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MARIANI, J. S. O comportamento intraempreendedor e o desempenho humano em 
serviços educacionais. 2016. 106 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Universidade Estadual do Centro–Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 
 

RESUMO 

Estudos voltados ao empreendedorismo e seus desdobramentos aparecem constantemente 
relacionados na literatura científica com a produção de inovações e de vantagens 
competitivas.  Por sua vez, a escola do intraempreendedorismo trouxe à luz a ideia de que o 
comportamento empreendedor das pessoas a serviço das instituições onde atuam, é 
componente importante de suas competências individuais e contribui para a mudança 
organizacional e para a adaptação da organização aos ambientes crescentemente instáveis de 
negócios, traduzindo-se em capacidade competitiva e fator de sobrevivência. O presente 
estudo aborda o intraempreendedorismo numa perspectiva comportamental fundamentada 
pela visão da gestão estratégica de pessoas e reconhecido como um fator que concorre para 
tornar as organizações mais dinâmicas, flexíveis e inteligentes. A investigação se delimita a 
análise do comportamento intraempreendedor nas gerências intermediárias de Instituições de 
Ensino Superior (IES), cujos cargos são normalmente ocupados por docentes sem a devida 
qualificação formal para o exercício da gestão, buscando a relação entre as dimensões deste 
comportamento com o desempenho organizacional representado pelo resultado obtido pelos 
cursos onde atuam, segundo os índices usados pelo Ministério da Educação. Para isso 
conduziu-se um estudo quantitativo em IES de um mesmo grupo educacional com estratégias 
e políticas unificadas com vistas a medir o comportamento intraempreendedor de seus 
gestores, além de obter subsídios para a construção de indicadores de desempenho individual 
para seus colaboradores. O meio utilizado para o levantamento utilizou-se de questionário de 
autopreenchimento do tipo Likert que avalia o comportamento intraempreendedor nas 
dimensões inovação, assunção de riscos e proatividade. Os resultados foram analisados 
estatisticamente via softwares específicos e os testes aplicados mostram que a presença deste 
comportamento não possui relação significativa com os indicadores de desempenho 
governamentais no âmbito da amostra estudada, sugerindo que sua influência recaia sobre 
aspectos mercadológicos, como por exemplo, a satisfação dos usuários dos serviços. 

Palavras Chave: Inovação, Intraempreendedorismo, Competências Comportamentais, 
Desempenho, Serviços Educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

MARIANI, J. S. The intrapreneur behavior and human performance in educational 
services. 2016. 106 p. Dissertation (Masters in Business Management) – Universidade 
Estadual do Centro–Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 
 

ABSTRACT 

Studies focused on entrepreneurship and its consequences constantly appear in the scientific 
literature related to the production of innovations and competitive advantages. In turn, the 
intrapreneurship school brought forth the idea that the entrepreneurial behavior of people in 
the service of the institutions where they work is an important component of their individual 
skills and contributes to organizational change and to adapt the organization to the 
increasingly unstable environments business, resulting in competitiveness and survival factor. 
This study addresses the intrapreneurship a behavioral perspective founded by the vision of 
strategic people management and recognized as a factor that contributes to making the most 
dynamic organizations, flexible and intelligent. The investigation marks the analysis of 
intrapreneur behavior in middle management of higher education institutions (HEIs), whose 
positions are usually held by teachers without the necessary formal qualifications for the 
exercise of management, seeking the relationship between the dimensions of this behavior 
with the performance organizational represented by the result obtained by the courses in 
which they operate, according to the index used by the Ministry of Education. For it was 
conducted a quantitative study in IES of the same educational group with unified strategies 
and policies in order to measure the intrapreneur behavior of their managers, in addition to 
obtaining grants for the construction of individual performance indicators for its employees. 
The method used for the survey was used to Likert self-report questionnaire that evaluates the 
intrapreneur behavior in the dimensions innovation, risk taking and proactiveness. The results 
were statistically analyzed via specific software and the tests show that the presence of this 
behavior has no significant relationship with government performance indicators within the 
sample, suggesting that their influence rubs off on marketing aspects, such as the satisfaction 
of service users. 

Keywords: Innovation, Intrapreneurship, Behavioral Skills, Performance, Educational 
Services. 
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Servicios Educativos. 2016. 106 p. Dissertação (Maestria em Administración) – 
Universidade Estadual do Centro–Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 
 

RESUMEN 

Estudios vueltos al espíritu empreendedor y sus desdoblamientos aparecen constantemente 
relacionados en la literatura científica con la producción de innovaciones y de ventajas 
competitivas. Por su parte, la escuela del intraempreendedorismo trajo a la luz la idea de que 
el comportamiento emprendedor de las personas a servicio de las instituciones donde actúan, 
es componente importante de sus cualificaciones individuales y contribuye para el cambio 
organizacional y para la adaptación de la organización a los ambientes crecientemente 
inestables de negocios, traduciéndose en capacidad competitiva y factor de supervivencia. El 
presente estudio aborda el intraempreendedorismo en una perspectiva comportamental 
fundamentada por la visión de la gestión estratégica de personas  y reconocido como un factor 
que concursa para hacer las organizaciones más dinámicas, flexibles e inteligentes. La 
investigación se delimita el análisis del comportamiento intraempreendedor en los gerentes 
intermediarios de Instituciones de Enseñanza Superior (IES), cuyos cargos son normalmente 
ocupados por docentes sin la debida calificación formal para el ejercicio de la gestión, 
buscando la relación entre las dimensiones de este comportamiento con el rendimiento 
organizacional representado por el resultado obtenido por los cursos donde actúan, según los 
índices usados por el Ministerio de la Educación. Para eso se condujo un estudio cuantitativo 
en IES de un mismo grupo educacional con estrategias y políticas unificadas con el objetivo 
de medir el comportamiento intraempreendedor de sus gestores, además de obtener subsidios 
para la construcción de indicadores de desempeño individual para sus colaboradores. El 
método utilizado para el levantamiento se utilizó de cuestionario de auto cumplimentación del 
tipo Likert que evalúa el comportamiento intraempreendedor en las dimensiones innovación, 
asunción de riesgos y proactividad. Los resultados fueron analizados estadísticamente veía 
softwares específicos y las pruebas aplicadas muestran que la presencia deste comportamiento 
no posee relación significativa con los indicadores de desempeño gubernamentales en el 
ámbito de la muestra estudiada, sugiriendo que su influencia descansa sobre aspectos 
mercadológicos, como por ejemplo, la satisfacción de los usuarios de los servicios. 

Palabras Clave: Innovación, Intraempreendedorismo, Habilidades de Comportamiento, 
Rendimiento, Servicios Educativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 
A Teoria do Desenvolvimento Econômico, elaborada no início do século XX, 

contribuiu para que inovação, empreendedorismo e competitividade se tornassem desde então, 

termos cada vez mais indissociáveis (SCHUMPETER, 1934). Isso se evidenciou sobretudo 

nas últimas duas décadas, onde demandas de ordem social, estrutural e econômica impuseram 

às organizações um continuum de flexibilidade, descentralização administrativa e efetividade 

no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), conforme observou Tigre 

(2006). 

Nesse cenário estabeleceu-se um contexto competitivo onde a sobrevivência pode 

depender de inovar constantemente, não apenas na criação de novos produtos e serviços e nas 

formas estratégicas de se conduzir uma organização, mas também nas ações cotidianas, nos 

processos e na gestão (MACHADO et al., 2012). 

Em busca de melhor compreensão sobre tais necessidades organizacionais, 

pesquisadores da área (COOPER, 1993; GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997; HANSEN; 

BIRKINSHAW, 2007) ressaltam a importância de se reconhecer as forças que contribuem 

para o processo de inovação, apontando fatores internos e externos às empresas que estão por 

trás da sua capacidade inovativa. Dentre estes fatores, destacam-se as competências voltadas 

para a orientação empreendedora ou ao empreendedorismo, presentes tanto em níveis 

individuais quanto corporativos (DORNELAS, 2003; HASHIMOTO, 2006; NASSIF et al., 

2011; SEVERO et al., 2011; NIENKOETTER; CRUZ, 2012; FERRAZ, 2014; LIZOTE et al., 

2014).   

Em harmonia com a visão schumpeteriana, França et al. (2012, p.82) afirmam que os 

sectários da Teoria do Desenvolvimento Econômico veem no empreendedor o agente da 

destruição criativa, pois destrói a ordem econômica existente ao ser capaz de introduzir novos 

produtos e serviços, novas formas organizacionais e novos recursos produtivos, sendo 

portanto, um deflagrador da inovação. 

Delimitando esta análise ao ambiente interno da organização, entende-se que as 

corporações nunca precisaram tanto daquilo que há de mais humano no indivíduo, os 

chamados fatores intangíveis ou comportamentais, tais como criatividade, emoção e 

sensibilidade (DUTRA, 2001). Tal afirmação encontra sustentação na pesquisa de Silveira e 

Maestro Filho (2013, p.72) que chamam atenção para a importância de se influenciar o 
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comportamento dos indivíduos e desenvolver competências capazes de fazer frente às 

pressões competitivas vigentes.  

A inovação, portanto, deve estar presente nos profissionais, independente do nível de 

maturidade da empresa, para que se persista na busca do estágio mais avançado de 

desenvolvimento de uma organização, capaz de lhe conferir o status de corporação 

empreendedora (LENZI et al., 2015). Evidencia-se, portanto, que dentre as forças internas que 

contribuem para o processo inovativo organizacional, distingue-se a ação das pessoas 

(SUNDBO; GALLOUJ, 1998) cujas competências empreendedoras direcionadas para as 

oportunidades e recursos existentes na própria organização podem promover novas ideias e 

novos negócios (MORIANO et al., 2009).  

Para dar identidade a esta modalidade de empreendedorismo direcionado à corporação 

onde se trabalha, Pinchot (1985, p.3) cunhou o termo intraempreendedorismo, destacando o 

fato de que intraempreendedores e empreendedores compartilham muitas características 

apesar de normalmente serem orientados para objetivos distintos. 

Para o presente estudo o intraempreendedorismo será abordado sob a perspectiva 

comportamental influenciada pela visão estratégica da gestão de pessoas que emergiu na 

década de 1980, e rompeu com a concepção tradicional do gerenciamento dos empregados, 

reconhecendo-os como ativos patrimoniais (assets) capazes de tornar as organizações onde 

atuam mais flexíveis e inteligentes do que as de seus competidores (BOXALL, 1996; 

KAUFMAN, 2008). Tal visão, por sua vez, se assenta sobre a ideia de que competências 

individuais combinam conhecimentos e habilidades representando tanto a base dos 

conhecimentos tácitos quanto o conjunto de habilidades necessárias para a realização de ações 

produtivas na organização (SILVEIRA; MAESTRO FILHO, 2013). Nas palavras de Fleury e 

Fleury (2001, p. 188), competência individual significa “um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

Dando ênfase à singularidade das competências, Nassif et al. (2011, p.38) afirma que 

estas podem ser consideradas o último nível da característica do indivíduo e podem abordar 

diferentes traços de personalidade, habilidades e conhecimentos oriundos das influências de 

experiências, treinamentos, educação familiar e formal, além de outras variáveis 

demográficas. 

Na delimitação do estudo, levaram-se em conta as competências comportamentais 

individuais presentes em níveis gerenciais intermediários, uma vez que é reconhecida a 

necessidade de valorização do papel fundamental destes cargos por parte dos executivos no 



 

 

 
 

17 

 

que se refere à manutenção das competências da empresa, especialmente aquelas que as 

auxiliam a competir, pois as competências individuais do chamado “nível tático” costumam 

ser mais difíceis de serem reproduzidas ou imitadas do que as encontradas no nível 

operacional (KING et al., 2002). 

O estudo do desempenho representa o último elemento teórico contextualizado nesta 

investigação e também aquele por meio do qual todos os outros elementos se 

instrumentalizam. Em conformidade com uma proposta de uma pesquisa cujos resultados 

possam ter aplicação em um ambiente profissional, o desempenho estabelece o elo entre o 

conhecimento gerado e a necessidade que as organizações têm em medi-lo e utilizá-lo como 

ferramenta de apoio à decisão. Isto corrobora com o pensamento de Cardoso (2005, p.36), que 

vê o desempenho como um meio para se tomar decisões adequadas, constituindo-se num 

processo complexo que agrega as características informativas e essenciais, para se integrar ao 

processo de gestão, no ciclo planejamento-execução-controle da organização.  

Por fim, o alvo escolhido para objeto deste estudo é composto por três Instituições de 

Ensino Superior (IES) privadas mantidas por um mesmo grupo empresarial, de estrutura e 

estratégias gerenciais muito similares e com política unificada para gestão de recursos 

humanos. Trata-se de representantes de um mercado que cresce a uma taxa de 5,7% nos 

últimos cinco anos e cuja fatia ocupada por IES privadas corresponde a 66% dos cursos 

ofertados e 71% das matrículas registradas no país, segundo o relatório mais recente do censo 

da educação superior (INEP, 2014). Dentro dos setores de serviços, a educação superior 

privada tem se destacado pelas grandes oportunidades de lucro, crescimento e pelos 

incentivos governamentais que buscam equilibrar a demanda causada pela própria ineficiência 

estatal na prestação do serviço (SENHORAS et al., 2006). 

Quanto à necessidade de inovação neste setor, durante muito tempo sua presença 

oscilou entre o nível macro do sistema educativo e o nível micro representado pela sala de 

aula (NÓVOA, 1995). A partir da expansão do sistema de ensino superior, do aumento do 

controle externo via avaliações e das regulamentações impostas pela Lei de Diretrizes e Bases 

em 1996 (BRASIL, 1996), o ensino superior no Brasil vem passando por um processo de 

reestruturação e adaptação que envolve a evolução na utilização das TICs e a necessidade de 

padrões gerenciais mais eficientes e eficazes (WALTER et al., 2006).  

Reforçando o argumento sobre a necessidade de qualificação e desenvolvimento de 

competências neste tipo específico de organização, há que se considerar o fato de que a 

função gerencial ligada aos cursos em IES privadas é comumente exercida por docentes e 
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diluída em práticas sociais, que por sua vez costumam ser permeadas de indefinições, falta de 

planejamento e improvisos (MARRA; MELO, 2003; KANAN E ZANELLI, 2003). 

Diante deste contexto, esta dissertação propõe um estudo que trata do 

intraempreendedorismo em um conjunto de IES de mesma categoria administrativa e sob a 

mesma organização acadêmica, pertencentes ao mesmo grupo mantenedor e, portanto 

submissas à mesma cúpula administrativa. Será dada ao tema uma abordagem 

comportamental baseada em competências que possam ser eventualmente usadas para avaliar 

e medir o desempenho dos seus gestores de nível intermediário. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Competências corporativas, individuais e comportamentais, incluindo aquelas voltadas 

ao empreendedorismo endógeno, são reconhecidas por grande parte dos executivos , assim 

como por alguns pesquisadores, como fontes de inovação e vantagem competitiva. Muitas 

organizações, contudo, encontram dificuldades em identificá-las e avaliá-las, dando-lhes 

interpretações muitas vezes ambíguas que podem ocultar visões distorcidas ou errôneas e, 

quando isso ocorre entre os gerentes intermediários, as implicações para a empresa podem ser 

consideradas graves (KING et al., 2002). 

No caso das IES privadas, os cargos intermediários têm ocupantes que passaram de 

docentes a coordenadores/gestores com pouca ou nenhuma capacitação formal voltada para a 

gestão, cuja desenvoltura e eficiência têm sido cada vez mais exigida por imposições legais e 

pela própria natureza competitiva do setor privado (COSTA E DOMINGUES, 2009). A fim 

de encontrar meios que permitam a avaliação e a manutenção de competências 

intraempreendedoras nos principais cargos de nível tático deste tipo de organização, este 

estudo busca explorar: De que maneira o comportamento intraempreendedor pode 

influenciar o desempenho humano na gestão de um grupo educacional de ensino 

superior? 

 

1.3 OBJETIVOS  
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1.3.1 Objetivo Geral  

 

O principal objetivo deste estudo é analisar, sob a ótica do desempenho, o 

comportamento intraempreendedor dos gestores de nível intermediário. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

a) Identificar fatores comportamentais que favoreçam o desenvolvimento de atitudes, 

habilidades e conhecimentos relacionados à conduta intraempreendedora. 

b) Mapear o comportamento empreendedor dos gestores dos cursos de graduação na 

unidade de análise, relacionando-as com os resultados obtidos por estes cursos nos 

instrumentos de avaliação governamentais. 

c) Reconhecer os comportamentos significativos ligados ao perfil intraempreendedor 

da gerência intermediária que possam favorecer o desempenho ligado ao potencial 

inovativo e competitivo do grupo de IES analisadas, fornecendo uma base para 

indicadores organizacionais baseados nestes comportamentos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos recentes que abordam o comportamento empreendedor ou intraempreendedor 

não são incomuns no Brasil, destacando-se os trabalhos de: Dornelas (2003); Seiffert, Santos 

(2004); Hashimoto (2006); Garcia et al. (2008); Costa, Domingues (2009); Maciel (2009); 

Nassif et al. (2011); Zampier et al. (2011); França, Saraiva (2012); Nienkoetter, Cruz (2012); 

Lana et al. (2013); Lizote (2013); Ferras (2014) e Lenzi et al. (2015).  

No exterior, merecem destaque trabalhos como os de: Cooley (1991); Spencer e 

Spencer (1993); Filion (1999), Filion (2000); Pinchot e Pelmann (2004); Christensen (2005); 

Hisrich, Peters (2005); Gapp e Fisher (2007) e Moriano et al. (2009). 

Justificando o caminho escolhido para esta abordagem, considera-se que um ponto 

relevante a favor do estudo do desenvolvimento das habilidades intraempreendedoras se 

baseia na aparente utilidade destas para o atendimento de demandas na área de gestão de 

pessoas.  

Segundo Dutra (2001, p.25-26), nos últimos 30 anos, a forma de gerir pessoas sofreu 

transformações que não foram acompanhadas pelos conceitos e ferramentas que fundamentam 
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e apoiam essa área, sugerindo que o modelo geral usado pela gestão de pessoas nas empresas 

não dá conta da realidade.  As principais mudanças podem ser sintetizadas como: 

a) Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas: Sai o perfil obediente e 

disciplinado, entra o perfil autônomo e empreendedor; um perfil que estimule e 

apoie a iniciativa individual, a criatividade e a busca autônoma de resultados para a 

empresa e para o negócio; 

b) Deslocamento do foco da gestão de pessoas por meio do controle para o foco por 

meio do desenvolvimento. 

c) Maior participação das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa, gerando 

vantagens competitivas únicas por meio da visualização e exploração de 

oportunidades de negócio. 

A escolha por investigar a gestão de serviços educacionais se justifica inicialmente por 

sua crescente relevância, especialmente no contexto nacional e pelas particularidades que 

distinguem este setor no escopo gerencial. Como exemplo disso, Severo et al. (2011, p.2) 

afirmam ser um setor que “[...] cresce em larga escala, recebendo importância no produto 

interno das nações, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento”, e 

complementa, salientando que IES são muito resistentes à mudança em nível estrutural, e que 

as inovações ocorrem principalmente na melhoria e incremento de elementos que compõe os 

seus processos (SEVERO et al., 2011). 

Como a maioria das organizações formais, as universidades são pressionadas pelo 

mercado para contar com gestão (acadêmica) profissional a fim de atrair e reter alunos, 

desenvolvendo estratégias e práticas que garantam a viabilidade do negócio (MEYER, et al., 

2010). Grande parte dessas crescentes atribuições recai sobre os coordenadores dos cursos e 

seus auxiliares, sem que tenham a devida preparação formal, principalmente por se tratarem 

de docentes que se tornaram gestores sem passarem pela capacitação em gestão (COSTA; 

DOMINGUES, 2009). 

Diante do exposto, entende-se que o desenvolvimento de competências 

intraempreendedoras entre os gestores/coordenadores pode ser um caminho para o 

atendimento das demandas competitivas no mercado do ensino superior privado no Brasil. De 

acordo com Dornelas (2003, p.16), a implantação de uma cultura empreendedora pode ser a 

chave para o fomento da inovação, para a busca e identificação de oportunidades, para o 

trabalho criativo e para a organização do trabalho e dos processos empresariais de forma mais 

integrada eliminando barreiras internas à comunicação. Sobre a utilidade de tais competências 

para atender as atuais demandas competitivas, Schenatto e Lezana (2001, p.4) afirmam: 
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[...] desenvolvimento de um novo estilo gerencial baseado num empreendedorismo 
endógeno [...] possibilita às organizações contemporâneas eficazes atingirem o nível 
de flexibilidade, inovatividade e competência nas decisões estratégicas exigidas pelo 
padrão de competição do mercado hodierno e futuro. 

 
Um argumento adicional para justificar este estudo encontra-se na relação existente 

entre o comportamento intraempreendedor e um dos principais propósitos de uma instituição 

de ensino superior moderna, a saber: O compromisso com o desenvolvimento econômico e 

social (ETZKOWITZ, 2003). Oficialmente, a necessidade de maior aproximação entre a ação 

educacional superior e o desenvolvimento de habilidades empresariais e empreendedoras está 

evidenciada no artigo 7º, parágrafo “d” da Declaração Mundial sobre Educação Superior no 

Século XXI, promovida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura) em Paris no ano de 1998. 

Acredita-se, portanto, na contribuição teórica desta investigação para o 

aprofundamento das discussões sobre inovação e gestão em serviços educacionais, assim 

como na ampliação do conhecimento sobre o empreendedorismo corporativo e da sua 

ocorrência na esfera do estudo das competências e do desempenho humano nas organizações. 

