prazo

2.4.2 Orientados 
para 

Relacionamento

D. Oferece suporte e
encorajamento: 

8-    Você disponibiliza estrutura, 
recursos, equipamentos 
necessários para atender 
necessidades da equipe na 
realização do trabalho?

7;16;23

Marvel, Griffin, 
Hebda & Vojak 
(2007) Pinchot, 
1989; Covin e Slevin 
(1991)

2.3.1.5. 
Disponibilidad
e de recursos

2.4.2 Orientados 
para 

Relacionamento

F.   Desenvolve habilidades
e a confiança dos liderados

9-     Você estimula o trabalho em 
equipe?

9;17;24;29
Hartman, Reis e 
Kovaleski (2004) 
Hartman et al (2005)

2.3.1.6. 
Trabalho em 

equipe

7-    Você acompanha o processo 
de trabalho para que seja realizado 

dentro do planejado, dentro do 
critério tempo sem pressão?

Roteiro da Entrevista para os Gerentes Questionário do empregado

2.3.1.4. 
Critério de 

tempo
6;15

2.2 Orientação 
Empreendedora 

Miller(1983)

Pinchot e Pellman 
(2004) Walton 

(1973) Levering 
(1997) Alpkan et al 

2.3.1 
Contributos que 
conceitualmente 
caracterizam a 

gestão 
estratégica de 
pessoas para 

inovação

2.4.1 Caracteristicas comportamentais do líder 
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QUADRO 13 - FATORES X ASSERTIVAS DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Fatores Dimensões Assertivas 
1 Aceitação do risco 2 
2 Autonomia 5 
3 Inovação 2 
4 Apoio da diretoria 7 
5 Compensação / Recompensa 4 
6 Comunicações 7 
7 Critério de tempo 2 
8 Disponibilidade de recursos 3 
9 Trabalho em equipe 4 

TOTAL 36 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

3.3.1.1. Instrumento para pesquisa do constructo - Orientação 

Empreendedora 

1) Aceitação ao risco 

Busca verificar se as pessoas podem correr risco, apresentam capacidade de 

iniciar projetos sem ter a certeza de que vai ter sucesso. 

TABELA 1 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘ACEITAÇÃO AO RISCO’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As proposições relacionadas ao atributo ‘Aceitação ao risco’ têm por objetivo 

abordar o ambiente que enfatiza a importância de se estimular os funcionários a 

continuarem tentando coisas novas mesmo que errem, se há tolerância a riscos, 

erros e falhas. 

2) Autonomia 

Busca verificar se colaboradores são estimulados a participar e dando-lhes 

liberdade para descobrirem novas formas de realizar as tarefas, ao invés de 

manter padrões pré-estabelecidos, apresenta um comportamento independente 

com o objetivo de identificar e implementar uma oportunidade de negócio que 

contribua para melhoria do processo e produto. 
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TABELA 2 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘AUTONOMIA’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O atributo ‘Autonomia’ representa a importância de um ambiente organizacional 

com a flexibilidade nas relações administrativas, proatividade necessária para 

obter o apoio e a confiança daqueles que o ajudarão a gerir o esforço, liberdade 

para os colaboradores inovarem, para agir, fácil acesso aos recursos, liberdade 

para trabalhar em novos projetos e compartilhar os riscos. 

3) Inovação  

Busca verificar se as pessoas são estimuladas à criatividade e à inovação, se 

tem a percepção e o engajamento para melhoria de processos e serviços 

existentes, e para assumir novos processos e serviços. 

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘INOVAÇÃO’ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O atributo ‘inovação’ contou com proposições que analisam a propensão de os 

respondentes desenvolverem ações criativas, com mudanças de formas de 

trabalho, fugindo da rotina, além do quanto são reconhecidos como inovadores. 

 

3.3.1.2. Instrumento para pesquisa do constructo - Práticas de 

Gestão de Pessoas para Inovar 

As práticas de gestão de pessoas pesquisadas são: 
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4) Apoio da diretoria 

Esta prática refere-se ao interesse da gestão em atribuir maior poder às pessoas 

para a conquista de resultados e para enfrentar desafios, estimulando-as a se 

sentirem mais importantes nas operações da empresa e comprometidas com os 

resultados. 

TABELA 4 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘APOIO DA DIRETORIA’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O atributo ‘apoio da diretoria’ é abordado pelas proposições para procurar 

associar ambiente que representa a determinação por parte da alta 

administração para promover iniciativas empreendedoras entre seus 

empregados. 

5) Compensação/recompensa 

Nesta prática procura identificar se o reconhecimento e a valorização do 

desempenho das pessoas estavam fundamentados em desafios, inovação e 

criatividade, ou para desempenhos voltados à rotina e à manutenção dos 

valores. 

TABELA 5 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘COMPENSAÇÃO/RECOMPENSA’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As proposições relacionadas ao atributo ‘Compensação/recompensa’ representa 

a organização consciente, que o crescimento tem muito a ver com os esforços 
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das pessoas no trabalho, razão pela qual os trabalhadores internos têm 

preferência nas oportunidades de promoção. Tem ciência de que se após as 

pessoas gerarem inovações, não receberem nenhum tipo de recompensa, isso 

às desestimularia a continuarem inovando. 

6) Comunicação 

Esta prática procura identificar a frequência e qualidade da comunicação  

TABELA 6 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘COMUNICAÇÃO’ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Atributo ‘Comunicação’ tem objetivo representar a qualidade de comunicação 

e quantidade que são essenciais para a iniciação intraempreendedora e 

implementação bem sucedida, sendo comunicação aberta um elemento crítico 

de inovação. 

7) Critério de tempo 

Nesta prática procura identificar como é a qualidade da gestão do tempo 

TABELA 7 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘CRITÉRIO DE TEMPO’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As proposições relacionadas ao atributo ‘critério de tempo’ têm por objetivo 

abordar além da demanda jornada de trabalho compatível com a capacidade 

humana, avaliar as cargas de trabalho para garantir que indivíduos e grupos 

tenham o tempo necessário para buscar inovações, e que seus trabalhos sejam 
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estruturados de maneira a apoiar os esforços para alcançar a curto e longo prazo 

metas organizacionais. 

8) Disponibilidade de recursos 

Nesta prática procura identificar como a gestão disponibiliza os recursos 

TABELA 8 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘DISPONIBILIDADE DE RECURSOS’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O atributo ‘Disponibilidade de recurso’ é abordado pelas proposições, e procura 

associar a disponibilidade de um tipo de recurso que irá ajudar os funcionários a 

trabalhar em suas ideias e agir de forma empreendedora. 

9) Trabalho em equipe  

Busca avaliar prática da gestão para desenvolver o espirito de equipe 

TABELA 9 - DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO BASEADO NAS PROPOSIÇÕES DO 

ATRIBUTO ‘TRABALHO EM EQUIPE’ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, o último dos atributos em estudo, ‘trabalho em equipe’, contém 

proposições relacionadas ao senso de comunidade, cooperação total entre 

todos, formação de equipes multifuncionais para realizar os vários projetos, tudo 

isto é fundamental para que colaboradores sejam motivados nas organizações. 

Como resultado da análise dos modelos, nesta próxima etapa, procurou-se 

delimitar elementos das práticas de Gestão de pessoas que propiciam inovação. 

Os elementos das práticas foram avaliados e descritos, para uma categorização 

dos mesmos. 
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E quanto às possibilidades de resposta e pontuação, consiste da seguinte forma: 

QUADRO 14 - RESPOSTA X PONTUAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Resposta Pontuação 
Discordo totalmente 1 
Discordo na maioria das vezes 2 
Às vezes discordo, às vezes concordo 3 
Concordo na maioria das vezes 4 
Concordo totalmente 5 
Sem Resposta 6 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

O questionário para realização da pesquisa foi elaborado com base na escala de 

Likert, e apresenta uma série de gradações que podem ser escolhidas, de acordo 

com a percepção do pesquisado. 

No Apêndice 2, encontra-se o instrumento aplicado aos colaboradores na 

presente pesquisa. 

 

3.4. Tratamento dos dados 

3.4.1. Análise de conteúdo 

A análise de dados se deu em duas etapas, semelhante à coleta de dados. Para 

primeiro instrumento de coleta de dados da entrevista em profundidade, esses 

dados foram analisados por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2008). Consiste de uma técnica aplicável a discursos diversos e a todos os tipos 

de comunicação. Ela parte do pressuposto que, por trás do discurso aparente, 

simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido a ser desvendado. Assim, após 

sucessivas leituras do material transcrito, procura-se grifar os pontos mais 

representativos na fala dos entrevistados, ou seja, que mais caracterizam as 

opiniões expressadas, conforme Figura 4. 
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FIGURA 4 - PROPOSIÇÃO DE BARDIN PARA ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 
Fonte: Bardin (2008) 

 

3.4.2. Técnicas Estatísticas 

Segundo instrumento para coleta de dados para avaliar a percepção dos 

colaboradores em relação a OE e GEPI foi utilizado um questionário. Os dados 

foram tabulados utilizando-se o software do pacote estatístico para Ciências 

Sociais (SPSS v20). Organizou-se assim um banco de dados cujas variáveis 

foram formadas por município, unidade federativa, ramo da empresa, 

área/departamento de trabalho, cargo do chefe e número  de funcionários por 

setor. Além disso, os 9 fatores contemplados no instrumento de pesquisa ficaram 

assim definidos: Aceitação do risco, Autonomia, Inovação, Apoio da diretoria, 

Compensação / Recompensa, Comunicações, Critério de tempo, Disponibilidade 

de recursos e Trabalho em equipe. 

