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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre orientação empreendedora e 

desempenho organizacional, afetada pelo ambiente, nas unidades operativas do Senac na 

região sul do país. Para isso, aborda as dimensões da orientação empreendedora propostas por 

Covin e Slevin (1989) e a tipologia de Duncan (1972) para determinação das dimensões do 

ambiente organizacional. Para alcançar o objetivo geral proposto e o problema de pesquisa, 

bem como os objetivos específicos, optou-se pela abordagem quantitativa e descritiva, por 

meio de survey. A coleta de dados ocorreu através de questionário eletrônico, encaminhado 

via email aos diretores/gestores, obtida a partir de um censo, contendo 72 das unidades 

operativas do Senac na região Sul do país (Santa Catarina-SC, Paraná-PR e Rio Grande do 

Sul-RS). Do total da população, 57 questionários foram devolvidos, dos quais 56 foram 

preenchidos por completo e 01 foi preenchido somente a parte que compete as características 

das unidades operativas de dos gestores. O retorno dos questionários correspondeu a 100% 

das unidades do Senac de SC, 100% do PR e 57,14% do RS. Os resultados indicam que o 

Senac de SC apresenta um maior número de unidades com moderada e forte orientação 

empreendedora, em relação ao Senac do PR e RS, isto é, os gestores do Senac de SC estão 

mais propensos a assumir risco em seus negócios e tendem a ser mais inovativos, com relação 

a novas linhas de produtos ou serviços, e mais proativos quando lidam com seus 

competidores, ou seja, seus concorrentes. Com relação a percepção do ambiente, o resultado 

da análise aponta que há uma predominância da percepção dos gestores das unidades 

operativas dos três estados para variáveis do ambiente Dinâmico-Complexo com 41,07% e 

Estático-Simples com 39,29%. Conclui-se que existe correlação significativa na relação entre 

orientação empreendedora e desempenho organizacional, e que essa correlação provoca um 

efeito positivo no desempenho, porém, a percepção ambiental por parte dos gestores das 

unidades operativas do Senac na região sul do país não afeta essa relação. 

 

 

 

 

Palavras chave: Empreendedorismo, Orientação Empreendedora, Desempenho 

organizacional. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the relationship between entrepreneurial orientation and 

organizational performance, affected by the environment, the operating units of Senac in the 

southern region of the country. For this, approaches the dimensions of entrepreneurial 

orientation proposed by Covin and Slevin (1989) typology and Duncan (1972) to determine 

the dimensions of the organizational environment. To achieve the overall objective and the 

proposed research problem, as well as the specific objectives, we opted for the quantitative 

and descriptive approach through survey. Data collection occurred through electronic 

questionnaire, sent email to the directors / managers, obtained from a census, containing 72 

units of Senac operating in the region south of the country (Santa Catarina-SC, Paraná-PR e 

Rio Grande do Sul-RS). Of the total population, 57 questionnaires were returned, of which 56 

were completed and 01 were completely filled only part of the racing characteristics of the 

managers of operating units. The return of the questionnaires corresponded to 100% of the 

units for Senac SC, 100% of PR and 57,14% of RS. The results indicate that Senac SC has a 

higher number of units with moderate and strong entrepreneurial orientation in relation to the 

PR and RS Senac, that is, managers Senac SC are more likely to take risks in their businesses 

and to be more innovative with respect to new product lines or services, and more proactive 

when dealing with their competitors, or competitors. Regarding the perception of the 

environment, the result of the analysis shows that there is a predominance of the perception of 

managers of operating units of the three states of the environment variables for dynamic-

Complex with 41,07% and 39,29% Static-Simple. We conclude that there is significant 

correlation in the relationship between entrepreneurial orientation and organizational 

performance, and that this correlation has a positive effect on performance, however, the 

environmental perception by managers of operating units Senac in the region south of the 

country does not affect this relationship. 

 

 

 

 

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation, Organizational Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste estudo será discutida a contextualização do tema proposto, a justificativa e 

definição do problema. Além disso, são apresentados o objetivo geral e os específicos, bem 

como a estrutura geral do trabalho. 

 

1.1 Contextualização 

É cada vez maior o número de empresas que buscam obter vantagem competitiva 

sustentável após a entrada de concorrentes mundiais no mercado interno, proporcionado pela 

globalização. Em meio a esse ambiente globalizado, os administradores enfrentam alguns 

desafios para manter e desenvolver seus negócios. 

Dentro deste contexto, uma das possibilidades é adotar uma postura empreendedora, 

de forma que suas ações possam mudar, inovar e visualizar oportunidades em seus mercados. 

Schumpeter (1982) destacou que o empreendedor é aquele que rompe a ordem econômica, 

por meio do aparecimento de usos de recursos, tais como: entrada de um novo produto, 

método de produção, serviços, novo segmento de mercado, em que os consumidores e 

empresas não estavam acostumados. Cabe ressaltar que o termo empreendedor é citado por 

Schumpeter desde seus primeiros escritos em 1910, conforme uma análise da produção 

científica nacional e internacional na área de inovação, sob a perspectiva da abordagem 

Schumpeteriana realizada por Lazzarotti e Dalfovo (2010). Sem dúvida, Schumpeter 

influenciou e influencia o desenvolvimento de pesquisas em torno do empreendedorismo até 

os dias de hoje.  

O empreendedorismo para a gestão é uma atitude que visa acentuar a inovação, 

flexibilidade e capacidade de resposta impulsionada pela percepção de oportunidades, 

proporcionando mais sofisticação e gestão eficiente (GUTH; GINSBERG, 1990; NAMAN; 

SLEVIN, 1993; JOGARATNAM et al., 1999). Os escritores Covin e Slevin (1991) 

argumentaram que o empreendedorismo é uma característica essencial de empresas de alto 

desempenho. Neste sentido, o estudo de Lumpkin e Dess (1996) destaca que o 

empreendedorismo é uma das maiores engrenagens para o desenvolvimento de novos 

negócios e criação de empregos, bem como para o crescimento econômico.  
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O empreendedorismo tem relação com o indivíduo e sua visão, ou seja, o foco é a 

pessoa e sua visão estratégica. Foi por meio da liderança personalizada na visão estratégica, 

que algumas organizações obtiveram sucesso e outras saíram do fracasso iminente 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, p. 98 e 102). 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Lumpkin e Dess (1996), o estudo de 

Audretsch e Thurik (2004) explica que desenvolver a atividade empreendedora em um país, 

num estado ou numa cidade, é seguramente uma escolha valiosa, levando em consideração o 

desenvolvimento econômico e social, que pode gerar para todos os “stakeholders” envolvidos 

o surgimento de novos negócios.  

A partir da década de 80 começaram os estudos sobre orientação empreendedora (OE). 

Miller (1983) foi um dos principais autores a utilizar as dimensões de OE (inovação, assunção 

de risco e proatividade) para caracterizar e testar o empreendedorismo presente nas estratégias 

das empresas pesquisadas. Várias tipologias do comportamento empreendedor recomendam 

que uma OE possa ser mais bem caracterizada por várias dimensões em diversas 

combinações, quando uma empresa se engaja na criação e expansão de um negócio. Seguindo 

esta mesma linha de pesquisa, no estudo de Covin e Slevin (1989) foi atribuída à concepção 

de espírito empreendedor, a conceituação de OE, procurando explicar a questão do 

empreendedorismo ligado às mesmas dimensões de Miller (1983). 

Embora as pesquisas sobre empreendedorismo tenham servido para salientar as 

diferentes características do empreendedor, não conduziram a um amplo consenso sobre qual 

(is) característica (s) apresenta (m) melhor relação com o desempenho organizacional (DO). 

Com isso, o estudo de Lumpkin e Dess (1996) afirma que a falta desse consenso tem evitado 

o progresso de pesquisas e testes mais extensos sobre a teoria para o empreendedorismo, 

fazendo com que as investigações da relação entre orientação empreendedora e desempenho 

organizacional se tornem mais difíceis.  

Neste sentido, o estudo de Lumpkin e Dess (1996) observou que coexistia uma 

superficial tendência de assumir a OE como algo essencial positivo para o DO, havendo uma 

escassez de estudos empíricos que ratificassem ou recusassem essa premissa. Os autores 

comentaram na pesquisa que o fato de haver diferenças de empreendedorismo entre uma 

organização e outra pode ser decorrente da combinação de vários fatores: individuais, 
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organizacionais e ambientais, sendo esta última uma das variáveis considerada moderadora 

entre a OE e DO. 

No que toca ao fator moderador ambiente na relação da OE e DO, Dess et al. (1997) 

compararam modelos contingentes e configuracionais em 96 executivos de alto escalão de 32 

empresas norte americanas, propondo testar o efeito moderador das variáveis estratégia de 

mercado/produto e condições do ambiente externo sobre a relação entre OE e DO. Os autores 

concluíram que a OE se revelou mais fortemente relacionada com o desempenho das 

empresas quando foi combinada ao mesmo tempo com a estratégia de mercado/produto 

adequada com as condições ambientais. Os autores não confirmaram a hipótese de que a OE 

não teria efeito positivo sobre o DO em ambientes hostis, caso a empresa empregasse uma 

estratégia de mercado/produto baseada em baixo custo de produtos.  

Para Todorovic e Schlosser (2007), a relação entre OE e DO tem recebido 

considerável atenção na literatura organizacional nos últimos anos. Os estudos de Tang et al., 

(2008) e Rauch et al., (2009), vêm procurando um diversificado conjunto de objetivos: 

identificação de fatores que predizem a OE, o efeito da OE nas várias dimensões do DO, bem 

como das variáveis que moderam a relação entre OE e DO. 

Rauch et al. (2009) comenta, em sua pesquisa meta análise, que mais de 100 estudos 

sobre OE têm sido realizados, o que levou a uma aceitação do significado conceitual e 

pertinência do conceito. Na década de 1980 foram publicados 03 estudos, todos na América 

do Norte. Na década de 1990 14 estudos, 12 nos Estado Unidos, 01 na Europa e um na 

Austrália e entre os anos de 2000 e 2006, 34 estudos foram publicados. Esses resultados 

indicam que as pesquisas sobre OE é cada vez mais popular ao redor do mundo. No Brasil a 

relação entre OE e DO ainda é um tópico pouco explorado dentro de pesquisas sobre OE.  

 

1.2 Justificativa e definição do problema 

A literatura existente sobre o empreendedorismo assume explicitamente que uma forte 

orientação empreendedora gera um impacto positivo no desempenho organizacional. A 

formulação do modelo de OE e os testes empíricos originais foram feitas principalmente no 

contexto norte-americano por Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996). 
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Miller (1983) afirma que uma empresa com elevada EO é definida como aquela que se 

engaja em inovação tecnológica (capacidade de inovar), compromete-se a iniciativas de risco 

(tomada de riscos) e busca oportunidades de forma proativa (proatividade), dimensões usadas 

em seu estudo para caracterizar OE. 

Covin e Slevin (1989) usaram essas mesmas dimensões em seu estudo para medir o 

que os autores denominaram de “postura estratégica empreendedora” em empresas industriais 

de pequeno porte. Os resultados do trabalho apresentaram que um melhor desempenho 

financeiro de uma empresa pode ser decorrente da adoção de uma postura estratégica 

empreendedora ou conservadora, dependendo das condições ambientais.  

Em outro estudo, Lumpkin e Dess (1996) observaram nos resultados obtidos duas 

importantes premissas sobre o construto OE: a primeira é que as dimensões da OE são 

independentes, podem variar de forma distinta, e a segunda se refere ao fato de que a OE pode 

estar caracterizada com a presença de algumas dimensões e não necessariamente de outras. Os 

mesmos autores sugeriram desenvolver em trabalhos futuros modelos que levasse em conta o 

efeito moderador de variáveis contingentes, como por exemplo, as características do ambiente 

externo, tamanho, estrutura, recursos e cultura organizacional, a fim de explicar melhor a 

relação entre orientação empreendedora e desempenho organizacional.  

Segundo Wiklund e Shepherd (2005), OE apresenta efeitos positivos no desempenho 

organizacional. No estudo realizado por esses autores em pequenas empresas Suecas, as que 

tiveram uma forte orientação empreendedora, operando em ambientes estáveis e com menos 

acesso ao capital, apresentaram efeito positivo em seu desempenho. Os autores afirmam que 

pequenas empresas em ambientes sob tais condições podem apresentar maior desempenho se 

tiverem uma forte OE e sugerem que mais pesquisas precisam ser realizadas com outros 

modelos configuracionais, especialmente aqueles que envolvem OE. 

Keh et al. (2007) pesquisaram sobre o efeito da OE e informações de mercado sobre o 

desempenho das pequenas e médias empresas de Singapura. Os resultados da análise 

indicaram que a OE desempenha um papel importante na melhoria do DO, apresentando 

efeitos diretos e indiretos, considerando como variável moderadora a informação de mercado, 

sobre o DO. Os autores comentam que embora a aquisição de informações não foi 

positivamente relacionada com o desempenho da empresa, é um forte preditor da utilização da 
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informação e que pesquisas futuras com outras variáveis moderadoras podem explicar melhor 

o efeito indireto da OE sobre o DO. 

Rauch et al. (2009) realizaram uma meta-análise com objetivo de explorar a amplitude 

do relacionamento entre OE, DO e avaliação dos moderadores que afetam essa relação. Como 

o número de estudos que examinam a relação entre OE e DO é cada vez maior, os autores 

consideraram que esta meta-análise é importante para dizer se essa área atingiu a maturidade, 

se os trabalhos sobre esse tema ainda se justifica e, posteriormente, que tipos de estudos de 

OE e DO precisam ser feito. 

A análise foi realizada em 53 amostras provenientes de 51 estudos em diversos países 

com um número de 14.259 empresas que indicaram uma correlação moderadamente grande 

entre OE e DO. Os principais resultados da pesquisa mostraram que: OE influencia os 

resultados que são relevantes para um vasto conjunto de acadêmicos de gestão e de gestores; 

Suportam a ideia de que as dimensões OE (inovação, tomada de risco e proatividade) são de 

igual importância para explicar o DO; A relação entre OE e DO é de intensidade similar nos 

diferentes contextos culturais. Dado que a investigação da OE e DO se espalhou rapidamente 

por todo o mundo nos últimos anos, parece que este tipo de pesquisa é válida e útil em muitos 

contextos e que os instrumentos utilizados são robustos à contextos culturais; e, é oportuno 

abrir novas pesquisas sobre OE e continuar a analisar o papel das variáveis moderadoras para 

explicar melhor o efeito no DO. 

Diante do exposto até o momento, percebe-se que o estudo sobre orientação 

empreendedora tem recebido uma atenção considerável em vários países, dentre eles: Estados 

Unidos, China, Tailândia, Alemanha, Suécia, Canadá e Brasil, nos quais um corpo cumulativo 

de conhecimento está se desenvolvendo.  

Assim, a relevância do tema se justifica pela importância da orientação 

empreendedora, quando afetada pelo ambiente, pode influenciar de forma positiva ou negativa 

no desempenho, contribuindo assim, para o desenvolvimento das organizações, bem como 

ajudar a superar as dificuldades decorrentes dos ambientes em que as empresas se encontram, 

pois dependendo do contexto ambiental em que elas estão inseridas, as dimensões da 

orientação empreendedora (Inovação, Proatividade e Tomada de Risco), poderão ser mais ou 

menos importantes. Além disso, a pesquisa contribuirá com o desenvolvimento do 

conhecimento da base conceitual sobre OE e suas dimensões. Empiricamente, fornecerá aos 
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empresários, gestores, executivos e interessados no tema, informações sobre como melhor 

entender e praticar a OE no contexto profissional e de seus mercados.  