Sobre a existência de necessidades práticas para o estudo, conforme já exposto no 

início desta primeira seção, a produção de subsídios ao desenvolvimento de um instrumento 

voltado para a avaliação de desempenho que identifique e valorize as competências 

intraempreendedoras de gerentes/coordenadores, deve contribuir positivamente para a 

construção da cultura empreendedora na organização, e servir de aporte para nortear 

programas de recrutamento e treinamento para tais cargos.  

Espera-se que estudos deste tipo possam levar as organizações a refletirem sobre a 

importância do conceito do intraempreendedorismo para a reformulação de seus processos e 

para a catalisação da mudança organizacional tão necessária à sobrevivência e à evolução dos 

empreendimentos em ambientes competitivos cada vez mais complexos. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Este estudo foi desenvolvido de maneira a ordenar sequencialmente a abordagem da 

temática do intraempreendedorismo, das competências e do desempenho, buscando respostas 

para a questão levantada na pesquisa. 

O trabalho foi organizado em 5 capítulos: O capítulo 1 apresenta a contextualização e 

problemática da pesquisa e seus objetivos, assim como também justifica a sua relevância. O 
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capítulo 2 fundamenta o ponto de vista teórico, por meio de revisão da literatura que aborda o 

empreendedorismo e sua versão corporativa, as competências comportamentais e o que se 

entende por desempenho individual e organizacional, finalizado por uma breve revisão que 

busca revelar as particularidades da gestão de serviços organizacionais de nível superior na 

modalidade privada no Brasil. O capítulo 3 detalha a abordagem metodológica escolhida e o 

capítulo 4 apresenta a análise dos resultados obtidos.  

As considerações finais que descrevem as contribuições e limitações do estudo, assim 

como as recomendações em estudos futuros compõem o quinto e último capítulo desta 

investigação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma fundamentação teórica sobre os conceitos relacionados ao 

estudo das competências empreendedoras internas e externas, do comportamento 

intraempreendedor inserido nas competências individuais e do desempenho humano nas 

organizações, com foco nos serviços educacionais privados. 

A fundamentação teórica se inicia com a contextualização do empreendedorismo e do 

intraempreendedorismo seguida de revisão sobre as competências profissionais e 

comportamento intraempreendedor para em seguida realizar uma breve abordagem ao estudo 

do desempenho individual e organizacional. 

Por fim um último tópico apresenta o resultado de um breve levantamento de 

informações sobre o setor de serviços educacionais privados no Brasil, completando assim o 

escopo de abrangência proposto para este estudo. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO E INTRAEMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo tornou-se tema popular tanto na academia quanto na sociedade 

em geral e quase sempre aparece associado ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

organizacional. A sistematização de seus estudos é considerada recente e geralmente 

associada aos fenômenos socioeconômicos e à inovação (LENZI et al., 2015). Apesar deste 

reconhecimento, este campo de estudo tem sua legitimidade frequentemente questionada 

devido à dificuldade de construção de modelos e teorias sólidas, resultando em conceitos 

carregados de ambiguidades (SOUZA, 2012). 

Considerado um dos mais recentes paradigmas da administração, o empreendedorismo 

e seus desdobramentos vêm se apropriando dos mais diversos métodos e disciplinas, mas 

ainda caminha para o desenvolvimento de seus próprios métodos e construções teóricas 

(FILION, 1999; SHARMA; CHRISMAN, 1999; SHANE; VENKATARAMAN, 2000). 

Esta seção coloca em foco o esforço acadêmico para dar forma a uma teoria aplicável 

ao campo do empreendedorismo por meio de suas definições, classificações e aplicações, 

enfatizando aquelas que apoiam os objetivos desta investigação. 
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2.1.1 Empreendedorismo: Origens e Conceitos 

 

O estudo científico do empreendedorismo reside basicamente nos aspectos 

relacionados à inovação e no aproveitamento de oportunidades, mas é considerado muito 

recente e ainda pouco consistente em suas definições (LENZI, 2008).  

A origem do verbo empreender é atribuída a uma derivação do francês entrependre e 

remonta aos séculos XVI e XVII, quando foi usado por economistas franceses para descrever 

as pessoas que corriam riscos e suportavam incertezas a fim de realizar inovações 

(CUNNINGHAN; LISCHERON, 1991). Um dos estudiosos da economia que representam 

este período foi Richard Cantillon, que em sua obra mostrou nítido interesse na criação de 

novos empreendimentos, chegando a associar a iniciativa e o enfrentamento de condições 

incertas e arriscadas por parte de empresários, ao enriquecimento das sociedades de sua época 

(CANTILLON, 2002).  

O economista Jean-Baptiste Say que viveu entre os séculos XVIII e XIX sucedeu 

Cantillon no interesse pelos empreendedores. Ele afirmava que o empreendedorismo baseava-

se na transferência de recursos de uma atividade de menores rendimentos para outra, na qual 

seria possível adquirir maior rentabilidade. Say também empreendia e foi o primeiro a definir 

as fronteiras do que é ser empreendedor na concepção moderna do termo. Por ter lançado os 

alicerces desse campo de estudo, é considerado por muitos o pai do empreendedorismo 

(FILION, 1999; SAY, 1983). 

No início do século XX, a Teoria do Desenvolvimento Econômico de Joseph Alois 

Schumpeter, trouxe uma nova visão ao modelo dinâmico da economia por meio da inovação. 

Ele ressaltou em sua obra o importante papel do empreendedorismo neste processo de 

transformação social e econômica, sendo um dos grandes responsáveis pela difusão e 

popularização deste tema. Para Schumpeter, o ambiente econômico é caracterizado por 

períodos relativamente longos de estabilidade marcados por mudanças paradigmáticas 

descontínuas, velozes e revolucionárias. Essas mudanças são responsáveis por introduzir 

novos produtos, serviços e hábitos de consumo obrigando as organizações a se readaptarem 

ao ambiente. No cerne da capacidade de sobrevivência organizacional frente a tais períodos 

de “destruição criadora”, destaca-se a ação empreendedora, capaz de realizar novas 

combinações entre os recursos existentes para atender às novas demandas (SCHUMPETER, 

1934). 

A expansão e difusão do campo do empreendedorismo entre outras disciplinas se deu 

efetivamente a partir dos anos 1980, e tem atraído o interesse de especialistas de quase todas 
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as disciplinas da área das ciências humanas e do gerenciamento. Por atrair estudiosos de uma 

grande variedade de campos de estudo, o empreendedorismo não apresenta consenso em suas 

definições. Esse caráter polissêmico se justifica quando observadas as perspectivas e 

definições dadas por diferentes áreas de estudo (FILION, 1999), conforme demonstrado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1- Múltiplas perspectivas sobre o empreendedorismo e as características de suas definições 

Perspectiva Características 

Econômica O empreendedorismo está associado à inovação e age como força propulsora e 
direcionadora do desenvolvimento; 

Comportamental O empreendedorismo depende de indivíduos que apresentem características pessoais 
como criatividade, persistência, internalidade e liderança; 

Gerencial O empreendedorismo depende da capacidade de planejamento, organização e decisão 
em torno dos objetivos principais; 

Financeira Enaltece no empreendedor a capacidade de calcular e medir riscos; 

Mercadológica O empreendedorismo está vinculado à capacidade de identificar oportunidades e de se 
diferenciar dos concorrentes com visão voltada para o consumidor; 

Da engenharia O empreendedorismo está relacionado à maior eficiência na distribuição e 
coordenação de recursos. 

Fonte: Filion (1999) 

 

Ressaltando que esses múltiplos enfoques não são mutuamente excludentes, o presente 

estudo aborda o empreendedorismo tendo como base a teoria econômica, mas com ênfase nas 

perspectivas comportamental e gerencial por serem consideradas mais adequadas para atender 

à questão e aos objetivos da pesquisa. 

Como campo de estudos, o empreendedorismo vem sendo estruturado em torno de seis 

pilares, à saber: a escola do “grande homem”, a escola de características psicológicas, a escola 

clássica, a escola do gerenciamento, a escola da liderança e a escola do 

intraempreendedorismo (CUNNINGHAN; LISCHERON, 1991). O Quadro 2 descreve o tipo 

de pensamento que identifica cada uma destas interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

26 

 

Quadro 2 - Escolas do empreendedorismo 

Escola do Grande Homem Sugere que o empreendedorismo é uma habilidade intuitiva inata ao ser humano, 
que pode ser proveniente de traços e instintos que o acompanham desde seu 
nascimento; 

Escola das características 
psicológicas 

Atribui ao empreendedor valores, atitudes e necessidades únicas que o 
impulsionam a buscar e aproveitar oportunidades; 

Escola Clássica (inovação) Reflete o pensamento de Schumpeter (1934) que coloca a inovação no centro do 
comportamento do empreendedor; 

Escola do Gerenciamento Enxerga o empreendedor como o criador e dono de novos empreendimentos 
econômicos; 

Escola da Liderança Defende a postura de líderes dos empreendedores focando na sua capacidade de 
adaptar o seu estilo às necessidades das pessoas; 

Escola do empreende-
dorismo corporativo ou 
intraempreendedorismo 

Sugere que as habilidades empreendedoras e a capacidade de inovar podem 
servir às corporações existentes, sendo úteis dentro do complexo ambiente 
organizacional. 

Fonte: Cunninghan e Lischeron (1991) 

 

Diante da multiplicidade de abordagens e perspectivas, o conceito de 

empreendedorismo, embora tenha sido amplamente pesquisado e discutido, não resulta em 

uma definição clara e única devido à presença de subjetividades que o tornam dependente do 

contexto no qual se encontra inserido e do paradigma teórico utilizado nas pesquisas 

(BEHLING et al., 2008). 

Na visão de Drucker (2012, p.34) a prática do empreendedorismo está assentada nas 

teorias econômica e social, e é um campo de estudos que se fundamenta nos mesmos 

princípios, tanto quando ocorre em uma grande instituição existente, quanto em negócios 

iniciantes, havendo, no entanto, problemas e restrições particulares às instituições 

estabelecidas, por conta da mudança e do aprendizado organizacional exigido. 

Para Shane e Venkataraman (2000) o empreendedorismo reflete um processo de 

descoberta, avaliação e exploração de oportunidades, oferecendo uma perspectiva conceitual 

única para um conjunto específico de fenômenos observáveis em diversas disciplinas e áreas 

de estudo. 

 Numa abordagem tipicamente sistêmica, Morris, Lewis e Sexton (1984), afirmam que 

o empreendedorismo pode ser descrito como um processo gerado por entradas (inputs), 

representadas pela identificação de oportunidades por pessoas e recursos disponíveis, cuja 

saída (output) gera retorno por meio de novos negócios, produtos, serviços, rendas e 

empregos. Reforçando o caráter holístico da ação empreendedora, Lenzi (2008, p. 32), afirma 

que o campo do empreendedorismo analisa as atividades, características, efeitos sociais, 

econômico e os métodos de suporte usados para facilitar a expressão da atividade 

empreendedora. 
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De modo geral, o campo do empreendedorismo pode ser definido como aquele que 

estuda, de um lado, os empreendedores: examinando suas atividades, características e 

métodos de suporte usados para facilitar a expressão da atividade empreendedora e, de outro: 

observa e estuda os efeitos sociais e econômicos desta atividade (FILION, 1999).  

 

2.1.2 O Empreendedor 

 

Segundo Zampier et al. (2011, p.347) é possível afirmar que o indivíduo, ou melhor, o 

empreendedor, é o foco dos estudos do empreendedorismo, que por sua vez procura 

identificar as características, habilidades e competências que o distinguem dos demais 

empresários, administradores e outros profissionais. 

Diante do que foi exposto sob o tópico anterior pode-se inferir que o 

empreendedorismo depende diretamente dos indivíduos identificados como empreendedores 

que são os responsáveis por deflagrar as atividades que compõe o empreendedorismo. Cabe 

aqui, portanto uma breve revisão sobre as definições atribuídas ao empreendedor. 

Ainda que existam estudiosos que alertem para o fato de que os agentes do 

empreendedorismo não cabem numa visão estritamente racionalista ao se buscar uma 

definição (BRANDÃO et al, 2011), empreendedores são regularmente descritos como aqueles 

que recombinam recursos existentes para criar valor quando reconhecem uma oportunidade 

(FIORIN, et al, 2010). Para autores como Dornelas (2012, p. 7) “o empreendedor é aquele que 

faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”.  

O perfil empreendedor quando resulta em inovação é reconhecido como fundamental 

para os negócios, aumentando a eficiência e a competitividade, reinventando estratégias e 

criando novos modelos de negócios (BEHLING et al, 2008). Na visão schumpeteriana da 

teoria do desenvolvimento econômico, o empreendedor é aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 

formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais (SCHUMPETER, 

1934). Em consonância com esta visão, Dolabela (1999, p.21) afirma que o empreendedor 

cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, ou seja, é fator de inovação 

tecnológica e crescimento econômico. 

Autores como Lenzi (2008, p.32), Nassif et al. (2011, p.35) e Moriano et al. (2009, p. 

277) advertem que o empreendedorismo vai além de se ter um negócio próprio, pois há um 

conjunto de competências que devem ser desenvolvidas e praticadas para que o empreendedor 
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também esteja presente nas organizações, liderando projetos e intensificando a inovação nos 

negócios. 

Para Drucker (2012, p. 36), o empreendedor vê a mudança como necessária e positiva. 

Geralmente, ele não provoca a mudança por si mesmo, mas está sempre em busca dela e reage 

a ela, explorando-a como se fosse uma oportunidade. O empreendedor, portanto, transfere 

recursos de áreas de baixa produtividade e rendimento para áreas de produtividade e 

rendimento mais elevados. 

Empreendedores por vezes são descritos como indivíduos ambiciosos que possuem 

capacidade de imaginação e visão das oportunidades, dotados da capacidade de detectar o que 

poderá ter sucesso ou de como se obter sucesso (PENROSE, 1995). 

Em busca de uma definição completa para o empreendedor, envolvendo seus traços 

mais marcantes e características numa perspectiva de continuidade, Filion (1999, p. 19) 

descreve: 

[...] uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos 
e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-o para 
detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que continua a aprender a 
respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente 
arriscadas que objetivam a inovação continuará a desempenhar um papel 
empreendedor. 

 
Alguns autores enfatizam a necessidade de se fazer distinção entre empreendedores e 

gerentes, destacando que o novo paradigma tecnológico requer um número muito maior de 

empreendedores (DOLABELA, 1999; FILION, 2000; BRANDÃO et al., 2011; DORNELAS, 

2012). 

Assumindo que tais características estão presentes tanto nos empreendedores 

convencionais quanto naqueles que se enquadram nos pressupostos sugeridos pela escola do 

empreendedorismo corporativo, o sub-tópico seguinte explora as características mais 

marcantes atribuídas ao intraempreendedorismo e aos intraempreendedores. 

 

2.1.3 O Intraempreendedorismo 

 

O intraempreendedorismo, por vezes identificado como Empreeendedorismo 

Corporativo ou Corporate Entrepreneurship, é visto como uma escola dentro da construção 

teórica do empreendedorismo (CUNNINGHAM; LICHERON, 1991) e vem sendo associado 

à capacidade de inspirar pessoas a trabalhar de forma compartilhada e com atenção dirigida à 
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necessidade de reagir imediatamente às mudanças rápidas no ambiente de negócios. Seu papel 

é criar, continuamente, vantagens temporárias, já que a sustentação de vantagens competitivas 

duradouras é cada vez mais difícil (MEDEIROS et al., 2009).  

Os argumentos recorrentemente utilizados para justificar o interesse pelo 

intraempreendedorismo, apresentados por diversos autores, orbitam em torno da necessidade 

de inovação, mudança e adaptação, no sentido de melhorar a capacidade de sobrevivência das 

organizações diante dos desafios competitivos do mundo dos negócios pós-globalizado 

(SCHENATTO; LEZANA, 2001; SEIFFERT; SANTOS, 2004; PINCHOT; HASHIMOTO, 

2006; LENZI, 2008; MEDEIROS et al., 2009; MORIANO et al., 2009; DORNELAS, 2012; 

NIENKOETTER; CRUZ, 2012; LIZOTE, 2013; FERRAS, 2014). 

Dando ênfase ao valor do intraempreendedorismo a serviço da necessidade que as 

organizações têm de inovar, Pinchot e Pelmann (2004, p. 29) declaram que a inovação é 

necessária para diferenciar a oferta, localizar e preencher nichos de mercado não plenamente 

explorados e para manter empresas atualizadas em relação aos seus concorrentes. Para estes 

autores, o sucesso das ações inovadoras se origina na aprendizagem rápida e na pronta 

resposta ao novo aprendizado. Ao destacar o ciclo aprendizagem/prática fica implícito o papel 

fundamental das pessoas com habilidades, comportamentos e atitudes voltadas para 

empreender internamente. 

Nestes cenários de inovação e mudança, as organizações não são desafiadas apenas a 
elaborar planos que contemplem incertezas, mas, principalmente, a identificar 
pessoas que saibam lidar com ambientes formados a partir de contextos mal 
definidos, com antecedência (LENZI, 2008, p.35). 

 
A premência da ação empreendedora no ambiente de empresas estabelecidas e ávidas 

em inovar tem surgido na literatura até mesmo dentre aqueles que não se dedicam 

exclusivamente ao estudo do empreendedorismo endógeno. Para exemplificar, nota-se que em 

alguns casos o termo “empreender” vem sendo utilizado para designar, num sentido 

funcional, a ação de indivíduos ou grupo de indivíduos que provêm serviços empreendedores 

numa empresa, independente da posição que nela ocupam (PENROSE, 1995).  

Outro estudo apresenta a contribuição da presença de pessoas com habilidades 

empreendedoras nas organizações como uma influência que se reflete nas taxas de 

crescimento e na efetividade do uso de seus recursos (CHANDLER, 1990). Leva-se em conta, 

portanto, que o empreendedorismo é, tanto na abordagem econômica, comportamental ou 

social, um fenômeno que ocorre em diferentes ambientes e situações organizacionais 

(HISRICH et al., 2009). Todas essas afirmações corroboram com a visão de Brandão et al. 
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(2011, p. 52) que atribui ao talento empreendedor uma maior influência na trajetória das 

empresas do que as leis antitruste, taxações, legislação trabalhista ou políticas públicas.  

Cabe observar que, embora estes autores não tratem nomeadamente do 

“intraempreendedorismo” ou do “empreendedorismo corporativo”, eles reconhecem em suas 

afirmações a utilidade da ação empreendedora não independente. Em outras palavras, eles 

admitem o valor de um tipo de empreendedorismo que não resulta naturalmente numa nova 

corporação materializada a partir do esforço individual. Isso sugere que a visão convencional 

do empreendedorismo, tradicionalmente ligada ao pioneirismo e à ação independente para 

criação de novos empreendimentos, possa estar passando por uma reavaliação. Essa 

percepção é reforçada pelas previsões de Filion (1999, p. 21) que em seus estudos sugere, 

para décadas futuras, o surgimento de uma nova ciência baseada na construção de um corpo 

teórico de elementos convergentes em torno dos estudos do empreendedorismo. 

Sobre a busca de conceitos, definições e tipologias, assim como no empreendedorismo 

convencional, não há consenso sobre a definição do intraempreendedorismo, sendo os dois 

apresentados muitas vezes como sinônimos (LIZOTE, 2013, p. 35).   

Apesar das similaridades entre o empreendedorismo independente e o 

intraempreendedorismo, Dornelas (2003, p. 31) alerta que o segundo não é mera adaptação do 

primeiro, mas um processo pelo qual um ou mais indivíduos associados a uma organização 

existente, criam uma nova organização ou instigam a renovação ou inovação dentro de uma 

organização existente. Dando sustentação principalmente à parte final desta afirmação, Souza 

(2012) apresenta o intraempreendedorismo como um meio para promover a revitalização e o 

desenvolvimento em organizações estabelecidas. 

Dando destaque às principais diferenças e similaridades entre as duas modalidades, 

Dornelas (2012) elencou as principais características presentes ou ausentes em cada uma, 

conforme demonstrado o quadro 3: 
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Quadro 3 - Características presentes no empreendedorismo independente e no empreendedorismo corporativo 

Característica 
Empreendedorismo 
Independente 

Empreendedorismo 
Corporativo 

Envolve reconhecimento, avaliação e exploração de 
oportunidades? 

SIM SIM 

Requer um conceito único que leve à criação de novos 
produtos, serviços, processos e/ou novos negócios? 

SIM SIM 

Possui dependência de um indivíduo empreendedor que 
necessita de uma equipe para implementar o conceito? 

SIM SIM 

Requer que o empreendedor seja capaz de balancear visão 
com habilidades gerenciais, paixão com pragmatismo, e pró- 
atividade com paciência? 

SIM SIM 

Exige capacidade para enfrentar resistências e obstáculos, 
perseverança e habilidade para solucionar problemas de 
forma inovadora? 

SIM SIM 

Requer estratégias para gerenciamento de riscos? SIM SIM 
Requer definição de como e quando haverá retorno sobre os 
investimentos? 

SIM SIM 

Requer estratégias para identificar e buscar recursos? 
 

SIM SIM 

Resultado principal em termos de criação de riqueza? SIM - 
Requer investimento de capital de risco? SIM - 
Cria estratégias inéditas e forma culturas organizacionais? SIM - 
Trabalha num horizonte de resultados em curto prazo? SIM - 
Proporciona melhoria da imagem da marca? - SIM 
Aloca recursos internos ou realocados? - SIM 
Atua na cultura existente e requer uma oportunidade 
coerente com a estratégia da empresa? 