3.4.2.1. Análise Descritiva 

Para a análise dos dados e, considerando o problema de pesquisa desse estudo, 

que visou analisar atuação dos gestores para o desenvolvimento de uma 

orientação empreendedora, optou-se por utilizar algumas técnicas que serão 

descritas abaixo. 

Primeiramente, realizou-se uma análise descritiva dos dados, a qual de acordo 

com Barbetta (2005), busca introduzir técnicas que permitem organizar, resumir 

e apresentar os dados de tal forma que possam ser interpretados à luz dos 

objetivos do estudo. 
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Para esta pesquisa, utilizou-se a análise descritiva para organizar o material 

coletado a partir do levantamento de dados por meio do questionário. Esses 

dados foram então sintetizados para que fosse possível identificar tendências, 

padrões e relações entre as respostas obtidas, a fim de se ter uma visão global 

da opinião dos respondentes quanto às assertivas pesquisadas. 

Para realizar a análise descritiva foram utilizadas tabelas de Frequência, 

gráficos, medidas de tendência central (média) e medidas de variabilidade (valor 

mínimo, valor máximo, desvio padrão), possibilitando assim uma análise mais 

detalhada dos dados obtidos. 

3.4.2.2. Alfa de Cronbach 

O questionário utilizado reuniu as assertivas que possuíam afinidades entre si 

em fatores comuns. Neste caso as 36 assertivas do questionário foram 

classificadas dentro de 9 dimensões distintas. 

Como o questionário utilizado foi parte do questionário validado do estudo 

Hashimoto (2009). Dessa forma, houve a necessidade de verificar a consistência 

interna de cada fator, para avaliar se havia necessidade de excluir alguma 

assertiva que não estivesse inter-relacionada com as demais. Para tal, o Alfa de 

Cronbach foi o instrumento utilizado. 

O Alfa de Cronbach é um instrumento de medida utilizado para estimar a 

confiabilidade de um questionário. Através das correlações calculadas entre as 

respostas dadas pelos respondentes, o índice avalia como os itens de uma 

escala estão inter-relacionados. Dessa forma, se os itens de um questionário 

medem aspectos de uma mesma característica, então estes devem estar 

altamente correlacionados, ou seja, quanto maior a correlação entre as 

respostas maior é a confiabilidade do questionário. O índice Alfa de Cronbach 

varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de 

aceitabilidade, conforme Hair et al. (2005). 

 
3.5. Procedimentos de análises de dados 

Destaca-se no item 1.2.1 deste trabalho a importância do objetivo para obtenção 

do resultado da pesquisa, que é atingido com a coleta, o tratamento e a 

interpretação dos dados. 
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Segundo Vergara (2007) os dados podem ser tratados de forma estatística e não 

estatística, escolhemos a forma mista, pois tínhamos a expectativa de encontrar 

conclusões simétricas e tangíveis, mas de encontrar resultados subjetivos que 

geram necessidade de interpretações subjetivas, como também nos diz Vergara 

(2006). 

Neste sentido foi escolhido o método científico Análise de Conteúdo para análise 

da entrevista realizadas com os gerentes que descreve o que está sendo dito 

sobre o tema, como esclarece Bardin (1977), e foram realizadas análises de 

forma sistemática em busca de informações e inferências sobre o conteúdo 

destas mensagens. Em complemento, Vergara (2006) informa que deve ser 

destacado o que é significativo e relevante e não o que aparece com mais 

frequência no texto. 

O método Análise de Conteúdo, visto em Vergara (2006), pode ser utilizado com 

abordagem qualitativa e grade de análise mista, na etapa da investigação 

documental; pois, de acordo com Vergara (2006, p. 15) a análise de conteúdo é: 

“[...] uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema”; o que faz dela uma técnica que se 

demonstra adequada ao propósito de identificar e analisar se existe alinhamento 

entre o discurso e a prática dos gerentes na formação de uma orientação 

empreendedora propícia à inovação 

Para que se tenha maior compreensão acerca da presente pesquisa, o quadro 

08 visa integrar a proposta de estudo com as duas correntes de pensamento – 

a taxonomia de liderança de Yukl, Gordon e Taber (2002) e a OE de Lumpkin e 

Dess (1996), retratando se há influência da liderança na disseminação das 

dimensões da OE nas organizações. 

Ao analisar as práticas de gestão de pessoas com cunho estratégico para o 

alcance de objetivos organizacionais, aparecem algumas dimensões que 

estimulam a inovação, o qual o pesquisador procura testar para fazer essa 

análise. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo, apresenta o perfil das empresas pesquisadas. Para tal, realizou-

se uma análise descritiva dos dados. Em seguida foi realizada uma análise de 

consistência do questionário, por meio de Alfa de Cronbach. Considerando o 

objetivo da pesquisa, realizou-se uma análise descritiva dos dados de caráter 

exploratória e então realizou-se uma análise fatorial e a análise de correlação 

dos fatores para confirmar se comportamento do gestor influencia os aspectos 

internos da empresa nas dimensões que propiciam a inovação de acordo com a 

percepção dos funcionários. 

 

4.1. Dados demográficos dos entrevistados 

Para atender aos objetivos específicos que destacam-se no item 1.2.2 (B, C e 

D) de verificar existe alinhamento da intenção e os gerentes e a influência dos 

gerentes na formação da OE, foi adotado o método exploratório. Os 

respondentes da entrevista são os principais gestores das empresas 

pesquisadas, conforme o Tabela 10. 

TABELA 10 - DADOS DEMOGRÁFICOS DOS GERENTES ENTREVISTADOS 

Gestor / 
Empresa 

Instrução Cargo 
Tempo/ 
empresa 

Tempo/ 
Cargo 

Nº 
funcionários 

Ramo de 
atividade 

Alfa Gradução 
Superior 

Gerente 
Geral 13 anos 3 meses 184 Fabricação de 

equipamentos 
e 

componentes 
eletrônicos 

 

Beta Gradução 
Superior 

Gerente 
Geral 6 anos 4 anos 111 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.2. Análise das entrevistas 

Dando prosseguimento à fase das entrevistas. O material obtido serviria de base 

para a etapa seguinte, a da análise do conteúdo minuciosamente explorado 

naquilo que apresentava referências para a pesquisa em questão. 

Dessa forma, o material apresentado a seguir consiste nos resultados das 

entrevistas que foram realizadas seguindo a sequência das dimensões de 

acordo com os  
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4.2.1. Resultados das entrevistas dos Gerentes 

Dentre as questões abordadas a este grupo de sujeitos, sendo eles dois gerentes 

da empresa Alfa e Beta, foi possível analisar atuação dos mesmos, em relação 

as 09 dimensões que propiciam a inovação. Atuação fundamentada na corrente 

de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) do comportamento do gestor, 

definido nas dimensões: Orientados por Tarefa, Orientados para 

Relacionamento e Orientados para Mudança.  

Na análise dos dados da pesquisa, foi realizada uma leitura detalhada, a fim de 

identificar palavras ou grupo de palavras mais representativas do que aqui se 

propôs estudar. A leitura das respostas fornecidas efetivou-se por meio de 

processos de codificação e reflexão contínua, buscando extrair sentido e 

significados mais adequados ao contexto desta pesquisa. Assim se procedeu ao 

longo da análise. 

4.2.1.1. Orientação Empreendedora 

Abaixo exemplos de depoimentos que confirmam esta análise: 

1) Quanto à dimensão Aceitação do Risco: 

Saber se exercer o seu papel de promotor da inovação, o gerente precisa 

estimular os funcionários a continuarem tentando coisas novas mesmo que 

errem. Pinchot e Pellman (2004) defendem a ideia de que deve haver tolerância 

a riscos, erros e falhas na tentativa de gerar uma inovação não podem ser 

punidos. O risco é baseado em anomalias possíveis, probabilidade de ocorrência 

destas anomalias e gravidade de suas consequências, Lumpkin e Dess (1996) 

e Miller (1983). Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) 

esse comportamento do gestor e definido como Orientado para Mudança, 

dentro atributo que corre riscos para promover as mudanças necessárias. 