Com isso, estudar o empreendedorismo, mais especificamente a orientação 

empreendedora, pode revelar qual tipo (Inovação, Proatividade ou Tomada de Risco) gera 

maior impacto no desempenho, bem como mostrar se a variável moderadora ambiente 

interfere nesse processo. Isso poderá servir como um modelo para auxiliar os gestores do 

negócio, contribuindo para um melhor desempenho na organização.  

Considerando a relevância da OE no contexto da gestão organizacional e o fato de ser 

um tema pouco explorado dentro de pesquisas sobre empreendedorismo no Brasil, este estudo 

propõe a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre orientação empreendedora e 

desempenho organizacional, afetada pelo ambiente, nas unidades operativas do Senac na 

região sul do país? 

 

1.3 Objetivos 

Com o intuito de resolver a pergunta de pesquisa citada anteriormente, o trabalho 

procurará alcançar os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a relação entre orientação empreendedora e desempenho organizacional, 

afetada pelo ambiente, nas unidades operativas do Senac na região sul do país. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Mensurar a orientação empreendedora; 

b) Verificar a percepção geral do ambiente organizacional; 

c) Mensurar o desempenho organizacional; 

d) Medir a relação entre orientação empreendedora e desempenho organizacional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentada a base teórica para realização deste estudo nas pesquisas 

efetuadas no campo empreendedorismo, aqui definido como orientação empreendedora, bem 

como de ambiente e desempenho organizacional. 

Para isso, utilizaram-se várias estratégias para localizar os estudos sobre esse tema, no 

Brasil e no exterior. Primeiramente, procurou-se em bases de dados com cobertura 

internacional: EBSCO, Proquest e Scopus. Os termos de pesquisa usados foram: 

comportamento empreendedor, orientação estratégica, postura estratégica e orientação 

empreendedora, em inglês: “performance relationship”, “business performance”, 

“organization performance firm” e “business performance firm”.  Em segundo lugar, realizou-

se pesquisa em periódicos que publicam os temas sobre empreendedorismo: Academy of 

Management Journal, Journal of Applied Psychology, Journal of Business Venturing, Journal 

of Small Business Management, Small Business Economics e Strategic Management Journal.  

Além disso, analisou-se os Anais do EnANPAD, 3Es e Enegep (2000-2010). Uma seleção 

inicial nos resultados da pesquisa escolheu 12 publicações potencialmente relevantes para o 

escopo deste trabalho, no entanto, foram usadas 10 publicações por terem relação direta com 

o tema proposto.  

 

2.1 Empreendedorismo 

 O termo empreendedor segundo Deakins e Freel (1996) surgiu na França, tendo como 

significado alguém que se destaca na sociedade. Stevenson e Jarillo (1990) definem o 

empreendedorismo como sendo um processo pelo qual os indivíduos, dentro de sua própria 

organização ou de terceiros, buscam oportunidades sem levar em conta os recursos que 

controlam atualmente.  

Já Covin e Slevin (1991) definem o empreendedorismo como uma dimensão de 

postura estratégica de uma organização, cujas dimensões são representadas por: tomada de 

riscos, disposição para agir proativamente e confiar em inovação de produtos. Para Drucker 

(1994) o empreendedor tem como essência converter ideias inovadoras em ações lucrativas, 

tendo em vista que o empreendedor percebe as mudanças como uma oportunidade de negócio. 
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 Os autores Shane e Venkataraman (2000) definem o empreendedorismo como um 

processo de identificação e exploração econômica de novas oportunidades, formando um 

encontro entre indivíduo e oportunidade. Para Brush et al. (2003) o estudo sobre 

empreendedorismo engloba o comportamento individual de criação e identificação das 

oportunidades, o surgimento e o desenvolvimento da organização, o relevamento de uma 

indústria, a iniciativa na formação de times, a criação destrutiva salutar e a transformação 

organizacional.  

A noção de espírito empreendedor está relacionada a um conjunto de características 

encontradas no indivíduo, características habitualmente associadas a uma maior probabilidade 

de sucesso na ação empreendedora. Na literatura há várias definições para o construto 

empreendedorismo, dentre as quais atribuem diferentes características ao empreendedor. A 

pesquisa de Souza (2005) apresenta as principais características mais usadas por alguns 

autores: inovação, buscar oportunidades, correr riscos, criatividade, liderança, iniciativa, 

conhecimento do mercado, conhecimento do produto, necessidade de realização, proatividade 

e visionário, respectivamente.  

Em se tratando de inovação como característica, Shumpeter (1997) foi o pesquisador 

que associou o empreendedor à inovação e procurou apresentar sua importância no 

desenvolvimento econômico, em que o empreendedor é considerado o propulsor do sistema 

econômico e descobridor de oportunidades de negócio. 

Até meados da década de 1980 as pesquisas sobre empreendedorismo focavam na 

figura do empreendedor. De acordo com Castanhar, Dias e Esperança (2006) as pesquisas 

buscavam identificar características e ou traços de personalidades do empreendedor, a 

taxonomia dos empreendedores, o estudo das condições socioeconômicas e culturais 

favoráveis ao surgimento do empreendedor. A partir de 1980 as pesquisas começaram a focar 

no processo empreendedor e, posteriormente, na orientação empreendedora.  

 

2.2 Orientação Empreendedora 

Como visto anteriormente, na década de 80 houve uma alteração acentuada nos 

estudos da área de empreendedorismo, cujo foco de pesquisa era a figura do empreendedor e 

passou para estudo dos processos que acontecem numa organização e os que a tornam 
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empreendedora. No estudo de Miller (1983) essa mudança foi apresentada, onde foi proposto 

que, ao invés de focar nos traços e habilidades do empreendedor individual, habitualmente o 

fundador ou proprietário-executivo, focasse na atividade empreendedora dentro do contexto 

das organizações em geral. Com isso, o foco da análise sai do nível individual para o nível 

organizacional.  

Nesse processo a OE emergiu como um importante construto dentro da literatura de 

estratégia organizacional, que debate o processo de formulação de estratégias 

empreendedoras, em que os autores Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996) 

impuseram à compreensão de espírito empreendedor a conceituação de OE, com objetivo de 

esclarecer o tema empreendedorismo. 

 

2.2.1 Conceito 

O conceito de orientação empreendedora surge na identificação de atitudes ou 

comportamentos que a organização possui, propiciando maior ou menor capacidade de 

empreender. Para Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) o conceito de OE é atribuído à 

organização que se esforça em inovar seus produtos ou mercados, empreende com 

determinado risco e age de forma proativa diante de seus concorrentes. Essas foram as 

dimensões de orientação empreendedora utilizadas no trabalho de Covin e Slevin (1989), em 

que os autores chamaram de “postura estratégica empreendedora”.   

Miller (1983) afirma que uma empresa empreendedora é aquela que se engaja em 

inovação no mercado de produtos, assume riscos e é a primeira a chegar com inovações 

proativas, superando seus concorrentes. A empresa não empreendedora é aquela que inova 

muito pouco, é altamente avesso ao risco e imita os movimentos dos concorrentes em vez de 

liderar o caminho.  

Da mesma maneira que Miller (1983); Covin e Slevin (1989); Guth e Ginsberg (1990) 

e Zahra e Covin (1995) definem OE como um meio potencial para a revitalização de empresas 

estabelecidas, cujo alcance se dá por meio de tomada de risco, inovação e proatividade de 

comportamentos competitivos. Dessa forma, esses autores associaram tomada de risco, 

inovação e proatividade como dimensões da orientação empreendedora.  
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A partir das pesquisas de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989), Lumpkin e Dess 

(1996) conceituam OE como sendo os processos, práticas e tomada de decisão de atividades 

usada para agir de forma empreendedora. Esses autores propuseram mais duas dimensões para 

caracterizar o processo empreendedor. Lumpkin e Dess (1996) afirmaram que as principais 

dimensões que caracterizam a OE são: propensão para agir de forma autônoma, vontade de 

inovar e assumir riscos, tendência a ser agressivo em direção a concorrentes e proatividade, 

no que diz respeito às oportunidades de mercado. Enquanto Covin e Slevin (1989) adotaram o 

a expressão postura empreendedora para definir um conjunto de processos e atividades 

relacionados a um modo empreendedor de gestão estratégica, Lumpkin e Dess (1996) 

chamaram de OE. 

Com objetivo de busca identificar os processos de formação estratégica em pequenas 

empresas de base tecnológica no Estado de Pernambuco e de orientação empreendedora, o 

estudo de Campos Filho, Durão e Abelson (2003) identificou a incidência das cinco 

dimensões do construto da orientação empreendedora proposto por Lumpkin e Dess (1996), 

porém, em diferentes graus de intensidade.  

Para Covin, Green e Slevin (2006) a orientação empreendedora trata-se de um 

processo de estratégia que contém resultados ao nível da organização, tais como: preferências, 

convicções e comportamentos expressados pelos gestores da organização. Já para Santos e 

Alves (2009) o conceito de OE surge quando são identificados comportamento ou postura em 

uma organização, proporcionando uma maior ou menor capacidade de empreender.  

Corroborando com o estudo de Campos Filho, Durão e Abelson (2003), outro estudo 

realizado no Brasil e Portugal com objetivo de identificar semelhanças e diferenças de 

características entre empreendedores em incubadoras de empresas, Silva, Gomes e Correia 

(2009), usaram o conceito de orientação empreendedora como um construto composto pelas 

dimensões autonomia, inovação, proatividade, competitividade agressiva e propensão a 

assumir riscos, mostraram que os empreendedores brasileiros possuem maior pontuação em 

competitividade agressiva e propensão para assumir riscos, enquanto os empreendedores 

portugueses pontuam mais no atributo autonomia, sendo que o atributo proatividade não 

apresentou diferença significativa entre os países.  

A seguir serão abordadas as dimensões que caracterizam a orientação empreendedora 

dentro do contexto das organizações. 
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2.3 Dimensões da orientação empreendedora 

As dimensões mais importantes da orientação empreendedora são derivadas dos 

estudos de Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996). Nos estudos de 

Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) a orientação empreendedora representa um construto 

unidimensional, ou seja, todas as dimensões devem estar presentes para caracterizar a OE, 

cujas dimensões (Inovação, Tomada de Risco e Proatividade), contribuem de forma similar 

para sua existência, dessa forma, uma organização seria considerada empreendedora.  

O estudo de Miller (1983) testa empiricamente a hipótese de que em diversos tipos de 

organizações (empresas simples, planejadoras e orgânicas), o nível de empreendedorismo 

presente dependerá de fatores exclusivos. Assim, o autor propõe três tipos de empresas e 

identifica os fatores que determinam o nível de empreendedorismo na gestão estratégica em 

cada uma. Miller (1983) classificou as empresas em empresas simples (empreendedorismo 

determinado pela ação do líder), empresas planejadoras, (empreendedorismo determinado 

pela estratégia de produto e mercado) e empresas orgânicas (empreendedorismo determinado 

por fatores ambientais e pela estrutura organizacional). O autor identificou em seu estudo que 

o alto nível de empreendedorismo foi associado com presidentes que mantinham uma forte 

autoridade e que atuavam como líderes por conhecerem os mercados e as tecnologias 

emergentes. 

O estudo de Covin e Slevin (1989) usa as mesmas dimensões propostas por Miller 

(1983), ou seja, (Inovação, Tomada de Risco e Proatividade). Neste estudo aplicado em 

pequenas empresas do setor industrial, os autores afirmam que as organizações com postura 

empreendedora apresentam características frequentes em inovação de produtos e tecnologia, 

orientação agressiva competitiva e forte propensão em assumir riscos.  

A partir do estudo de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989), Lumpkin e Dess (1996) 

acrescentaram mais duas dimensões (agressividade competitiva e autonomia). Com isso, a 

orientação empreendedora passou a ser caracterizada por cinco dimensões (Inovatividade, 

Assunção de Risco, Proatividade, agressividade competitiva e autonomia). De forma contrária 

ao trabalho de Miller (1983), Lumpkin e Dess (1996) argumentam que o construto OE 

precisaria ser considerado multidimensional, sendo que as cinco dimensões podem ocorrer em 

diferentes combinações, ou seja, uma organização pode ser considerada empreendedora 

assumindo algumas dimensões e não necessariamente todas.  
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A partir do exposto, aponta-se como exemplo, alguns estudos empíricos que surgiram 

para identificar a contribuição da dependência de cada dimensão, construto unidimensional de 

OE, Wiklund e Shepherd (2005), Keh et al., (2007), Tang et al., (2008) e Frank, Kessler e 

Fink (2010), e da independência das dimensões, construto multidimensional. (VOSS et al., 

2005; MORENO; CASILLAS, 2008).  

No Brasil, Mello et al. (2006) realizaram um levantamento exploratório dentre 59 

empresas, classificadas por porte e maturidade. Os autores encontraram em seus resultados 

que uma forte orientação empreendedora e a maturidade dessas empresas estão positivamente 

associadas a índices superiores de inovação, proatividade e tomada de risco, além de 

implicarem em elevados níveis de competência em marketing. 

Em outro estudo, Santos e Alves (2009) investigaram a importância das dimensões de 

orientação empreendedora proposta por Miller (1983) e complementadas por Lumpkin e Dess 

(1996), que são: comportamento inovador, propensão ao risco, proatividade, autonomia e 

agressividade competitiva, e sua influência conjunta ou independente para o desempenho de 

72 empresas instaladas em incubadoras tecnológicas da região sul. Os autores concluíram que 

nem sempre se pode afirmar que as três dimensões de orientação empreendedora (inovação, 

proatividade e propensão ao risco) disseminadas por Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) 

geram impactos positivos no DO, ou seja, cada dimensão da OE contribui de forma 

independente para o desempenho organizacional. 

Em uma meta-análise proveniente de uma amostra de 51 estudos com um número de 

14.259 empresas, Rauch et al. (2009) concluíram que a ideia de que as dimensões da OE 

(inovação, proatividade e tomada de risco) são de igual importância para explicar o 

desempenho dos negócios, e sugerem que é razoável para suportar o uso de um índice 

resumido dessas três dimensões em estudos futuros, com objetivo de explicar o desempenho 

organizacional. Outros autores que usaram as três dimensões como um construto único da OE 

foram Frank, Kessler e Fink (2010), quando pesquisaram empresas de indústria eletro 

eletrônico austríacas para verificar se existe relação positiva entre EO e DO. 

Portanto, o presente estudo adotará o conceito de OE proposto por Miller (1983) e 

Covin e Slevin (1989), ou seja, usar-se-á o construto unidimensional, baseado nas três 

dimensões: inovação, proatividade e tomada de risco. Para uma melhor compreensão das 
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dimensões da orientação empreendedora propostas nesse estudo, na próxima seção serão 

tratadas cada uma de forma individual. 

 

2.3.1 Inovação 

Um dos primeiros pesquisadores a destacar a função da inovação no processo 

empreendedor foi Schumpeter (1982), cujo autor comenta que o caminho para a destruição 

criativa é o ato de empreender, em que a introdução de algo novo, ou seja, a inovação 

estimulava a evolução da economia.   