- SIM 

Apega-se a regras pré-estabelecidas? - SIM 
Está sujeito à burocracia organizacional? - SIM 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2012) 

 

Numa análise do quadro 3, pode-se afirmar que as principais divergências entre o 

empreendedorismo independente e o corporativo estão presentes nos objetivos e nos 

resultados do esforço empreendedor, assim como nas suas fontes de recursos. Podem-se 

observar também algumas diferenças na execução para cada processo que podem ser 

explicadas pelos ambientes distintos em que ocorrem. 

Para Pinchot, aquele a quem se atribui a criação do termo “intraempreendedorismo”, o 

que diferencia os intraempreendedores de empreendedores é: o grau de risco assumido no 

empreendedorismo independente e; o grau de autonomia maior no intraempreendedorismo 

(PINCHOT, 1985).  Para Burguelman (1983) o empreendedorismo externo envolve a 

combinação de recursos dispersos no ambiente com recursos próprios para resultar em algo 

novo, sendo que o empreendedorismo interno envolve recursos que continuam a fazer parte 

dos recursos maiores da firma, ficando dependentes da mesma. 

No estudo do empreendedorismo interno, criação, inovação e transformação são 

palavras que andam juntas na busca de uma abordagem completa do tema. O efeito mais 
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comum das ações representadas por esses termos parece ser o surgimento de novos negócios, 

novas unidades estratégicas ou projetos inovadores (LENZI, 2008).  

Alguns autores defendem que se faça uma distinção entre as expressões 

“intraempreendedorismo” e “empreendedorismo corporativo” sugerindo que o primeiro tenha 

como horizonte a inovação nos produtos e processos no interior da própria organização, 

enquanto o empreendedor corporativo tem seu enfoque centrado no mercado, buscando 

desenvolver novas estratégias e negócios para a própria organização (EMMENDOERFER et 

al., 2012). É possível reconhecer, contudo, a existência de um consenso em torno da 

afirmação de que, independente do ambiente de atuação, o empreendedor interno influencia 

no processo de inovar da organização como um todo (VALADARES; EMMENDOERFER, 

2009). 

No empenho para classificar diferentes modos de empreendedorismo endógeno, Souza 

(2012) esquematizou a partir da classificação de Sharma e Chrisman (1999) o seguinte 

quadro: 

 

Quadro 4 - Facetas do empreendedorismo interno 

Termo Definição 
Empreendedorismo “Envolve atos de criação da organização, renovação ou inovação que ocorrem 

dentro ou fora de uma organização existente”.  
 

Empreendedor/ 
Intraempreendedor 

“Indivíduos ou grupos de indivíduos, agindo de forma independente ou como 
parte de um sistema corporativo, que criam novas organizações ou instigam a 
renovação ou inovação em organização existente”. 
 

Empreendedorismo 
corporativo/ 
Intraempreendedorismo 

“Processo pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos, em associação 
com uma organização existente, criam uma nova organização ou instigam a 
renovação ou inovação dentro dessa organização”.  
 

Corporate Venturing “Esforços empreendedores corporativos que levam a criação de novos negócios 
dentro da organização. Eles podem levar à inovações que exploram novos 
mercado e/ou oferta de novos produtos. Esses esforços podem ou não levar à 
formação de novas unidades organizacionais que são distintas das atuais 
unidades de uma estrutura”. 
 

Renovação estratégica “Esforços das empresas empreendedoras que resultem em mudanças 
significativas para os negócios de uma organização ou uma estratégia de nível 
corporativo ou estrutura. Estas mudanças alteram as relações pré-existentes 
dentro da organização ou entre a organização e seu ambiente externo e na 
maioria dos casos envolve algum tipo da inovação”. 
 

Fonte: Souza (2012) a partir de Sharma e Chrisman (1999). 

 

O quadro 4 mostra que há alinhamento entre os principais atributos do 

empreendedorismo interno e coloca os termos “empreendedorismo corporativo” e 



 

 

 
 

33 

 

“intraempreendedorismo” debaixo de uma única definição, o que não significa que são 

necessariamente termos sinônimos, uma vez que estão subordinados um ao outro. 

Isto pode ser observado na figura 1, onde se tem a demonstração do escopo 

hierárquico a partir do empreendedorismo, elaborada por Souza (2012) a partir dos estudos de 

outros autores (SHARMA; CHRISMAN, 1999; DORNELAS, 2003). 

 

Figura 1- Hierarquia do empreendedorismo e empreendedorismo corporativo 

 
Fonte: Souza (2012) 

 

Assim como no empreendedorismo, o estudo do intraempreendedorismo tem se 

mantido ao longo de três abordagens principais, a saber: 

a) Abordagem Individual: Que enfatiza o perfil intraempreendedor, bem como sua 

função e o desenvolvimento de instrumentos para mensuração de suas características 

(PINCHOT, 1985). 

b) Abordagem Processual: Pautada no processo intraempreendedor e os fatores que 

conduzem ao desenvolvimento do empreendedorismo (BURGUELMAN, 1984; CARRIER, 

1996; HORNSBY et al., 2002). 

c) Abordagem Organizacional: Voltada para as características da organização 

empreendedora e a análise do desempenho (MILLER, 1983). 

Em busca de um caminho para compreender melhor o conceito para o 

intraempreendedorismo, os estudos de Longenecker e Schoen (1975 apud LIZOTE, 2013) 

revelam três componentes essenciais que fazem parte da sua composição: 
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a) Inovação: A ação inovadora ou criativa que envolve a concepção de produtos, 

serviços, processos, negócios, mercados, materiais e estruturas organizacionais; 

b) Autonomia: Para decidir sobre o uso de recursos, estabelecer objetivos, escolher 

estratégias e buscar oportunidades relevantes; 

c) Assunção de riscos: Quanto maior o fator de inovação envolvido, maior a incerteza, 

que por sua vez é componente fundamental do risco, junto com o fator probabilidade. 

De maneira bastante simplificada, Dornelas (2008, p.41) apresenta o 

empreendedorismo corporativo “como a soma da inovação que a organização pratica e 

desenvolve, de sua renovação e dos esforços para implementação de novos negócios”.  Mais 

atentos à figura do empreendedor interno, Hisrich e Peters (2004, p. 58) declaram que o 

intraempreendedorismo é um dos meios de estimular e capitalizar os indivíduos em uma 

organização, tendo como alvo aqueles que acham que algo pode ser feito de um modo 

diferente e melhor. 

Desde sua origem, o intraempreendedorismo é apresentado como uma chance para o 

indivíduo talentoso colocar em prática uma vontade inovadora desvinculada de cargos, mas 

conectada à ação de transformar ideias em projetos, produtos, novos negócios, novos 

processos e novas estratégias que gerem resultados significativos para a empresa. Não se trata 

de uma característica nata, mas algo que pode ser desenvolvido em qualquer ponto da vida, de 

acordo com os desejos do individuo e as oportunidades que encontra (PINCHOT, 1985). 

Sobre o perfil do intraempreendedor, em função da grande variedade de conceitos e 

aspectos variados que o envolvem, (inclusa a influência resultante da sua relação com o seu 

local formal de trabalho), não é possível traçar um delineamento psicossocial padrão para este 

indivíduo, pois se trata de um ser humano que possui características próprias de sua 

personalidade que o difere dos demais (COSTA; DOMINGUES, 2009). Pode-se afirmar, 

contudo, que se trata de um colaborador que se destaca no ambiente organizacional, sendo 

parte integrante da corporação onde atua como um agente de mudança, do tipo que transforma 

ideias em realidades rentáveis à empresa (HASHIMOTO, 2006; LIZOTE, 2013). 

 

2.2 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E COMPORTAMENTO 
INTRAEMPREENDEDOR 

 

Contribuindo para a proposta prática inserida neste estudo, Souza (2012) justifica o 

crescente interesse das empresas no intraempreendedorismo como sendo um meio para 

reforçar as habilidades inovadoras de seus funcionários e, ao mesmo tempo, ganhar 
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desempenho organizacional relacionado a resultados intangíveis como: conhecimento, 

habilidades, satisfação no trabalho e comportamento gerencial inovador e criativo. 

Do ponto de vista acadêmico, a abordagem individual do intraempreendedorismo 

também se concentra nos aspectos comportamentais e psicológicos do empreendedor, assim 

como nos papéis desempenhados pelos intraempreendedores, produzindo estudos que 

privilegiam a determinação do perfil intraempreendedor e desenvolvimento de instrumentos 

para medi-lo (CARRIER, 1996; SOUZA, 2012). 

A seção seguinte explora estes aspectos comportamentais à luz das competências 

individuais, uma vez que os novos modelos gestão de pessoas se utilizam deste contexto para 

direcionar o comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho, em contraposição aos 

modelos tradicionais que se apegam aos cargos. 

 

2.2.1 Competências Organizacionais, Individuais e Comportamentais 

 

Tradicionalmente a administração impõe poucas diferenciações no tratamento entre os 

recursos humanos e os demais fatores geridos pela organização. É necessário admitir, 

contudo, que diferentemente dos demais recursos, empresas e pessoas são regidos por 

relações cujo escopo se situa entre o “formal” (prescrito e instrumentalizado) e o “real” 

(empírico e comportamental). De acordo com Dutra (2001, p.15), as pesquisas neste âmbito 

normalmente incidem sobre o “formal”, uma vez que se trata de um aspecto mais fácil de ser 

captado, medido e analisado. 

A relação dita “real” é de mais difícil racionalização, pois considera que existe um 

menor grau de previsibilidade sobre o resultado do processo a ser gerido, ou em outras 

palavras, menor regularidade e controle sobre o comportamento e ações das pessoas 

envolvidas nos processos organizacionais. Ao se interessar pelas competências profissionais, 

o sistema de administração não se apega totalmente à racionalidade instrumental e visa à 

obtenção e manutenção de uma força de trabalho entusiasticamente dedicada a contribuir com 

seus melhores esforços (DUTRA, 2001). Isso resulta numa nova postura organizacional em 

relação aos seus recursos humanos: 

[...] as empresas que vêm adotando um modelo de gestão de pessoas cuja unidade 
básica não é o cargo, mas o indivíduo, procuram mudar o desenho organizacional 
com estruturas mais enxutas que propiciam maior integração e comunicação, com 
práticas diversas para participação e aprendizagem dos empregados [...] (FLEURY, 
2001, p.193). 
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Partindo do princípio que a gestão de pessoas busca influenciar e direcionar o 

comportamento no ambiente de trabalho, entende-se como necessário revisar alguns conceitos 

a cerca do estudo das competências profissionais para posteriormente dar-se ênfase àquelas 

vinculadas ao comportamento intraempreendedor. 

Historicamente o estudo das competências profissionais desenvolveu-se a partir da 

segunda metade do século XX (WHITE, 1959), recebendo a atenção de diferentes 

pesquisadores nos últimos quarenta anos (MCcLELLAND, 1973; BOYATZIS, 1982; LE 

BOTERF, 1995; ZARIFIAN, 2001). 

A abordagem corporativa atual considera que as competências dividem-se em 

competências organizacionais (core competences) e competências individuais. As 

competências organizacionais são apontadas como responsáveis por uma empresa alcançar 

resultados superiores aos de seus concorrentes. São, em outros termos, um conjunto de 

capacidades distintivas que sustentam desempenho superior em caráter dinâmico, pois 

necessitam ser transformadas constantemente com o objetivo de atender à instabilidade do 

ambiente competitivo, num processo ininterrupto (FLEURY, 2001). Para Dutra (2001, p.27), 

as competências organizacionais são originárias da “gênese e do processo de desenvolvimento 

da organização e são concretizadas no seu patrimônio de conhecimentos”.  

Tendo por pressuposto que o conhecimento tem origem no indivíduo, é natural 

concluir que competências organizacionais derivam, em grande parte, das competências 

individuais. Na prática, organizações e pessoas propiciam um contínuo de troca de 

competências onde as pessoas desenvolvem sua capacidade individual e transferem para 

organização o seu aprendizado, dando-lhes condições para enfrentar novos desafios (DUTRA, 

2001). 

Enquanto as competências organizacionais respondem à abordagem da administração 

estratégica, as competências individuais estão sob a abordagem da gestão de pessoas 

(ZAMPIER et al., 2011). Por consequência, o campo de estudo das competências individuais 

possui maior proximidade com o estudo do comportamento humano nas organizações. 

Sobre a tipologia das competências individuais, Fleury (2001, p.192) sugere uma 

divisão em três blocos envolvendo a relação do indivíduo com a empresa, sob a ótica 

sistêmica, sendo estes: 

a) Competências técnicas profissionais: Necessárias especificamente para uma 

operação, ocupação ou tarefa; 

b) Competências sociais: Imprescindíveis à interação com as pessoas; 
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c) Competências de negócio: Relacionadas à compreensão dos objetivos do negócio, 

no contexto de mercados, clientes e competidores, assim como para com o ambiente político e 

social. 

Outra classificação situa a competência como ponto de convergência para três eixos 

onde o primeiro é o indivíduo com sua biografia e rede de relacionamentos, o segundo é a sua 

formação educacional e o terceiro é a sua experiência profissional (LE BOTERF, 1995). 

É possível ainda realizar uma distinção classificatória, em nível individual, entre 

competências técnicas e comportamentais (LEME, 2005). As competências técnicas resumem 

as qualificações formais do profissional para o desempenho da função e inclui saberes como 

idiomas, sistemas de informação, ferramentas administrativas, entre outros.  

As competências comportamentais aparecem como diferencial competitivo 

proveniente da manifestação de características pessoais distintas como, por exemplo, a 

criatividade, a flexibilidade, a liderança ou a facilidade para a organização e planejamento 

(LEME, 2005). A identificação de competências comportamentais também está presente no 

modelo de Cheetham e Chivers (1996, apud NASSIF et al., 2011), enfatizando a habilidade de 

adotar comportamentos adequados às situações enfrentadas no trabalho. 

Seguindo a linha das competências comportamentais e da relação existente entre 

competências e o comportamento humano nas organizações, trata-se de um assunto que 

emerge, com certa evidência, em grande parte das definições presentes na literatura voltada às 

competências individuais. Para Lévy-Leboyer (2003, p.13), por exemplo, as competências do 

indivíduo são “repertórios de comportamentos que algumas pessoas dominam melhor que 

outras, o que as fazem mais eficazes em uma determinada situação”.  

Há definições que tratam a competência individual como uma combinação de 

conhecimentos, de saber fazer, de experiências e comportamentos que se exercem em um 

contexto preciso, constatada quando de sua utilização em situação profissional, a partir da 

qual é passível de validação (ZARIFIAN, 2001). Pode-se ainda defender competências 

individuais como aspectos verdadeiros ligados à natureza humana, traduzidos em 

comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da organização 

(BOYATZIS, 1982). Para Dutra (2001, p.14) o conceito de competência “[...] pressupõe 

indivíduos e grupos mais ou menos conscientes de seus interesses, atuando, interagindo e 

interferindo no seu comportamento e no comportamento dos demais agentes envolvidos”. 

A importância do comportamento para a composição das competências individuais 

fica ainda explicitada nas observações de Remedio e Engellman (2009, p. 5): 
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As competências individuais são manifestadas por meio de traços comportamentais 
reflexivos de sua personalidade, os quais potencializam os efeitos de suas ações em 
um contexto de trabalho. Esses traços comportamentais podem ser avaliados e 
desenvolvidos em termos de desempenho e constituem as competências 
comportamentais.  

 
É importante salientar, entretanto, que há na literatura, uma quantidade considerável 

de conceitos e enfoques distintos dados às competências, conferindo-lhe polissemia e 

heterogeneidade (DIAS et al. 2008). Para este estudo adotou-se o conceito de Fleury e Fleury 

(2001, p. 188), cuja percepção sobre competências individuais relaciona-se a “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos 

e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

A continuidade desta revisão teórica estreitará seu foco sobre a gestão de pessoas no 

âmbito das competências intraempreendedoras individuais sob uma perspectiva 

comportamental, de acordo com a proposição inicialmente feita para este estudo.  

 

2.2.2 Comportamento Intraempreendedor 

 

Embora se afirme haver na literatura certa ausência de sobreposição entre o 

empreendedorismo e conceitos de outras disciplinas, como a de recursos humanos (MACIEL 

2009, p.28), estudos que investigam relações entre o empreendedorismo e competências, 

ainda que recentes, não são difíceis de encontrar.  (MELLO et al., 2006; LENZI, 2008; DIAS 

et al., 2008; MORIANO et al., 2009; NASSIF et al. 2011; NIENKOETTER; CRUZ, 2012; 

LIZOTE, 2013; ZAMPIER; TAKAHASHI, 2013; CAMARGO et al., 2014; FERRAS, 2014). 

Ao considerar os requisitos para se tornar um empreendedor bem-sucedido, Timmons 

(1994, apud ZAMPIER et al., 2011, p. 350) sugeriu que fossem consideradas características 

como: comprometimento e determinação; persistência, disciplina e dedicação; liderança e 

gosto por aprender; busca por oportunidades; tolerância ao risco, à ambiguidade e à incerteza; 

criatividade e capacidade adaptativa; além de motivação para a excelência.  

Entre as pesquisas pioneiras sobre competências empreendedoras, atribui-se as à Man 

e Lau (2000), os primeiros conceitos e classificações para o tema. Para tais autores, as 

competências empreendedoras dividem-se em seis categorias principais, conforme demonstra 

o quadro 5: 
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Quadro 5 - Competências empreendedoras segundo Man e Lau 

1. Competências de oportunidade: Relacionadas à identificação, avaliação e busca de oportunidades 
de inovar; 
 

2. Competências de relacionamento: Relativas à construção e manutenção de networking e confiança; 
 

3. Competências conceituais: Voltadas à visão sistêmica, intuição e avaliação de riscos; 
 

4. Competências administrativas e organizadoras: Ligadas ao processo administrativo de planejar, 
organizar, liderar e controlar; 
 

5. Competências estratégicas: Pautadas na visão, missão, posicionamento e outros aspectos 
estratégicos do negócio; 
 

6. Competências de apoio e equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal: Voltadas para o aprendizado, 
adaptação, administração do tempo, manutenção da integridade física e mental. 
 

Fonte: Adaptado de Man e Lau (2000). 

 

Em busca de um conceito para que atenda ao propósito desta investigação, recorreu-se 

à Schmitz (2011, p.73), que descreve competência empreendedora como “[...] 

comportamento, habilidade e atitude de um indivíduo que, diante de situações críticas de 

trabalho, motiva-se à busca de soluções, que irão resultar em benefício institucional e 

satisfação da necessidade de realização do indivíduo”. 

A posse de competência possui reconhecida relação com o comportamento 

intraempreendedor (LIZOTE, 2013). A importância desta relação para o empreendedorismo é 

destacada por Dias et al. (2008, p.3) ao afirmar que empreendedores necessitam contar com 

uma ampla variedade de habilidades sociais, que incluem um conjunto de competências que 

facilitam a interação entre os indivíduos. Entende-se ainda que, “para que empreendedores e 

intraempreendedores prosperem em seus negócios, necessitam contar com competências 

distintivas para o alcance de seus objetivos” (NASSIF et al., 2011, p. 34).  

Um conceito relevante inserido neste contexto, diz respeito à presença do que alguns 

autores chamam de “entrega” (COOLEY, 1991; LE BOTERF, 1995; FLEURY, 2001; 

LENZI, 2008). Este conceito pode ser percebido em algumas definições sobre competências e 

sugere os meios para que o profissional realize seu trabalho, harmonizando-o com as 

expectativas organizacionais. 

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, 
mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se 
engajar, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências devem ser 
agregadoras de valor econômico para a organização e de valor social para o 
indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2001, p.4). 
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A entrega, na percepção de Lenzi (2008, p.38-39), evidencia que atitudes, habilidades 

e conhecimentos não devem ser apenas acumulados e estocados, mas disponibilizados à 

organização como prerrogativa para o desenvolvimento de competências individuais. A 

competência, portanto, se manifesta por ações há a entrega e não apenas o estoque de 

conhecimentos, atitudes e habilidades (LENZI et al., 2015). 

Voltando-se para o empreendedorismo corporativo, destaca-se aqui novamente a ideia 

da entrega, no sentido de comprometimento, inserida nas observações de Lizote (2013, p.17-

18), ao escrever sobre as expectativas e a postura do empreendedor interno: 

 [...] os empreendedores corporativos geralmente visualizam a empresa como o local 
onde suas competências podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas e, em 
consequência, obtêm realização pessoal. [...] para serem intraempreendedoras, as 
pessoas devem ter um alto nível de compromisso com a organização e com o que 
fazem, e serem capazes de sustentar a continuidade da ação que iniciam a partir de 
uma visão sistêmica da empresa. 

 

Em busca de um modelo que identificasse as competências empreendedoras, Lenzi 

(2008) adaptou os modelos já existentes de Cooley (1991) e de Spencer e Spencer (1993), 

chegando ao seguinte rol de competências empreendedoras agrupadas em conjuntos de ações, 

apresentados no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Competências empreendedoras 

CONJUNTO DE REALIZAÇÃO 

• Busca por oportunidades e iniciativas; 
• Capacidade para correr riscos calculados (a); 
• Exigência de qualidade e eficiência; 
• Persistência (b); 
• Comprometimento (c). 

 
CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 

• Busca de informações (d); 
• Estabelecimento de metas; 
• Planejamento e monitoramento sistemáticos. 