Destaca-se no item 2.4.3 (item K) deste trabalho 

Com relação Aceitação ao Risco, os gestores apontam apoio. Trechos de 

entrevistas denotam essas situações. 

Não adianta ser conservador demais e nem ser arrojado demais. 

Tem que tentar manter num meio termo. [...] buscamos sempre 

avaliar todas as variáveis que estão envolvidas para tomar uma 

decisão. Mas quando a ideia é viável é claro apoiamos e 
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investimos na ideia. [...] ideia sempre analisada, tudo certinho, 

quando não dá por causa disso, disso, disso. Já colocamos 

colaborador a parte do porque o processo não aconteceu. [...] 

pode acontecer da ideia ser aceita, e teve alguma falha de cálculo, 

ele não é punido, porque que a ideia de instigar cada vez mais, 

para trazer cada vez mais ideia para nós. (Gestor da empresa 

Alfa) 

 

Pessoal tem a cultura esconder o erro, mas digo sempre que o 

erro e a forma de aprendizado o que não pode acontecer é errar 

novamente. Eu assumo o risco junto com eles! [...] Da próxima vez 

avalie melhor o risco, para não acontecer novamente. (Gestor da 

empresa Beta) 

2) Quanto à dimensão Autonomia: 

As contribuições da literatura apontam autonomia refere-se à independência 

ostentada por um indivíduo ou grupo, no que toca à identificação e adoção de 

uma ideia ou visão e à sua efetiva implementação (LUMPKIN e DESS 1996). 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientados para Relacionamento, 

dentro atributo que se dá aos liderados empowerment para que esses tomem a 

iniciativa na solução de problemas. Destaca-se no item 2.4.2 (item H) deste 

trabalho. 

Com relação dimensão Autonomia, os gestores apontam apoio. Trechos de 

entrevistas denotam essas situações. 

Medo de dar opinião de falar alguma coisa, isso é um paradigma 

deles mesmo (colaboradores) é um paradigma que tento quebrar, 

o medo de tomar iniciativa, de dar opinião. [...] Total. Minha 

Empresa busca sempre a mudança e a melhoria contínua. 

Portanto, todas as tentativas de melhoria do processo, são 

incentivadas pela alta direção da empresa. (Gestor da empresa 

Alfa) 

[...]Idéias relacionadas a melhorias dentro da organização são 

sempre bem aceitas. [...] temos um quadro de sugestões, que 
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após colher as informações que são as ideias, passa para o 

processo de acompanhamento das sugestões. (Gestor da 

empresa Beta) 

3) Quanto à dimensão Inovação: 

Na revisão da literatura temos a definição da inovação como a tendência da 

organização de se engajar em e apoiar novas ideias, experimentações e 

processos criativos que podem resultar em novos produtos, serviços ou 

processos tecnológicos. 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientado para Mudança, dentro 

atributo propõe estratégias inovadoras ou novas visões. Destaca-se no item 

2.4.3 (item J) deste trabalho. 

Com relação dimensão inovação, os gestores apontam apoio. Trechos de 

entrevistas denotam essas situações. 

Apoio é constante, o processo de melhoria continua em nosso 

portfólio, se não inovamos ficamos para traz no processo 

produtivo. [...] um novo negócio partiu da ideia do colaborador, do 

aproveitamento do papelão das embalagens do material enviado 

pelo fornecedor. [...] buscamos sempre treinamento para preparar 

equipe para o mercado que exige a inovação, qualificar para esse 

contexto. (Gestor da empresa Alfa) 

Tudo que é colocado como inovação ou mudança no que já é feito 

é sempre checado, testado e avaliado, para se ter absoluta 

certeza de que na prática vai dar tudo certo e se trará resultado. 

(Gestor da empresa Beta) 

4.2.1.2. Gestão estratégica de pessoas para inovação 

4) Quanto à dimensão Apoio da diretoria: 

Este talvez seja o grupo de indicadores mais importante para uma empresa ter 

uma gestão de pessoas inovadora. Sem incentivos, dificilmente as pessoas vão 

agir. Na literatura ainda podemos identificar que empresas com estruturas 

planas, com poucos níveis hierárquicos, com a gestão de topo mais próxima do 
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nível operacional, para a resolução de problemas e resolução de conflitos assim, 

agiliza processos de decisão e facilita o desenvolvimento de ideias inovadoras. 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientados para Relacionamento, 

dentro do principal atributo do envolvimento dos colaboradores na tomada de 

decisão. Trata dessa forma da liderança participativa. Destaca-se no item 2.4.2 

(item G) deste trabalho. 

Com relação está dimensão os gestores apontam apoio. Trechos de entrevistas 

denotam essas situações. 

[...] funcionários não tinha acesso a gerencia, implantei uma ação 

no dia do aniversário funcionário, o momento de bate papo, para 

falar com o gerente. [...] eu sempre questiono, como ele enxerga 

a empresa, como ele vê que pode melhorar seu processo 

produtivo. A ideia do papo com gerente, para ele sentir apoiado e 

confiança na relação [...] no bate papo com funcionário sempre sai 

uma ideia, que sempre tem aproveitamento. (Gestor da empresa 

Alfa) 

A empresa promove cursos para aperfeiçoar o nível profissional 

de sua equipe e procura sempre incentivar o funcionário a buscar 

um algo a mais através de estudos acadêmicos na sua área de 

atuação (Gestor da empresa Beta) 

5) Quanto à dimensão Compensação / Recompensa 

Obviamente, de nada adiantaria se promover todos os incentivos citados 

anteriormente, se após as pessoas gerarem inovações, não receberem nenhum 

tipo de recompensa. Isso às desestimularia a continuarem inovando. Importante 

salientar a contribuição da literatura, que o reconhecimento é uma ação que 

antecede à recompensa por uma atitude realizadora (BARROS E PRATES, 

1997). 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientados para Relacionamento, 

dentro do atributo que reconhece realizações e contribuições dos colaboradores. 

Destaca-se no item 2.4.2 (item E) deste trabalho. 
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Com relação está dimensão os gestores apontam que reconhecem e 

recompensam os colaboradores. Trechos de entrevistas denotam essas 

afirmações. 

Qualquer ideia que tiver em questão de melhoria de processo, 

ganha um brinde do próprio produto da empresa. [...] dependendo 

a quantia da ideia se ela for muito alta em resultado, ele recebe 

uma bonificação em dinheiro. (Gestor da empresa Alfa) 

Não temos definidos um plano premiação, mas quando há ideia 

inovadora ela é premiada, tornamos público e enfatizamos. [...] 

quem tiver uma boa ideia será recompensado. (Gestor da 

empresa Beta) 

6) Quanto à dimensão Comunicação: 

Da revisão da literatura, vale ressaltar a definição da comunicação clara e 

transparente, com mensagens pertinentes, que são divulgadas no momento 

certo, ajuda a integrar os esforços em torno de objetivos comuns, sendo ela 

formal ou informal, mas aberto a todos os níveis, de tal forma que qualquer tipo 

de problema pode ser levantado, por qualquer colaborador, de qualquer nível e 

área da organização. Qualidade de comunicação e quantidade pode ser 

essencial para a iniciação da gestão de pessoas para inovação e a 

implementação bem-sucedida (ZAHRA, 1991). 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientado por Tarefa, dentro do 

atributo que explicita os objetivos das tarefas e as expectativas sobre cada papel. 

Nesse sentido, trata-se de direcionar as pessoas no desenvolvimento das 

atividades e na busca por maneiras eficientes de fazê-las. Destaca-se no item 

2.4.1 (item B) deste trabalho. 

Com relação está dimensão os gestores apontam que existe uma comunicação 

para direcionar os colaboradores. Trechos de entrevistas denotam essas 

afirmações. 

[...] existe comunicação e é bem transparente, mas nem todo 

mundo sabe o que é inovar, trabalhamos com pessoas, que para 

chão de fábrica não exigimos uma faculdade, pode fugir do 

conhecimento da maioria. Temos como canal de comunicação 
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com objetivo incentivar sugestões, com ideias relevantes (Gestor 

da empresa Alfa) 

[...] temos reuniões mensais de status-report aonde tanto os 

destaques quanto os pontos que necessitam de melhorias são 

levantados. Acho esse feedback bastante interessante, tanto 

como crítica construtiva, como também um reforço ao que já 

fazemos bem (Gestor da empresa Beta) 

7) Quanto à dimensão Critério de tempo: 

Para as inovações geradas pelos funcionários devem ser constantemente 

monitoradas e controladas, realimentam a comunicação e o processo decisório 

e avaliação, que a partir daí as pessoas possam ser devidamente 

recompensadas 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientado por Tarefa, dentro dos 

atributos que planeja atividades de curto prazo e monitora as operações e 

performance. Nesse sentido, trata-se de direcionar as pessoas no 

desenvolvimento das atividades e na busca por maneiras eficientes de fazê-las. 