Inovação significa tendência de uma organização para se engajar no suporte de ideias 

novas, novidade, experimentação e processos criativos que podem resultar em novos 

produtos, serviços ou processos tecnológicos, bem como a busca da criatividade ou novas 

soluções para os problemas e necessidades (COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 

1996). Lumpkin e Dess (1996) comentam que, embora as inovações possam variar em seu 

grau de radicalidade, a inovação representa uma pretensão de afastar-se das tecnologias 

existentes ou práticas para além do atual estado da arte. Barney (1991) conceitua inovações 

radicais como sendo aquelas que envolvem novas tecnologias, que promovem mudanças nos 

padrões de consumo e que oferecem uma melhoria em relação aos benefícios adquiridos. 

Portanto, as inovações radicais são muito relacionadas ao empreendedorismo.  

Zahra e Covin (1995) sustentam que os comportamentos inovadores são essenciais 

para a sobrevivência das empresas, argumentando que o sucesso no ambiente competitivo 

exige que uma empresa tenha estratégia coerente de tecnologia para articular seus planos para 

se desenvolver, adquirir e implantar recursos tecnológicos para obter um melhor desempenho 

financeiro. 

Para Lumpkin e Dess (2005) inovação é o esforço de uma empresa para encontrar 

novas oportunidades e soluções modernas, como por exemplo: a inovação tecnológica 

envolve primeiramente o esforço de pesquisa e engenharia e a inovação em produtos e 

mercado envolve esforço de pesquisa de mercado. 

Baseados nos resultados de um levantamento exploratório realizado junto a 59 

empresas no setor de base tecnológica da região metropolitana do Recife, Souza Neto e 

Cordeiro (2006) observaram nos resultados desta pesquisa, que a inovação é um componente 
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importante da OE, que apesar do discurso de que a inovação é uma “commodity” para as 

empresas de base tecnológica ser quase um senso comum, não apresentou uma realidade para 

todas as empresas analisadas. 

Moreno e Casillas (2008) realizaram uma pesquisa em 434 pequenas empresas 

espanholas para medir o crescimento das empresas relacionando com OE. Os resultados 

revelaram que o peso das dimensões usadas foi bastante diferente uma das outras, ao explicar 

sua influência sobre o crescimento das empresas, sendo a que mais influenciou foi a dimensão 

inovação. Corroborando com o estudo de Moreno e Casillas (2008), Fernandes e Santos 

(2008) encontraram no resultado de uma pesquisa com 157 organizações de diversos setores e 

tamanhos, que a orientação empreendedora exerceu elevado impacto no desempenho 

organizacional, sendo a dimensão inovação a que mais impactou. 

Objetivando compreender e concluir sobre a relação entre OE e DO, Oliveira Junior 

(2009) realizou uma pesquisa qualitativa e quantitativa envolvendo 104 gestores de uma 

amostra heterogênea de 104 empresas de diversos ramos de atividades. Utilizando o modelo 

de Lumpkin e Dess (1996) para OE, encontrou um resultado curioso, em que a inovação só 

apareceu relacionada ao DO para o setor de comércio, ao passo que não se relacionou para o 

setor de indústria. O autor sugere que os setores de indústria/construção e serviços deveriam 

ficar atentos para inovarem mais tanto em termos de produtos/serviços quanto em termos de 

tecnologia. Corroborando com os resultados de estudos sobre OE e DO, os autores Santos e 

Alves (2009) perceberam que das cinco dimensões estudadas por eles, o comportamento 

inovador é a característica que atua de forma mais significante para o DO.  

Com base nos autores acima mencionados pode-se dizer que a dimensão de inovação é 

um elemento importante da OE, em que a empresa busca capacidade de questionar e criar 

espaço para a criatividade, novas ideias e experiências e pensar de forma inovadora, que pode 

manifestar-se no lançamento de novos produtos, na exploração de novos mercados e em 

inovações de processo. 

A partir da revisão de alguns trabalhos, Martens (2009) resumiu os elementos que 

caracterizam a dimensão inovação, apresentado no Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 - Elementos que caracterizam a dimensão inovação 

Elementos que caracterizam inovatividade Autores 

Forte ênfase em P&D, liderança tecnológica e inovação. 

Muitas novas linhas de produtos/serviços. 

Mudanças normalmente dramáticas em linhas de produtos/ 

serviços. 

Recursos financeiros investidos em inovação. 

Recursos humanos comprometidos com atividades de inovação. 

Número de novos produtos ou serviços. 

Frequência de mudança em linhas de produtos ou serviços. 

Miller e Friesen (1982) 

Covin e Slevin (1989) 

Inovação administrativa, tecnológica, em produto e mercado. 

Criatividade e experimentação. 

Investe em novas tecnologias, P&D e melhoria contínua. 

Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos 

competidores. 

Assegura investimentos em P&D mesmo em períodos de 

dificuldade econômica.  

Engajar e apoiar novas ideias, novidades, experimentos e 

processos criativos que possam resultar em novos produtos, 

serviços ou processos. 

Lumpkin e Dess (1996) 

Lumpkin e Dess (2005) 

 

Fonte: Martens (2009, p. 47) 

 

2.3.2 Tomada de risco 

Segundo Miller e Friesen (1982) dependendo da situação, a palavra risco tem vários 

significados. O risco significa uma discrição de incerteza associado a alguns riscos debatidos 

na literatura sobre o tema empreendedorismo, como por exemplo, risco pessoal, risco 

financeiro e risco social. Os autores adotaram esse conceito para definir a tomada de risco no 

contexto do empreendedorismo, em que o grau de comprometimento dos gestores na 

aplicação de uma grande abundância de recursos, há o risco de perdas.  

Seguindo esta mesma visão, Covin e Slevin (1989) comentam que assumir riscos é 

definido como uma pretensão de comprometer recursos significativos para oportunidades que 

têm chance razoável de falha. Nesse sentido, o conceito de tomada de risco para os autores 

Lumpkin e Dess (1996) é a dedicação e envolvimento da organização ou pessoa em projetos 

que ofereçam riscos expressivos, bem como a prioridade por atuações mais corajosas em vez 
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de cautelosas, para a obtenção dos seus objetivos. Esses mesmos autores consideram que as 

empresas com uma OE são muitas vezes caracterizadas por comportamento de tomada de 

risco, tais como incorrer em débito pesado ou fazer compromissos financeiros de grande 

porte, no interesse de obter altos retornos por apreender oportunidades no mercado. 

Para Venkatraman (1989) a tomada de risco resgata o nível de risco refletido nas 

decisões dos recursos alocados e na escolha de mercados e produtos, a fim de estabelecer um 

critério para as tomadas de decisões em nível organizacional. Os autores Wiklund e Shepherd 

(2005) ao descrever as três dimensões (inovação, proatividade e tomada de risco) da OE, 

definem que a dimensão tomada de risco representa o aspecto da postura estratégica de uma 

empresa que se refere à disposição da empresa e capacidade de dedicar mais recursos a 

projetos, cujos resultados são difíceis de prever. 

O suporte teórico sugere que em ambientes dinâmicos irá resultar em uma forte 

ligação entre tomada de risco e DO. Miller (1983) e Covin e Slevin (1991) argumentam que 

as organizações que não correm risco em ambiente dinâmico vão perder participação de 

mercado e não serão capazes de manter uma posição forte da indústria em relação aos 

concorrentes mais agressivos. 

Dentre as pesquisas empíricas que foram desenvolvidas para identificar o efeito das 

dimensões da OE, Souza Neto e Cordeiro (2006) identificaram uma forte orientação 

mercadológica ligada às empresas de base tecnológica. Elas apresentaram uma maior 

propensão ao risco, cuja elaboração estratégica parece ser guiada por um gerenciamento 

calculado do risco de suas atividades, à medida que se encontra no conhecimento das 

tendências do setor, dos clientes e da concorrência. 

Castanhar, Dias e Esperança (2006) através do estudo de caso de duas empresas 

brasileiras, procuraram aplicar os referenciais teóricos que tratam de OE e reconhecimento de 

oportunidades na trajetória dessas empresas, observaram um fato interessante, em uma das 

empresas analisadas o início das suas operações não foi marcado por uma disposição para a 

tomada de risco, sendo que é uma característica sempre associada ao empreendedorismo.  

Em outro estudo, Santos e Alves (2009) perceberam por meio da análise dos dados 

coletados, em empresas instaladas em incubadoras tecnológicas da região sul do Brasil, que a 

tomada de risco contribuiu negativamente para o DO. Os autores argumentaram que os 
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empreendedores que responderam as perguntas não se consideravam propensos ao risco e que 

esse aspecto pode prejudicar o desempenho da empresa.  

Não obstante risco em excesso possa ser ruim para o DO, as empresas devem 

empenhar recursos para desenvolver projetos quando buscam novas oportunidades em um 

mercado sem o conhecimento de como será o real retorno do desenvolvimento desses 

investimentos se quiserem obter uma taxa de retorno muito alta (FRISHMMAR; HÖRTE, 

2007). 

 

2.3.3 Proatividade 

 

A proatividade é considerada por Miller e Friesen (1978) e Lumpkin e Dess (1996) 

uma empresa ou indivíduo que se antecipa e age sobre as necessidades futuras, procurando 

novas oportunidades, o que pode implicar novos desenvolvimentos de produtos, mercados, 

etc. 

Seguindo o mesmo pensamento de Miller e Friensen (1978) e Lumpkin e Dess (1996), 

Venkatraman e Ramanujam (1987) comentam que a proatividade além de se referir aos 

processos designados à antecipação e atuação sobre futuras necessidades, buscando novas 

oportunidades que podem ou não estar relacionada à linha atual de operações, introdução de 

novos produtos e marcas antes da concorrência, elimina estrategicamente operações que estão 

nos estágios de maturidade ou declínio do ciclo de vida. 

Para Martens (2009, p. 50):  

A proatividade sempre implica agir antes que a mudança no ambiente 

tenha um impacto direto na organização. Na prática, ela 

frequentemente envolve reagir a sintomas que antecipam uma 

mudança. Sendo a proatividade vista como parte de um contínuo, as 

organizações podem assumir diferentes graus de proatividade, que 

pode ser analisada separadamente, em diferentes áreas funcionais. 

 

O trabalho de Lumpkin e Dess (2001) analisou como as dimensões capacidade de agir 

proativamente e competitividade agressiva afeta o desempenho das empresas, considerando o 

ambiente externo e o ciclo de vida do setor como fatores moderadores em 56 empresas. Os 

resultados encontrados permitiram concluir que a capacidade de agir proativamente 
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correlacionou-se positivamente com o DO, já para a dimensão competitividade agressiva não 

houve correlação. Os resultados dos testes realizados pelos autores mostraram, também, que 

as empresas com capacidade de agir proativamente apresentam uma correlação positiva com o 

DO para ambientes dinâmicos, bem como ambientes hostis e tem um efeito positivo sobre o 

desempenho mais intenso em setores em crescimento.  

Mello et al. (2004) ao analisarem 59 empresas classificadas por porte e maturidade, 

identificaram um aspecto significativo da dimensão proatividade, cujo resultado apresentou 

que quanto maior o porte das empresas maior é a tendência de proatividade, talvez pelo fato 

das empresas estarem vinculadas a alianças estratégicas com parceiros em eventual processo 

avançado de amadurecimento.   

O resultado da pesquisa de Mello et al. (2004) vai ao encontro do argumento de 

Venkatraman e Ramanujam (1987), cujos autores comentam que a proatividade se refere à 

antecipação na busca de novas oportunidades que podem ou não estar relacionada à 

introdução de novos produtos e novas marcas, eliminando operações que estão nos estágios de 

maturidade ou declínio do ciclo de vida.  

Em um estudo mais recente, Oliveira Junior (2009) realizou uma pesquisa qualitativa, 

por meio de entrevistas com 14 gestores e uma pesquisa quantitativa, por meio de coleta de 

dados com 104 gestores de uma amostra heterogênea de 104 empresas brasileiras, com 

objetivo de compreender e concluir sobre a relação entre OE e DO. O autor identificou que 

dentre as dimensões da OE que causou maior efeito na relação com o DO foi a proatividade.  

Diante do que foi exposto anteriormente sobre as três dimensões (inovação, tomada de 

risco e proatividade) da OE, pode-se perceber por meio das várias pesquisas de diversos 

autores e conforme teoria já apresentada, que dependendo das circunstâncias, seja ela do 

ambiente, recursos disponíveis, porte, idade, etc., cada dimensão do construto da OE 

demonstra uma importância para o DO. É importante lembrar que neste estudo será usada a 

unidimensionalidade do construto da OE.  

A seguir é apresentado no Quadro 2 e 3 um resumo dos estudos sobre orientação 

empreendedora abordada até aqui, destacando os autores e seus estudos no Brasil e no 

exterior. 
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Quadro 2 - Pesquisa no Brasil sobre orientação empreendedora 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 3 - Pesquisas no exterior sobre orientação empreendedora 

Continua. 

 

Autores Tema abordado 

Campos Filho, Durão 

e Abelson (2003) Um estudo de caso em orientação empreendedora 

Mello et al. (2004) Maturidade Empreendedora e Expertise em Compasso de Inovação e 

Risco: Um Estudo em Empresas de Base Tecnológica 

Mello et al. (2006) 
Orientação empreendedora e competências de marketing no 

desempenho organizacional: um estudo em empresas de base 

tecnológica 

Souza Neto e 

Cordeiro (2006) 

Orientação Empreendedora, Incubação e Redes de Empresas vis-à-vis 

Competências Mercadológicas e Desempenho: um Estudo em Empresas 

de Base Tecnológica 

Castanhar, Dias e 

Esperança (2006) 

Orientação Empreendedora, Reconhecimento de Oportunidades e 

Desempenho em Pequenas e Médias Empresas Brasileiras: Evidências 

de 2 Estudos de Caso 

Fernandes e Santos 

(2008) 
Orientação Empreendedora: Um Estudo sobre as Consequências do 

Empreendedorismo nas Organizações 

Santos e Alves 

(2009) 

Dimensões da Orientação Empreendedora e seus Diferentes Impactos no 

Desempenho de Empresas Instaladas em Incubadoras Tecnológicas da 

Região Sul do Brasil 

Silva, Gomes e 

Correia (2009) 
Cultura e Orientação Empreendedora: uma Pesquisa Comparativa entre 

Empreendedores em Incubadoras no Brasil e em Portugal 

Martens (2009) Proposição de um conjunto consolidado de elementos para guiar ações 

visando a orientação empreendedora em organizações de “software” 

Oliveira Junior 

(2009) 
“O impacto da orientação empreendedora na performance das empresas 

brasileiras: evidências de um estudo híbrido” 

Autores Tema abordado 

Miller (1983) Os correlatos de empreendedorismo em três tipos de empresas 

Covin e Slevin 

(1989) 

Gestão estratégica de pequenas empresas em ambientes hostis e 

benignos 

Zahra e Covin (1995) 
Contextual influência do empreendedorismo corporativo sobre relação 

de desempenho: uma análise longitudinal 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Nas próximas seções, itens 2.4 e 2.5, apresenta-se a base conceitual sobre ambiente e 

desempenho, bem como suas relações com a orientação empreendedora. 