 
CONJUNTO DE PODER 

• Persuasão e rede de relacionamentos (e); 
• Independência e autoconfiança. 

 
Fonte: Adaptado de Lenzi (2008) e Ferras (2014). 

 

 Entre estas competências, a pesquisa de Lenzi (2008) procurou identificar as que 

ocorrem com mais frequência entre empreendedores corporativos, constatando que a maior 

parte delas pertence ao conjunto realização, a saber: (a) Capacidade para correr riscos 
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calculados; (b) persistência e; (c) comprometimento. Sob os conjuntos planejamento e 

poder, destacaram-se, respectivamente, as competências relacionadas à: (d) busca de 

informações e persuasão e (e) rede de relacionamentos. Estas competências mais frequentes 

sugerem uma base para uma classificação de competências e comportamentos 

intraempreendedores. 

Em um estudo recente, Nassif et al. (2011, p.42) procurou identificar se existem 

diferentes competências entre empreendedores independentes e 

intraempreendedores, sugerindo em suas conclusões que é possível identificá-las de forma 

mais acentuada nas competências voltadas para os objetivos, mas, quando se trata de perfil, 

empreendedores tradicionais e corporativos se comportam de maneira praticamente indistinta. 

Pesquisas sobre comportamento intraempreendedor tiveram seu arcabouço na visão 

comportamental do empreendedorismo baseada em liderança, dada por Weber (1947). 

Atualmente os estudos nessa direção vêm se concentrando na identificação das variáveis que 

influenciam a orientação empreendedora da organização e, obviamente, na identificação dos 

comportamentos dos empreendedores internos (MORIANO et al., 2009).  

A classificação proposta por Hornsby et al. (2002), aponta para aspectos 

organizacionais que promovem o comportamento intraempreendedor, sendo estes: 

a) Apoio da direção, essencial para proporcionar condições necessárias para o 

desenvolvimento de ideias inovadoras; 

b) Liberdade para trabalhar: ligada à autonomia, delegação e tolerância a falhas; 

c) Sistema de recompensa baseado em desempenho; 

d) Tempo disponível para criar e desenvolver novas ideias; 

e) Transparência quanto aos resultados esperados. 

Refletindo sobre a relação entre competências comportamentais, 

intraempreendedorismo e os interesses organizacionais, Garcia (2008, p. 10) observa:  

[...] o intraempreendedorismo é fruto de comportamentos de indivíduos dentro de 
organizações associados à sua capacidade de exercitar criatividade e inovação, 
guiados por um sentido de visão e integração, determinação e competitividade, 
através de um processo de liderança e iniciativa e voltados para resultados e busca 
de oportunidades.  

 
A pesquisa de Maciel (2007, p.2) reforça essa visão integradora, afirmando que o 

comportamento intraempreendedor pode ser pensado sob uma perspectiva estratégica que 

contempla três elementos nucleares: 
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a) Iniciativa: definida como um compromisso em ser proativo no que concerne ao 

avanço em novas maneiras de uma organização usar ou expandir seus recursos; 

b) Inovação: tida como mudança radical, que altera as regras que condicionam 

operações de uma organização; 

c) Comportamento de firma: baseado em aproveitamento de oportunidades, refletindo 

a lógica de reconhecimento e exploração destas oportunidades no ambiente, 

independentemente das características da organização. 

Sobre a identificação destes comportamentos, o modelo proposto por Moriano et al. 

(2009) também aponta para “iniciativa”, “ideias inovadoras” e “capacidade para reconhecer 

oportunidades” como fundamentos do comportamento intraempreendedor, mas acrescenta a 

predisposição para assumir riscos como uma característica relevante e cada vez mais cobrada 

no ambiente corporativo.  

Outras pesquisas (COVIN e SLEVIN, 1991; LUMPKIN e DESS, 1996; KRAUSS et 

al., 2005 apud LIZOTE et al., 2014) sugerem que os principais componentes do 

comportamento intraempreendedor são: assunção de riscos, inovação, proatividade e 

iniciativa pessoal, autonomia e realização de orientação. 

A proatividade ganha destaque nos estudos de Brunåker e Kurvinen (2006). Para estes 

autores o intraempreendedor é mais que um agente de mudança a serviço de intenções alheias, 

mas é alguém que inicia e conduz o processo de criação e interpretação dos eventos ocorridos 

no seu contexto de trabalho, lida com problemas e desafios de uma maneira não convencional, 

articulando os recursos que lhe são disponíveis. 

É necessário salientar, no entanto, que o comportamento intraempreendedor e os 

meios para desenvolvê-lo, estão à mercê das ações e atitudes da organização, podendo ser 

reforçado ou limitado por elas (LIZOTE, 2013). 

 

2.3 DESEMPENHO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

São comuns as pesquisas que relacionam o comportamento empreendedor e o 

desempenho individual ou organizacional. De maneira geral estudos deste tipo apresentam, 

por meio de associações estatísticas, relações positivas e significativas entre estas duas 

variáveis (SARKAR; ECHAMBADI; HARRISON, 2001; WIKLUND; SHEPHERD, 2003, 

2005; LIZOTE, 2013, LIZOTE et al., 2014). O interesse em associar competências 

comportamentais e desempenho, a exemplo do que se propõe neste estudo, se justifica em 
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grande parte porque o desempenho é um parâmetro altamente institucionalizado quando se 

trata de avaliar o resultado de pessoas e organizações na nossa sociedade (MACIEL, 2007). 

O estudo do desempenho nas organizações, tanto na sua dimensão organizacional 

quanto individual, é mais um tema sobre o qual não existe exatidão conceitual ou consenso a 

cerca de suas definições e classificações. Nas palavras de Maestro Filho (2013, p.78): “Ao se 

considerar as abordagens sobre a natureza e dimensões do desempenho organizacional, 

presentes na literatura especializada em gestão de pessoas, podem ser identificadas 

concepções variadas, que abordam aspectos igualmente variados”. 

Sob a ótica organizacional, mediante uma abordagem bastante ampla, o desempenho 

deve ser embasado e orientado do ponto de vista estratégico tendo por base três pilares 

representados pelos resultados econômicos, ambientais e sociais da empresa (ELKINGTON, 

2001, apud CARVALHO et al. 2014). Embora não se questione a importância da empresa ser 

orientada por estes três tipos de resultados para a sustentabilidade dos negócios (denominados 

“triple botton line”), as raízes da valorização do nível de desempenho estão profundamente 

firmadas no conceito de eficácia econômica (HALL, 2004), o que pode ser demonstrado pela 

atenção quase que exclusiva que a literatura de estratégia dá a esta dimensão, ao abordar o 

desempenho e a vantagem competitiva (MACIEL, 2007). 

O quadro 7 demonstra algumas das diferentes abordagens utilizadas para tentar 

mensurar e entender o desempenho organizacional evidenciando a predominância da atenção 

dos pesquisadores sobre a perspectiva econômica em detrimento de outros aspectos propostos 

no conceito do triple botton line. 
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Quadro 7 - Heterogeneidade dos modelos teóricos usados para avaliar o desempenho 

Autores Indicadores, variáveis ou parâmetros. Abordagem Perspectiva 

Dess e 
Robinson, 1984 

Quantitativos: taxa de retorno sobre os ativos totais e 
crescimento em vendas (teoricamente essa medida reflete 
quão bem uma organização se relaciona com seu ambiente 
externo). 
Qualitativos: crescimento total das vendas (considerando o 
volume percebido das vendas de organizações similares 
em sua indústria), taxa de retorno sobre ativos totais, e 
desempenho/sucesso global da organização para os 
últimos cinco anos. 

Qualitativa e 
Quantitativa 

Econômica 

Chakravarthy, 
1986 

Considera a expectativa de desempenho dos stakeholders, 
ou seja, consumidores, colaboradores, gerentes, 
executivos de alto escalão, fornecedores, parceiros, 
controladores do capital, credores, qualquer elemento que 
controle algum tipo de recurso importante para a 
organização, e a sociedade como um todo. 

Qualitativa Econômica, 
social e 
ambiental 

Barney, 1996 Compara o valor (qualitativo ou quantitativo) criado pela 
organização utilizando seus ativos com a expectativa dos 
proprietários dos ativos ou acionistas sobre os resultados, 
dividindo o desempenho em “normal”, “acima do normal” 
e “abaixo do normal”. Barney também utiliza como 
parâmetro de desempenho organizacional o tempo de 
sobrevivência da organização, levando em conta a 
continuidade do negócio. 

Qualitativa e 
Quantitativa 

Econômica 

Wright, Kroll e 
Parnell,2000 

Quantitativos: retorno sobre os ativos, retorno sobre os 
investimentos, retorno sobre vendas e retorno sobre o 
capital acionário. 
Qualitativos: qualidade dos produtos em relação aos 
produzidos anteriormente ou aos produzidos pela 
concorrência. 

Qualitativa e 
Quantitativa 

Econômica 

Gimenez, 2000 Verifica a relação entre estratégia e desempenho Qualitativa Econômica 
 

Brito e 
Vasconcelos, 
2004 

Modelo de regressão tendo como parâmetro de 
desempenho a razão entre o lucro operacional e os ativos 
totais. 

Quantitativa Econômica 

Fonte: Elaborado a partir dos dados de Maciel (2007) 

 

Voltando-se ao desempenho individual, os propósitos desta investigação sugerem uma 

análise teórica da avaliação do desempenho profissional e do seu papel estratégico para a 

atual gestão de pessoas. A análise da evolução histórica recente da área de gestão de pessoas 

aponta para a importância do papel das competências individuais e comportamentais neste 

contexto.  

Na medida em que a gestão de recursos humanos evolui para uma função menos 

operacional, torna-se mais importante a avaliação de desempenho baseada em competências 

que influenciam na capacidade competitiva da organização.  Na visão estratégica utilizada 

para a gestão de recursos humanos, as empresas buscam mapear as competências para ampliar 

o desempenho dos colaboradores, visando à competitividade. Entre as principais medidas de 
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desempenho das organizações neste contexto, está a sua capacidade de formar e manter o 

capital intelectual (BRAMBILLA et al. 2014). 

Essa visão estratégica culmina da evolução da concepção da gestão de pessoas que, 

segundo Kaufman (2008) atravessou três fases distintas, que sucederam uma à outra: 

A primeira considera a gestão de pessoas uma atividade genérica inerente a qualquer 

empreendimento onde se necessite dirigir o trabalho humano de forma não especializada ou 

formal, ou seja, uma função presente em quaisquer relações de trabalho, independentemente 

do tipo de economia, cargo ou abordagem para adquirir, controlar e coordenar o trabalho 

humano (SILVEIRA; MAESTRO FILHO, 2013) 

A segunda concepção envolve os tradicionais assuntos tratados pelo, assim chamado, 

Departamento de Recursos Humanos (DRH), tais como políticas e práticas dos programas de 

gestão de pessoas, seleção, remuneração, treinamento e relações de trabalho. Essa segunda 

perspectiva, que também enfatiza o comando e o controle, considera a gestão de pessoas 

dividida em duas visões: de um lado ela é vista como uma função não estratégica de baixo 

escalão que trata os empregados como commodities e, de outro, uma função gerencial 

dedicada a negociar a relação de interesses entre os sindicatos e a gestão da empresa 

(KAUFMAN, 2008). 

A terceira concepção, baseada numa perspectiva estratégica da gestão de pessoas, 

surgiu em décadas recentes e envolve uma nova e melhorada consideração aos indivíduos. Ela 

busca tornar os empregados e a própria função de gestão de pessoas, como uma fonte de 

vantagem competitiva em longo prazo. Para isso, a gestão estratégica de pessoas defende, 

entre outras coisas, um alinhamento integrativo de suas práticas com sistemas de recompensa 

baseados em ganho mútuo (SILVEIRA; MAESTRO FILHO, 2013). É nesta concepção de 

caráter estratégico em que o estudo das competências comportamentais, proposto para abordar 

o intraempreendedorismo neste estudo, se encaixa. 

O valor estratégico do desempenho pode ser compreendido por meio do resultado de 

determinadas ações organizadas para se cumprir com metas estabelecidas. Implícito neste 

pensamento está papel do planejamento para a avaliação de desempenho, pois, torna-se difícil 

avaliar o desempenho organizacional sem o estabelecimento de metas a serem cumpridas e de 

expectativas claras de resultados (CROZATTI, 2002). 

Sobre os tipos de resultados de desempenho esperados na perspectiva da gestão 

estratégica de pessoas, os autores Dyer e Reeves (1995) efetuaram uma classificação dividida 

em quatro categorias, sendo: 
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a) Resultado no nível do empregado: representado por variáveis como o absenteísmo e 

a rotatividade de pessoal; 

b) Resultado no nível da organização: consiste em medidas de desempenho 

operacionais, tais como a produtividade, qualidade e a satisfação do cliente; 

c) Resultado financeiro: envolvem as medidas contábeis do desempenho, tais como 

lucros ou retorno sobre o investimento; 

d) Resultados de valor de mercado: refletem medidas do valor de uma empresa no 

mercado de ações. 

Para compreender como a gestão estratégica de pessoas se relaciona com o 

desempenho organizacional, a figura 2 apresenta um modelo desenvolvido por Boselie, Dietz 

e Boon (2005) e esquematizado por Silveira e Maestro Filho (2013). Este modelo demonstra 

um processo sequencial em que estratégias organizacionais se desdobram em estratégias de 

gestão de pessoas, orientando suas práticas em direção aos objetivos da empresa. 

Figura 2 - Modelo de impactos de gestão de pessoas sobre o desempenho organizacional, segundo Boselie, Dietz 
e Boon (2005) 

 
Fonte: Silveira e Maestro Filho (2013) 

 

É possível notar a influência do desempenho organizacional na gestão de pessoas por 

meio da variável “causalidade reversa”, sugerindo que os resultados da organização também 

afetam o desempenho das pessoas. 

Outra perspectiva reconhece o desempenho como um construto multidimensional 

dividido em duas esferas básicas: a operacional e a organizacional. Neste modelo, 

representado pela figura 3, Combs et al. (2005) apresentam o desempenho organizacional 

como fruto da convergência do desempenho das diversas funções sugerindo medidas de 

desempenho específicas para cada uma delas, no que se refere à gestão de pessoas. 
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Figura 3 - Relação entre desempenho operacional e o desempenho organizacional segundo Combs et al. (2005) 

 
Fonte: Silveira e Maestro Filho (2013) 

 

Nesta perspectiva os resultados das funções da esfera operacional como marketing e 

vendas, compras, logística, operações, recursos humanos, não devem ser tratados como 

isoladas, pois produzem contribuição específica para o desenvolvimento dos três resultados 

globais da esfera do desempenho organizacional, a saber: retornos contábeis, crescimento e 

mercado de ações. 

Buscando um caminho para um entendimento mais conciso perante a heterogeneidade 

teórico conceitual do desempenho, pode-se afirmar que, do ponto de vista do indivíduo, as 

competências comportamentais são aquelas que ele precisa apresentar como diferenciais 

competitivos capazes de exercer impacto direto em seu desempenho (LEME, 2005). Do ponto 

de vista organizacional, o desempenho de uma pessoa representa uma expressão de suas 

competências, sendo que as organizações atuam como entidades que as avaliam nos 

colaboradores. Isso é feito em razão dos objetivos estratégicos estabelecidos, sobre os quais é 

possível definir indicadores de desempenho e metas para a empresa, bem como efetuar a 

identificação das competências necessárias para o alcance do desempenho esperado 

(CARBONE, 2006).  

Os pontos de vista individuais e organizacionais podem ser sintetizados numa visão 

integrada, ao se permitir compreender que a avaliação de desempenho é um processo presente 

nas organizações e importante para os funcionários, mas fundamental para o futuro de ambos, 
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pois determina o sucesso ou o fracasso pessoal, profissional e organizacional, contribuindo 

para que o sistema integrado de gestão empresarial seja eficaz (ALMEIDA et al., 2004). 

É neste contexto que este estudo se assenta ao procurar visualizar as competências 

comportamentais intraempreendedoras como fatores que concorrem para o bom desempenho 

individual e organizacional em ambientes que envolvam estratégias voltadas para a inovação 

e competitividade. 

 

2.4 SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRIVADOS DE NÍVEL TERCIÁRIO 

 

O setor de serviços educacionais privados restritos à educação superior no Brasil 

apresenta números que não devem ser ignorados: Responde hoje por cerca de 71% das 

matrículas ativas, 66% dos cursos ofertados e aproximadamente 90% do total de 

estabelecimentos de ensino superior do país (INEP, 2014). Das instituições mantidas em 

caráter privado cerca de metade (48%) atuam com finalidades lucrativas num mercado 

promissor em termos de crescimento, já que apenas 30% dos egressos do ensino médio são 

absorvidos pelo ensino superior brasileiro (SAMPAIO, 2011). 

A trajetória histórica do ensino superior privado no Brasil foi estudada por Senhoras et 

al. (2006, p.2) e aparece sintetizada no quadro 8, elaborado por esses mesmos autores: 

 

Quadro 8 - Marcos evolutivos do Ensino Superior Privado no Brasil 

1933-1960 

A participação relativa das matrículas desse setor no sistema mostra-se estável, pois desde 1933 
até 1960, as matrículas nas IES privadas não oscilaram muito relativamente ao total de 
matrículas (em 1933, representavam cerca de 43,7% do total. Já em 1960, 44,3% do total). 
Nessa época, o sistema de ensino superior cresce à reboque da demanda e das transformações 
pelas quais o país passava. 

1960-1980 

Nota-se uma mudança significativa de patamar no crescimento das matrículas privadas, 
estimuladas pelo governo federal. No período entre 1960 e 1980, o número total de matrículas 
de ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão. Em taxas de crescimento, as matrículas 
totais de ensino superior cresceram 480,3%; as matrículas no setor privado, por sua vez, 
aumentaram 843,7%. 

1980-1994 

Nos anos 80, em contraste com o período imediatamente anterior, constatou uma redução da 
participação das IES privadas no total de matrículas do ensino superior. De 200% de 
crescimento em matrículas entre 1975 e 1980, a taxa de crescimento torna-se negativa para o 
período 1980-85 e não chega a atingir 1% entre 1990 e 1994. 

1994-2006 

O esgotamento de demanda e o acirramento da concorrência inseriram um contexto de 
estagnação do setor entre 1980 a 1994, mas a partir de meados dos anos 1990, o setor voltou a 
crescer fortemente devido aos estímulos governamentais trazidos. Simultâneo a esse processo de 
crescimento houve uma forte retomada do acirramento e concorrência no setor. 

Fonte: Senhoras et al. (2006) 
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É necessário observar que a fase final do último marco evolutivo, representado pelo 

intervalo entre 1994 e 2006, apresenta um cenário competitivo ainda vigente. É interessante 

acrescentar que este período foi marcado por mudanças introduzidas pela Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, denominada “Lei de Diretrizes e Bases” – LDB (BRASIL, 1996). Entre 

as novas diretrizes impostas ao ensino superior, destacam-se as mudanças voltadas à gestão de 

IES como, por exemplo, o estabelecimento de limites mínimos de titulação e cargas horárias 

do corpo docente, que são os principais recursos humanos disponíveis neste segmento para 

ocupar cargos de gestão e representar papéis de liderança (BRASIL, 1996). 

Vivencia-se hoje um quadro onde o ensino superior brasileiro cresce como resultado 

de fatores como: a necessidade de qualificação profissional; a necessidade de melhorar a 

qualidade de ensino e; a necessidade de se prestar contas à sociedade pelo uso de recursos 

públicos e privados escassos (SEVERO et al. 2011). A representatividade econômica deste 

segmento como negócio, é enfatizada por Senhoras et. al. (2006, p.1): 

Dentro dos setores de serviços, a educação tem sido vista, como fronteira 
inexplorada e com grandes oportunidades de lucro e crescimento, devido às 
restrições fiscais e ineficiências estatais. Dentre os serviços educacionais, o subsetor 
que vem sofrendo pressões para maior abertura é o setor de educação terciária, pois 
é tido como o mais rentável e seus defensores argumentam que o papel do Estado 
nesse subsetor não é tão primordial como em outros. 

 

Diante deste cenário competitivo, porém proeminente, diversos autores alertam para 

barreiras e dificuldades que permeiam a administração de IES, apontando para a necessidade 

de uma gestão com postura mais dinâmica, flexível e inovadora que contribua para o 

desenvolvimento econômico e social (SENHORAS et al., 2006; COSTA; DOMINGUES, 

2009; SEVERO et al., 2011; SOUZA; SANTOS, 2013; LIZOTE et al., 2014). 

 

2.4.1 Gestão, inovação e empreendedorismo em IES 

 

A constante busca por resultados planejados em organizações faz do gerenciamento da 

inovação uma das tarefas mais desafiadoras para a empresa que decide trilhar esse caminho. 

Segundo Lenzi et al. (2015) isso ocorre porque a inovação exige uma forma de atuação 

diferenciada na qual o futuro é desconhecido e aberto à mudanças, ao contrário da gestão 

tradicional que é balizada por previsibilidade de resultados. 

Instituições de ensino superior são tidas como um campo organizacional altamente 

institucionalizado, com organizações dentre as que mais resistem a mudanças (BERCOVITZ; 



 

 

 
 

50 

 

FELDMAN, 2008). Atribui-se a esta postura o fato de serem consideradas conservadoras por 

excelência e, no caso do Brasil, por desfrutarem de uma demanda maior do que a oferta 

(COSTA; DOMINGUES, 2009). Os estudos de Lizote et al. (2014) apontam para a existência 

de um perfil sustentado num comportamento gerencial burocrático tendo como objetivos o 

ensino, a pesquisa e as atividades de extensão. 