Destaca-se no item 2.4.1 (itens A e C) deste trabalho. 

Com relação está dimensão os gestores apontam que acompanha o processo 

de trabalho para que seja realizado dentro do planejado, dentro do critério tempo 

sem pressão. Trechos de entrevistas denotam essas afirmações. 

Sim (são adequadas). Acho que os desafios devem fazer parte 

das metas que devem ser possíveis de serem atingidas, mas deve 

haver uma dose de esforço extra de todo [...] é sempre uma 

preocupação, não fazer a hora extra, buscamos sempre evitar [...] 

temos que ter foco trabalhar de acordo com a capacidade 

produtiva. (Gestor da empresa Alfa) 

Existe um plano rígido para cumprimento das metas para evitar 

prejuízos [...] todas as metas são estabelecidas em negociação 

com a alta direção. Uma pressão muito grande, vindo da 

corporação para cumprir as metas, extremamente difíceis, mas 

que são necessárias para o crescimento da empresa (Gestor da 

empresa Beta) 
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8) Quanto à dimensão Disponibilidade de recursos: 

Na literatura identificamos o apoio da liderança para encorajar, mas que também 

fundamenta na disponibilidade de um tipo de recurso que irá ajudar os 

funcionários a trabalhar em suas ideias bem como: espaço, estrutura, 

equipamentos, orçamento e tempo. 

Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientados para Relacionamento, 

dentro do atributo que oferece suporte e encorajamento. Destaca-se no item 

2.4.2 (item D) deste trabalho. 

Com relação está dimensão os gestores apontam que existe um apoio 

necessário para atender necessidades da equipe. Trechos de entrevistas 

denotam essas afirmações. 

Sempre que está nosso alcance com certeza. [...] considero que 

a influência do relacionamento entre as pessoas é direta e 

constante por isso o bom relacionamento entre a gerencia da qual 

faço parte é fundamental. Portanto trabalhamos sempre buscando 

a manutenção desse estado se harmonia entre a nossa equipe 

(Gestor da empresa Alfa) 

Disponibilizamos recurso para participar de palestras e feiras... 

[...] é nesse ambiente que colaborador pode conhecer novidades 

fazer benkmarketing e através desses eventos trazer novas e 

ideias e promover algo novo (Gestor da empresa Beta) 

9) Quanto à dimensão Trabalho em equipe 

Em empresas onde predomina o senso de equipe, a cooperação, o sistema 

ganha-ganha, se define como propício ao surgimento de líderes da mudança, 

pessoas estimuladas a gerarem inovações dentro das empresas. As 

contribuições da literatura ainda apontam para a importância de que, para 

exercer o seu papel de promotor da inovação, o gerente precisa ser capaz de 

fomentar o espírito de equipe, ao mesmo tempo em que ele depende da 

existência de um ambiente de bom relacionamento em equipe, para que possa 

exercer satisfatoriamente esse papel. 
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Dentro corrente de estudo de (YUKL, GORDON e TABER 2002) esse 

comportamento do gestor e definido como Orientados para Relacionamento, 

dentro do atributo no sentido de desenvolver habilidades e a confiança dos 

liderados. Destaca-se no item 2.4.2 (item D) deste trabalho. 

Nas entrevistas, os gerentes parecem mostrar uma consciência clara desse 

papel como responsáveis pelo ambiente interno da equipe. Alguns enfatizam que 

essa é uma condição essencial para o desempenho e a qualidade do trabalho e, 

consequentemente, para os resultados alcançados: 

O trabalho equipe, é importantíssimo, o relacionamento tem que 

ser muito bom para que o trabalho seja produtivo e eficiente, para 

evitar re-serviços por causa de pequenos atritos internos (gerente 

da empresa Alfa). 

Resultado é diretamente proporcional ao relacionamento da 

equipe. Se você tem uma equipe bem alinhada, você consegue 

atingir suas metas. Se esse relacionamento não é bom, você tem 

muito mais dificuldade para atingir resultado [...] prezamos por 

uma relação de confiança entre as partes (gerente da empresa 

Beta). 

 

4.3. Dados demográficos dos colaboradores 

4.3.1. Sexo / Gênero 

A primeira questão abordou o gênero dos pesquisados (Gráfico 01), onde a 

predominância foi masculina e apenas 25% da amostra da empresa Beta é 

composta por mulheres. 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR SEXO 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 

4.3.2. Idade 

Na amostra pesquisada, mais de 70% dos respondentes têm entre 18 e 35 anos, 

19% entre 31 e 35 anos, 19% possuem acima de 45 anos de idade, 18% estão 

localizados da faixa de 41 a 45 anos, 9% têm entre 26 e 30 anos e, finalmente, 

9% têm idade inferior a 26 anos. 1% da amostra não respondeu a essa questão 

conforme se verifica na gráfico2. 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR IDADE 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 

 
4.3.3. Escolaridade 

Na empresa Beta, aproximadamente 77 % dos funcionários possuem o wnsino 

médio, enquanto, na Alfa, 60% das pessoas o possuem. Quase 7% dos 

trabalhadores na Beta falta por terminar algum curso de graduação e na 

organização Alfa, quase 11% dos funcionários falta por terminar algum curso de 
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graduação. Sendo 6% na Beta, na Alfa, 5% dos trabalhadores possuem curso 

superior. A nível de pós-graduação: são só 2% dos funcionários das Alfa e 3% 

beta têm algum tipo de pós-graduação, De acordo com o gráfico 3. 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR ESCOLARIDADE 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 

 

4.3.4. Cargo 

De acordo com o Gráfico 5, mais 50% dos funcionários trabalham na produção, 

mais de 15% nos cargos administrativos e supervisão, 14,2% da empresa Alfa e 

4,5% da empresa Beta não responderam ou optaram por outro a essa pergunta, 

provavelmente, por receio de serem identificados na pesquisa, pois muitos 

demonstraram essa preocupação durante a aplicação do questionário. 
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GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR CARGO 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 

4.3.5. Tempo de empresa 

Sete por cento dos respondentes possuem menos de 1 ano de trabalho na 

empresa, outros 7% têm entre 1 e 5 anos de trabalho, 24% possuem de 6 a 10 

anos de empresa, 23% de 11 a 15 anos, 24% de 16 a 20 anos, 13% mais de 20 

anos e 2% dos respondentes não responderam a essa questão. 

Da grande parte dos funcionários que responderam ao questionário, 71% da 

amostra, possuem entre 6 e 20 anos de trabalho na organização. Ou ainda, 47% 

estão localizados na faixa de 11 a 20 anos de trabalho na mesma empresa. 

Pode-se afirmar também que 47% da amostra estão na faixa de 6 a 15 anos de 

trabalho na Samarco, conforme se verifica no Gráfico 05. 
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GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR TEMPO DE EMPRESA 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 
 
Esses índices são indicativos de alto turnover, pois 57,6% dos funcionários da 

empresa Beta possuem menos de 2 anos de empresa.  

 
4.4. Dados estatísticos 

Uma das averiguações necessárias para prosseguir com as análises é a 

confiabilidade das categorias que correspondem a estes construtos.  

4.4.1. Análise de Consistência do Questionário 

Conforme mencionado nos procedimentos metodológicos, o Alfa de Cronbach é 

o instrumento usado para avaliar a consistência do questionário. A tabela 11 

apresenta o índice calculado considerando as 36 assertivas do questionário e 

para as assertivas que compõem cada fator. 
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TABELA 11 - COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 
Fonte: Dados da pesquisa com a aplicação do software SPSS v20 
 
De acordo com o quadro acima, considerando as 36 assertivas o valor estimado 

de Alfa de Cronbach foi de 0,933 para Empresa Alfa e 0,928 para empresa Beta, 

o que significa uma consistência muito boa entre as assertivas, ou seja, o 

questionário apresenta alta fidedignidade minimizando possíveis erros.  

Guimarães, Brandon e Guimarães (2010), aceitam como confiável em seu 

estudo o coeficiente de alpha de cronbach maior 0.50, embora interpretem o 

índice maior que 0,70 indicado para estudos mais rigorosos. Khoury e Analou 

(2010) confirmam 0.70 como um bom índice de confiabilidade do coeficiente de 

Alpha de Cronbach. 