 

2.4 Ambiente organizacional 

As pesquisas referentes ao ambiente organizacional têm sua origem no movimento 

sistêmico, originado nas pesquisas do biólogo Ludwing Von Bertalanffy, e que influenciou 

em diversas áreas do conhecimento (BATAGLIA et al., 2006). Os primeiros autores que 

discutiram os aspectos de que o comportamento das organizações é determinado pelas 

atuações do ambiente onde estão inseridas, tais como: Dill (1958); Emery e Trist (1965); 

Lawrence e Lorsch (1967); Duncan (1972); Hall (1984) e Katz e Khan (1987).   

Autores Tema abordado 

Lumpkin e Dess 

(1996) 

Clarificando o construto da orientação empreendedora e vinculando com 

o desempenho  

Lumpkin e Dess 

(2001)  

Ligação de duas dimensões da orientação empreendedora ao 

desempenho da empresa: O papel moderador do meio ambiente e do 

ciclo de vida da indústria 

Wiklund e Shepherd 

(2005) 
Orientação empreendedora e performance de pequenas empresas: uma 

abordagem configuracional 

Voss et al. (2005) Uma análise empírica das relações complexas entre orientação 

empreendedora e stakeholders 

Keh et al. (2007) Os efeitos da orientação empreendedora e informações de mercado 

sobre o desempenho das PME 

Tang et al. (2008) Explorando as Relações entre Orientação Empreendedora e 

Desempenho em empresas chinesas 

Moreno e Casillas 

(2008) Orientação empresarial e o crescimento das PME: um modelo causal 

Rauch et al. (2009) Orientação Empreendedora e Desempenho Empresarial: 

Uma avaliação da pesquisa passada e Sugestões para Futuro 

Frank, Kessler e Fink 

(2010) Orientação Empreendedora e a performance dos negócios 
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Um dos primeiros autores a pesquisar o efeito do ambiente na ação dos gestores foi 

Dill (1958). Em uma pesquisa em duas empresas norueguesas, onde categorizou o ambiente 

de tarefa em setores relativos a clientes, fornecedores, concorrentes e grupos 

regulamentadores.   O autor argumentou que o ambiente externo pode ser classificado como 

ambiente de tarefa e o geral. Segundo Daft et al. (1988) o ambiente de tarefa é aquele que tem 

elementos com ligações mais fortes a organização e influenciam diretamente nos objetivos da 

organização, como por exemplo: fornecedores, concorrentes, clientes e órgãos reguladores. Já 

o ambiente geral é formado pelas condições econômicas, sociais, culturais e legais. As 

dimensões do ambiente classificadas por Dill (1958) foram: homogêneo, heterogêneo, estável, 

rápidas mudanças, unificador e segmentado. 

Outro estudo que classifica o ambiente em dimensões foi o de Emery e Trist (1965), 

no qual os autores abordaram as mudanças tecnológicas, mais especificamente o impacto que 

estas podem causar nas organizações. Os autores classificaram o ambiente organizacional em 

duas dimensões: desconectado e interconectado.   

Os autores Lawrence e Lorsch (1967) estudaram os segmentos organizacionais em 

relação aos setores de plástico, alimentos e embalagens metálicas a fim de entender a 

percepção do ambiente e concluíram que, devido à incerteza do ambiente, as organizações 

adotam estruturas diferenciadas para interagir com o ambiente, porém, não chegaram a um 

conceito claro do ambiente e suas mudanças. 

Outra contribuição significativa para o entendimento do ambiente percebido foi o 

trabalho de Duncan (1972). O autor identificou as duas dimensões ambientais dos teóricos 

Emery e Trist (1965), no qual proporcionou compreender como a percepção das incertezas 

afeta no processo decisório. De acordo com o autor, o ambiente deve ser considerado como a 

totalidade de fatores físicos e sociais, quando se analisa o comportamento dos indivíduos nas 

tomadas de decisão.  As dimensões definidas por Duncan (1972) foram as dimensões 

Simples-Complexo e a Estático-Dinâmico.  

Aldrich (1979) foi outro autor que, após o ponto de vista dos autores citados 

anteriormente sobre as dimensões do ambiente, sumarizou seis dimensões importantes do 

processo de seleção ambiental: capacidade ambiental, homogeneidade/heterogeneidade, 

estabilidade/instabilidade, concentração/dispersão ambiental, consenso/dissenso de domínio e 

turbulência.  
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O estudo de Dess e Beard (1984) usou as dimensões de Aldrich (1979), onde 

operacionalizaram, de forma objetiva, as dimensões do ambiente organizacional, por meio de 

uma amostra de 52 setores de manufaturas, e concluíram que todas as dimensões usadas por 

Aldrich (1979), exceto a do consenso/dissenso, podem ser agrupadas em três fatores 

chamados de: munificência, complexidade e dinamismo.  

Em se tratando do conceito de ambiente, Hall (1984) comenta que as organizações 

recebem impacto pelas mudanças ambientais, cuja empresa se aproprie de novos padrões 

administrativos, novas estratégias e posicionamentos. O autor define o ambiente como todos 

os elementos ou acontecimentos externos à organizações e que as influenciam, dependendo de 

como o ambiente é percebido pelos gestores.  

Seguindo o mesmo raciocínio do conceito de ambiente citado por Hall (1984), os 

autores Katz e Khan (1987) consideram as organizações como sistemas abertos que interagem 

com o ambiente e que a continuidade de sua existência depende delas se adaptarem ao 

ambiente em que estão inseridas. Esses autores sugeriram um modelo em que a organização 

apresenta as seguintes características: importação de energia, transformação, saída, sistema 

como ciclo de eventos, entropia negativa, entrada de informação, estado firme, diferenciação 

e equifinalidade. 

Sharfman e Dean Jr. (1991) revisaram os três conceitos das dimensões propostas por 

Dess e Beard (1984) usando um conjunto de conceitos destinados a desenvolver a pesquisa, 

utilizando as dimensões complexidade, instabilidade ou dinamismo e disponibilidade dos 

recursos. Nesta pesquisa os autores apresentaram um conjunto de construções sintetizado as 

teorias citadas anteriormente para entender melhor e contextualizar o ambiente 

organizacional. Eles concluíram que os aspectos mais consistentes presentes na literatura 

ambiental são os representados pelas três dimensões: complexidade, instabilidade ou 

dinamismo e disponibilidade dos recursos, pressupondo uma discussão sobre o grau no qual o 

número e sofisticação dos elementos no ambiente tornam o entendimento mais difícil, a 

estabilidade/previsibilidade de um ambiente, e o nível de recursos disponíveis em um 

ambiente, relativo ao número de firmas competindo por estes recursos. 

Dentre as várias tipologias existentes, os estudos mais recentes aplicados no Brasil 

foram os de Gulini (2005), Teixeira (2007), Andretti (2008), Silva e Porto (2009), Ferreira e 
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Batáglia (2010), Muniz (2011) e Malgueiro (2011). A seguir são apresentados os estudos e 

resultados de cada um desses autores. 

A pesquisa de Gulini (2005) usou a tipologia de Duncan (1972) para mensurar a 

percepção do ambiente dos gestores de 79 empresas de provedores de acesso à internet de 

Santa Catarina. Os resultados apontaram que na percepção geral dos gerentes ao ambiente, 

70,6% percebem o ambiente como Dinâmico-Simples para as variáveis ambientais 

Tecnologia, Concorrência e Economia, ou seja, compreendem o ambiente com moderado a 

elevado grau de incerteza, sendo que os gerentes não percebem o ambiente de internet como 

Estático-Simples. 

O estudo de Teixeira (2007) teve como objetivo verificar a relação entre o ambiente 

organizacional e o comportamento estratégico adotado pelos Administradores de Hotéis de 

Florianópolis-SC nos últimos cinco anos. O autor também usou os estudos de Duncan (1972) 

para levantar a percepção ambiental dos administradores de 22 hotéis. Os resultados 

demonstraram que os administradores de Hotéis em Florianópolis percebem o ambiente como 

Estático-Simples para as questões Legais e o Dinâmico-Complexo para as questões 

Tecnológicas e dos Concorrentes. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa de Teixeira (2007), Andretti (2008) encontrou em 

seus resultados que, 59% dos gestores percebem o ambiente como Dinâmico-Complexo e 

32% percebem o ambiente como Estático-Simples. A pesquisa foi aplicada a 22 gestores de 

hotéis da cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Parece ser uma característica do setor 

quanto à percepção ambiental dos gestores. 

Silva e Porto (2009) usaram as dimensões complexidade, dinamismo e munificência 

para verificar o relacionamento entre o ambiente e a incerteza percebida com 70 gestores de 

58 empresas que atuavam em 15 setores de manufatura na região metropolitana de São Paulo. 

O resultado mostrou que a munificência apresenta correlação significativa com os três tipos 

de incerteza (Inabilidade de prever eventos futuros, Falta de informação sobre a relação de 

causa e efeito das interações e Inabilidade de prever corretamente quais os resultados das 

decisões). A correlação positiva verificada entre a complexidade e a incerteza confirma o 

estudo de Duncan (1972), cujos gestores que lidam com ambientes mais complexos têm maior 

percepção de incerteza e necessitam de maior capacidade para processar informações. 
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Em outro estudo, Ferreira e Bataglia (2010) usaram as dimensões do ambiente: 

instabilidade percebida, munificência percebida, complexidade percebida, hostilidade 

percebida e controlabilidade percebida, para verificar a influência das competências 

organizacionais, bem como do ambiente na definição do posicionamento estratégico. A 

pesquisa foi aplicada em 55 empresas do setor farmacêutico brasileiro e os resultados 

confirmaram empiricamente que ambos ambientes e competências organizacionais 

influenciam o posicionamento estratégico das empresas do setor e que há também uma 

relação de influência entre ambiente e competências. 

Já Muniz (2011) verificou se a dimensão munificência ambiental produz efeito 

positivo na relação entre o comportamento estratégico e o desempenho organizacional em 65 

agências de viagens nas cidades de Florianópolis e Balneário Camboriu em Santa Catarina. A 

munificência ambiental foi examinada sob três tipos: capacidade do ambiente, o crescimento 

ou declínio e as oportunidades ou ameaças. Os resultados da pesquisa concluíram que a 

munificência ambiental tem efeito positivo para com o comportamento e o desempenho nas 

agências de viagens pesquisadas.  

Malgueiro (2011) estudou a relação entre inovação, ambiente e desempenho na 

percepção dos gerentes em 81 empresas instaladas em incubadoras do estado de Santa 

Catarina. Os resultados indicaram que os gestores percebem o ambiente de incubação em 

geral com maior frequência como Estático-Simples. Percebem o ambiente como Dinâmico-

Complexo para as variáveis Tecnologia e Concorrentes, Estático-Complexo para a variável 

Fornecedores, Estático-Simples para as variáveis Economia, Legislação, Políticas e Sociais e 

não percebem o ambiente como Dinâmico-Simples.  

Com relação ao Quadro 4, que  apresenta um resumo dos teóricos que estudaram as 

dimensões do ambiente, percebe-se que existem várias tipologias para caracterizar o ambiente 

organizacional por meio das dimensões ambientais. Portanto, com a finalidade de responder 

ao objetivo proposto nesta pesquisa, em relação ao ambiente organizacional, utilizar-se-á o 

modelo de Duncan (1972), pela facilidade de operacionalização e validação do construto já 

utilizado em outros estudos (DUNCAN, 1973; DUNCAN; WEISS, 1979; DUTTON; 

DUNCAN, 1983) e, também, porque no Brasil não se tem registro do uso dessa tipologia que 

verificou o efeito na relação entre OE e DO. 
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 Quadro 4 - Estudo das dimensões do ambiente organizacional 

Autores  Dimensões do Ambiente 

Dill (1958)  
Homogêneo, Estável, Unificador, Heterogêneo, Rápidas 

Mudanças, Segmentado 

Emery e Trist (1965)  Desconectando, Interconectado 

Duncan (1972)  Simples, Estático, Complexo, Dinâmico 

Aldrich (1979)  

Capacidade ambiental, 

Homogeneidade/Heterogeneidade, 

Estabilidade/Instabilidade, Concentração/Dispersão 

ambiental, Consenso/Dissenso de domínio, Turbulência  

Dess e Beard (1984) Munificência, Complexidade, Dinamismo 

Sharfman e Dean Jr. (1991) 
Complexidade, Instabilidade ou Dinamismo e 

Disponibilidade dos Recursos 

Gulini (2005) Simples, Estático, Complexo, Dinâmico 

Teixeira (2007) Simples, Estático, Complexo, Dinâmico 

Andretti (2008) Simples, Estático, Complexo, Dinâmico 

Silva e Porto (2009) Complexidade, Dinamismo e Munificência 

Ferreira e Bataglia (2010) 

Instabilidade percebida, Munificência percebida, 

Complexidade percebida, Hostilidade percebida e 

Controlabilidade percebida 

Malgueiro (2011) Simples, Estático, Complexo, Dinâmico 

Muniz (2011) Munificência 

 Fonte: elaborado pelo autor  

 

 

Para um melhor entendimento, no Quadro 5 é apresentado o modelo proposto por 

Duncan (1972), bem como um relacionamento das dimensões considerando os aspectos: 

número de fatores e componentes no ambiente, similaridade entre os fatores e componentes e 

o ritmo de mudança dos fatores e componentes. O autor comenta que na dimensão simples-

complexo, a parte simples lida com o grau em que os fatores, no ambiente da unidade de 

decisão, são poucos em número e similares entre si, sendo encontrados em poucos 

componentes. A parte complexa indica que os fatores, no ambiente da tomada de decisão, são 

em grande número. A dimensão estático-dinâmico indica o grau em que os fatores do 

ambiente interno e externo, da unidade de decisão, continuam basicamente iguais ou estão em 

um processo contínuo de mudança ao longo do tempo.  
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Quadro 5 - Matriz de relacionamento do tipo de ambiente com a incerteza percebida 

 Simples Complexo 

Estático  

CAMPO 1: 

Reduzida percepção da incerteza 

1. Pequeno número de fatores e 

componentes no ambiente  

2. Os fatores e componentes são 

um tanto semelhante entre si 

3. Os fatores e componentes 

permanecem basicamente os mesmos e 

não mudam  

CAMPO 2: 

Percepção moderadamente reduzida da 

incerteza 

1. Grande número de fatores e componentes 

no ambiente  

2. Os fatores e componentes não se 

assemelham entre si  

3. Os fatores e componentes permanecem 

basicamente os mesmos  

Dinâmico  

CAMPO 3: 

Percepção moderadamente elevada da 

incerteza 

1. Pequeno número de fatores e 

componentes no ambiente  

2. Os fatores e componentes são 

similares entre si  

3. Os fatores e componentes do 

ambiente estão em contínuo processo 

de mudança  

CAMPO 4: 

Elevada percepção da incerteza 

1. Grande número de fatores e componentes 

no ambiente  

2. Os fatores e componentes não são 

semelhantes entre si 

3. Os fatores e componentes do ambiente 

estão em contínuo processo de mudança  

Fonte: Duncan (1972) 

Na pesquisa de Duncan (1972) o autor procurou identificar as características do 

ambiente organizacional que contribuem para a tomada de decisão nos seus diversos níveis, 

diante a variável incerteza. O autor concluiu que a percepção do ambiente influencia 

diretamente no comportamento organizacional, que o ambiente deve ser avaliado como o 

conjunto de fatores físicos e sociais e que a incerteza ambiental é resultado da falta de 

previsibilidade das implicações de um determinado evento. Duncan (1972) constata também 

que, os gestores que lidam com ambientes mais complexos têm maior percepção de incerteza.  