Em uma investigação voltada para a detecção de inovações em serviços educacionais, 

Severo et al. (2011) sugere que IES sofrem por ter um processo decisório descentralizado e 

difuso, sendo muito resistentes à mudanças em nível estrutural. Historicamente a presença de 

inovações em instituições de ensino tem oscilado entre o nível macro do sistema educativo e o 

nível micro representado pela sala de aula (NÓVOA, 1995). 

Segundo Costa e Domingues (2009, p. 2), IES são organizações complexas com 

características peculiares se comparadas às demais organizações. Estas características 

relacionadas à diversidade de objetivos, ao perfil das pessoas que nela atuam e ao fato de 

estarem voltados para o ensino, pesquisa e extensão, fazem com que desenvolvam um estilo 

próprio de estrutura e de processo decisório. 

A revisão sobre pesquisas neste sentido permite identificar críticas feitas ao perfil 

gerencial das IES, alegando que a maioria delas apresenta fragilidade competitiva como 

resultado da má administração. O argumento, neste caso, é a falta de diferenciação entre 

serviços prestados que faz com que os cursos ofertados sejam vistos como commodities, 

levando o mercado a uma disputa por preços (SENHORAS et al., 2006).  

Para sair desta inércia mercadológica, Souza e Santos (2013) sugerem que as IES 

carecem de alterações radicais no modo como são administradas, sendo necessário instituir 

um modelo inovador baseado num novo enfoque gerencial pautado em criatividade, agilidade, 

flexibilidade e inovação. Tais afirmações encontram respaldo nos estudos de Etzkowitz 

(2013), que faz alusão ao desafio que as IES têm em tentar transformar um modelo clássico 

linear em um novo desenho organizacional centrado na sociedade do conhecimento. 

Colocando em evidência o papel estratégico dos recursos humanos, Costa e 

Domingues (2009) alertam que os responsáveis por conduzir as IES neste desafio são os 

coordenadores e gestores dos cursos que, quase sempre são docentes com formação em áreas 

diversas sendo cobrados por desempenho gerencial. O resultado desta inadequação 

profissional, segundo alguns estudos, resulta em falta de planejamento e improvisações nas 

tomadas de decisão (COSTA; DOMINGUES, 2009, p.1).  

A necessidade de qualificação e desenvolvimento de competências neste tipo 

específico de organização é reforçada pelo fato de que a função gerencial ligada aos cursos 
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em IES é diluída em práticas sociais, que por sua vez costumam ser permeadas de 

indefinições, falta de planejamento e improvisos (MARRA; MELO, 2003; KANAN E 

ZANELLI, 2003). Sobre as particularidades gerenciais das IES, Souza e Santos (2013, p. 

519), acrescentam: 

[...] as organizações universitárias não possuem habilidade gerencial para 
estabelecer mudanças rápidas; as suas linhas de autoridades são pouco claras; os 
seus dirigentes funcionam como catalisadores: não mandam, mas negociam, não 
planificam de forma ampla e tratam de resolver problemas utilizando-se de soluções 
preexistentes; as mudanças dependem do consenso e da autoridade de uma grande 
quantidade de pessoas.  

 
É possível, contudo encontrar indícios de mudança no panorama da gestão de IES 

diante deste cenário aparentemente pouco favorável. Em meados dos anos 1990 ocorreu a 

expansão do sistema de ensino superior no Brasil e o aumento do controle externo via 

avaliações e das regulamentações impostas pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (BRASIL, 

1996). O ensino superior brasileiro vem passando, portanto por um processo de reestruturação 

e adaptação que envolve a evolução na utilização das TICs e a necessidade de padrões 

gerenciais mais eficientes e eficazes (WALTER et al., 2006). 

A necessidade imposta às IES privadas de interagirem mais com o ambiente 

mercadológico de forma estruturada, respondendo assim às exigências e mudanças externas, 

foi descrita por Campos (2011) como decorrente do acirramento no setor e devido à maior 

demanda por qualidade concomitante ao desenvolvimento de um comportamento mais crítico 

por parte dos clientes.  

Estudos mostram que há quatro pontos primordiais a serem tratados numa perspectiva 

de longo prazo a fim de instaurar essa cultura estratégica: a) o planejamento financeiro 

alinhado a investimentos na infraestrutura e capacitação docente; b) o planejamento estrutural 

baseado na visão sistêmica e divisão de tarefas; c) o planejamento estratégico que reúne os 

objetivos financeiros e infra estruturais à visão e à missão organizacional e; d) a 

administração estratégica que se responsabilizaria por realizar a mudança resultando em 

aprendizado administrativo (CAMPOS, 2011). 

A predominância de estabelecimentos de ensino privados em território nacional, 

fomentada pela própria expansão do sistema já citada, também aparece como um fator 

favorável para novas práticas de gestão em IES: “Nas novas instituições, no entanto, 

pressupõe-se que há maior agilidade para inovações, já que essas instituições parecem estar 

mais voltadas ao mercado, visando a lucratividade do negócio, e não possuem os “vícios” das 

instituições historicamente consolidadas (MAINARDES et al., 2011, p. 21). 
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Apontando para os meios de se gerir estrategicamente os ambientes das IES, surge a 

necessidade da ampliação e incorporação de atividades de controle estratégico de variáveis 

internas e externas à instituição, utilizando-se de indicadores de gestão, qualidade e de 

desempenho tendo como prerrogativa a construção de uma visão integrada entre esforços 

despendidos e resultados atingidos (TACHIZAWA; ANDRADE, 2006). 

Adicionalmente, Colenci Júnior et al. (2006) destacam o papel da competitividade 

estribada na inovação como componente estratégico para as IES, tendo em vista as mudanças 

aceleradas de uma sociedade globalizada e de como fatores tais quais: estrutura, organização, 

pessoas e tecnologias, são acionados em busca de resultados superiores. Apesar destes 

direcionamentos, deve-se considerar que a gestão estratégica em IES é assunto que tem 

intrigado diversos autores sem, contudo, apresentar aspectos conclusivos no que diz respeito 

ao modelo mais apropriado ou eficaz para a condução deste tipo de organização 

(MAINARDES et al., 2011). 

Partindo do pressuposto de que IES são instituições diferenciadas, Souza e Santos 

(2013, p. 524) sugerem que o empreendedorismo possa contribuir para o desenvolvimento de 

um novo modelo de gestão universitária a caminho da excelência na administração dessas 

instituições. Para estes autores, o empreendedorismo concebe a organização como um espaço 

dinâmico, ágil e flexível, permeado de inovação e aprendizagem, permitindo agregar 

conhecimento no modelo estratégico de se administrar IES. 

Para Costa et al. (2011, p.6), o empreendedorismo em IES ainda funciona como o 

motivador essencial para a prestação de serviços especializados e para a geração de soluções 

inovadoras, dando suporte à informação tecnológica e ao setor produtivo de um país.  

De maneira geral, os estudos sobre empreendedorismo em IES assumem, pelo menos, 

dois enfoques distintos, mas que podem ser complementares: o da universidade 

empreendedora e o da universidade formadora de empreendedores (SOUZA; SANTOS, 

2013). 

A necessidade de IES manterem uma postura favorável ao empreendedorismo, 

visando à mudança e desenvolvimento social, não é assunto novo. Reflexões neste sentido já 

haviam sido reveladas no artigo 7º, parágrafo “d” da Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI, promovida pela UNESCO em Paris no ano de 1998. Posteriormente 

essas ideias voltaram à tona, reforçadas pelas discussões da Conferência Mundial sobre o 

Ensino Superior, em 2009: 
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O treinamento oferecido pelas instituições de ensino superior devem tanto responder 
a como antecipar as necessidades sociais. Isso inclui a promoção de pesquisas para o 
desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, bem como a garantia da provisão 
de treinamento técnico e profissionalizante, educação para o empreendedorismo e 
programas para aprendizagem contínua ao longo da vida (UNESCO, 2009). 

 
Diante do exposto, entende-se que a prática empreendedora pode contribuir tanto para 

o processo de desenvolvimento da gestão estratégica em IES, quanto para os processos de 

criação e absorção da cultura inovativa, para que possam ser exercitados e estimulados no dia-

a-dia dos discentes e dos docentes bem como em seus processos gerenciais (CARVALHO, 

1998, apud SEVERO et al., 2011). 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos voltados para atender aos 

objetivos descritos na primeira seção e envolve as formas de coleta, análise e interpretação 

dos dados propostos para o estudo.  

A figura 4 representa o a forma a partir da qual a pesquisa foi planejada e executada. 

 

Figura 4 - Fluxograma da construção metodológica empregada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Este capítulo discutirá, respectivamente: a) a classificação da pesquisa bem como seus 

métodos de abordagem e objetivos metodológicos; b) o ambiente da pesquisa, caracterizado 

pela população e amostra; c) o instrumento de coleta e; d) os métodos de tratamento 

estatístico dos dados.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO, ABORDAGEM E OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

 

As características identificadas na pesquisa, apontam para uma abordagem quantitativa 

que usa como estratégia o levantamento de dados. A escolha deste formato se deu a fim de 
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identificar de maneira numérica as tendências das atitudes e comportamentos da população 

estudada.  

A abordagem do método também pode ser considerada como dedutiva já que busca a 

explicação de uma premissa a partir de uma cadeia de raciocínio de um contexto geral para 

um específico (SILVA e MENEZES, 2005). 

A base teórico-empírica do trabalho identifica-se mediante análise da existência de um 

conjunto inter-relacionado de construções (ou variáveis), que podem ser moldadas em 

proposições ou hipóteses, que por sua vez especificam a relação entre as variáveis. O trabalho 

de investigação, neste caso, se apresenta descritivo uma vez que procura especificar como e 

por que as variáveis e as declarações relacionais são inter-relacionadas. Trata-se de dar uma 

explicação para uma expectativa ou previsão (CRESWEL, 2010).  

Sendo assim, a expectativa contida na perspectiva teórica em questão, é de que as 

dimensões do comportamento intraempreendedor mantenham uma relação positiva com o 

desempenho das IES. Deste modo a delimitação do estudo contempla que a ocorrência deste 

comportamento em gestores de nível intermediário seja capaz de melhorar o resultado do seu 

trabalho e, por consequência, o desempenho dos processos e recursos sob responsabilidade 

destes gestores.  

Os objetivos metodológicos podem ser expressos de forma sintetizada na apresentação 

das hipóteses que deverão ser testadas conforme o quadro 9. 

Quadro 9 - Hipóteses contidas nos objetivos metodológicos da pesquisa 

Hipótese Princípio teórico 
H1 - A atitude inovadora dos gestores de cursos em IES privadas está 
correlacionada com o desempenho dos cursos onde atuam. 

Hornsby et al. (2002); 
Maciel (2007); Garcia 
(2008); Moriano et al. 
(2009). 

H2 - A predisposição em assumir riscos entre os gestores dos cursos em IES 
privadas está correlacionada com o desempenho dos cursos onde atuam. 
 

Maciel (2007); Moriano et 
al. (2009); Lizote et al (2014) 

H3 - A atitude proativa dos coordenadores dos cursos em IES privadas está 
correlacionada com o desempenho dos cursos onde atuam. 

Brunåker e Kurvinen (2006); 
Maciel (2007); Lenzi (2008); 
Lenzi et al. (2015); 

H4 – A presença do comportamento intraempreendedor em gestores de cursos 
de IES privadas está correlacionada com o desempenho dos cursos onde 
atuam. 

Pinchot (1985); Cunningham 
e Licheron (1991); Maciel 
(2007); Garcia (2008); 
Lizote et al. (2014);  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma os objetivos metodológicos podem ser representados pelo modelo teórico 

simplificado observado na figura 5: 
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Figura 5 - Modelo teórico simplificado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No modelo teórico acima se identificam as variáveis independentes (construtos 

Inovação, Assunção de Riscos e Proatividade) e a variável dependente (desempenho) entre as 

quais as hipóteses se relacionam. As definições dos construtos e suas variáveis serão 

retomadas mais adiante, na seção destinada à definição do instrumento de coleta de dados. 

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

Os dados foram coletados em três instituições de ensino superior mantidas pela 

iniciativa privada e localizadas no sul do estado do Paraná, a saber: Faculdade Campo Real 

(FCR), localizada no município de Guarapuava; Faculdades do Centro do Paraná (UCP), 

localizada no município de Pitanga e; Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

(UNIGUAÇU), localizada no município de União da Vitória. Por pertencerem a um mesmo 

grupo educacional denominado UB educacional, as três IES se reconhecem como instituições 

coligadas e apresentam estruturas administrativas e políticas muito similares, além de estarem 

submissas ao mesmo núcleo estratégico. A tabela 1 apresenta a composição do quadro de 

pessoal por IES pesquisada. 

 

Tabela 1 - Distribuição do quadro de pessoal das IES por categoria funcional 

IES 
FUNCIONÁRIOS DOCENTES ESTAGIÁRIOS TOTAL 

N % N % N % N % 
FCR 63 25,8% 140 57,4% 41 16,8% 244 39,2% 
UCP 8 11,9% 55 82,1% 4 6,0% 67 10,8% 
UNIGUAÇU 99 31,8% 165 53,1% 47 15,1% 311 50,0% 
TOTAL 170 27,3% 360 57,9% 92 14,8% 622 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados no departamento de Recursos Humanos das IES. 
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Observa-se que a maior concentração de empregados (57,9 %) está entre os docentes. 

Muitos destes acumulam funções gerenciais em cursos, e projetos e atividades sazonais. Os 

empregados descritos como funcionários (27,3%) assim como os estagiários (14,8%) realizam 

atividades operacionais e gerenciais diversas sem vínculo específico com cada um dos cursos 

ofertados pelas IES. 

Sobre o tamanho e estratificação da amostra, o objetivo foi obter integralmente as 

respostas dos docentes que compartilham as responsabilidades pelos resultados dos cursos, 

presentes no nível intermediário, identificados como coordenadores, gerentes, supervisores, 

auxiliares e adjuntos com carga horária remunerada destinada ao desenvolvimento de ações 

ligadas à gestão de seus cursos. A tabela 2 apresenta o número e a proporção destes docentes. 

 

Tabela 2 - Proporção de docentes que atuam administrativamente nos cursos em que estão vinculados 

IES N docentes N docentes com atribuições gerenciais Proporção 
FCR 140 46 32,86% 
UCP 55 14 25,45% 
UNIGUAÇU 165 57 34,55% 
TOTAL 360 117 32,50% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados coletados no departamento de Recursos Humanos das IES. 
 

Apesar das diferenças de porte entre as IES, verifica-se a existência de proporção entre 

o numero de docentes com atribuições gerencias em relação ao numero total de docentes, 

totalizando uma população de 117 potenciais respondentes para a pesquisa. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DO INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

Para a categorização das informações principais e determinação das variáveis que 

foram utilizadas pelo instrumento de coleta de dados considerou-se: a) o comportamento 

intraempreendedor dos gestores intermediários, dividido entre as categorias: Inovação, 

assunção de riscos e proatividade e; b) o desempenho, como variável dependente, 

representado pelos conceitos de avaliação dos cursos obtidos pelos nos instrumentos oficiais 

do Ministério da Educação - MEC nos últimos três anos. 

Esta subdivisão utiliza a classificação de Lizote et al. (2014, p. 10) que tem por base 

outros dois modelos, a saber:  a) O modelo de Moriano et al. (2009) para avaliar dimensões 

que indicam a capacidade de inovar e de assumir riscos e; b) o modelo de Escobar (2012) para 

avaliar a dimensão proatividade. A soma dos escores das pontuações destas categorias 
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representa o grau do comportamento intraempreendedor presente nos respondentes e dão 

suporte à coleta de dados para buscar as respostas aos objetivos da pesquisa. 

As definições destas categorias (construtos) serão apresentadas a seguir de forma 

constitutiva e operacional facilitando assim a compreensão do processo de pesquisa e de 

mensuração adotada. Para efeito de esclarecimento, assume-se que, enquanto a definição 

constitutiva (D.C.) explicará os construtos do ponto de vista teórico a fim de trazer o conceito 

de aplicação e evitar ambiguidades, a definição operacional (D.O.) conecta este conceito à 

observação do fenômeno buscando dar o entendimento sobre sua mensuração (HAIR et al., 

2005) 

 

3.3.1 Inovação (IN) 

 

D.C. – Usada com o intuito de definir uma atitude ou um comportamento, a 

predisposição à inovação representa a vontade de inovar, introduzindo novidades através da 

criatividade e experimentação focada no desenvolvimento de novos produtos, serviços e 

processos (MARTENS et al., 2011; MORIANO et al., 2009). 

D.O. – Para a mensuração deste construto, foi solicitado aos respondentes que 

avaliassem a frequência em que reconhecem em si mesmos comportamentos associados à 

inovação, balanceados em uma escala de cinco pontos, conforme demonstrado no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Variáveis empregadas para mensuração do construto “Inovação” 
VARIÁVEIS Construto Inovação (IN) 

IN1 Gero novas ideias úteis. 

IN2 Desenvolvo novos processos, serviços ou produtos. 

IN3 Realizo minhas tarefas de forma inovadora. 

IN4 Encontro novas formas de fazer as coisas. 

IN5 Ao tomar decisões estratégicas, respondo rapidamente aos sinais de oportunidade. 

IN6 Realizo pesquisa junto aos discentes para avaliar a qualidade dos serviços prestados. 

  ESCALA Nunca Raras vezes Algumas vezes Quase sempre Sempre 
 

Fonte: Lizote et al. (2014) 
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3.3.2 Assunção de Riscos (AR) 

D.C.– Definido por Martens et al. (2011) como a inclinação pessoal ou organizacional 

para realizar projetos de risco, ou ainda descrito como um comportamento voltado para o 

exercício da gestão desempenhada com ousadia a fim de alcançar os objetivos organizacionais 

(MORIANO et al., 2009). 

D.O. – Verificada por meio do reconhecimento do comportamento pelo respondente, 

em termos da frequência em que ocorre, sob uma escala balanceada de cinco pontos, 

conforme demonstrado no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Variáveis empregadas para mensuração do construto “Assunção de Riscos” 

VARIÁVEIS Construto Assunção de riscos (AR) 

AR1 Faço novas coisas mesmo que exista a possibilidade de não funcionar. 

AR2 Envolvo-me em atividades que poderiam não sair bem. 

AR3 Assumo riscos calculados apesar da possibilidade de fracassar. 

AR4 
Ao tomar decisões estratégicas foco nos investimentos que tenham alto retorno, mesmo que 
apresentem riscos mais elevados.  

AR5 
Costumo adotar uma postura muito agressiva para explorar oportunidades potenciais quando 
sou confrontado com situações de decisões envolvendo incerteza. 

AR6 Adoto posturas arrojadas visando atingir os objetivos da instituição. 

  ESCALA Nunca Raras vezes Algumas vezes Quase sempre Sempre 
Fonte: Lizote et al. (2014) 

 

3.3.3 Proatividade (PR) 

D.C. – Comportamento definido como uma propensão à busca de oportunidades e do 

desenvolvimento pessoal e organizacional através da introdução de novos processos, produtos 

e serviços. Envolve a visão antecipada de acontecimentos futuros a fim de criar a mudança e 

moldar o ambiente (MARTENS et al., 2011; ESCOBAR, 2012). 

D.O. – Assim como nos outros construtos a mensuração desta dimensão foi avaliada 

em termos de frequência em que o respondente percebe o seu comportamento ou atitude, 

balanceada novamente em uma escala de cinco pontos, conforme demonstra o quadro 12. 
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Quadro 12 - Variáveis empregadas para mensuração do construto “Proatividade” 

VARIÁVEIS Construto Proatividade (PR) 

PR1 
Adapto o serviço prestado às necessidades dos clientes e respondo eficazmente as 
mudanças das mesmas. 

PR2 Tenho forte tendência para estar à frente de outros concorrentes na introdução de novas 
ideias e serviços. 

PR3 Respondo a ação que os concorrentes iniciam. 

PR4 Tomo iniciativas introduzindo novos serviços, e técnicas administrativas. 

PR5 Atuo proativamente para tomar iniciativa quando há dúvida nas normas administrativas. 

PR6 
Exploro ideias em diversas situações buscando o crescimento financeiro da instituição, o 
bem-estar dos colegas e a preservação do ambiente organizacional. 

  ESCALA Nunca Raras vezes Algumas vezes Quase sempre Sempre 
 

  

Fonte: Lizote et al. (2014) 

 

Além dos dados que compõem as variáveis e construtos, o instrumento prevê o 

levantamento de variáveis nominais intervenientes como: gênero, idade, tempo na função, 

nível educacional, unidade e regime de trabalho. A forma e o período de coleta dos dados 

serão detalhados na próxima seção. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Para operacionalizar a coleta de dados primários foi escolhido um questionário físico 

de autopreenchimento estruturado em níveis, adaptado a partir do instrumento original 

utilizado por Lizote, (2014) para a análise do comportamento intraempreendedor.  

O questionário divide-se em duas partes sendo a primeira destinada ao levantamento 

das variáveis de controle (intervenientes) por meio de questões de natureza fechada. As 

variáveis principais que integram os construtos da pesquisa se apresentaram em um 

questionário com escala de mensuração do tipo Likert de cinco pontos, onde um (1) significa 

“nunca” e o cinco (5) “sempre”.  