Pereira (2001, pg. 88-89), confirma: Quanto mais as variações entre as medidas 

do fenômeno, realizadas pelas diferentes variáveis, superar as variações 

internas das variáveis individualmente, melhor será o indicador. Este indicador 

assume valores entre 0 e 1 e trabalha com a premissa que as correlações entre 

os itens são positivas. De forma geral considera-se que um bom valor do α seria 

0,70 ou superior (obtido com uma amostra significativa). Esta regra deve ser 

aplicada com prudência uma vez que, o grau adequado de fidedignidade 

depende da utilização do instrumento. Pereira (2001, p.87) afirma que para 

interpretar o α de Cronbach pode-se entendê-lo como um coeficiente de 

Sigla Dimensões
Nº de

Asssertivas

Alfa de 

Cronbach 

Empresa Alfa

Alfa de 

Cronbach 

Empresa Beta

AR Aceitação do risco 2 -0,111 -0,248

AU Autonomia 5 0,636 0,557

IN Inovação 2 0,407 0,435

AD Apoio da diretoria 7 0,834 0,809

CR Compensação / Recompensa 4 0,587 0,683

CO Comunicações 7 0,796 0,800

CT Critério de tempo 2 0,341 0,392

DR Disponibilidade de recursos 3 0,615 0,692

TE Trabalho em equipe 4 0,672 0,646

36 0,933 0,928Total Geral da Confiabilidade do Questionário
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correlação ao quadrado (R2) com uma suposta medida real do fenômeno 

estudado.  

4.4.2. Análise Descritiva 

Uma análise descritiva foi realizada para avaliar a percepção dos funcionários 

quanto à importância das 3 dimensões OE e as 6 dimensões GEPI que propiciam 

a inovação. 

Para tanto, medidas estatísticas descritivas foram calculadas, primeiramente, 

para todas as assertivas que compõem o questionário e para cada dimensão de 

assertivas pré-definidas, conforme ilustra a tabela 12. 

TABELA 12 - MEDIDAS DESCRITIVAS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os valores mínimos e máximos tanto para o questionário completo como para 

cada Dimensão, foram obtidos através da somatória das respostas discordo 

totalmente (1) e concordo totalmente (5). 

Dessa forma pode-se avaliar a pontuação mínima possível para o caso de todos 

os respondentes discordarem totalmente de todas as assertivas da dimensão e 

Dimensões
Média 

Empresa Alfa
Média 

Empresa Beta

1 . Aceitação do risco 6,05 6,77

2. Autonomia 14,85 16,81

3. Inovação 5,9 6,29

Total (OE) 26,8 29,87

4 .Apoio da diretoria 24,03 26,81

5. Compensação / Recompensa 10,72 11,52

6. Comunicações 23,36 25,08

7. Critério de tempo 7,09 7,74

8. Disponibilidade de recursos 10,31 9,99

9. Trabalho em equipe 12,39 12,58

Total (GPI) 87,9 93,72

Total Questionário Geral 114,7 123,59

Orientação Empreendedora

Gestão estratégica de pessoas para inovação
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em contrapartida foi possível avaliar a pontuação máxima, quando todos os 

respondentes concordam totalmente com todas as assertivas do questionário ou 

da dimensão. 

1) Dimensão -  Aceitação do risco 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 2 enquanto que a pontuação máxima é 10, o que 

totalizaria uma média esperada de 6. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 6,05 para empresa e 6,77 para empresa Beta na escala Likert, assim 

pode-se dizer que existem evidências de que aceitação do risco é visto que 

atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

analisar o gráfico 06 pois aproximadamente 39% das pessoas empresa Alfa e 

29% das pessoas empresa Beta responderam que discordam 

totalmente/discordo na maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

GRÁFICO 6 - DIMENSÃO - ACEITAÇÃO DO RISCO 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 13 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO 

1 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

2) Dimensão -  Autonomia 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 5 enquanto que a pontuação máxima é 25, o que 

totalizaria uma média esperada de 15. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 14,85 para empresa Alfa e 16,81 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que autonomia é visto que 

atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

analisar o gráfico 07 pois aproximadamente 41% das pessoas empresa Alfa e 

30% das pessoas empresa Beta responderam que discordam 

totalmente/discordo na maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

Quest 
1

Quest 
10

Quest 
1

Quest 
10

1. Discordo 

tota lmente
35% 17% 32% 11%

2. Discordo na 

maioria  das  vezes
13% 13% 8% 8%

3. Às  vezes  

discordo, às  vezes  

concordo

19% 24% 23% 20%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
14% 21% 16% 27%

5. Concordo 

tota lmente
13% 19% 10% 21%

6. SR – Sem 

Res pos ta
7% 6% 11% 14%

Aceitação do risco

Alfa Beta
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GRÁFICO 7 - DIMENSÃO - AUTONOMIA 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

TABELA 14 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO 

AUTONOMIA 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

3) Dimensão - Inovação 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 2 enquanto que a pontuação máxima é 10, o que 

totalizaria uma média esperada de 6. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 5,9 para empresa Alfa e 6,29 para empresa Beta na escala Likert, assim 

pode-se dizer que existem evidências de que inovação é visto que atuação do 

gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao analisar gráfico 

Quest 
3

Quest 
12

Quest 
20

Quest 
26

Quest 
31

Quest 
3

Quest 
12

Quest 
20

Quest 
26

Quest 
31

1. Dis cordo 

tota lmente
15% 28% 26% 26% 60% 12% 14% 13% 14% 35%

2. Dis cordo na  

maioria  das  vezes
7% 14% 9% 9% 13% 7% 11% 8% 15% 16%

3. Às  vezes  

dis cordo, às  vezes  

concordo

23% 28% 18% 22% 8% 20% 34% 15% 20% 26%

4. Concordo na 

maioria  das  vezes
20% 16% 13% 17% 8% 24% 19% 18% 22% 8%

5. Concordo 

tota lmente
29% 8% 28% 15% 7% 33% 18% 39% 19% 10%

6. SR – Sem 

Res posta
7% 5% 5% 11% 5% 4% 4% 7% 10% 5%

Autonomia

BETAALFA
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08 pois aproximadamente 46% das pessoas empresa Alfa e 35% das pessoas 

empresa Beta responderam que discordam totalmente/discordo na maioria das 

vezes com as assertivas deste fator. 

GRÁFICO 8 - DIMENSÃO - INOVAÇÃO 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

TABELA 15 -  PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO 

INOVAÇÃO 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

4) Dimensão de Apoio da diretoria 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 7 enquanto que a pontuação máxima é 35, o que 

totalizaria uma média esperada de 21. Porém, em média cada entrevistado 

Quest 
8

Quest 
18

Quest 
8

Quest 
18

1. Dis cordo 

tota lmente
32% 22% 29% 14%

2. Dis cordo na  

maioria  das  vezes
21% 16% 10% 15%

3. Às  vezes  

dis cordo, às  vezes  

concordo

16% 23% 26% 29%

4. Concordo na 

maioria  das  vezes
9% 15% 11% 17%

5. Concordo 

tota lmente
14% 16% 17% 16%

6. SR – Sem 

Res posta
9% 8% 7% 8%

BETA

Inovação

ALFA
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totalizou 24,03 para empresa Alfa e 26,81 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que apoio da diretoria é visto que 

atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

analisar gráfico 09 pois aproximadamente 30% das pessoas empresa Alfa e 18% 

das pessoas empresa Beta responderam que discordam totalmente/discordo na 

maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

 
GRÁFICO 9 - DIMENSÃO - APOIO DA DIRETORIA 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

TABELA 16 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO 

APOIO DA DIRETORIA 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

5) Dimensão - Compensação / Recompensa 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 4 enquanto que a pontuação máxima é 20, o que 

Quest 
2

Quest 
11

Quest 
19

Quest 
25

Quest 
30

Quest 
33

Quest 
35

Quest 
2

Quest 
11

Quest 
19

Quest 
25

Quest 
30

Quest 
33

Quest 
35

1. Dis cordo 

totalmente
11% 14% 20% 17% 31% 14% 16% 6% 8% 8% 10% 16% 9% 12%

2. Discordo na  

maioria  das  vezes
15% 7% 8% 12% 17% 15% 14% 7% 3% 9% 12% 13% 4% 9%

3. Às  vezes 

dis cordo, às  vezes  

concordo

24% 20% 14% 16% 19% 23% 23% 21% 17% 10% 17% 32% 15% 14%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
15% 21% 10% 17% 15% 20% 15% 19% 23% 24% 26% 14% 29% 32%

5. Concordo 

totalmente
29% 32% 41% 27% 8% 22% 27% 42% 40% 45% 30% 12% 39% 30%

6. SR – Sem 

Respos ta
5% 7% 7% 11% 10% 7% 4% 5% 9% 4% 5% 14% 5% 5%

ALFA BETA

Apoio da diretoria
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totalizaria uma média esperada de 12. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 10,72 para empresa Alfa e 11,52 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que compensação / recompensa 

é visto que atuação do gestor está abaixo da média esperada, e pode-se 

confirmar essa tendência ao analisar gráfico 10 pois aproximadamente 26% das 

pessoas empresa Alfa e 39% das pessoas empresa Beta responderam que 

discordam totalmente/discordo na maioria das vezes com as assertivas deste 

fator. 