Dentre os estudos que aplicaram a tipologia de Duncan (1972), a pesquisa de Gulini 

(2005), feita por meio de um questionário encaminhado via e-mail para 79 gerentes dos 

provedores de internet do estado de Santa Catarina, concluiu que 70,6% percebem o ambiente 

como Dinâmico-Simples, ou seja, compreendem o ambiente com moderado a elevado grau de 

incerteza, 20,6% dos gerentes perceberam o ambiente como Dinâmico-Complexo e 8,8% dos 

gerentes a percepção do ambiente como Estático-Complexo.  

Outro estudo realizado foi o de Teixeira, Rossetto e Carvalho (2009) em uma pesquisa 

composta de 23 hotéis, classificados entre três e cinco estrelas, associados à Associação 

Brasileira da Indústria Hoteleira – Santa Catarina (ABIH-SC), no período de 2002 a 2007, 
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concluíram que, os administradores de Hotéis de Florianópolis-SC percebem o ambiente 

organizacional com predominância para o quadrante Estático-Simples, porém, com pouca 

diferença em relação ao quadrante Dinâmico-Complexo, demonstrando que alguns têm uma 

reduzida percepção de incerteza e outros uma elevada percepção de incerteza.  

 

2.5 Desempenho 

 O tratamento do desempenho em pesquisas para Venkatraman e Ramanujam (1986), 

naquela época foi uma questão difícil para os pesquisadores acadêmicos. Esses autores 

comentam que o desempenho empresarial na Administração Estratégica, garante uma forte 

atenção à sua conceitualização e mensuração. Os autores afirmam, ainda, das dificuldades dos 

pesquisadores em mensurar e obter dados objetivos válidos com relação ao desempenho 

empresarial, até mesmo para decidir quais os melhores indicadores de desempenho para 

verificar a situação da empresa.  

O desempenho pode ser amplamente visualizado na literatura através de duas 

perspectivas: primeiramente como conceito subjetivo está relacionado ao desempenho das 

organizações segundo a sua própria expectativa (PELHAM; WILSON, 1996) ou 

relativamente à competição. A segunda perspectiva é a utilização do método objetivo, 

baseado em medidas absolutas de desempenho (CHAKRAVARTHY, 1996).  

Neste sentido, Perin e Sampaio (1999) apresentaram um estudo que demonstrou a 

validade do uso de indicadores subjetivos (de percepção) e objetivos do tipo “self-report”, 

como alternativa viável para o caso de inexistência de dados secundários confiáveis. A 

pesquisa apresentou os detalhes de um estudo realizado para verificar empiricamente a 

correlação entre as medidas subjetivas e objetivas de três indicadores de desempenho 

(Retorno sobre Ativos, Taxa de Crescimento de Vendas e Lucratividade), bem como destes 

em relação ao indicador de desempenho geral. Os resultados indicaram uma correlação 

positiva e significativa em todos os casos, com exceção da medida objetiva de Taxa de 

Crescimento de Vendas em relação ao desempenho geral.  

A avaliação de desempenho serve para controlar uma estratégia estabelecida pela 

empresa, confrontando seu resultado com os objetivos estabelecidos. Com isso, a avaliação de 

desempenho é considerada uma das ferramentas do controle para as empresas. (SIMONS, 
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2000). Já para Rocha (2002), a finalidade da avaliação de desempenho é identificar se as 

atividades estão ocorrendo de forma correta na empresa.  

No que tange a questão de medidas subjetivas citada no segundo parágrafo, Wang e 

Ang (2004) comentam que as razões pelas quais são escolhidas as medidas subjetivas se dão 

pelo fato de que muitas pequenas empresas não podem ou dispõem de poucas informações 

objetivas e se torna quase que impossível conferir com precisão qualquer destas informações. 

Outro motivo é a dificuldade de interpretação dos dados contábeis das empresas.  

Para Olson, Slater e Hult (2005) o desempenho da empresa é determinado pela forma 

eficaz e eficiente de implementar suas estratégias de negócios, sobretudo como adotam 

comportamentos de orientação ao cliente, como analisam seus concorrentes, como percebem e 

adotam as inovações pertinentes e como lidam com os custos de gestão. 

Em se tratando a respeito de medidas de desempenho, além da pesquisa de Perin e 

Sampaio (1999), citada anteriormente, podem-se citar outros estudos sobre o assunto. 

Bandeira de Mello e Marcon (2004) analisaram a decomposição da variância de desempenho 

de 177 empresas brasileiras de 15 setores da economia, no qual o desempenho é modelado a 

partir de diferentes indicadores (Lucro Operacional, ROE e Preço da Ação), usando medidas 

objetivas para avaliar o desempenho, coletados em um período de 5 anos, entre 1998 e 2002.  

No estudo de Gulini e Rossetto (2005), os autores investigaram 79 empresas do setor 

de provedores de internet no estado de Santa Catarina, analisaram a relação entre a percepção 

do ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho, usando medidas 

subjetivas para avaliar o desempenho empresarial (Taxa de crescimento de vendas, Taxa de 

retenção dos clientes, lucratividade e desempenho geral).  

Outro estudo similar ao de Gulini e Rossetto (2005), Andretti (2008) teve como 

objetivo analisar a relação entre ambiente organizacional, comportamento estratégico e 

desempenho empresarial na percepção de 22 gestores de hotéis da cidade de Macaé, no estado 

do Rio de Janeiro, também usou medidas subjetivas para avaliar o desempenho, sendo cinco 

variáveis (Taxa Média de Ocupação, Incremento na Participação do Mercado, Acréscimo do 

Número de clientes, Repetição do Número de clientes e Acréscimo da Receita Total). 

Marins e Zawislak (2010) propuseram um conjunto de novos indicadores de inovação 

que ampliem o escopo de análise dos indicadores de inovação tradicionais no interior das 
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firmas e, por meio da realização de um estudo de casos múltiplos, aplicaram em um grupo de 

sete empresas da economia brasileira, para exame do desempenho inovativo das mesmas. Os 

autores usaram medidas subjetivas (P&D, Criatividade, Capacidade de realização, 

Externalização, Interatividade, Recursos físicos tangíveis, Aplicações tecnológicas, Lucro 

operacional inovativo e Valor agregado) e medidas objetivas de indicadores tradicionais 

(investimento em pesquisa e desenvolvimento e percentual do orçamento total da firma), 

número de doutores, número de patentes requeridas e número de patentes concedidas para 

avaliar o desempenho. 

 Depois desta revisão teórica, optou-se pela análise subjetiva e objetiva de dados das 

unidades operativas do estado de Santa Catarina, tendo em vista ao fácil acesso as 

informações. A partir da correlação dessas duas análises decidiu-se pela análise subjetiva para 

as unidades dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, este assunto será discutido no 

capítulo 4 análises e discussão dos resultados. As medidas subjetivas utilizadas para mensurar 

o desempenho serão o Resultado Financeiro (RF), Taxa de Crescimento de Matrículas 

(TCM), Taxa de Crescimento de Carga Horária (TCCH) e Desempenho Geral (DG) e para as 

objetivas serão o Resultado Financeiro % (RF%), Taxa de Crescimento de Matrículas (qtde) 

(TCM (qtde)) e Taxa de Crescimento de Carga Horária (qtde) (TCCH (qtde)). Na próxima 

seção tratar-se-á da relação entre OE, ambiente e desempenho. 

 

2.6 Orientação empreendedora, ambiente e desempenho 

Alguns estudos descobriram que empresas com uma maior OE têm melhor DO 

(COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 1996; WIKLUND; SHEPHERD, 2005; KEH et 

al., 2007) e outros não conseguiram encontrar esse relacionamento positivo (LUMPKIN; 

DESS, 2001; FRANK; KESSLER; FINK, 2010). Isto levanta a questão de saber se a OE é 

sempre uma orientação estratégica mais apropriada ou se a sua relação com o desempenho é 

mais complexa.  

Mello (2004) realizou um levantamento exploratório entre 59 empresas do setor de 

base tecnológica da Região Metropolitana do Recife, classificadas por porte e maturidade. No 

que diz respeito aos resultados do DO, os dados confirmaram a sinalização teórica de que 

empresas de forte orientação empreendedora demonstram resultados superiores em termos de 

DO.  
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Castanhar, Dias e Esperança (2006) aplicaram os referenciais teóricos que tratam de 

OE e reconhecimento de oportunidades e desempenho em pequenas e médias empresas, 

através do estudo de caso da criação e trajetória de duas empresas brasileiras. No resultado, 

observou-se, que a diferença no processo e na natureza das oportunidades identificadas teve 

pouco efeito, tanto no desempenho da empresa ao longo do tempo, quanto no 

desenvolvimento de uma OE nas empresas. Quanto ao efeito da OE sobre o desempenho das 

empresas pesquisadas os dados reunidos levaram à conclusão inequívoca. O excelente 

desempenho de ambas as empresas derivou da OE transmitida pelos criadores à empresa e ao 

fortalecimento e ampliação dessa Orientação ao longo do tempo.  

No estudo de Fernandes e Santos (2008) a partir de uma amostra com 157 

organizações de diversos tamanhos e setores de atuação, com objetivo de investigar o papel 

do empreendedorismo na construção do desempenho dos negócios, os resultados indicaram 

que a OE exerce elevado impacto no desempenho organizacional. Concluíram ainda, que os 

efeitos da orientação empreendedora no desempenho são maiores do que aqueles da 

orientação para o mercado, os quais influenciam mais fortemente o sucesso das inovações. 

Oliveira Junior (2009) realizou uma pesquisa qualitativa e quantitativa, através de 

entrevistas em profundidade com 14 gestores, e de coleta de dados envolvendo 104 gestores 

de uma amostra heterogênea de 104 empresas, com objetivo de compreender e concluir sobre 

a relação entre OE e DO. A pesquisa utilizou o modelo de Lumpkin; Dess (1996) para OE em 

cinco dimensões (autonomia, inovação, capacidade de assumir riscos, proatividade e 

competitividade agressiva), ao qual foram acrescentadas mais duas dimensões, formação de 

parcerias e orientação para o mercado que surgiram durante a fase qualitativa do estudo. O 

resultado das várias análises que realizou, observou que para as empresas participantes da 

pesquisa, apenas duas variáveis (autonomia e formação de parcerias), das sete dimensões da 

OE medidas, não se relacionaram ao DO. Todavia, o autor sugere que ao se adotar uma OE, 

esta influencia positivamente no DO. Conclui ainda, que ao adotar alguma(s) das dimensões 

da OE (proatividade, inovação, capacidade de assumir riscos, competitividade agressiva e 

orientação para o mercado) pode ser vantajosa ao DO, dependendo do ambiente de negócios, 

do setor em que a empresa atua, do seu tamanho, das características dos líderes da empresa, 

entre outros fatores. Baseando-se neste arcabouço teórico, tem-se a primeira hipótese de 

pesquisa: 
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H1: A orientação empreendedora das unidades operativas do Senac nos estados de SC, 

PR e RS provoca efeito positivo no desempenho organizacional.  

Ainda sobre o efeito positivo da OE no DO, outros trabalhos que tratam da OE 

incluindo como variável o ambiente para analisar o efeito sobre o desempenho financeiro das 

empresas, o mais citado é o de Covin e Slevin (1989), cujos autores pesquisaram 161 

empresas de pequeno e médio porte americanas da Pennsylvania. Os autores concluíram, por 

meio das análises realizadas, que pequenas e médias empresas em ambientes hostis ou 

benignos, podem variar em muitos aspectos. Em ambientes hostis, por exemplo, a empresa 

que apresentou um melhor desempenho financeiro está associada à adoção de uma estrutura 

orgânica e de uma orientação empreendedora mais flexível. Em ambientes benignos, o melhor 

desempenho financeiro das empresas estava associado à adoção de estruturas organizacionais 

mais mecânicas e uma orientação empreendedora mais conservadora. Portanto, percebe-se 

que, dependendo das condições ambientais um melhor desempenho financeiro de uma 

empresa pode proceder tanto da adoção de uma orientação empreendedora mais flexível, 

quanto conservadora.  

Em outra pesquisa, Zahra e Covin (1995) analisaram três bases de dados distintas, no 

período de 1983 a 1990, com entrevistas feitas com executivos de empresas listadas na 

publicação Fortune 500, para identificar a relação entre OE e o efeito sobre o desempenho 

financeiro e das condições ambientais das empresas. Os autores constatam que o 

empreendedorismo corporativo foi considerado um previsor mais significativo do 

desempenho financeiro da empresa em ambientes hostis a ambiente benignos. Com isso, a OE 

pode ser uma estratégia eficaz e fundamental para encarar ambientes desfavoráveis, evitando 

que ameaças externas afetem negativamente o DO. 

No estudo de Lumpkin e Dess (1996) além de explicarem o conceito de OE, 

destacaram que a relação entre OE e DO é moderado por alguns fatores, tais como: ambiente 

externo, estrutura organizacional e conteúdo da estratégia organizacional, dentre outros. A 

Figura 1 elucida o “framework” desenvolvido pelos autores, e demonstra que os fatores 

organizacionais e ambientais influenciam a OE e consequentemente o DO. 
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Figura 1 - Framework de Orientação empreendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lumpkin e Dess (1996) 

 

Lumpkin e Dess (1996) sugeriram que para se avaliar de forma eficaz a relação entre 

OE e o DO seria indispensável desenvolver modelos que levassem em conta o efeito 

moderador de variáveis contingentes, tais como: características do ambiente externo, 

tamanho, estrutura, natureza do processo de formulação e conteúdo da estratégia, recursos, 

cultura e características da liderança. Portanto, com base neste raciocínio, tem-se a segunda 

hipótese deste estudo: 

H2: A relação entre OE e DO é afetada pelas dimensões do ambiente organizacional. 

Lumpkin e Dess (2001) examinam o efeito de apenas duas das dimensões de 

orientação empreendedora (capacidade de agir proativamente e competitividade agressiva) no 

DO, utilizando dois tipos de ambiente externo: dinamismo e hostilidade. Ao realizar um 

estudo empírico, junto a 124 executivos de 94 empresas norte americanas, eles concluíram 

que as duas dimensões causam efeitos diferentes sobre o desempenho das empresas. Os 

resultados encontrados permitiram concluir que a capacidade de agir proativamente mostrou-

se positivamente correlacionada com o desempenho das empresas tanto em ambientes 

dinâmicos como em ambientes hostis, ao contrário da dimensão competitividade agressiva. A 

dimensão capacidade de agir proativamente de uma empresa apresenta um efeito positivo no 

Fatores Ambientais 

 Dinamismo 

 Munificência 

 Complexidade 

 Características da indústria 

 

 

 

Orientação Empreendedora 

 Autonomia 

 Inovatividade 

 Assumir riscos 

 Proatividade 

 Agressividade competitiva 

 

 

 

Fatores Organizacionais 

 Tamanho 

 Estrutura 

 Processos estratégicos 

 Recursos 

 Cultura 

 Características dos gerentes 

 

 

 

Desempenho 

 Crescimento de vendas 

 Market Share 

 Lucratividade  

 Desempenho geral 

 Satisfação de Stakeholders 

 

 

 



48 

 

DO mais intenso em setores em crescimento, já em setores mais maduros esse efeito reduz. A 

dimensão competitividade agressiva se favorecerá mais em termos de desempenho em setores 

mais maduros a setores em crescimento. 