Conforme a afirmação de Cooper e Schindler (2011), a escala de Likert é a variação 

mais frequentemente usada da escala de classificação somatória que consiste em um conjunto 

de afirmações que expressam atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto de 

interesse. O objeto de interesse, neste caso, está representado pelo comportamento 

intraempreendedor. 
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Ainda que o instrumento já tenha sido validado em pesquisa anterior (LIZOTE, 2013; 

LIZOTE et al., 2014) optou-se por submetê-lo a um pré-teste no novo ambiente. Desta vez o 

pré-teste foi conduzido entre os coordenadores e gestores de cursos da Faculdade Campo Real 

(FCR), uma das três instituições que compõe a unidade de análise do estudo. A escolha desta 

instituição se deu pela acessibilidade e disponibilidade de participação imediata para a 

pesquisa. 

Os dados definitivos foram coletados diretamente nas IES presentes nos municípios de 

Guarapuava, Pitanga e União da Vitória entre 15 de outubro de 2015 e 18 de janeiro de 2016. 

Esse período caracteriza a temporalidade da pesquisa como transversal, ou seja, uma 

investigação conduzida apenas uma vez para revelar um instantâneo de um determinado 

momento do objeto de estudo (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

As informações relacionadas à variável dependente, representadas aqui pelo 

desempenho dos cursos, foram obtidas por meio de informações secundárias disponibilizadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) em documentos eletrônicos disponíveis 

no portal eletrônico do Ministério da Educação (MEC). O índice utilizado é o Conceito 

Preliminar de Cursos de Graduação (CPC), instituído em 2004 pela lei 10.861, (BRASIL, 

2004) que é calculado no ano seguinte ao da realização do Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE) de cada curso. A figura 6 representa os elementos utilizados 

composição do CPC usado na avaliação dos cursos pelo MEC. 

Figura 6 - Composição do Conceito Preliminar de Cursos - CPC 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados obtidos no portal do INEP (2015) 
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A figura mostra que o CPC é composto em sua maior parte (55%) pelo resultado da 

avaliação de desempenho de estudantes obtido pelo ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes) e pelo IDD (Indicador de Diferença dentre os Desempenhos 

Observado e Esperado) que busca medir o ganho educacional obtido pelo acadêmico ao longo 

do curso. 

Outra parte significativa do CPC (30%) diz respeito à titulação e carga horária do 

corpo docente do curso. Por fim, a infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais 

insumos se responsabilizam pelos 15% restantes do índice. O CPC, como medida de 

desempenho dos cursos, está em conformidade com a orientação técnica aprovada pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES (BRASIL, 2004). 

Para a apresentação dos valores do CPC, os escores obtidos pelo curso são 

transformados, por meio de interpolação linear, em valores de escala entre zero e cinco de 

forma contínua, para posteriormente serem estipulados a partir das faixas estabelecidas de 

pontuação obtida no cálculo dos componentes e insumos do curso e da instituição, conforme 

descrito na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos Conceitos Preliminares de Cursos - CPC 

Distribuição do CPC 
Valor discreto do CPC Valor contínuo do CPC 

1 0,0 a 0,94 

2 0,95 a 1,94 

3 1,95 a 2,94 

4 2,95 a 3,94 

5 3,95 a 5,00 

Fonte: INEP (2015). 

 

A fim de se obter nuances mais detalhadas na diferença de desempenho entre os 

cursos, optou-se por usar o valor contínuo do CPC para as análises neste estudo. 

Para facilitar a visualização das variáveis e compreender melhor a proposta de 

interação entre elas, criou-se uma estruturação visual, em forma de diagrama, para análise 

quantitativa realizada neste estudo. Este diagrama pode ser visualizado na figura 7. 
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Figura 7 – Diagrama da análise quantitativa realizada no estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura visualizam-se, à esquerda as variáveis independentes, obtidas por meio do 

questionário do instrumento, e seu agrupamento nos construtos que representam o 

comportamento intraempreendedor.  No lado oposto está a variável dependente, obtida através 

de dados externos à pesquisa (CPC) que representa a medida de desempenho.  

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados da pesquisa se deu por meio de técnicas estatísticas, com os dados 

inicialmente organizados em arquivos de planilhas eletrônicas para o pré-tratamento antes de 

serem submetidos aos suplementos (ou “pacotes”) estatísticos acoplados ao EXCEL 2013 e ao 

software de análise estatística e apoio à tomada de decisão para ciências sociais, denominado 

SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences). 

O pré-tratamento incluiu a análise de dados faltantes, sendo que, se houvesse detecção 

de um padrão para ausência destes seriam preenchidos com a mediana do item considerado. 

Foram verificados os dados discrepantes ou outliers e as possibilidades de erros na inserção 

ou digitação dos dados.  

Após a validação e limpeza dos dados, efetuaram-se os testes de representatividade da 

amostra por meio de análise gráfica e teste do Qui-quadrado (teste não de hipóteses usado 

para encontrar o valor da dispersão entre duas variáveis nominais). A consistência interna do 
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instrumento (confiabilidade das escalas) foi verificada usando-se o teste do Alfa de 

Crombach, criado para esta finalidade. 

Na sequência foram empregadas técnicas de estatística descritiva nas variáveis dos 

construtos para a verificação das medidas de posição e dispersão.  A partir das medidas 

obtidas e da análise gráfica dos histogramas pôde-se avaliar a normalidade dos dados, a fim 

de elencar os testes estatísticos mais apropriados para a análise dos resultados. 

A etapa seguinte compreendeu a análise fatorial exploratória a fim de avaliar padrões 

não previstos de correlação existentes entre as variáveis e agrupá-los em fatores. 

Por fim, foram verificados os agrupamentos (clusters) e analisadas as diferenças de 

resultados por variáveis nominais. 

Para verificar a correspondência entre as variáveis e construtos, foram utilizados os 

testes de correlação (Tau de Kendall) apropriados para verificar as hipóteses inseridas nos 

objetivos propostos na investigação. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção descreve e fundamenta a execução dos métodos propostos na seção anterior 

e apresenta as discussões em torno dos resultados obtidos buscando as respostas para a 

questão principal da pesquisa, a saber: De que maneira o comportamento intraempreendedor 

pode influenciar o desempenho humano na gestão de um grupo educacional de ensino 

superior? 

Espera-se que ao final desta seção a consecução dos objetivos propostos ao estudo se 

evidencie, permitindo assim as considerações finais pertinentes a investigação como um todo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA 

 

A população total de docentes com responsabilidades sobre os cursos encontrada nas 

unidades de análise é de 117 potenciais respondentes, conforme já mencionado no item 3.2 

(tabela 2). Como o objetivo inicial era obter integralmente as respostas deste grupo, 117 

questionários foram enviados dos quais 95 retornaram totalmente preenchidos, caracterizando 

assim a amostra obtida.  

A mensuração da representatividade da amostra se deu pelo uso do teste Qui-

Quadrado que é amplamente utilizado na verificação de diferenças significativas entre a 

distribuição observada dos dados entre as categorias e a distribuição esperada (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). 

A Tabela 4 apresenta as diferenças entre a população e a amostra, assim como os 

resultados do teste Qui-quadrado para o instrumento de medição para o comportamento 

intraempreendedor. 

 

Tabela 4 - Representatividade da amostra por instituição de acordo com o teste Qui-Quadrado 

Unidade Nº Observado Nº Esperado Residual 

FCR 41 46 -5 

UCP 11 14 -3 

UNIGUAÇU 43 57 -14 

TOTAL 95 117   

Significância segundo o Qui-Quadrado (p>0,05) 0,199 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Departamento de Recursos Humanos das IES. 

 



 

 

 
 

66 

 

Comparando a população visada com a amostra obtida, constata-se que o índice médio 

de resposta ficou em torno de 81% dos questionários encaminhados.  O teste Qui-quadrado 

considerou uma margem de erro de 5% e obteve resultados acima de 0,05, o que é positivo já 

que valores abaixo deste índice indicariam a existência de diferença estatisticamente 

significativa entre a amostra e a população.  

Sobre as características dos respondentes, começado pelo gênero, constatou-se que 

49,5% são mulheres e 50,5% são homens com idades entre 24 e 68 anos. O Gráfico 1 

apresenta a idade dos respondentes dividida em classes etárias e os percentuais de 

respondentes para cada classe. 

 

Gráfico 1 - Classificação etária dos gestores respondentes nas IES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 
A maior parte dos docentes com atribuições gerenciais encontra-se entre os 30 e 40 

anos de idade (43,16%) sendo que 23,16% do total estão abaixo dos 30 anos. Isso caracteriza 

a predominância na população (e na amostra) de docentes/gestores mais jovens.  

Voltando-se para os respondentes acima de 40 anos de idade, constatou-se que são um 

grupo proporcional a 33,68% do total da amostra. Embora a média de idade encontrada seja 

de 38 anos, a idade mais frequente (moda) da amostra é 33 anos. Comparando esses dados 

com os obtidos no último resumo técnico do censo do ensino superior (INEP, 2014) vê-se que 

a amostra está bem próxima do modal nacional, calculado em 34 anos para docentes de IES 

privadas. 

Considerando o tempo de experiência na atividade docente, o gráfico 2 apresenta os 

percentuais obtidos na amostra entre as três instituições pesquisadas. 
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Gráfico 2 - Tempo de serviço dos Gestores nas IES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 
 

A maior parte dos docentes (43,16%) está em atividade na empresa num período que 

varia entre um (1) e cinco (5) anos. Acrescentando a estes os 40% que ocupam o cargo a mais 

de 5 anos restarão apenas 16,86% dos gestores com menos de um ano de atuação nas IES. 

Finalizando o levantamento do perfil da amostra, o gráfico 3 traz os percentuais de 

docentes agrupados por titulação. 

 

Gráfico 3 - Titulação dos Gestores nas IES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
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Para a construção do gráfico foi considerada a titulação máxima de cada docente, 

sendo a maioria deles portadores de títulos stricto sensu no nível de mestrado. Em segundo 

lugar estão os especialistas e apenas um dos respondentes afirmou ter somente graduação na 

área em que atua. Apenas quatro (4) doutores fizeram parte da amostra correspondendo à 

menos de 5% do total de avaliados.  

Sobre a carga horária destinada às suas atividades, os dados revelam ainda que dos 95 

respondentes, o equivalente a 42% exercem sua função em regime integral e 58% atuam em 

regime parcial. 

Estas são, portanto as características principais dos participantes do estudo, o seu 

perfil, bem como outras informações pertinentes à amostra. As análises que seguem dizem 

respeito à confiabilidade do instrumento e os resultados propriamente ditos. 

 

4.2 ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DAS ESCALAS 

 

A confiabilidade das escalas deve ser verificada para se avaliar se o instrumento 

possui consistência interna. Instrumentos confiáveis trabalham bem em diferentes recortes de 

tempo e em diferentes condições assegurando que os itens de um construto mantenham a 

homogeneidade para representá-lo.  A confiabilidade está relacionada à estimativa do grau em 

que uma mensuração é livre de erro aleatório ou instável (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Apesar do instrumento já ter sido validado em pesquisa anterior (LIZOTE, 2014), 

decidiu-se submetê-lo ao indicador de consistência interna, conhecido como Alfa de 

Cronbach, para se assegurar da sua confiabilidade no novo ambiente em que foi aplicado.  

Por ser considerado o teste mais conhecido para esta finalidade, o Alfa de Cronbach é 

usado em análises estatísticas para revelar a correlação média entre os atributos que compõe 

as escalas (HAIR JR et al. 2005), sendo que para um nível aceitável de confiabilidade seguiu-

se os parâmetros apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Regras de análise do coeficiente de significância para o Alfa de Cronbach. 

Variação do coeficiente de Alfa Intensidade da associação 
<0,6 Baixa 

0,6 a < 0,7 Moderada 
0,7 a < 0,8 Boa 
0,8 a < 0,9 Muito Boa 

0,9 Excelente 
Fonte: Hair JR et al. (2005) 
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O teste de foi realizado em todos os construtos do estudo, para a verificação do grau 

em que os itens que compõem as escalas estão integrados. Os resultados estão resumidos na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Confiabilidade da escala do instrumento para medição do comportamento intraempreendedor 

Construtos INOVAÇÃO ASS. RISCOS PROATIVIDADE TOTAL 
Questões 1-6 7-12 13-18 1-18 
Alfa de Cronbach 0,830 0,773 0,897 0,912 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

Pode se observar que nenhum dos valores do Alfa de Cronbach ficou abaixo de 0,7, 

que é um valor a partir do qual o nível de confiabilidade das escalas pode ser considerado 

bom. Com a exceção do construto “Assunção de riscos”, todos os demais construtos 

apresentaram uma intensidade de associação muito boa, com destaque para a “Proatividade”, 

que atingiu o índice 0,897 chegando muito próximo a um nível excelente. 

De maneira geral o teste revelou que os construtos e o instrumento se mostraram 

adequados em termos de consistência e confiabilidade. 

 

4.3 ANALISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

 

Dando continuidade ao tratamento e análises de dados planejadas para este estudo, 

foram verificadas as medidas de tendência central e de dispersão.  Para tendência central 

utilizou-se a média por ser a medida mais recomendada para dados intervalares. Para as 

medidas de dispersão, que são aquelas usadas para descrever a variabilidade de uma 

distribuição, foram utilizados o desvio-padrão, a assimetria e a curtose, conforme as 

recomendações de Hair Jr. et al. (2005) 

A escolha do desvio-padrão foi influenciada pela importância que esta medida tem 

para demonstrar a distância dos valores em relação à média, sendo apresentado muitas vezes 

na literatura como a melhor opção para esta finalidade. Já a assimetria e curtose são medidas 

também reconhecidas como medidas de formato por mostrarem as deformações na 

representação gráfica de uma curva quando comparada à curva normal ou gaussiana. A 

assimetria mostra o desequilíbrio da distribuição em relação ao ponto central e a curtose 

mostra o achatamento ou alongamento da curva acima ou abaixo da normalidade (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). O significado e uso destas medidas serão retomados na subseção 

seguinte com o intuito de verificar a homogeneidade dos dados. 
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4.3.1 Inovação (IN) 

 

A seguir, a tabela 7 apresenta a análise descritiva para as seis variáveis do construto 

“Inovação” contendo as medidas que acabaram de ser explicadas. 

 

Tabela 7 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose dos indicadores do construto “Inovação” 

Variável Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

IN1 - Gero novas ideias úteis. 
3,684 0,748 0,280 -0,657 

IN2 - Desenvolvo novos processos, serviços ou produtos. 
3,368 0,968 -0,373 0,017 

IN3 - Realizo minhas tarefas de forma inovadora. 
3,705 0,770 -0,292 -0,140 

IN4 - Encontro novas formas de fazer as coisas. 
3,853 0,838 -0,491 -0,155 

IN5 - Ao tomar decisões estratégicas, respondo 
rapidamente aos sinais de oportunidade. 3,842 0,960 -0,486 -0,335 

IN6 - Realizo pesquisa junto aos discentes para avaliar a 
qualidade dos serviços prestados. 3,726 1,143 -0,706 -0,206 

Média geral 3,696       

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

Os valores de desvio-padrão indicam concordância entre os respondentes, com 

destaque para as variáveis IN1 (0,748), que revelou a maior concordância entre respostas, e 

IN6 (1,143) que embora tenha demonstrado maior dispersão, permaneceu dentro de padrões 

considerados como aceitáveis. 

Para a assimetria acolhe-se as observações de Hair Jr. et al. (2005) que consideram 

valores entre +1 e -1 aceitáveis em uma distribuição substancialmente simétrica. Estes 

mesmos autores observam que valores negativos indicam a tendência para uma distribuição 

maior na extremidade superior da escala. Ao observar a tabela 7, percebe-se que, à exceção da 

variável IN1 (0,280), as demais respostas concentram-se em valores mais altos. 

Concluindo a análise da tabela 7, considera-se que segundo a literatura examinada, 

valores de curtose acima de +3 produzem curvas excessivamente agudas, enquanto valores 

abaixo de -3 produzem curvas muito achatadas, sendo que, para uma curva perfeitamente 

normal o valor da curtose deve ser zero (HAIR JR et al. 2005). Pode-se notar por meio dos 

valores de curtose observados para o construto “Inovação”, um ligeiro achatamento da curva 

em relação ao ideal. A exceção fica por conta da variável IN02 (0,017) que apresenta um 
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valor positivo bem próximo da curva gaussiana normal. Estes dados permitem inferir que os 

valores observados neste construto são reconhecidos como aceitáveis quanto à dispersão. 

Para melhor avaliar a pontuação das respostas, o gráfico 4 apresenta a discriminação 

do nível médio dos escores por item do construto “Inovação”. 

 

Gráfico 4 - Média de respostas por item do construto “Inovação” 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 
 

Considerando a média geral do construto fixada em 3,696, observa-se que o item IN2 

(Desenvolvo novos processos, serviços ou produtos) foi responsável pelos escores mais 

baixos (3,368), enquanto o item IN4 (Encontro novas formas de fazer as coisas) obteve a 

maior pontuação média por variável (3,853). 

 

4.3.2 Assunção de Riscos (AR) 

 

A tabela 8, a seguir, apresenta a análise descritiva para as seis variáveis do construto 

“Assunção de Riscos” contendo as medidas de média, desvio-padrão, assimetria e curtose. 
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Tabela 8 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose dos indicadores do construto “Assunção de Riscos” 

Variável Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

AR1 - Faço novas coisas mesmo que exista a possibilidade 
de não funcionar. 3,610 1,045 -0,529 -0,062 

AR2 - Envolvo-me em atividades que tenham alguma 
chance de não acabar bem. 2,930 1,123 0,148 -0,694 

AR3 - Assumo riscos calculados apesar da possibilidade de 
fracassar 3,360 0,967 0,088 -0,651 

AR4 - Ao tomar decisões estratégicas foco nos 
investimentos que tenham alto retorno, mesmo que 
apresentem riscos mais elevados. 

3,070 0,992 -0,017 -0,352 

AR5 - Costumo adotar uma postura agressiva para explorar 
oportunidades potenciais quando sou confrontado com 
situações de decisões envolvendo incerteza 

2,860 1,097 0,228 -0,586 

AR6 - Adoto posturas arrojadas visando atingir os 
objetivos da instituição 3,590 1,016 -0,466 -0,176 

Média geral 3,237       

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

Os valores de desvio-padrão para esta variável se apresentaram em média mais 

elevados que os encontrados nos demais construtos, contudo, de acordo com o que já foi 

explanado na subseção anterior, os índices ainda denotam concordância entre os respondentes.  

A variável AR3 (0,967) foi a que apresentou a maior concordância entre respostas, e a 

variável AR2 (1,123) mostrou a menor concordância. Ainda assim, não existem discrepâncias, 

podendo ser considerados padrões aceitáveis. 

Ao examinar a assimetria percebe-se certo equilíbrio entre as tendências de acúmulo 

de respostas em valores baixos e altos (extremidades horizontais), sendo que as variáveis AR3 

(0,088) e AR4 (-0,017) ficaram bem próximas do que se entende por uma distribuição 

simétrica. 

Concluindo a análise da tabela 8, os valores de curtose revelaram uma curva mais 

achatada que o ideal para todas as variáveis, porém, com o distanciamento da média dentro do 

índice aceitável (±3). Neste quesito ainda, destaca-se a variável AR1 (-0,062) que apresenta 

um valor negativo bem próximo da curva gaussiana normal.  

Como conclusão, é possível afirmar que os índices de dispersão não permitem inferir 

que o construto “Assunção de Riscos” esteja fora dos padrões reconhecidos como aceitáveis. 

Sobre a média da pontuação das respostas, o gráfico 5 permitirá melhor avaliar os 

escores por item do construto “Assunção de Riscos”. 
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Gráfico 5 - Média de respostas por item do construto “Assunção de Riscos” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

A média geral encontrada para este construto foi de 3,237. O item AR1 (Faço novas 

coisas mesmo que exista a possibilidade de não funcionar) foi responsável pelos escores mais 

altos (3,610), enquanto o item AR5 (Costumo adotar uma postura agressiva para explorar 

oportunidades potenciais quando sou confrontado com situações de decisões envolvendo 

incerteza) foi a variável de menor pontuação (2,860). 

 

4.3.3 Proatividade (PR) 

 
Na sequência, a tabela 9 traz o resultado da análise descritiva para as seis variáveis do 

construto “Proatividade” levando em consideração as medidas de média, desvio-padrão, 

assimetria e curtose. 
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Tabela 9 - Média, desvio padrão, assimetria e curtose dos indicadores do construto “Proatividade” 

Variável Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

PR1 - Adapto o serviço prestado às necessidades dos 
clientes e respondo eficazmente as mudanças das mesmas. 4,050 0,993 -0,906 0,125 

PR2 - Tenho forte tendência para estar à frente de outros 
concorrentes na introdução de novas ideias e serviços. 3,730 0,972 -0,415 -0,142 

PR3 - Respondo a ação que os concorrentes iniciam 
3,490 0,966 -0,274 -0,321 

PR4 - Tomo iniciativas introduzindo novos serviços, e 
técnicas administrativas. 3,650 0,965 -0,191 -0,898 

PR5 -Atuo proativamente para tomar iniciativa quando há 
dúvida nas normas administrativas 3,830 1,017 -0,582 -0,459 

PR6 - Exploro ideias em diversas situações buscando o 
crescimento financeiro da instituição, o bem-estar dos 
colegas e a preservação do ambiente organizacional. 