GRÁFICO 10 - DIMENSÃO - COMPENSAÇÃO / RECOMPENSA 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

TABELA 17 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DO DIMENSÃO - 

COMPENSAÇÃO / RECOMPENSA 

 

Quest 
30

Quest 
13

Quest 
21

Quest 
27

Quest 
30

Quest 
13

Quest 
21

Quest 
27

1. Discordo 

tota lmente
31% 33% 33% 52% 16% 23% 38% 36%

2. Dis cordo na  

maioria  das  vezes
17% 16% 11% 14% 13% 13% 13% 14%

3. Às  vezes  

discordo, às  vezes  

concordo

19% 16% 13% 17% 32% 23% 16% 26%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
15% 14% 11% 3% 14% 22% 14% 14%

5. Concordo 

tota lmente
8% 12% 22% 4% 12% 17% 11% 4%

6. SR – Sem 

Res pos ta
10% 10% 9% 9% 14% 4% 9% 7%

ALFA BETA

Compensação / Recompensa
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

6) Dimensão - Comunicações 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 7 enquanto que a pontuação máxima é 35, o que 

totalizaria uma média esperada de 21. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 23,36 para empresa Alfa e 25,08 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que comunicações é visto que 

atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

analisar gráfico 11 pois aproximadamente 31% das pessoas empresa Alfa e 22% 

das pessoas empresa Beta responderam que discordam totalmente/discordo na 

maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

GRÁFICO 11 - DIMENSÃO - COMUNICAÇÕES 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 18 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO - 

COMUNICAÇÕES 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

7) Dimensão - Critério de tempo 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 2 enquanto que a pontuação máxima é 10, o que 

totalizaria uma média esperada de 6. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 7,09 para empresa Alda e 7,74 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que critério de tempo é visto que 

atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

analisar gráfico 12 pois aproximadamente 26% das pessoas empresa Alfa e 16% 

das pessoas empresa Beta responderam que discordam totalmente/discordo na 

maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

GRÁFICO 12 - DIMENSÃO - CRITÉRIO DE TEMPO 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quest 
5

Quest 
14

Quest 
22

Quest 
28

Quest 
32

Quest 
34

Quest 
36

Quest 
5

Quest 
14

Quest 
22

Quest 
28

Quest 
32

Quest 
34

Quest 
36

1. Dis cordo 

totalmente
15% 11% 9% 29% 20% 13% 29% 13% 8% 7% 20% 14% 6% 21%

2. Discordo na  

maioria  das  vezes
13% 8% 13% 10% 16% 11% 17% 5% 5% 9% 10% 10% 9% 14%

3. Às  vezes  

di scordo, às  vezes  

concordo

23% 17% 27% 16% 23% 24% 23% 18% 18% 20% 20% 31% 23% 25%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
19% 20% 17% 17% 15% 23% 12% 24% 22% 32% 24% 18% 27% 23%

5. Concordo 

totalmente
26% 40% 28% 18% 18% 22% 16% 36% 42% 29% 22% 22% 27% 15%

6. SR – Sem 

Respos ta
4% 4% 6% 9% 8% 7% 3% 4% 5% 3% 5% 5% 8% 1%

BETA

Comunicações

ALFA
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TABELA 19 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DO DIMENSÃO - 

CRITÉRIO DE TEMPO 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

8) Dimensão - Disponibilidade de recursos 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 3 enquanto que a pontuação máxima é 15, o que 

totalizaria uma média esperada de 9. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 10,31 para empresa Alfa e 9,99 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que disponibilidade de recursos 

é visto que atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa 

tendência ao analisar gráfico 13 pois aproximadamente 28% das pessoas 

empresa Alfa e 27% das pessoas empresa Beta responderam que discordam 

totalmente/discordo na maioria das vezes com as assertivas deste fator.. 

Quest 
6

Quest 
15

Quest 
6

Quest 
15

1. Discordo 

tota lmente
21% 11% 7% 11%

2. Dis cordo na  

maioria  das  vezes
10% 9% 7% 6%

3. Às  vezes  

discordo, às  vezes  

concordo

16% 21% 19% 15%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
22% 19% 26% 30%

5. Concordo 

tota lmente
29% 35% 35% 32%

6. SR – Sem 

Res pos ta
3% 4% 5% 5%

ALFA BETA

Critério de tempo
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GRÁFICO 13 - DIMENSÃO - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
TABELA 20 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO - 

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

9) Dimensão - Trabalho em equipe 

De acordo com a tabela 12 verifica-se que a pontuação mínima possível para 

esta dimensão é igual a 4 enquanto que a pontuação máxima é 20, o que 

totalizaria uma média esperada de 12. Porém, em média cada entrevistado 

totalizou 12,39 para empresa Alfa e 12,58 para empresa Beta na escala Likert, 

assim pode-se dizer que existem evidências de que trabalho em equipe é visto 

que atuação do gestor é uma realidade, e pode-se confirmar essa tendência ao 

Quest 
7

Quest 
16

Quest 
23

Quest 
7

Quest 
16

Quest 
23

1. Discordo 

tota lmente
17% 21% 14% 18% 15% 15%

2. Dis cordo na 

maioria  das  vezes
11% 14% 9% 9% 13% 13%

3. Às  vezes  

dis cordo, às  vezes  

concordo

17% 21% 19% 17% 32% 29%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
19% 20% 20% 23% 24% 11%

5. Concordo 

tota lmente
32% 21% 35% 30% 14% 30%

6. SR – Sem 

Res pos ta
3% 4% 4% 4% 3% 3%

ALFA BETA

Disponibilidade de recursos
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analisar gráfico 14 pois aproximadamente 32% das pessoas empresa Alfa e 31% 

das pessoas empresa Beta responderam que discordam totalmente/discordo na 

maioria das vezes com as assertivas deste fator. 

GRÁFICO 14 - DIMENSÃO - TRABALHO EM EQUIPE 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
TABELA 21 - PORCENTAGEM DE RESPOSTAS PARA AS ASSERTIVAS DA DIMENSÃO - 

TRABALHO EM EQUIPE 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

4.5. Análise e resultados do constructo Orientação Empreendedora 

A seguir serão demonstradas graficamente as respostas para as cinco perguntas 

relacionadas ao fator foco aceitação ao risco, representadas pelo resultado 

percentual relativo à escala likert de 5 pontos. 

Quest 
9

Quest 
17

Quest 
24

Quest 
28

Quest 
9

Quest 
17

Quest 
24

Quest 
28

1. Discordo 

tota lmente
29% 15% 15% 29% 34% 17% 7% 20%

2. Dis cordo na  

maioria  das  vezes
14% 12% 6% 10% 18% 14% 3% 10%

3. Às  vezes  

discordo, às  vezes  

concordo

23% 22% 22% 16% 25% 21% 30% 20%

4. Concordo na  

maioria  das  vezes
15% 20% 25% 17% 12% 20% 26% 24%

5. Concordo 

tota lmente
15% 29% 28% 18% 8% 24% 32% 22%

6. SR – Sem 

Res pos ta
3% 2% 4% 9% 3% 5% 3% 5%

BETA

Trabalho em equipe

ALFA



 
 

101 
 

A definição dos parâmetros e as respectivas avaliações da orientação 

empreendedora OE, do presente estudo, terá como base a escala adotada no 

questionário, escala de atitude tipo Likert, com variações de 1a 5. Nessa direção, 

optou-se por considerar que as médias situadas entre 1 até < 2,9 representavam 

OE insatisfatória. As médias situadas entre 3 até < 3,9 indicam OE satisfatória, 

e entre 4 até 5 OE alta 

Neste item, são descritas as OE - Aceitação do risco; Autonomia; Inovação – 

conforme são percebidas pelos funcionários das empresas Alfa e Beta. 

4.5.1. Aceitação ao risco 

Conforme mostra a tabela 22, a média do indicador ‘aceitação ao risco’ é 3,03 

para empresa Alfa e 3,38 para empresa Beta. 

TABELA 22 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “ACEITAÇÃO DO RISCO” 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘aceitação ao risco’ é considerada satisfatória. 

4.5.2. Autonomia 

Conforme mostra a tabela 23, a média do indicador ‘autonomia’ é 2,97 para 

empresa Alfa e 3,36 para empresa Beta. 

TABELA 23 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “AUTONOMIA” 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Portanto, a percepção dos funcionários da empresa Alfa quanto à ‘autonomia’ é 

considerada insatisfatória, para os funcionários da Beta é considerada 

satisfatória. 

4.5.3. Inovação 

Conforme mostra a tabela 24, a média do indicador ‘inovação’ é 2,95 para 

empresa Alfa e 3,14 para empresa Beta. 

TABELA 24 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “INOVAÇÃO” 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Portanto, a percepção dos funcionários da empresa Alfa quanto à ‘inovação’ é 

considerada insatisfatória, para os funcionários da Beta é considerada 

satisfatória. 