Em outro estudo mais recente Frank, Kessler e Fink (2010) analisaram 266 empresas 

de indústria eletro eletrônico austríacas para verificar se existe relação positiva entre OE e DO 

nos casos em que um ambiente dinâmico é combinado com alto acesso ao capital financeiro e 

um ambiente estável é combinado com o baixo acesso ao capital financeiro. Os resultados 

indicaram que a OE pode ter um efeito negativo no DO em determinadas configurações. Os 

autores encontraram nas análises que a OE provocou efeito negativo no DO quando 

combinado com ambiente estável e alto acesso ao capital financeiro. Outro resultado em que a 

OE originou efeito negativo no DO foi na combinação do ambiente dinâmico com baixo 

acesso ao capital financeiro.  

Partindo de uma análise das linhas de pesquisas comentadas nos Quadros 2 e 3, sobre 

o efeito da orientação empreendedora no desempenho organizacional, esse estudo leva ao 

seguinte modelo hipotético representado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo Hipotético de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2010) 

 

 

OE 

 Inovação 

 Tomada de risco 

 Proatividade 

AMBIENTE: 

 Simples 

 Complexo 

 Estático 

 Dinâmico 

 

DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL H1 

H2 



49 

 

3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a base metodológica utilizada para o estudo sobre 

orientação empreendedora, ambiente e desempenho organizacional nas unidades operativas 

do Senac da região sul do país. Todo estudo científico precisa estar amparado em um 

referencial metodológico, para ter validade e confiabilidade. Richardson (1999), afirma que a 

relação entre validade e confiabilidade leva em conta critérios externos (validade), e critérios 

internos (confiabilidade).  

 

3.1 Tipo e estratégia de pesquisa 

 Para atender aos objetivos geral e específicos deste estudo, optou-se por realizar uma 

pesquisa quantitativa com finalidade descritiva: um levantamento de dados por meio de uma 

pesquisa do tipo “survey”, com questionário, cuja finalidade é relacionar segundo uma escala 

de comparação, dados da orientação empreendedora, ambiente e desempenho organizacional 

nas unidades operativas do Senac da região sul do país.  

Segundo Hair et al (2005, p. 152): 

A expressão “survey” pode ser traduzida para o português como 

investigação ou levantamento de dados, sem prejuízo do sentido. 

Entretanto, é comum sua utilização no original, em inglês, por ser 

considerado um termo consagrado no que diz respeito à pesquisa 

científica. 

Para Triviños (1987) a pesquisa quantitativa tem como intenção a utilização de 

métodos estatísticos para a organização dos dados, e que após serem coletados através de 

questionários, são padronizados. Em pesquisas quantitativas é comum utilizar-se de gráficos e 

tabelas para apresentar os resultados da pesquisa.  

De acordo com Richardson (1999) a pesquisa quantitativa é frequentemente aplicada 

nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre 

variáveis, bem como nos que investigam a relação entre causalidade entre fenômenos, e 

representa a intenção de garantir a precisão dos resultados. Diante disso, justifica-se a escolha 

da pesquisa quantitativa que pretende relacionar os dados referentes à orientação 
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empreendedora, ambiente e desempenho organizacional nas unidades operativas do Senac da 

região sul do país. 

 Com relação à escolha pela descrição deste estudo deve-se ao fato de que, segundo 

Vergara (2000) a pesquisa descritiva pode estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza, sem o compromisso de explicar os fenômenos, porém, pode servir como base para 

tal explicação.  De acordo com este mesmo pensamento, Merrian (1998) comenta que as 

pesquisas descritivas visam descobrir a associação entre variáveis, permitindo em alguns 

casos ter uma visão mais ampla dos problemas.  

Por se tratar de um levantamento de dados por meio de questionário, Hair et al. (2005, 

p. 159), afirma que “um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas criadas para 

coletar dados dos respondentes. É um instrumento cientificamente desenvolvido para medir 

características importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos”. 

  

3.2 Coleta de dados 

 Como formas de coleta de dados, foram utilizadas fontes múltiplas de evidência 

primárias e secundárias. Os dados primários foram coletados por meio de um questionário, 

contendo inicialmente uma carta de apresentação (Apêndice A) para explicar o motivo da 

pesquisa e 41 perguntas fechadas (Apêndice B).  

O questionário foi dividido em cinco blocos, sendo: o primeiro bloco que contém as 

questões de 1 a 6, teve como objetivo identificar caracterização das unidades operativas do 

Senac nos três estados SC, PR e RS. O segundo bloco, questões de 7 a 10 foram para 

caracterizar o perfil dos diretores/gestores. No terceiro bloco identificou-se a percepção do 

ambiente, questões 11 a 26, utilizando uma escala de 5 pontos, questionário adaptado e 

validado, segundo a tipologia de Duncan (1972). Para o quarto bloco verificou-se a escala de 

orientação empreendedora, questões 27 a 35, utilizando uma escala de 7 pontos para medir as 

três dimensões (Inovação, Proatividade e Tomada de Risco), conforme modelo original 

traduzido de Covin e Slevin (1989). E por último, as questões 36 a 40, tiveram como 

propósito, verificar a análise do desempenho organizacional, foram adaptadas as variáveis 

utilizadas por Dess e Robinson (1984) e Venkatraman e Ramanujam (1987). A última 

questão, 41, perguntava se o gestor gostaria de receber o resultado da pesquisa. 



51 

 

Tendo em vista que o autor dessa dissertação é colaborador do Senac (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial) de SC, antes de enviar o questionário para os 

respondentes, foi feito um contato com o diretor regional do Senac desse estado para entrar 

em contato com os diretores regionais do Senac do PR e RS, com objetivo de solicitar a seus 

gestores de unidades operativas a responder o questionário. Após esse contato, foi 

disponibilizada uma relação de e-mail’s contendo o endereço eletrônico de todos os gestores 

de unidade do Senac nos três estados. O questionário foi enviado via meio eletrônico por meio 

de um link, por e-mail, pela ferramenta de formulário do SurveyMonkey®. Hair et al. (2005) 

comenta que questionários de pesquisa podem ser administrados por meio de e-mail direto ou 

por acesso a um site. O período para coleta de dados foi entre 10 de dezembro de 2010 a 31 de 

janeiro de 2011, data limite para devolução do questionário.  

Com relação aos dados secundários, foram usadas evidências através de alguns canais 

de comunicação como a internet, informativos e relatórios sobre a organização Senac. Esses 

dados permitiram fazer uma descrição e caracterização da organização Senac, bem como sua 

criação, estrutura, missão e informações financeiras. Essa visão geral da organização é 

apresentada na seção 4.1. A escolha da organização se deu por dois motivos: primeiro pela 

facilidade do pesquisador em ter acesso às informações, o que contribuiu para acesso direto 

aos gestores. Em segundo lugar, por ser um dos setores prioritários (educação), do ponto de 

vista de investimentos, por parte do governo federal. 

 

3.3 População  

A população considerada nessa pesquisa foi de 72 unidades operativas do Senac na 

região sul do país, composta pelos estados do Rio Grande do Sul - RS, Santa Catarina - SC e 

Paraná - PR. Obteve-se um total de 57 questionários respondidos, porém, foi desconsiderado 

01 por estar incompleto.  

De acordo com Malhotra (2001), “população é o agregado, ou soma, de todos os 

elementos que compartilham algum conjunto de características comuns”. Tomando uma 

população, o pesquisador pode realizar um censo – enumeração completa dos elementos de 

uma população ou uma amostra – subgrupo de uma população, selecionado para a 

participação no estudo.  
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Malhotra (2001) classifica as técnicas de amostragem em não-probabilística, quando o 

pesquisador decide arbitrariamente ou conscientemente os elementos a serem incluídos na 

amostra, e, probabilística quando cada elemento da população tem uma chance conhecida e 

diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. Nessa pesquisa foi analisada 

todas as unidade operativas do Senac na região sul do país. 

 

3.4 Método e técnicas de coleta de dados 

 Por se tratar de uma pesquisa do tipo “survey” e descritivo, foi aplicado um 

questionário para a coleta de dados. A concepção de um questionário bem elaborado, segundo 

Malhotra (2001), ressalta itens como: informação desejada, método de entrevista, conteúdo 

das perguntas individuais, incapacidade ou má vontade do entrevistado, estrutura, fraseado e 

ordem adequada das questões e forma e layout. Malhotra (2001) comenta ainda, que uma vez 

elaborado e reproduzido o questionário, este ainda deverá passar por um pré-teste visando 

eliminar possíveis distorções. 

Foi realizado nesta pesquisa um pré-teste com um grupo de três gestores do Senac de 

SC, com objetivo de verificar as possíveis incoerências e complexidade das questões, bem 

como o entendimento das perguntas. A aplicação do questionário para coleta de dados foi 

dividido em cinco blocos, conforme Apêndice B.  

No primeiro bloco do questionário que tratou de conhecer a caracterização da empresa, 

foram elaboradas perguntas como: nome do município e localização da unidade operativa, 

tempo de existência, número de municípios atendidos pela unidade, modalidades de curso que 

atua e número de colaboradores. No segundo bloco foi composto por questões para 

caracterizar o perfil dos gestores, tais como: gênero, tempo que está na empresa, grau de 

instrução e faixa etária. 

Para o terceiro bloco utilizou-se uma escala de concordância graduada, para verificar a 

percepção do ambiente, segundo a classificação de Duncan (1972). O modelo original da 

escala foi adaptado, composto da análise de duas dimensões: Simples-Complexo e Estático-

Dinâmico.  
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As variáveis do ambiente foram pontuadas nas dimensões frequência e intensidade 

utilizando escala numérica de 1 a 5 pontos. Depois de calculada a soma para cada dimensão, 

foi computada a média de todas as respostas, para classificar a percepção dos gestores em 

relação ao ambiente. Após os resultados obtidos, definiram-se os seguintes critérios: quando o 

valor médio da percepção de frequência foi maior ou igual que 3,76, classificou-se como 

dinâmico, caso fosse inferior, estático; para a intensidade, se maior ou igual que 3,50 

classificou-se como complexo, se inferior simples. Em seguida classificaram-se as variáveis 

ambientais (Tecnologia, Política, Legislação, Econômica, Fornecedores, Concorrentes, 

Sociais e Senac), bem como as empresas, nos quadrantes estático-simples, estático-complexo, 

dinâmico-simples e dinâmico–complexo. 

No quarto bloco foi feito adaptação da escala original de Covin e Slevin (1989) para 

mensurar a orientação empreendedora de cada gestor. Para garantir uma maior fidedignidade 

ao sentido das afirmações contidas na escala, foi utilizada a técnica de tradução reversa 

conforme sugerida por Green e White (1976). A mensuração da orientação empreendedora foi 

de acordo com as três dimensões teóricas: inovação, tomada de risco e proatividade.  A 

dimensão inovação mediu a tendência da firma em direção a inovação. A dimensão tomada de 

risco avaliou a propensão que a empresa tem com relação ao risco. Já a dimensão proatividade 

avaliou a orientação proativa da empresa. Com relação à pontuação das dimensões, foi 

utilizado o critério quanto maior a pontuação, maior foi a orientação empreendedora da 

unidade operativa. 

No último bloco foi considerado quatro indicadores subjetivos, Resultado Financeiro 

(RF), Taxa de Crescimento de Matrículas (TCM), Taxa de Crescimento de Carga Horária 

(TCCH) e Desempenho Geral (DG), e três indicadores, Resultado Financeiro (RF%), Taxa de 

Crescimento de Matrículas (TCM (qtde)) e Taxa de Crescimento de Carga Horária (TCCH 

(qtde)),  para medir o desempenho organizacional. Primeiramente, os indicadores foram 

mensurados subjetivamente e objetivamente por meio da percepção no questionário para o 

Senac de SC, o que permitiu identificar uma correlação, que possibilitou medir de forma 

subjetiva, para o Senac do PR e RS. Cada alternativa do questionário apresentou uma escala 

indicador abordado pela questão, a saber:  muito menor que o dos concorrentes, entre média e 

menor que dos meus concorrentes, na média dos meus concorrentes, entre média e maior que 

os meus concorrentes e muito maior que o dos concorrentes. 
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3.5 Análise dos dados 

 A etapa de análise dos dados consiste no processo de dar sentido ao que foi coletado. 

Para Merriam (1998) a análise de dados é um processo complexo, que envolve tarefas de 

dedução e interpretação dos dados, à procura de significados e entendimentos que constituem 

os achados do estudo. 

Na presente pesquisa, as variáveis foram analisadas de acordo com os objetivos do 

trabalho. Na verificação e caracterização da percepção do ambiente organizacional, 

mensuração da orientação empreendedora, bem como do desempenho organizacional, quando 

envolveu somente uma variável, utilizou o método estatístico descritivo, por meio da 

distribuição das frequências. Para fazer os cálculos das frequências e construção dos gráficos, 

foi utilizado o “software” Excel®. Nos casos em que a análise envolveu mais de uma 

variável, com objetivo de relacionamento entre elas, utilizou o “software” Statistica 6.0®. A 

opção pelo “software” Statistica 6.0® é devido à rapidez e segurança que o “software” 

apresenta nos cálculos, bem como permite exportar os resultados em forma de tabelas.  

As análises estatísticas realizadas compreenderam métodos univariados e 

multivariados. Para os métodos univariados, utilizaram-se a análise de Correlação Linear de 

Pearson e a Regressão Linear Simples.  Na Regressão Linear Simples realizou a comparação 

simultânea das médias, isto é, quando houve significância não foi realizada as comparações 

pareadas, analisando-se esta condição apenas pela confrontação dos intervalos de confiança 

nas figuras geradas. Com relação aos métodos multivariados foram empregadas a análise de 

regressão múltipla e a análise de fatores comuns e específicos (Análise Fatorial). Os métodos 

de análises de dados multivariados apresentam comprovação de sua eficácia em estudo de 

grandes massas complexas de informações (ESCOFIER; PAGÈS, 1992).  

Por meio da Análise Fatorial avaliaram-se as relações entre as variáveis usando a 

extração dos fatores pelo método dos componentes principais e retendo para interpretação 

aqueles que derivaram de autovalores maiores do que 1, isto é adotando o critério de Kaiser 

quando se usam matrizes de correlações. Foi usada como critério para definir o valor mínimo 

da carga fatorial 0,60, pois segundo o critério de Virgillito et. al. (2010), sugere o valor 

mínimo para definir a carga fatorial é 0,60 de correlação entre as variáveis. 

Para facilitar as interpretações foi efetuada a rotação varimax, que sendo rígida 

mantém a independência dos fatores, e para a análise das unidades operativas geraram-se os 
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escores fatoriais, ou seja, usaram-se as combinações lineares das variáveis originais para 

atribuir às unidade operativas esses novos valores síntese ou escores. Segundo Hair et al. 