3,960 1,100 -0,943 0,129 

Média geral 3,785       

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 
 

Novamente os valores de desvio-padrão se apresentaram aceitáveis, demonstrando 

concordância entre os respondentes.  A variável PR4 (0,965) apresentou a maior concordância 

entre respostas, e a variável PR6 (1,100) o maior distanciamento entre as elas. 

Os índices negativos de assimetria mostram a concentração de respostas na parte 

superior da escala, porém ainda dentro dos parâmetros aceitáveis para uma distribuição 

considerada simétrica. Observa-se que, no limite destes parâmetros sugeridos pela literatura, 

encontram-se as variáveis PR1 (-0,906) e PR6(-0,943). 

Sobre a curtose, o achatamento da curva aparece novamente nos índices, contudo sem 

nenhum valor que extrapole o intervalo de ± 3 considerado aceitável como medida de 

afastamento vertical. 

A análise descritiva do construto “Proatividade” mostrou, portanto, que as medidas de 

posição e dispersão não denunciam nenhuma irregularidade aparente. 

Por fim, as médias da pontuação das respostas para o construto “Proatividade” estão 

descritas no gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Média de respostas por item do construto “Proatividade” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

A maior média entre os três construtos testados foi encontrada para “Proatividade” 

(3,785), com destaque para o item PR1 (Adapto o serviço prestado às necessidades dos 

clientes e respondo eficazmente às mudanças das mesmas), que foi responsável pelos escores 

mais altos (4,050), enquanto o item PR3 (Respondo à ação que os concorrentes iniciam) foi a 

variável de menor pontuação (3,490). 

 

4.4 ANÁLISE DA NORMALIDADE DOS DADOS 

 

A normalidade é a forma da distribuição dos dados de uma variável métrica individual 

em torno de uma distribuição normal (gaussiana). É uma suposição fundamental em análises 

estatísticas porque fornece uma base implícita para inferências na pesquisa administrativa 

(HAIR JR et al. 2005).  

A fim de verificar a normalidade da distribuição, recorreu-se novamente às medidas de 

formato de assimetria e curtose. Seguiu-se o parâmetro dos valores considerados aceitáveis 

entre -1 e +1 para assimetria e entre -3 e +3 para curtose, conforme indicado por Hair et 

al. (2005).  

Adicionalmente foi realizada a análise gráfica em busca de linearidade por meio de 

histogramas e gráficos adequados para exibição dos dados provenientes de uma escala do tipo 

Likert.  

Considerou-se também a metodologia apontada por Field (2009), que avalia se o 

resultado da razão entre o grupo com variância mais elevada e o grupo com a menor variância 
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resulta em um número menor que 2. Neste caso permite-se inferir que existe homogeneidade 

entre variâncias.  

A análise gráfica para constatação da não violação da suposição de normalidade 

incluiu, sem sucesso, o teste de Kolmogorov-Smirnov, que é normalmente utilizado para 

testar amostras grandes (HAIR JR et al. 2009). O resultado negativo de certa forma já era 

esperado, devido à insensibilidade deste teste em escalas menores como a utilizada nesta 

investigação. 

Foi efetuada então a verificação das simetrias das curvas por meio da análise gráfica 

dos histogramas de frequência. Segundo Hair Jr et al. (2005, p. 268), uma curva normal deve 

ser “simétrica, com forma de sino, e quase todos (99%) os seus valores estão dentro de mais / 

menos três desvios-padrão de sua média”. Em complemento, Cooper e Schindler (2011) 

reforçam que os histogramas são uteis para verificar a forma de distribuição dos dados em 

relação a assimetria e curtose.  

Também foram examinados os gráficos Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q para 

cada variável. Esses gráficos também são chamados de gráficos de probabilidade normal e 

servem para analisar a linearidade dos dados em torno de uma linha reta. 

Apenas para exemplificar, o gráfico 7 apresenta o histograma e os gráficos Normal Q-

Q e Detrended Normal Q-Q da variável 10, pertencente ao construto “Assunção de riscos”. 

 

Gráfico 7 - Base de análise de normalidade e linearidade da variável 10 do construto “Assunção de riscos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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De acordo com Hair Jr. et al. (2005), teste mais simples envolve verificação visual do 

histograma para a comparação entre os valores de dados observados com uma distribuição 

aproximadamente normal. 

A análises da linearidade por meio dos gráficos Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q 

prevê que os pontos no gráfico devam permanecer próximos à reta para se sustentar a 

suposição de normalidade. Desta forma, a normalidade se torna suspeita à medida que houver 

pontos que se desviam do comportamento linear. 

Após todos os testes e análises concluiu-se que não existem problemas em relação à 

normalidade. 

4.5 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

A análise fatorial exploratória (AFE) tem, entre outras atribuições, a propriedade de 

resumir dados e revelar dimensões latentes que descrevem os dados em um numero menor de 

conceitos do que as variáveis individuais originais (HAIR JR et al., 2009). Ao permitir que 

grandes quantidades de variáveis possam ser reduzidas a um numero de fatores que 

conservem boa parte das suas características originais, a AFE auxilia pesquisadores num dos 

seus principais desafios, que é operacionalizar conceitos abstratos em variáveis 

empiricamente observáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JR, 2010) 

A amostra submetida aos testes de adequação mostrou resultados satisfatórios. O 

critério denominado Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), usado para identificar se um modelo 

de análise fatorial é adequadamente ajustado aos dados, resultou em 0,897, que é considerado 

um valor adequado. Neste teste, quanto mais próximo de um (1) o valor obtido, mais ajustada 

é a amostra (COOPER; SCHINDLER, 2011).  

Além do KMO, aplicou-se o teste de esfericidade de Bartlett, que avalia a 

significância geral de todas as correlações numa matriz de dados inclusive entre a amostra e a 

população (HAIR et al., 2005). O valor retornado de 926,640, com significância de p=0,000, 

sugere que os dados são adequados à fatoração (FIELD, 2009). O resultado da AFE se 

apresenta na tabela 10. 
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Tabela 10 - Carga fatorial dos principais eixos de análise e comunalidades (h²) pelo método de rotação Varimax 

Variável Fatores h² (comunalidades) 
1 2 3 4 

in3 ,833 
   

,761 
in5 ,727 

   
,638 

in4 ,718 
   

,680 
in1 ,643 

   
,613 

in2 ,483 
  

,430 ,596 
in6 ,414 

   
,372 

pr5 
 

,847 
  

,793 
pr6 

 
,760 

  
,784 

pr3 
 

,734 
  

,682 
pr4 

 
,650 

  
,690 

pr2 ,423 ,619 
  

,586 
pr1 ,564 ,589 

  
,674 

ar2 
  

,846 
 

,732 
ar3 

  
,802 

 
,728 

ar1 ,478 
 

,480 
 

,550 
ar5    ,881 ,800 
ar6 ,449 

  
,660 ,774 

ar4 
  

,535 ,547 ,612 

Autovalor 7,799 2,138 1,132 ,997   
Variância % 43,33 11,88 6,29 5,54   

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
A redução utilizou rotação oblíqua “varimax” que busca maximizar a variação entre os 

pesos de cada componente. Podem-se identificar quatro fatores classificados por tamanho, 

sendo que os dois primeiros validam plenamente os construtos “Inovação” e “Proatividade”. 

Já o construto “Assunção de Riscos” resultou na extração de dois fatores, indicando a 

possibilidade de que parte das questões poderiam estar causando inversão na escala. Essa 

possibilidade foi descartada ao se reavaliar as questões e confirmar o sentido correto da 

escala.  Concluiu-se, portanto que o construto “Assunção de riscos” não possui a mesma 

consistência dos demais podendo ser particionado em duas subcategorias, que dividem o 

construto ao meio.  

 

4.6 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 

 
A análise de agrupamentos ou clusters é descrita pela literatura como uma série de 

técnicas multivariadas cuja finalidade principal é agregar “objetos” de elevada 

homogeneidade com base nas características que possuem (HAIR et al., 2005). O método 

utilizado para analisar os construtos previstos para a medição do comportamento 

intraempreendedor utilizou a medida euclidiana padrão para para verificar a similaridade entre 

os objetos.  

O procedimento utilizado foi de agrupamento hierárquico aglomerativo pelo método 

de variância Ward que costuma gerar agrupamentos de tamanhos similares. 
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O primeiro processo consistiu no teste para verificação do número de clusters 

indicados, visualizando-os pelo gráfico de dendrograma. Examinando conjuntamente as 

médias dos construtos, emergiram dois agrupamentos estatísticos naturais entre as respostas. 

Na sequência foi procedido o teste hierárquico e construído o gráfico de error bars, 

que pode ser visualizado no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Análise de agrupamentos dos construtos para comportamento intraempreendedor 

 
 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 
O agrupamento número 2 apresenta 44 respondentes que possuem médias mais altas 

nos três construtos, caracterizando-se um grupo onde o comportamento intraempreendedor é 

potencialmente mais presente. Na percepção dos integrantes do grupo 2 a propensão à 

inovação e a proatividade, principalmente, são características mais marcantes do 

empreendedorismo corporativo, ficando acima da média geral das respostas da amostra para 

este construto. 

No grupo 1 encontram-se 51 respondentes que concentraram suas respostas nos níveis 

mais baixos em relação à média geral da amostra toda.  Este grupo apresente médias mais 

próximas do centro da escala que o grupo 2, evidenciando que a distribuição geral acumula os 
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escores nos níveis mais altos da escala. O grupo 1, portanto, concentra indivíduos que 

apresentam um comportamento mais modesto voltado para o empreendedorismo corporativo. 

Sobre a existência de diferenças estatísticas significativas para os dados em questão, a 

tabela 11 demonstra os resultados do teste t para amostras independentes. 

 

Tabela 11 - Diferenças entre os grupos por construtos do comportamento intraempreendedor 

Construtos 
Grupo 1 Grupo 2 Teste t 

N=51 N=44 t Sig. 
Inovação 3,25 4,21 -10,611 ,000 

Assunção de Riscos 2,85 3,69 -9,880 ,000 

Proatividade 3,23 4,43 -7,015 ,000 

Significância de 0,05 (p<0,05) 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 

O índice de significância (Sig=0) do teste t vem comprovar estatisticamente o que já se 

verificou visualmente no gráfico de error bars (Gráfico 8), que é a presença de significativa 

diferença estatística entre os grupos para todos os construtos. 

 

4.7 TABULAÇÃO CRUZADA POR VARIÁVEIS NOMINAIS 

 

As variáveis nominais qualitativas são aquelas em que não há clara ordenação entre as 

categorias e são utilizadas normalmente para realizar tabulação cruzada entre outras variáveis 

categóricas (COOPER; SCHINDLER, 2011). Esse procedimento permite visualizar 

agrupamentos previstos e verificar os escores por categorias ou relacionados à variáveis 

intervenientes como gênero, regime de trabalho, unidade pesquisada e curso de atuação do 

gestor. 

A seguir, a tabela 12 demonstra os escores médios de cada construto, bem como o 

teste de verificação de diferenças estatísticas entre as os dois grupos. 

 

Tabela 12 - Diferenças nos construtos do comportamento intraempreendedor por gênero 

Construtos 
Masculino Feminino Teste t 

N=48 N=47 t Sig. 
Inovação 3,740 3,653 0,629 0,531 
Assunção de Riscos 3,292 3,181 0,756 0,451 
Proatividade 3,833 3,738 0,570 0,570 

Significância de 0,05 (p<0,05) 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
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Há praticamente equilíbrio na divisão entre docentes do sexo masculino e feminino 

quanto à sua distribuição entre dos cargos de gestão intermediária. Embora os indivíduos do 

sexo masculino apresentem médias ligeiramente maiores em todos os construtos, o teste t 

indica a inexistência de diferença estatisticamente significativa entre as respostas, tendo em 

vista que o índice de significância se manteve acima de 0,05 para todos os construtos. 

Uma observação similar pode ser feita em relação à divisão dos gestores pelo regime 

de trabalho contratado pelas IES. A tabela 13 apresenta o cruzamento dos escores obtidos em 

cada um dos construtos que integram o comportamento intraempreendedor, com o tipo de 

regime de trabalho dos docentes. 

 

Tabela 13 - Diferenças nos construtos do comportamento intraempreendedor por regime de trabalho 

Construtos 
Parcial Integral Teste t 
N=55 N=63 t Sig. 

Inovação 3,633 3,783 -1,074 0,286 
Assunção de Riscos 3,148 3,358 -1,425 0,157 
Proatividade 3,648 3,975 -1,957 0,053 

Significância de 0,05 (p<0,05) 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 

Verifica-se que há um número maior de gestores que se dedicam integralmente aos 

seus cursos (8 horas diárias/40 horas semanais). Estes gestores também apresentam pontuação 

média ligeiramente superior aos que trabalham em regime parcial em todos os construtos. 

Uma possibilidade de inferência sobre esta constatação é de que os gestores que atuam em 

carga horária integral dedicam-se exclusivamente às atividades das IES, sugerindo vínculos 

mais sólidos em termos de dedicação ao empreendimento.  

Novamente o teste t para medidas independentes não acusou nenhuma diferença 

significativa entre as médias dos diferentes grupos por ter apresentado resultados superiores a 

0,05 (considerando a margem de erro de ±5) 

Sobre o nível de escolaridade ou titulação dos respondentes, o gráfico 14 traz a análise 

que considera as diferenças de pontuação obtidas entre especialista, mestres e doutores. 

Tabela 14 - Diferenças nos construtos do comportamento intraempreendedor por titulação do respondente 

Construtos 
Especialista Mestre Doutor ANOVA 

Média N Média N Média N F Sig. 
Inovação 3,732 41 3,700 50 3,292 4 0,777 0,463 
Assunção de Riscos 3,264 41 3,220 50 3,167 4 0,062 0,940 
Proatividade 3,789 41 3,810 50 3,458 4 0,340 0,712 

Significância de 0,05 (p<0,05) 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
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A primeira verificação diz respeito à soma de respondentes que não se encaixa com o 

tamanho da amostra estudada (94 contra 95 respondentes). Isso se deve ao fato que entre as 

respostas havia um docente que se declarou graduado e sem titulação de pós-graduação. 

Considerando apenas os pós-graduados observou-se que para os construtos “Inovação” e 

“Assunção de riscos” as diminuíram ligeiramente à medida que a titulação subiu. O teste 

ANOVA, recomendado quando se deseja verificar a existência de diferenças significativas de 

três ou mais populações utiliza os mesmos critérios e parâmetros de análise do teste t, e 

confirmou que as médias entre os construtos para cada nível de escolaridade são 

estatisticamente semelhantes. 

A seguir, a tabela 15 classifica as médias dos construtos para cada unidade das IES 

pesquisadas. 

 

Tabela 15 - Diferenças nos construtos do comportamento intraempreendedor por unidade de IES. 

Construtos 
FCR (N=41) UCP (N=11) UNIGUAÇU (N=43) ANOVA 

Média 
Desv. 
Padrão Média 

Desv. 
Padrão Média 

Desv. 
Padrão F Sig. 

Inovação 3,630 0,626 4,030 0,515 3,674 0,736 1,597 0,208 
Assunção de Riscos 3,146 0,715 3,591 0,908 3,233 0,642 1,716 0,185 
Proatividade 3,772 0,678 4,333 0,489 3,659 0,947 3,147 0,048 

Significância de 0,05 (p<0,05) 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 

Dentre as três IES pesquisadas, a UCP aparece com o comportamento de 

empreendedorismo corporativo mais presente com escores mais altos em todos os construtos. 

O teste ANOVA, no entanto acusou o construto “Proatividade” como responsável por 

resultados estatisticamente diferentes entre as unidades, uma vez que sua significância ficou 

abaixo do valor “p” mínimo. 

Finalmente, tabela 16 apresenta as médias e desvios padrão de cada construto cruzadas 

com os agrupamentos de respondentes por cursos ofertados nas IES. A tabela 16 foi 

transposta em relação às demais já apresentadas, em busca de um arranjo que permita melhor 

visualização dos dados. 

As pontuações mais altas para o construto “Inovação” foram obtidas pelos 

respondentes dos cursos de Educação Física, Nutrição e Sistemas de Informação. Para a 

“Assunção de riscos” destacaram-se novamente a Educação Física e os cursos de Engenharia 

Civil e Nutrição, com escores empatados.  Em “Proatividade” pontuaram mais os cursos de 

Sistemas de Informação e Psicologia, respectivamente. Os cursos de Farmácia e Nutrição 

ocuparam, empatados, a terceira posição no ranking deste construto. 
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Tabela 16 - Diferenças nos construtos do comportamento intraempreendedor por curso 

CURSOS 
Inovação Assunção de Riscos Proatividade 

Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão 
ADMINISTRAÇÃO 3,759 0,560 3,148 0,609 4,019 0,738 
AGRONOMIA 3,583 0,468 3,389 0,704 3,972 0,386 
ARQUITETURA 3,444 1,018 3,500 0,833 3,000 1,333 
BIOMEDICINA 3,792 0,551 3,417 0,215 3,667 0,782 
ENG. CIVIL 3,667 - 3,667 - 4,167 - 
DIREITO 3,620 0,804 2,917 0,689 3,704 0,658 
EDUCAÇÃO FÍSICA 4,056 0,941 4,333 0,641 4,111 0,958 
ENG. ELÉTRICA 2,500 - 1,833 - 3,333 - 
ENFERMAGEM 3,400 0,652 2,933 0,585 3,800 0,975 
FARMÁCIA 3,917 0,319 3,542 0,762 4,250 0,215 
FISIOTERAPIA 3,375 0,629 3,167 0,192 3,333 1,009 
NUTRIÇÃO 4,292 0,250 3,667 0,304 4,250 0,518 
PEDAGOGIA 3,917 0,118 3,583 0,354 3,833 0,471 
PUBLICIDADE 3,333 - 3,167 - 3,500 - 
ENG. PRODUÇÃO 3,900 0,723 3,567 0,573 3,767 1,058 
PSICOLOGIA 3,905 0,331 3,214 0,859 4,357 0,627 
SISTEMAS INFORM. 4,167 0,000 3,167 0,707 4,667 0,236 
SERV. SOCIAL 3,917 0,354 2,833 0,236 3,667 0,000 
MED. VETERINÁRIA 3,379 0,824 2,894 0,700 3,061 0,952 
 Inovação Assunção de Riscos Proatividade 

TESTE ANOVA F=0,904 Sig.=0,576 F=2,086 Sig.=0,014 F=1,454 Sig.=0,132 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 

O teste ANOVA acusou semelhança estatística para os construtos “Inovação” e 

“Proatividade”, porém apresentou valor inferior à 0,05 para o construto “Assunção de 

Riscos”. A exemplo do que mostrou a análise fatorial exploratória, pode-se inferir que esse 

construto em particular apresenta características que o distingue dos demais dentro do 

instrumento.  

 

4.8 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Retomando a questão de pesquisa e os objetivos adjacentes, por meio da literatura 

identificou-se fatores comportamentais que supostamente influenciam a conduta 

intraempreendedora, consolidando-os nos construtos do instrumento cuja operacionalização 

produziu os resultados que foram analisados até aqui.  

No intento de reconhecer quais elementos do comportamento intraempreendedor dos 

gestores pesquisados possuam correspondência com o desempenho das equipes e 
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consequentemente, dos cursos que representam, fez-se necessário testar se os seus respectivos 

construtos de alguma forma possuem conexão estatística com os indicadores apropriados para 

a medição do desempenho, de acordo com as hipóteses apresentadas na seção sobre o método 

de pesquisa. 

Como já foi exposto, o indicador de desempenho escolhido foi o CPC, utilizado pelo 

MEC como critério objetivo para a avaliação da qualidade e excelência dos cursos de 

graduação no Brasil. 

 Para realizar o cruzamento entre os construtos e o CPC, apurou-se a média de cada 

construto do comportamento intraempreendedor produzida pelas respostas dos gestores de 

cada curso. Apurou-se também a média geral do comportamento intraempreendedor por 

curso, que é fruto da media geral obtida de todos os construtos. Desta maneira gerou-se uma 

nova amostra onde cada curso de cada IES pesquisada apresentou o seu próprio índice 

relativo à “Inovação”, “Assunção de riscos” e “Proatividade”, assim como um índice geral 

para o comportamento voltado ao empreendedorismo corporativo. 

Do lado da variável dependente, o CPC foi obtido através dos relatórios disponíveis no 

portal do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

Optou-se pelo índice CPC contínuo ao invés da discretização por faixa ou classe, levando em 

consideração que o valor contínuo expõe as mínimas diferenças de pontuação entre os cursos 

avaliados. Estas pequenas variações decimais podem ser entendidas também como oscilações 

que permitem maior precisão na medição do desempenho dos cursos. 

Foram excluídos desta nova amostra os cursos que, por serem de operacionalização 

recente, não passaram ainda pela avaliação do MEC e, portanto, ainda não possuem CPC. A 

tabela 17 apresenta a disposição final dos cursos testados com os seus respectivos CPCs. 
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Tabela 17 - Cursos com CPC válido usados no teste 

IES Curso CPC 
FCR ADMINISTRAÇÃO 2,538 
FCR BIOMEDICINA 2,684 
FCR PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2,221 
FCR DIREITO 3,640 
FCR ENFERMAGEM 3,177 
FCR AGRONOMIA 3,134 
FCR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3,104 
FCR NUTRIÇÃO 2,615 
FCR PSICOLOGIA 3,033 
UCP ADMINISTRAÇÃO 2,469 
UCP DIREITO 2,698 
UCP EDUCAÇÃO FÍSICA 2,903 
UCP PEDAGOGIA 2,697 
UCP SERVIÇO SOCIAL 2,697 
UCP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2,697 

UNIGUAÇU ADMINISTRAÇÃO 3,581 
UNIGUAÇU BIOMEDICINA 2,518 
UNIGUAÇU DIREITO 3,978 
UNIGUAÇU EDUCAÇÃO FÍSICA 3,224 
UNIGUAÇU ENFERMAGEM 3,075 
UNIGUAÇU AGRONOMIA 3,004 
UNIGUAÇU FARMÁCIA 2,592 
UNIGUAÇU FISIOTERAPIA 3,072 
UNIGUAÇU MEDICINA VETERINÁRIA 3,009 
UNIGUAÇU NUTRIÇÃO 2,672 
UNIGUAÇU PSICOLOGIA 3,235 
UNIGUAÇU SERVIÇO SOCIAL 3,235 
UNIGUAÇU SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2,749 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do INEP (2014) 

A amostra final para a correlação ficou em 28 cursos com seus respectivos CPCs 

válidos. 