4.6. Análise e resultados do constructo Gestão estratégica de pessoas 

para inovação 

A seguir serão demonstradas graficamente as respostas para as cinco perguntas 

relacionadas ao fator foco aceitação ao risco, representadas pelo resultado 

percentual relativo à escala likert de 5 pontos. 

A definição dos parâmetros e as respectivas avaliações da Gestão estratégica 

de pessoas para inovação (GEPI), do presente estudo, terá como base a escala 

adotada no questionário, escala de atitude tipo Likert, com variações de 1 a 5. 

Nessa direção, optou-se por considerar que as médias situadas entre 1 até < 2,9 

representavam GEPI insatisfatória. As médias situadas entre 3 até < 3,9 indicam 

GEPI satisfatória, e entre 4 até 5 GEPI alta 

Neste item, são descritas as GEPI -  Apoio da diretoria; Compensação / 

Recompensa; Comunicações; Critério de tempo; Disponibilidade de recursos; 

Trabalho em equipe – conforme são percebidas pelos funcionários das 

empresas Alfa e Beta. 
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4.6.1. Apoio da diretoria 

Conforme mostra a tabela 25, a média do indicador ‘apoio da diretoria’ é 3,43 

para empresa Alfa e 3,83 para empresa Beta. 

TABELA 25 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “APOIO DA DIRETORIA” 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à apoio 

da diretoria’ é considerada satisfatória. 

4.6.2. Compensação / Recompensa 

Conforme mostra a tabela 26, a média do indicador ‘compensação/recompensa’ 

é 2,68 para empresa Alfa e 2,88 para empresa Beta. 

TABELA 26 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “COMPENSAÇÃO/RECOMPENSA” 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘compensação/recompensa’ é considerada insatisfatória. 

4.6.3. Comunicações 

Conforme mostra a tabela 27, a média do indicador ‘comunicação’ é 3,34 para 

empresa Alfa e 3,58 para empresa Beta. 
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TABELA 27 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “COMUNICAÇÃO” 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘comunicação’ é considerada satisfatória. 

4.6.4. Critério de tempo 

Conforme mostra a tabela 28, a média do indicador ‘critério de tempo’ é 3,54 

para empresa Alfa e 3,87 para empresa Beta. 

TABELA 28 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “CRITÉRIO DE TEMPO” 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘critério de tempo’ é considerada satisfatória. 

4.6.5. Disponibilidade de recursos 

Conforme mostra a tabela 29, a média do indicador ‘disponibilidade de recursos’ 

é 3,44 para empresa Alfa e 3,33 para empresa Beta. 

TABELA 29 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “DISPONIBILIDADE DE RECURSOS”  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Fator Média
Média dos 

desvios-padrão
Média

Média dos 
desvios-padrão

5
Recebo todas as informações que preciso para fazer bem 
o meu trabalho

3,39 3,77

14
Meu(Minha) chefe sempre deixa claro o que espera do 
meu trabalho

3,81 4,02

22
As solicitações e orientações de minha chefia facilitam a 
realização do meu trabalho

3,59 3,75

28
Periodicamente recebo de meu(minha) chefe avaliações  
sinceras sobre meu desempenho

3,13 3,32

32
Os(As) chefes sabem demonstrar como podemos 
contribuir com os objetivos da empresa

3,18 3,39

34
Conheço e concordo com os objetivos da empresa em 
que trabalho

3,49 3,84

36
As informações sobre esta empresa são transmitidas aos 
funcionários com clareza, rapidez e agilidade

2,76 3,01

Comunicações

Freqüência dos indicadores

Questões

3,34

Empresa Alfa

3,58

Empresa Beta
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Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘disponibilidade de recursos’ é considerada satisfatória. 

4.6.6. Trabalho em equipe 

Conforme mostra a tabela 30, a média do indicador ‘trabalho em equipe’ é 3,10 

para empresa Alfa e 3,14 para empresa Beta. 

TABELA 30 - FREQUÊNCIA DOS INDICADORES DE “TRABALHO EM EQUIPE” 

 
Fonte: Dados da Pesquisa - Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 
 
 
Portanto, a percepção dos funcionários das empresas Alfa e Beta quanto à 

‘trabalho em equipe’ é considerada satisfatória.  

 
A caracterização da Orientação Empreendedora, conforme proposto na seção, 

foi observada através da análise dos questionários aplicados nas 2 (duas) 

organizações estudadas. Os elementos da Orientação Empreendedora foram os 

delineadores do reconhecimento da mesma, e as generalizações nas 2 (duas) 

organizações é que forneceram esta caracterização. 

 

TABELA 31 - FREQUÊNCIA GERAL DOS INDICADORES REFERENTES À ORIENTAÇÃO 

EMPREENDEDORA 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 
 
 

Média dos 
desvios-padrão

Percentual
de aceitação

Média dos 
desvios-padrão

Percentual
de aceitação

Aceitação do risco 3,0 61% 3,4 68%

Autonomia 3,0 59% 3,4 67%

Inovação 2,9 59% 3,1 63%

3,0 60% 3,3 66%Média Total

Empresa Alfa Empresa Beta

DimensõesCONSTRUCTO

Orientação 

Empreendedora



 
 

106 
 

A caracterização da Gestão estratégica de pessoas para inovação, conforme 

proposto na seção 2.5.1, foi observada através da análise dos questionários 

aplicados nas 2 (duas) organizações estudadas. Os elementos da Gestão 

estratégica de pessoas para inovação foram os delineadores do reconhecimento 

da mesma, e as generalizações nas 2 (duas) organizações é que forneceram 

esta caracterização. 

TABELA 32 - FREQUÊNCIA GERAL DOS INDICADORES REFERENTES À GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE PESSOAS PARA INOVAÇÃO 

 
Fonte: Questionários aplicados às Organizações Alfa e Beta 
 
A seguir, na tabela 33 é apresentado um resumo comparativo da intenção 

estratégica, discurso dos gestores e dos níveis de comportamento percebido 

pelos colaboradores. 

Média dos 
desvios-padrão

Percentual
de aceitação

Média dos 
desvios-padrão

Percentual
de aceitação

Apoio da diretoria 3,4 69% 3,8 77%

Compensação / Recompensa 2,7 54% 2,9 58%

Comunicações 3,3 67% 3,6 72%

Critério de tempo 3,5 71% 3,9 77%

Disponibilidade de recursos 3,4 69% 3,3 67%

Trabalho em equipe 3,1 62% 3,1 63%

3,3 65% 3,4 69%

Empresa Alfa Empresa Beta

Média Total

Gestão estratégica 

de pessoas para 

inovação

CONSTRUCTO Dimensões
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TABELA 33 - COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA PESQUISA. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFA BETA

SIM NÃO

Orientação Empreendedora 

(OE)
SIM SIM

Gestão estratégica de pessoas 

para inovação (GEPI)
SIM SIM

Orientação Empreendedora 

(OE)
3,0 3,3

Gestão estratégica de pessoas 

para inovação (GEPI)
3,3 3,4

3,2 3,4Total da Média Geral

Questões

Declaram a intenção inovadora em suas estratégias?

Discurso do gerente estímula as 

dimensões que propiciam a 

inovação?

Comportamento do gerente 

percebido pelos funcionários tem  

coerência com discurso?
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve o propósito de descrever a intenção estratégica para 

inovar das empresas e analisar o grau de influência no comportamento do 

gerente e sua atuação na orientação empreendedora. 

De modo geral, conclui-se que os objetivos estabelecidos foram atingidos e, os 

objetivos específicos foram, um a um, sendo alcançados.  

Após identificar empresas com e sem a Intenção Estratégica para Inovar. A partir 

da análise documental, verificou-se que a empresa Alfa tem formalmente a 

intenção estratégica para inovar e ao contrário a empresa Beta não tem como 

definição estratégica organizacional a inovação. A partir daí se existe influencia 

na atuação do gerente nas distintas intenções. 

O primeiro objetivo foi identificar se existe alinhamento da intenção e os gerentes 

na formação de uma orientação empreendedora (OE) que propícia à inovação. 

Nas entrevistas realizadas com os gerentes, apurou-se que existe coerência na 

empresa Alfa que tem formalmente a intenção estratégica para inovar com o 

discurso do gerente através de suas afirmações.  

O segundo objetivo foi comparar os resultados entre o discurso do gerente com 

a sua atuação de acordo com a percepção dos colaboradores baseado na 

existência de uma orientação empreendedora (OE). Nas entrevistas com os 

gestores, destacaram-se as características comportamentais de líder que 

propiciam as dimensões para inovação, tanto para empresa Alfa como para a 

empresa Beta. A partir da análise de médias de distribuição das frequências de 

respostas dos colaboradores, verificou-se que a empresa Alfa apresentou uma 

média de (3,0) quanto à ‘OE’, sendo esta, considerada uma média satisfatória. 

Na visão dos trabalhadores da empresa Beta verificou-se uma média satisfatória 

de (3,3), ou seja, em alinhamento com o discurso do gerente. 