(2005), entende-se por rotação varimax, a mudança de coordenadas utilizados na análise de 

componentes principais e análise de fatores que maximiza a soma das variações das cargas ao 

quadrado, isto é, ele procura uma base que economicamente mais representa cada indivíduo, 

de modo que cada indivíduo pode ser bem descrito por uma combinação linear de apenas 

algumas funções básicas.  

Para medir a orientação empreendedora foi realizado uma Análise Fatorial para 

identificar a unidimencionalidade das três dimensões (Inovação, Proatividade e Tomada de 

Risco). Após esse procedimento, as unidades operativas tiveram seus escores fatoriais 

calculado, o que serviu de base para medir a orientação empreendedora. A partir disso, a 

orientação empreendedora foi classificada em Baixa OE, Moderada OE e Forte OE. Essa 

classificação definiu que 25% das unidades operativas seriam de Baixa OE, 50% Moderada 

OE e 25% Forte OE. O mesmo critério foi usado para medir o desempenho organizacional, 

porém, a classificação ficou em Baixo DO, Médio DO e Alto DO. Os escores fatoriais 

derivados dos construtos orientação empreendedora, ambiente e desempenho, serviram para 

avaliar as correlações entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Change_of_coordinates&usg=ALkJrhjCHPpylFhkF0bQ2jjvR2Y0bBSJHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis&usg=ALkJrhhP4Spvj1SlDf-BPZt4tsyknuXIvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis&usg=ALkJrhhP4Spvj1SlDf-BPZt4tsyknuXIvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis&usg=ALkJrhgRm86d72MwICbTuRh0RzgjEsFJuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Variance&usg=ALkJrhgcc--0tOBzVOHZgcepVOkoacA9lQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DVarimax%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1362%26bih%3D562%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_combination&usg=ALkJrhgHYRq3QFAMb959v6vLspyVM6j8yA
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo é apresentada a análise e resultados dos dados da pesquisa, a partir da 

coleta realizada durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Primeiramente é 

descrito informações sobre a organização em estudo. Na sequência são descritas as 

características das unidades operativas e dos gestores e, por fim, análises da percepção do 

ambiente, orientação empreendedora, desempenho e ambiente. 

 

4.1 Senac - organização em estudo 

O presente estudo foi desenvolvido em 57 unidades operativas do Senac (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial) localizadas nos estados de Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Sul. O objetivo deste item é apresentar as características e informações sobre o 

Senac, organização objeto de estudo, bem como apresentar aos leitores que o Senac servirá de 

apoio para estudos futuros.  

O Senac foi criado em 10 de janeiro de 1946 pela Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), por meio do decreto-lei 8.621 e é considerada uma organização de direito 

privado sem fins lucrativos. Após sua criação, começou-se a desenvolver no país, em larga 

escala, educação profissional destinada à formação e preparação de trabalhadores para o 

comércio, tendo como principal ação a aprendizagem. Entre as inovações promovidas na 

educação profissional, se destacam as empresas pedagógicas (hotéis-escola e os restaurantes-

escola), unidades móveis e ensino a distância. (SENAC, 2010) 

O Senac tem como missão educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, 

serviços e turismo. Com isso, vem promovendo, há mais de 63 anos, o crescimento 

profissional e pessoal de milhões de brasileiros, por meio de uma vasta programação de 

cursos e atividades em 15 áreas de atuação em três tipos de ensino. Esta presente em todos os 

estados da federação e no Distrito Federal, em mais de 2.500 municípios, com cerca de 500 

unidades operativas espalhadas em todo o Brasil, além de 67 carretas-escola e de uma balsa-

escola,com ambientes educacionais totalmente equipados para atender as demandas do 

mercado. Oferece uma vasta programação em atividades de educação realizadas por meio de 

três tipos de ensino: presencial, a distância e semipresencial. (SENAC, 2010) 

http://www.cnc.com.br/
http://www.cnc.com.br/
http://www.senac.br/institucional/decreto8621.pdf
http://www.senac.br/inclu-social/prg-aprendiz.html
http://www.senac.br/cursos/ambiente-edu.html#emp-pedag
http://www.senac.br/cursos/hoteis-escola.html
http://www.senac.br/cursos/rest-escola.html
http://www.senac.br/cursos/rest-escola.html
http://www.senac.br/cursos/areas-atua.html
http://www.senac.br/cursos/tiposensino.html
http://www.senac.br/institucional/brasil.html
http://www.senac.br/institucional/brasil.html
http://www.senac.br/inclu-social/s-movel.html
http://www.senac.br/inclu-social/s-movel.html
http://www.senac.br/cursos/ambiente-edu.html
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No estado de Santa Catarina sua estrutura é formada por uma rede composta por 07 

Faculdades de Tecnologia, 11 Centros de Educação Profissional, 02 Centros Especializados, 

03 Postos Avançados, 04 Carretas, além da Administração Regional. Possui 

aproximadamente 22 mil m² de área construída e um corpo funcional com mais de 1500 

colaboradores. Nos municípios e localidades onde não há uma Unidade, é possível oferecer 

cursos às comunidades com a utilização da carreta móvel para atender a demanda de alunos 

nos cursos. (SENAC, 2011) 

No Paraná, o Senac chegou em julho de 1947 e conta com 17 Centros de Educação 

Profissional (CEPs), 12 Núcleos de Educação Profissional (NEPs) e sete pontos de 

atendimento em diversos municípios, oferecendo cursos, palestras e outras atividades nas 

áreas de Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Conservação e Zeladoria, Design, Gestão, 

Hospitalidade, Idiomas, Informática, Maturidade, Meio Ambiente, Moda, Saúde e Turismo. 

Também oferece cursos a distância, inclusive pós-graduação, focando gestão educacional, 

educação ambiental e educação a distância. Além disso, oferece atendimento corporativo 

personalizado para empresas do setor. (SENAC, 2009) 

No Rio Grande do Sul, a organização foi instalada em 13 de setembro do mesmo ano 

de sua criação e conta com 4 faculdades – Faculdade de Tecnologia e Faculdade (em Porto 

Alegre), Faculdade de Tecnologia Pelotas e Faculdade de Tecnologia Passo Fundo, além de 

36 escolas de educação profissional distribuídas pelo Estado e 21 balcões Sesc/Senac. O 

estado do Rio Grande do Sul disponibiliza educação em todos os níveis – do Menor Aprendiz 

à Pós-Graduação. (SENAC, 2008) 

 

4.2 Características das unidades operativas 

A partir da aplicação do questionário utilizado como instrumento de coleta de dados 

na área de estudo, pode-se observar conforme Tabela 1, um retorno de 20 questionários com 

um percentual de 100% do total da amostra no estado de Santa Catarina, 17 questionários com 

um percentual de 100% no estado do Paraná e 20 questionários com um percentual de 57,14% 

no estado do Rio Grande do Sul, totalizando 72 unidades operativas pesquisadas, obtendo 

79,17% do total da amostra. Tendo em vista que o estado do Rio Grande do Sul obteve-se 

57,14% dos questionários respondidos, cabe ressaltar que todas as análises posteriores serão 
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realizadas com base neste percentual, o que não traduz o entendimento da realidade 

organizacional desse estado, tornando-se limitado devido a esse fator.   

Tabela 1 - Número de questionários aplicados X respondidos 

Estado 

Nº 

questionários 

aplicados 

Nº de 

questionários 

respondidos 

% 

SC 20 20 100 

PR 17 17 100 

RS 35 20 57,14 

Total 72 57 79,17 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Com relação ao tempo de existência das unidades operativas (Tabela 2), percebe-se 

que na média, as unidades do estado do Paraná apresentaram maior tempo de existência 28 

anos e que, há maior frequência de unidades entre 1 e 10 anos 24,56%, 11 e 20 anos e 31 e 40 

anos, ambos com 22,81%, seguido de unidades com menor idade, de 21 e 30 anos 19,30% e 

de 41 e 50 anos 7,02%. Cabe ressaltar que a maioria das unidades operativas já estão 

consolidadas, caracterizadas por empresas mais maduras no mercado.  

Tabela 2 - Tempo de existência em anos das unidades operativas 

Tempo de 

existência 
1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 mais de 61 Média 

% SC 10,00 25,00 15,00 35,00 10,00 0,00 0,00 25,10 

% PR 5,88 23,53 35,29 29,41 0,00 0,00 5,88 28,00 

% RS 50,00 20,00 10,00 5,00 10,00 5,00 0,00 17,65 

% Total 24,56 22,81 19,30 22,81 7,02 1,75 1,75 23,35 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

No que se refere ao número de municípios atendidos pelas unidades operativas, a 

Tabela 3 mostra que o estado do Paraná apresentou maior média geral 23%, seguido pelos 

estados do Rio Grande do Sul com 19% e Santa Catarina com 16,30%. Nota-se que no 

somatório do percentual total, há maior frequência entre 1 e 20 e 21 e 40 número de 

municípios atendidos pelas unidades operativas com 63,16% e 28,07%, respectivamente.  
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Tabela 3 - Número de municípios atendidos pelas unidades operativas 

Nº Municípios 1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 mais de 81 Média  

% SC 80,00 15,00 5,00 0,00 0,00 16,30 

% PR 35,29 58,82 5,88 0,00 0,00 23,00 

% RS 70,00 15,00 10,00 0,00 5,00 19,00 

% Total 63,16 28,07 7,02 0,00 1,75 19,25 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Já em relação às modalidades de cursos que as unidades operativas atuam (Tabela 4), 

do percentual total, 92,98% são representadas por cursos de Formação Inicial e Continuada 

(FIC), seguida por cursos Técnicos com 78,95%, cursos de Pós-Graduação com 33,33% e por 

último os cursos de Graduação com 15,79%. É importante mencionar que as unidades 

operativas de Santa Catarina apresentaram uma forte atuação com cursos de Graduação e Pós-

Graduação com 35% e 75%, respectivamente, quando comparadas com outros estados. 

Percebe-se também que o estado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou menor atuação na 

modalidade de oferta em cursos técnicos 45% que os outros estados, lembrando que esse 

estado tem a limitação de resposta dos questionários, conforme descrito anteriormente. Vale 

ressaltar que Santa Catarina apresentou maior percentual de atuação nas diversas modalidades 

de ofertas de cursos que os estados do Paraná e Rio Grande do Sul.  

Tabela 4 - Modalidades de cursos que as unidades operativas atuam 

Estado  FIC Técnico Graduação Pós-Graduação 

% SC 100 95 35 75 

% PR 82,35 100 5,88 11,76 

% RS 95 45 5 10 

% Total 92,98 78,95 15,79 33,33 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Quanto aos dados do número de funcionários usou-se a classificação do Sebrae 

(2010). Tal classificação considera para a área de comércio e serviços, até 09 funcionários 

como microempresa e até 49 funcionários como pequena empresa. Dessa forma, pode-se 

constatar que a maioria das unidades operativas que participaram da pesquisa é composta de 

10 a 49 funcionários 54,39%, e entre 50 e 99 funcionários foi de 31,58%, ou seja, 

consideradas pequena e média empresa, conforme mostra o Gráfico 1. É importante comentar 

que nenhuma das unidades operativas apresentou número abaixo de 10 de funcionários. 
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Gráfico 1 - Número de Funcionários das unidades operativas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 A Tabela 5 apresenta a caracterização da média de funcionários das 57 unidades 

operativas dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O número médio geral 

de funcionários foi de 66,98 com um desvio padrão de 83,90. O estado do Paraná apresentou a 

maior média e desvio padrão com 83,65 e 136,15, respectivamente, enquanto que Rio Grande 

do Sul obteve menor média com 45,05 e um desvio padrão de 52,82.  

Tabela 5- Média de funcionários das unidades operativas 

Estado Nº Média dp 

SC 20 74,75 39,07 

PR 17 83,65 136,15 

RS 20 45,05 52,82 

Total 57 66,98 83,90 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

4.3 Caracterização dos gestores 

Para caracterizar os respondentes e conhecer o perfil dos gestores das unidades 

operativas do Senac dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são 

apresentados os seguintes dados: gênero, tempo de permanência na empresa, escolaridade e 

faixa etária. 
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Com relação ao gênero dos respondentes, 59,65% dos gestores das unidades operativas 

do Senac dos três estados que participaram da pesquisa são do gênero masculino, enquanto 

40,35% são do feminino, conforme demonstrado no Gráfico 2. Percebe-se que as unidades 

operativas são, em sua maioria, administradas por gestores do gênero masculino. 

Gráfico 2 - Gênero dos gestores das unidades operativas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Quanto ao tempo de permanência na empresa, os gestores trabalham em média 11,07 

anos e que há maior frequência de permanência entre 6 e 10 anos com 36,84%. É importante 

destacar que o estado do Rio Grande do Sul apresentou um resultado bem abaixo dos outros 

estados com média de 5,25 anos.  

Tabela 6 -Tempo de empresa (anos) dos gestores das unidades operativas 

Tempo de empresa 1 a 5 6 a 10 11 a 15 mais de 15 Média  

% SC 0,00 40,00 30,00 30,00 14,60 

% PR 17,65 17,65 23,53 41,18 13,76 

% RS 50,00 50,00 0,00 0,00 5,25 

% Total 22,81 36,84 17,54 22,81 11,07 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Em relação à variável escolaridade, do total dos questionários respondidos, 92,98% 

possuem pós-graduação. Todavia, os restantes das respostas possuem graduação incompleta e 

graduação completa, somando no total 7,02%. Esse percentual, mesmo sendo considerado 

pequeno não deve ser desprezado, uma vez que pode influenciar nos resultados de 
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desempenho e ou orientação empreendedora da empresa. A Tabela 7 apresenta o resultado do 

grau de instrução dos gestores.  

Tabela 7 - Grau de instrução dos gestores das unidades operativas 

Escolaridade 2º Grau Inc. 2º Grau Comp. Graduação Inc. Graduação Comp. Pós-Grad. 

% SC 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

% PR 0,00 0,00 5,88 17,65 76,47 

% RS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

% Total 0,00 0,00 1,76 5,26 92,98 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Para concluir as características dos gestores das unidades operativas do Senac de Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, foi verificada a variável faixa etária, conforme dados 

apresentados na Tabela 8. Os resultados obtidos demonstraram que existe uma concentração 

maior dos gestores entre  40 a 49 anos 42,11%, 31,58% estão na faixa de 30 a 39 anos, 

15,79% estão na faixa de 50 a 59 anos, 8,77% tem abaixo de 30 anos e apenas 1,75% tem 

mais de 60 anos. 

Tabela 8 - Faixa etária dos gestores das unidades operativas 

Faixa Etária abaixo de 30 30 a 39 40 a 49 50 a 59 mais de 60 

% SC 5,00 30,00 50,00 15,00 0,00 

% PR 5,88 23,53 47,06 23,53 0,00 

% RS 15,00 40,00 30,00 10,00 5,00 

% Total 8,77 31,58 42,11 15,79 1,75 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Conforme dados apresentados anteriormente, em resumo é possível identificar que, as 

unidades do Senac nos três estados, são em sua maioria 59,65% administradas por gestores do 

gênero masculino, que trabalham em média 11,07 anos na empresa, possuindo pós-graduação 

e faixa etária entre 40 e 49 anos. Conclui-se também que as unidades operativas em sua 

maioria são pequenas empresas que possuem em média 23,35 anos de existência no mercado 

de educação. Conforme já explicado anteriormente, é importante ressaltar que esses dados não 

traduzem a realidade das unidades operativas, em função do número de respostas obtidas do 

estado do Rio Grande do Sul. 
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4.4 Percepção do ambiente dos gestores das unidades operativas 

 Neste item estão apresentadas as características dos gestores, obtidas a partir da 

percepção do ambiente das unidades operativas, com relação às variáveis do ambiente: 

Tecnologia, Política, Legislação, Econômica, Fornecedores, Concorrentes, Sociais e do 

Senac. Será, também, realizada uma análise geral dessas variáveis relacionando-as com a 

percepção que os gestores tiveram do ambiente. 