O teste escolhido para o cruzamento entre os construtos do instrumento de 

comportamento intraempreendedor e o CPC foi realizado por meio do teste Tau de Kendall 

(τ), apropriado para medidas ordinais e baseado no conceito de pares concordantes e 

discordantes (COOPER; SCHINDLER, 2011). A tabela 18 explica como interpretar os 

resultados dos índices fornecidos pelo Tau de Kendall. 

 

Tabela 18 - Efeito de coeficiente de correlação 
Variação do coeficiente Efeito % Variação total 

τ = 0 Sem efeito 0 

τ = ±0,10 Efeito mínimo 1% 

τ = ±0,30 Efeito médio 9% 

τ = ±0,50 Efeito grande 25% 

τ = 1 Efeito pleno 100% 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Field (2009) 
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Os coeficientes podem variar de +1 à -1, sendo que o sinal determina se a associação é 

positiva ou negativa. 

Os resultados do teste Tau de Kendall obtidos para os dados referentes a esse estudo, 

expressos em coeficientes e com os respectivos níveis de significância predeterminados (alfa) 

são apresentados na tabela 19. 

 

Tabela 19 - Correlação entre os construtos do comportamento intraempreendedor e o desempenho CPC 

Construtos Análises CPC 

H1 - A atitude inovadora dos gestores de cursos em IES privadas está 
correlacionada com o desempenho dos cursos onde atuam. 

Coeficiente de correlação τ -0,086 

Significância α 0,526 

H2 - A predisposição em assumir riscos entre os gestores dos cursos 
em IES privadas está correlacionada com o desempenho dos cursos 
onde atuam. 

Coeficiente de correlação τ -0,100 

Significância α 0,463 

H3 - A atitude proativa dos coordenadores dos cursos em IES privadas 
está correlacionada com o desempenho dos cursos onde atuam. 

Coeficiente de correlação τ -0,059 
Significância α 0,663 

H4 – A presença do comportamento intraempreendedor em gestores de 
cursos de IES privadas está correlacionada com o desempenho dos 
cursos onde atuam. 

Coeficiente de correlação τ -0,104 

Significância α 0,440 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 

Observa-se que, apesar de um efeito negativo mínimo de correlação sugerido pelo com 

os níveis de significância (α) acima de 0,05 indicam a ausência de significância estatística 

para todos os construtos em relação ao CPC, validando a hipótese nula que, neste caso quer 

dizer que não foi encontrada correlação entre o comportamento intraempreendedor e o índice 

de desempenho CPC, escolhido para medir o desempenho dos gestores em suas funções. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao revisar os conceitos e conclusões obtidos por meio da produção científica voltada 

ao empreendedorismo corporativo, incluindo seus efeitos e áreas de estudos afins, evidencia-

se a sua relação intrínseca com a presença da inovação.   

Percebe-se que, se por um lado, o empreendedorismo convencional descrito por 

Schumpeter (1934) resulta em inovações capazes de produzir mudanças significativas nos 

modelos de negócios, nos mercados, na economia e na sociedade como um todo, o 

empreendedorismo corporativo de Pinchot (1985) atua em prol da inovatividade 

organizacional, ou seja: ele influencia a cultura e a orientação para que se torne uma 

corporação mais dinâmica, flexível e competitiva. 

Grande parte dos efeitos do intraempreendedorismo recai sobre os processos de gestão 

e são frutos da autonomia dada às pessoas para decidirem sobre recursos organizacionais. Isso 

justifica em parte a harmonia existente entre o estudo do intraempreendedorismo e o campo 

de estudos conhecido como Gestão Estratégica de Pessoas que possui reconhecido foco nas 

competências e no desempenho humano. 

Voltando-se para as IES, que são o objeto deste estudo, é preciso reconhecer que a 

importância da gestão em serviços educacionais privados é requisito indispensável para a 

manutenção do crescimento destas, tanto como organizações empresariais, quanto como 

organismos sociais (CAMPOS 2011). As médias e pontuações apresentadas pelo instrumento 

aplicado evidenciam a presença do comportamento nas três IES investigadas.  

Ainda que a correlação com o desempenho, representado pelo CPC dos cursos, não 

tenha ficado evidenciada neste estudo, a literatura e demais investigações do gênero apontam 

para sua existência, principalmente em termos de desempenho mercadológico refletido na 

satisfação dos usuários dos serviços prestados pelas IES e seus gestores. 

A revisão acerca do tema evidencia a necessidade de se assumir uma postura mais 

dinâmica, flexível e competitiva nas IES. Os estudos examinados sugerem que a fonte das 

atitudes necessárias a esse novo posicionamento reside no comportamento das pessoas em 

papéis de decisão sobre os seus recursos. 

Os sub-tópicos seguintes discutem as conclusões, limitações e as recomendações deste 

estudo que, em essência, confronta o comportamento intraempreendedor e o desempenho 

humano em IES privadas. 
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5.1 Comportamento intraempreendedor vs. desempenho dos gestores. 

 

Ainda que a grande maioria dos estudos sobre o empreendedorismo corporativo se 

concentrem no perfil intraempreendedor e nas formas de apurá-lo nas empresas (CARRIER, 

1996; SOUZA, 2012) existe certa facilidade em encontrar pesquisas recentes que confrontam 

a presença de competências, atitudes ou comportamentos intraempreendedores com alguma 

forma de desempenho individual e organizacional (EMMENDOERFER et al., 2010; 

ESCOBAR, 2012; FRANÇA et al., 2012; SOUZA, 2012;  LANA et al., 2013; FERRAS, 

2014; LIZOTE, 2014; LENZI, 2015; SCHENATTO; LEZANA, 2015).  

A maioria deles, incluindo os que inspiraram diretamente esta investigação revelam 

correspondência positiva entre estas duas variáveis, com destaque para o trabalho de Lizote 

(2013; 2014) que encontrou relação positiva e significativa entre os resultados obtidos pelo 

instrumento replicado no presente estudo e os indicadores governamentais, representados pelo 

CPC. 

A não confirmação das hipóteses de correlação entre as dimensões do comportamento 

intraempreendedor investigadas no presente estudo e o desempenho afirmado pelo CPC, deve 

levar em consideração dois aspectos principais. 

O primeiro aspecto leva em consideração que, embora o instrumento seja o mesmo já 

aplicado com êxito em demonstrar a correlação, a técnica de análise dos dados empregada 

difere do original, que considerou a análise fatorial confirmatória por meio de regressão para 

geração de escores fatoriais. Para este estudo foram utilizados diversos testes estatísticos 

destinados a averiguar a correlação entre as variáveis sem sucesso. O teste principal escolhido 

para demonstrar os resultados, conforme já explicado na seção anterior, foi o Tau de Kendall, 

cujos indicadores levaram a conclusão de que as hipóteses não se confirmaram devido à 

ausência tanto do efeito correlacional quanto de significância estatística. 

O segundo aspecto a considerar, é ainda mais relevante, pois considera as diferenças 

existentes entre a amostra utilizada na pesquisa original da qual o instrumento foi extraído e a 

amostra utilizada neste estudo. Recorrendo novamente aos estudos de Lizote (2013; 2014) 

observa-se que as amostras são obviamente distintas em aspectos como número de 

respondentes, perfil das IES, perfil dos gestores, entre outros. Há de se concluir que é natural 

que eventualmente se obtenham resultados distintos entre amostras de diferentes populações 

investigadas. 

Sobre os resultados obtidos nas unidades analisadas, algumas considerações ainda 

podem ser feitas: Dos três construtos investigados a “Proatividade” foi a que mais se destacou 
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na pontuação média geral, enquanto a “Assunção de Riscos” foi a menos presente nas três 

unidades pesquisadas.  Dentre estas, a IES identificada como UCP, que também é a menor das 

unidades avaliadas, se destacou com as melhores médias entre os construtos “Inovação” e 

“Proatividade” atingindo os maiores escores para o comportamento intraempreendedor.  

Outro aspecto a se considerar foram as pontuações ligeiramente maiores para os 

gestores que atuam em tempo integral na instituição, permitindo inferir que sua dedicação 

exclusiva produza um comportamento intraempreendedor mais acentuado. 

Ainda sobre os resultados obtidos, não se pode ignorar que o construto “assunção de 

riscos” foi o que apresentou maior retração nas respostas e menor consistência dentro do 

instrumento, comprovada mediante o teste de confiabilidade das escalas (Alfa de Cronbach) e 

a análise fatorial exploratória que sugeriu o desagrupamento do construto em dois fatores 

distintos.  

Coincidentemente ou não, ao acompanhar o preenchimento dos questionários, 

observou-se que a maioria das dúvidas dos respondentes sobre o instrumento se relacionavam 

a este construto. 

 

5.2 Sugestões de aplicação 

 

Atentando à proposta de uma pesquisa produzida em um programa stricto sensu 

voltado para a capacitação profissional, seus objetivos devem contribuir com o setor 

produtivo nacional agregando às organizações públicas ou privadas um nível maior de 

competitividade e produtividade (BRASIL, 2004) 

Buscando adequar os resultados obtidos nesta investigação a uma proposta 

profissional, sugere-se uma forma de operacionalização do método aqui aplicado por meio da 

conversão do instrumento da pesquisa num instrumento de avaliação capaz de gerar 

indicadores de desempenho baseados no comportamento intraempreendedor dos 

colaboradores das IES cuja estratégia contemple o aumento de sua capacidade competitiva, 

inovativa e dinâmica.  

Tais indicadores podem ser utilizados para integrar os instrumentos organizacionais 

utilizados para a avaliação de desempenho ou ainda em testes de perfil usados nos processos 

de recrutamento e seleção cujos cargos exijam o comportamento intraempreendedor entre as 

competências necessárias. 
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Para tal conversão, sugere-se a reavaliação do instrumento utilizado neste estudo, 

levando em consideração a correção das possíveis inconsistências apontadas nos testes sobre 

o construto “Assunção de riscos”, e procurando adequar o instrumento todo às necessidades e 

expectativas organizacionais. 

Para instrumentalizar a leitura dos resultados, sugere-se que as somatórias das 

pontuações obtidas para cada item, assim como as médias obtidas por cada construto, sejam 

agrupadas em classes, a fim de se facilitar a leitura dos resultados. Essa discretização de 

valores pode ser estabelecida de acordo com os intervalos sugeridos pela própria escala de 

entrada dos dados que são expressos em termos da frequência em que ocorrem os 

comportamentos pesquisados, conforme o exemplo apresentado na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Classificação dos comportamentos de acordo com a pontuação média obtida 
Média pontuação Ocorrência do comportamento 

Entre 1 e 2 pontos Raro 

Entre 2 e 3 pontos Ocasional 

Entre 3 e 4 pontos Frequente 

Acima de 4 pontos Acentuado 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A construção de uma escala como a exemplificada na tabela 20 pode servir de apoio à 

avaliação e à decisão. Consequentemente, a adoção de critérios de avaliação de desempenho 

deste tipo, pode auxiliar na internalização de valores estratégicos baseados nas dimensões do 

empreendedorismo corporativo. 

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

Considerando a natureza e as características deste trabalho apontam-se as seguintes 

limitações detectadas em relação à pesquisa conforme segue: 

a) Por se tratar de uma pesquisa direcionada a um único grupo educacional, as 

políticas, objetivos e estratégias tendem a ser similares, restringindo os resultados 

à mensuração de uma realidade específica que não expõe características presentes 

em outras instituições; 

b) A amostra restringiu-se aos gestores intermediários dos cursos a fim de que o 

desempenho pudesse ser medido mediante dados externos como CPC, que é 

medida oficial criada pelo MEC para avaliar o desempenho dos cursos. Os demais 

setores como: recursos humanos, financeiro, coordenação pedagógica e secretaria 
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acadêmica de todas as três IES pesquisadas foram excluídos do levantamento 

devido à dificuldade de relacioná-los diretamente à essa medida de desempenho; 

c) Restringindo o estudo ao escopo das competências comportamentais, mediu-se 

apenas o comportamento intraempreendedor, que na sua essência, têm 

fundamento nas competências empreendedoras. Refletindo sobre a amplitude da 

visão da gestão estratégica de pessoas, é possível fornecer uma visão mais ampla e 

sofisticada do tema, além de permitir melhores associações de resultados. 

 

5.4 Sugestões para novos estudos 

 

A primeira sugestão é no sentido de aperfeiçoar o instrumento da pesquisa. Este 

aperfeiçoamento pode ocorrer no sentido de melhorar a consistência dos itens reavaliando 

construtos que apresentaram indícios de inconsistência durante a fase de testes estatísticos 

exploratórios, à exemplo de “Assunção de Riscos”. Além disso, sugere-se fortemente a 

ampliação do instrumento, ou acréscimo de outro, para se permitir a análise das competências 

intraempreendedoras como um todo. Como sugestão, podem ser utilizados os instrumentos 

consistentes e já validados e testados como o de Lenzi (2008) ou de Cooley (1991). 

A segunda sugestão fica por conta da variável utilizada para a avaliação do 

desempenho. Embora o CPC seja um índice reconhecido pelo MEC e fundamental para 

compor o Índice Geral de Cursos (IGC) que avalia o desempenho geral dos cursos em todo o 

território nacional, seu ciclo de avaliação dura três anos, fazendo com que funcione de forma 

assíncrona com a temporalidade da coleta de dados (recorte transversal) proposta para esta 

investigação. Esse descompasso pode afetar a fidedignidade dos resultados se certos cuidados 

não forem tomados. 

Ainda sobre o CPC, deve-se considerar que sua composição é ocupada na maior parte 

de variáveis provenientes de fatores acadêmicos como o desempenho dos estudantes (55%) e 

da titulação (e não do desempenho) dos docentes (30%). Os componentes restantes (15%) são 

provenientes da infraestrutura didático pedagógica que, dependendo do curso, pode ou não 

estar submissa diretamente às coordenações deste. 

Dentro de uma proposta que prevê o desempenho como advindo do aumento da 

capacidade dinâmica e da ação inovadora de seus gestores, a construção de um indicador que 

colha os dados sobre o desempenho do curso no mesmo período temporal que avalia as 

competências intraempreendedoras e ainda o faça com vistas ao desempenho mercadológico 

de cada curso na IES, talvez seja mais apropriado aos resultados expectados.  
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Diante do exposto, uma sugestão para estudos futuros seria a elaboração e utilização 

de um instrumento derivado dos costumeiramente utilizados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) das IES, uma atividade de avaliação contínua e obrigatória instituída pela 

mesma lei que instituiu o CPC (BRASIL, 2004).   

A função destes instrumentos é avaliar o desempenho das IES em dimensões distintas, 

só que do ponto de vista dos seus usuários ou clientes diretos (alunos), dando um enfoque 

mais mercadológico e prático ao desempenho apresentado.  Adicionalmente, a coleta de dados 

junto aos usuários do serviço também apresenta uma possibilidade de solução para a questão 

da temporalidade assíncrona da pesquisa. 
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APENDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –TCLE 
 
 

Senhor (a) colaborador (a): 
 

Na condição de aluno do Programa de Mestrado Profissional em Administração da 
Universidade Estadual do Centro Oeste – PPGADM/UNICENTRO, convido Vossa Senhoria 
a participar da pesquisa que subsidiará a elaboração de minha dissertação de conclusão do 
curso. 

Pretende-se analisar algumas práticas administrativas internas da instituição coligada 
UB, por meio do conceito do Intraempreendedorismo ou Empreendedorismo Corporativo. A 
amostra da pesquisa é composta por funcionários que desenvolvem atividades de gestão 
relacionadas aos cursos das três instituições, a saber: Faculdades Integradas do Vale do 
Iguaçu (UNIGUAÇU); Faculdade Campo Real e; Faculdades do Centro do Paraná – UCP. 

Sua participação é voluntária e não lhe trará nenhuma despesa, como não dará nenhum 
direito à remuneração. 

A pesquisa será efetivada pelo preenchimento de questionário auto aplicado, através 
do qual Vossa Senhoria avaliará informações relacionadas ao comportamento 
intraempreendedor no desempenho das suas atividades gerenciais. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada. Os dados serão tratados quantitativamente, sendo que em nenhuma fase da 
pesquisa haverá divulgação individualizada de suas respostas. 

Para qualquer outra informação, o número para contato deste pesquisador é (42) 9949-
0016, e o email é jsmariani2012@gmail.com. 

Desde já, agradeço pela colaboração e participação. 

 
Jonatã da Silva Mariani 
Mestrando Pesquisador  

 
 

Consentimento pós-informado 
 
 

Eu, _________________________________________________________________, 
fui informado sobre o objetivo da pesquisa e a razão pela qual o pesquisador necessita da 
minha colaboração. Por isso, concordo em participar da mesma e estou ciente de que não 
haverá remuneração por minha participação. 

 
Guarapuava, ______ de ___________________de 2015. 
 
 
 
 
________________________    ______________________ 
Assinatura do participante      Jonatã da Silva Mariani 
           Mestrando Pesquisador 
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APENDICE B – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DO COMPORTAMENTO 
INTRAEMPREENDEDOR DOS COLABORADORES DAS COLIGADAS UB 
 
 
IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO COLABORADOR           DATA:____/_____/_______ 

 
1. Nome do Respondente: ___________________________________________________ 

2. Cargo na instituição:______________________________________________________ 

3. Curso em que atua:_______________________________________________________ 

 

4. Instituição em que atua: 

(     ) UNIGUAÇU   (     ) CAMPO REAL   (    )UCP 
 
5. Regime de trabalho: 

(     ) Parcial    (     ) Integral 

 
6. Titulação máxima: 

(     ) Doutor     (     ) Mestre 

(     ) Especialista    (     ) Graduado 

 
7. Tempo de serviço na instituição: 

(     ) Menos de 6 meses  (     ) De 6 meses a 1 ano 

(     ) Acima de 1 ano e até 5 anos (     ) Mais de 5 anos 

 
8. Tempo na função com carga horária específica (coordenação, coordenação adjunta, 
desenvolvimento de projeto, coordenação de estágio, etc.) excetuando atividade docente em 
sala de aula. 

(     ) Menos de 6 meses  (     ) De 6 meses a 1 ano 

(     ) Acima de 1 ano e até 5 anos (     ) Mais de 5 anos 

 

 
9. Idade (Anos completos):____________ 

 

10. Gênero: 

(     ) Masculino   (      ) Feminino 
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O questionário a seguir é constituído de 18 (dezoito) afirmações breves. Leia cuidadosamente 
cada afirmação e atribua uma classificação numérica que melhor identifique a sua forma de 
atuação, (considerando como você se vê hoje e não como gostaria que fosse). 

Marque um ‘X’ na coluna correspondente ao número de 1 a 5 em cada uma das 18 (dezoito) 
afirmações considerando: 
 

1=Nunca 2=Raras vezes 3=Algumas vezes 4=Quase sempre 5=Sempre 
 

PONTUAÇÃO 5 4 3 2 1 
1 Gero novas ideias úteis.      
2 Desenvolvo novos processos, serviços ou produtos.      
3 Realizo minhas tarefas de forma inovadora.      
4 Encontro novas formas de fazer as coisas.      
5 Ao tomar decisões estratégicas, respondo rapidamente aos sinais 

de oportunidade. 
     

6 Realizo pesquisa junto aos discentes para avaliar a qualidade dos 
serviços prestados. 

     

PONTUAÇÃO 5 4 3 2 1 
7 Faço novas coisas mesmo que exista a possibilidade de não 

funcionar. 
     

8 Envolvo-me em atividades que tenham alguma chance de não 
acabar bem. 

     

9 Assumo riscos calculados apesar da possibilidade de fracassar      
10 Ao tomar decisões estratégicas foco nos investimentos que 

tenham alto retorno, mesmo que apresentem riscos mais 
elevados. 

     

11 Costumo adotar uma postura agressiva para explorar 
oportunidades potenciais quando sou confrontado com situações 
de decisões envolvendo incerteza 

     

12 Adoto posturas arrojadas visando atingir os objetivos da 
instituição 

     

PONTUAÇÃO 5 4 3 2 1 
13 Adapto o serviço prestado às necessidades dos clientes e 

respondo eficazmente as mudanças das mesmas. 
     

14 Tenho forte tendência para estar à frente de outros concorrentes 
na introdução de novas ideias e serviços. 

     

15 Respondo a ação que os concorrentes iniciam      
16 Tomo iniciativas introduzindo novos serviços, e técnicas 

administrativas. 
     

17 Atuo proativamente para tomar iniciativa quando há dúvida nas 
normas administrativas 

     

18 Exploro ideias em diversas situações buscando o crescimento 
financeiro da instituição, o bem estar dos colegas e a preservação 
do ambiente organizacional. 

     

 