Mas cabe aqui salientar que das 36 assertivas, teve um percentual de 31% de 

discordância na empresa Alfa e 14% na empresa Beta. Verifica-se na dimensão 

“aceitação ao risco”, que a resposta do gerente da empresa Alfa retrata que os 

colaboradores têm liberdade para correr risco, porém na questão número 01 

(sinto que nesta empresa as pessoas podem assumir riscos quando tentam 
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promover melhorias no seu trabalho?) houve uma discrepância com a média de 

2,76 na percepção dos colaboradores. 

Na dimensão “autonomia” houve uma discrepância com a média de 2,77 na 

percepção dos colaboradores da empresa Alfa na questão número 12, e 

discordância na questão número 31, nas empresas Alfa com média 2,04 e Beta 

com média 2,55, sendo que o discurso dos gerentes retrata que estimulam as 

iniciativas e a liberdade para a tomada de decisões. 

Verifica-se na dimensão “inovação”, que a resposta do gerente da empresa Alfa 

retrata que promove melhorias e inovações aos colaboradores, mas na questão 

número 08 houve uma discrepância apurada com a média de 2,78 na percepção 

dos colaboradores, quando se questiona se ele é reconhecido(a) e 

recompensado(a) quando tem iniciativas inovadoras. 

Na dimensão “apoio da diretoria” na questão número 30, onde se questiona o 

colaborador se os chefes cumprem o que prometem, a empresa Alfa apresentou 

média de 2,83, uma discrepância com o discurso do gerente. 

Identifica-se na dimensão “compensação/recompensa”, discrepâncias com os 

discursos dos gerentes, na empresa Alfa as questões número 04, com a média 

2,59, questão número 13, com a média 2,86 e a questão número 27, com a média 

2,20. Já na empresa Beta a discrepância foi nas questões número 21 com a 

média 2,74 e na questão número 27 com a média 2,57, ou seja, incoerente com 

o discurso dos gerentes que retrata utilizar mecanismos de incentivos e 

recompensas para inovações geradas.  

Na dimensão “comunicações” teve uma assertiva de número 36 na empresa Alfa 

com o questionamento: “As informações sobre esta empresa são transmitidas 

aos funcionários com clareza, rapidez e agilidade”, apresentando uma média de 

2,76. Discrepante ao discurso do gerente da mesma. 

Em relação à dimensão “trabalho em equipe”, foi apresentando as mesmas duas 

questões para ambas empresas, discrepância com discurso dos gerentes, sendo 

as questões número 09 com média de 2,82 para empresa Alfa e média de 2,50 

para Beta, e na questão número 29 com média de 2,57 para empresa Alfa e 

média de 2,94 para empresa Beta. Com médias insatisfatórias em relação ao 

discurso dos gestores de que estimulam o trabalho em equipe. 
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Já as dimensões “critério de tempo” e “disponibilidade de recursos”, tiveram 

correlações com os discursos dos gestores em todas a suas assertivas, ao 

contrário das outras dimensões citadas acima. 

O terceiro objetivo foi identificar o alinhamento do gerente nas dimensões que 

favorecem a inovação.  Neste estudo, o qual foi testado pelo pesquisador, para 

fazer análise das práticas de gestão de pessoas com cunho estratégico para o 

alcance de objetivos organizacionais, de algumas dimensões que estimulam a 

inovação. Denominado aqui como gestão estratégica de pessoas para inovação 

(GEPI). Nas entrevistas que contemplou questões das dimensões da gestão 

estratégica de pessoas para inovação, se destacou as características 

comportamentais dos gestores das empresas Alfa e Beta. Também a partir da 

análise de médias de distribuição das frequências de respostas dos 

colaboradores, verificou-se que a empresa Alfa apresentou predominantemente 

uma média de (3,3) e a empresa Beta apresentou uma média de (3,4) quanto à 

‘GEPI’ sendo considerada uma média satisfatória, ou seja, tem coerência com o 

discurso do gerente. 

Com base nos resultados obtidos, pudemos verificar que a empresa Alfa que 

tem a diferencial intenção estratégica para inovar, possui menor percepção do 

grau de OE e GEPI em comparação a empresa Beta. Isto é, as estratégias da 

organização voltadas para a orientação empreendedora, não estão sendo 

traduzidas efetivamente por toda a organização e que a atuação do gerente não 

está fortemente influenciada pela intenção das estratégias da empresa. Sendo 

que a intenção estratégica da empresa Beta não impacta na atuação do gerente 

de criar uma OE e GEPI que possibilite a criação de um ambiente propício para 

o surgimento da inovação. 

Após o exposto acima, podemos concluir neste trabalho que, o gerente estando 

orientado ou não pela intenção estratégica, influencia os funcionários, ou seja, 

conclui-se que o papel dos gerentes tem impacto no grau de OE e nas 

Dimensões GEPI da organização de forma determinante, independente da 

intenção estratégica para inovar. 
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5.1. Contribuições do estudo 

O estudo oferece contribuições para o meio acadêmico, para os gerentes e para 

as organizações. Sobre a perspectiva acadêmica, a principal contribuição é a 

ausência de evidência de que o fato da missão e direcionamento estratégico da 

empresa não influencia o gerente, portanto existem outros elementos que podem 

influenciar o gerente a estimular a OE na empresa. Pelo lado das políticas e 

práticas, vale a pena buscar a confirmação da validação dos novos fatores 

encontrados neste trabalho para gestão estratégica de pessoas para inovação. 

Em termos de contribuição para a dinâmica do ambiente corporativo, o presente 

estudo oferece base para gestores, através das dimensões OE e GEPI práticas 

que promovem a inovação. Talvez a maior contribuição tenha sido o 

aprofundamento da reflexão sobre as relações entre inovação, gerente e 

indivíduos num cenário tão competitivo como o cenário atual, implementação da 

OE e GEPI como práticas para gerar diferencial que melhora a competitividade. 

 

5.2. Limitações da pesquisa e recomendações 

Quanto às limitações desta pesquisa entende-se que os resultados não podem 

ser generalizados para o setor das pequenas indústrias da região de Varginha - 

MG, tampouco para as médias empresas, por se tratar de estudo que está 

representado apenas por uma pequena parte das empresas. 

Recomenda-se para aprofundamento e conclusões mais precisas e uma 

observação mais profunda nos aspectos levantados, a aplicação deste 

instrumento em outras regiões e em diferentes organizações para que se tenha 

um parâmetro de maior compreensão da influência da intenção de inovar e a 

atuação do gerente. E devido ao fato da intenção estratégica não influenciar o 

gerente, possa significar que existam outros elementos que podem influenciar o 

gerente a estimular a OE na empresa. Nesse contexto, fica aberto algumas 

questões: Quais seriam os elementos? Que outros estudos avaliaram estas 

influencias? Será que isso faz parte da natureza do próprio gerente? Será que 

ele estimula a OE independentemente da empresa por ser ele intrinsecamente 

assim? 
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Ainda como sugestão para futuros estudos, sugere-se a utilização de medidas 

de desempenho mais balanceadas para se aferir de uma forma mais ampla a 

relação da OE e da GEPI com a performance global da empresa. Para além 

disso seria recomendável incluir dados de um maior número de anos para se 

poder perceber a evolução da empresa e avaliar com maior rigor até que ponto 

a OE tem impacto no desempenho das empresas. Recomenda a elaboração de 

estudos de carácter mais qualitativo, e se possível longitudinal, são 

aconselháveis para perceber os processos organizacionais de implementação e 

dinamização das práticas de GEPI. Finalmente a elaboração de estudos para 

verificar a influência do gestor, na efetividade ou existência da inovação em 

relação da OE e da GEPI. 
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7.  APÊNDICE 

7.1. Apêndice 1: Roteiro de Entrevista para os Gerentes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GERENTES 

 

1- Como você estimula iniciativa de seus subordinados? Eles têm a 

liberdade para tomarem decisões?  

2- Como você promove liberdade junto a sua equipe para correr risco? Se 

tem tolerância aos erros cometidos por seus subordinados quando estes 

tentam promover melhorias e inovações? 

3- Como você promove melhorias e inovações em produtos, serviços e 

processos? 

4- Como você promove uma relação participativa como líder apoiador para 

melhoria do ambiente e comprometido com sua equipe? 

5- Como você utiliza mecanismos de incentivos e recompensas para 

inovações geradas? 

6- Como você transmite informações, orientações e feedback para facilitar 

a realização trabalho da equipe? 

7- Como você acompanha o processo de trabalho para que seja realizado 

dentro do planejado, dentro do critério tempo sem pressão? 

8- Como você disponibiliza estrutura, recursos, equipamentos necessários 

para atender necessidades da equipe na realização do trabalho? 

9- Como você estimula o trabalho em equipe? 
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7.2. Apêndice 2: Questionário do empregado 
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