O Gráfico 3 representa o modelo de Duncan (1972), que classifica o ambiente em duas 

dimensões: a dimensão Simples-Complexo e Estático-Dinâmico. A partir dos dados coletados 

junto aos gestores das unidades operativas, foi possível classificar cada variável ambiental, de 

acordo com a percepção dos gestores. 

Gráfico 3 - Percepção dos gestores das unidades operativas em relação às variáveis do 

ambiente 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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 Observa-se no Gráfico 3 que a percepção dos gestores das unidades operativas em 

relação às variáveis ambientais (Tecnológicas, Concorrentes, Econômicas, Políticas, Sociais, 

Fornecedores, Legislação e Senac), as variáveis Tecnológicas e Concorrentes estão dentro do 

quadrante Dinâmico-Complexo, ou seja, conforme Duncan (1972) significa um elevado grau 

de percepção de incerteza, caracterizado por um ambiente com um grande número de fatores 

diferentes e em contínua transformação. Esses dados evidenciam quanto os gestores das 

unidades operativas do Senac estão preocupados com essas duas variáveis ambientais 

(Tecnológicas e Concorrentes). 

O resultado desse estudo foi o mesmo encontrado na pesquisa de Teixeira (2007) 

aplicada no setor de hotelaria de Florianópolis-SC e Malgueiro (2011) com empresas 

instaladas em incubadoras de SC, destacando as variáveis Tecnologia e Concorrentes em um 

ambiente Dinâmico-Complexo. Outro resultado similar a esse estudo, foi demonstrado na 

pesquisa de Gulini (2005), aplicada no setor de provedores de “internet” em Santa Catarina 

comprovando as variáveis Tecnologia, Concorrente e Economia.  Seguindo a mesma linha de 

pesquisa de Teixeira (2007), Andretti (2008) realizou estudo no setor hoteleiro de Macaé-RJ e 

também foram destacadas as variáveis Tecnologia e Concorrentes, bem como a variável 

Economia e Fornecedores. Diante dos resultados dessas pesquisas citadas anteriormente e do 

encontrado neste estudo, estes fatos parecem justificar a importância das variáveis Tecnologia 

e Concorrentes nos setores de provedores de “internet”, hotelaria e educação. 

Com relação às variáveis Legislação e Fornecedores, estas estão dentro do quadrante 

Estático-Simples, isso significa que o ambiente é percebido por fatores e componentes que 

permanecem basicamente os mesmos e não mudam, caracterizando como reduzida percepção 

das incertezas. A variável Legislação também é classificada no ambiente Estático-Simples no 

estudo de Teixeira (2007), Andretti (2008) e Malgueiro (2011). Já na pesquisa de Gulini 

(2005) essa variável também foi classificada no ambiente Estático-Simples, porém, como 

ficou dentro da interseção, ou seja, muito próxima do centro de interação entre os quadrantes, 

também possui características dos outros quadrantes. 

Já às variáveis Políticas, Econômicas, Senac e Sociais, demonstram possuir 

características dos outros quadrantes por estarem dentro e/ou próximas do ponto de 

interseção, que segundo proposto por Duncan (1972) não podem ser definidas como 

predominantes a um dos quadrantes. É importante ressaltar que as variáveis Políticas e Sociais 
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também apresentaram características dos outros quadrantes no estudo de Gulini (2005), 

Teixeira (2007) e Andretti (2008). 

 Tendo em vista que um dos objetivos específicos desta pesquisa é verificar a 

percepção geral do ambiente organizacional dos gestores das unidades operativas do Senac 

nos três estados (SC, PR e RS), no período de 2007 a 2009, a Tabela 9 e o Gráfico 4 

apresentam os dados consolidados de acordo com o modelo de Duncan (1972). 

Tabela 9 - Percepção geral do ambiente dos gestores das unidades operativas 

Classificação do 

Ambiente  SC PR RS Total % 

Estático-Simples 8 5 9 39,29% 

Estático-Complexo 5 1 2 14,29% 

Dinâmico-Simples 0 2 1 5,35% 

Dinâmico-Complexo 7 9 7 41,07% 

Total 20 17 19 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Gráfico 4 - Modelo complexidade e estabilidade: classificação do ambiente das unidades 

operativas

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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No Gráfico 4 é apresentada todas as unidade operativas com relação à classificação do 

ambiente, sendo SC representada pelas UO 1 à UO 20, PR UO 21 à UO 37 e RS UO 38 à UO 

56.  

Verifica-se na análise dos dados da Tabela 9 que há uma predominância da percepção 

dos gestores das unidades operativas para variáveis do ambiente Dinâmico-Complexo com 

41,07% e Estático-Simples com 39,29%, confirmando os resultados obtidos no Gráfico 4, que 

permitiu analisar a percepção das unidades operativas com relação ao ambiente, distribuídas 

dentro dos quatro quadrantes conforme modelo de Duncan (1972). Isso significa que alguns 

gestores percebem seu ambiente com reduzido e outros com elevado grau de incerteza, pois os 

fatores e componentes são semelhantes entre si (Estático-Simples) e estão em contínuo 

processo de transformação (Dinâmico-Complexo).  

Com relação ao ambiente Estático-Complexo, 14,29% dos gestores percebem o 

ambiente com moderada percepção da incerteza, ou seja, um grande número de fatores e 

componentes nos ambientes diferentes entre si e permanecem basicamente os mesmos. 

Quanto à percepção do ambiente como Dinâmico-Simples, houve 5,35% de ocorrência, 

significando uma percepção moderadamente elevada de incerteza dos gestores, cujo ambiente 

tem-se um grande número de fatores e componentes similares entre si e sofrem 

transformações permanentemente.  

Esses dados indicam que existe uma variação na percepção do ambiente pelos gestores 

das unidades operativas do Senac nos três estados, predominando o Dinâmico-Complexo e 

Estático-Simples, cabendo salientar que o tamanho da amostra do estado do Rio Grande do 

Sul é de 57,14%. Portanto, é possível apresentar os seguintes resultados quanto a percepção 

geral dos gestores das unidades operativas: 

Resultado 1 – Os gestores percebem o ambiente de educação como Dinâmico-Complexo para 

as questões Tecnológicas e Concorrentes. 

Resultado 2 – Os gestores percebem o ambiente de educação como Estático-Simples para as 

questões Legislação e Fornecedores. 

Resultado 3 – Os gestores não percebem o ambiente de educação como Dinâmico-Simples e 

Estático-Complexo para nenhuma das questões ambientais. 
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4.5 Análise da orientação empreendedora 

Considerando-se que a escala utilizada para medir a orientação empreendedora foi 

composta de três dimensões (Inovação, Proatividade e Tomada de Risco) e que para cada 

dimensão teve três questões a serem respondidas, totalizando nove questões, foi realizada uma 

Análise Fatorial Exploratória para averiguar sua dimensionalidade. Conforme demonstrado na 

Tabela 10, é possível observar que não foi necessário a retirada de nenhuma das dimensões, 

pois as medidas de todas as cargas fatoriais foram maiores que 0,60, e os itens agrupados 

explicam 52,58% da variância total. Segundo o critério de Virgillito et. al. (2010) o valor 

mínimo para definir a carga fatorial é 0,60 de correlação entre as variáveis.  

Tabela 10 - Análise Fatorial do construto orientação empreendedora 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Esse resultado confirma a pesquisa de Fernandes e Santos (2008), realizada a partir de 

uma amostra de 157 empresas pertencentes aos três estados da região sul do país, de diversos 

tamanhos e setores de atuação: 52 empresas revendedoras de aço para outras empresas, 30 do 

setor agroindustrial e as demais 75 fabricantes de diversos produtos de aço, como elevadores, 

implementos e máquinas agrícolas, navios, material para sinalização rodoviária, peças para 

outras indústrias e estruturas metálicas para a indústria de construção civil. Cabe ressaltar que 

na pesquisa de Fernandes e Santos (2008) a escala de orientação empreendedora usada foi de 

Naman e Slevin (1993). Portanto, nesse estudo, a orientação empreendedora será considerada 

como um construto unidimensional, ou seja, todas as dimensões colaboram de forma 

semelhante para sua existência. A escolha de considerar o construto unidimensional é 
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sustentada pela pesquisa de uma meta-análise feita por Rauch et al. (2009), cujo autor afirma 

que as três dimensões (Inovação, Proatividade e Tomada de risco) apresentam igual 

importância para explicar o DO. 

 Após constatar a unidimensionalidade do construto da orientação empreendedora, as 

unidades operativas tiveram seus escores fatoriais calculados para servir como base de medida 

da orientação empreendedora, com o objetivo de efetuar uma análise de correlação com o 

desempenho. A Tabela 11 mostra os valores dos escores fatoriais de todas as unidades 

operativas dos estados de SC, PR e RS.  

Tabela 11 - Escore Fatorial das unidades operativas como medida de OE 

 

Factor Scores (Dados Senac SC/PR/RS) 

Rotation: Unrotated 

Extraction: Principal components 

SC PR RS 

UO Fator 1 UO Fator 1 UO Fator 1 

UO 1 0,38298 UO 21 0,68067 UO38 0,46005 

UO 2 0,24133 UO 22 0,87982 UO39 0,36519 

UO 3 -0,43085 UO 23 1,59665 UO40 0,62922 

UO 4 -1,54290 UO 24 0,88449 UO41 -0,43061 

UO 5 -0,39715 UO 25 3,66862 UO42 0,50435 

UO 6 -0,10871 UO 26 -0,34644 UO43 -0,32606 

UO 7 -1,06817 UO 27 0,34540 UO44 -1,33708 

UO 8 -0,11353 UO 28 -0,82756 UO45 -0,86901 

UO 9 0,65906 UO 29 2,51519 UO46 -0,90567 

UO 10 -0,54202 UO 30 -1,36261 UO47 -0,98464 

UO 11 1,26922 UO 31 -0,41638 UO48 0,05271 

UO 12 -1,92167 UO 32 -0,52160 UO49 -0,06912 

UO 13 -0,18768 UO 33 1,42631 UO50 1,91457 

UO 14 -0,56403 UO 34 0,34705 UO51 0,42610 

UO 15 -0,18375 UO 35 -0,12691 UO52 -0,21686 

UO 16 -0,72003 UO 36 -0,69461 UO53 -1,22290 

UO 17 -0,88968 UO 37 -0,67413 UO54 0,23395 

UO 18 -0,89196 

 

 

UO55 0,11952 

UO 19 0,36753 UO56 0,61138 

UO 20 0,31296   

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

A partir da análise dos dados da Tabela 11, pode-se fazer o cálculo da média, bem 

como o valor mínimo e máximo e o quartil inferior e exterior do escore fatorial das unidades 

operativas com relação à orientação empreendedora.  Para classificar a medida da orientação 

empreendedora (Baixa OE, Moderada OE e Forte OE) utilizou-se com critério os valores da 
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análise descritiva da Tabela 12. As unidades operativas que obtiveram Baixa OE foi usado o 

escore fatorial com valor entre maior ou igual a -1,92 e menor ou igual a -0,68, para 

Moderada OE o valor entre maior do que -0,68 e menor do que 0,44 e para Forte OE o valor 

entre maior ou igual a 0,44 e 3,67.    

Tabela 12 - Análise descritiva do escore fatorial para orientação empreendedora 

Variável 

Descriptive Statistics (Spreadsheet16) 

N Média Mínimo Máximo Quartil inferior Quartil exterior 

Escore Fatorial 56 0,00 -1,92 3,67 -0,68 0,44 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 Com os dados das medidas da orientação empreendedora pode-se observar no Gráfico 

5 que do total das unidades operativas, 28 unidades apresentaram uma Moderada OE, 14 

Baixa OE e 14 Forte OE. Do total das unidades que apresentaram Forte OE, SC foi o estado 

que mais obteve unidades, com 6, seguido do estado do RS com 5 e PR com 3. O estado do 

RS apresentou o maior número de unidades com Baixa OE, com 5, seguido do PR com 3 e SC 

com 2. É possível observar também, que o estado de SC apresentou um maior número de 

unidades com Moderada OE, com 12, ou seja, 42,86% do total da amostra. 

Gráfico 5 - Medidas da orientação empreendedora total e por estado 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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4.6 Análise do desempenho organizacional 

Os resultados da análise dos indicadores de desempenho das quatro medidas 

subjetivas: Resultado Financeiro (RF), Taxa de Crescimento de Matrículas (TCM), Taxa de 

Crescimento de Carga Horária (TCCH) e Desempenho Geral (DG), indicaram correlação com 

a medida objetiva Resultado Financeiro (RF %), no entanto, não tiveram correlação com as 

medidas Taxa de Crescimento de Matrículas (TCM (qtde)) e Taxa de Crescimento de Carga 

Horária (TCCH (qtde)) para o estado de Santa Catarina, conforme demonstrado na Tabela 13. 

Em função desse resultado, é possível utilizar medidas subjetivas de desempenho para os 

outros dois estados (PR e RS).  

Tabela 13 - Correlação das medidas (objetivas e subjetivas) de desempenho 

do Senac SC 

Variáveis 

Correlations (Dados Senac SC)                                         

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=20 (Casewise deletion of missing data) 

RF TCM TCCH DG RF 

(%) 

TCM 

(qtde) 

TCM ,5466 
     

  p=,013 
     

TCCH ,3483 ,7018 
    

  p=,132 p=,001 
    

DG ,8160 ,7164 ,5300 
   

  p=,000 p=,000 p=,016 
   

RF (%) ,5383 ,5721 ,3474 ,5717 
  

  p=,014 p=,008 p=,133 p=,008 
  

TCM (qtde) -,3273 ,1166 ,0207 -,3291 ,1362 
 

  p=,159 p=,624 p=,931 p=,157 p=,567 
 

TCCH (qtde) -,2699 ,1904 ,1601 -,2326 ,2309 ,9513 

  p=,250 p=,421 p=,500 p=,324 p=,327 p=,000 
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 Esse resultado corrobora com a pesquisa de Perin e Sampaio (1999), os quais esses 

autores confirmaram empiricamente a correlação entre as medidas subjetivas e objetivas de 

três indicadores de desempenho (Retorno sobre Ativos, Taxa de Crescimento de Vendas e 

Lucratividade) entre as maiores empresas dos diversos setores de atividade econômica do Rio 

Grande do Sul.  

  Diante desse resultado, foi realizada uma Análise Fatorial para averiguar a 

dimensionalidade do desempenho, conforme demonstrado na Tabela 14, igualmente o que foi 

feito para a orientação empreendedora anteriormente, com objetivo de criar uma medida para 
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posteriormente correlacionar esses dois construtos (OE e DO). Cabe ressaltar que a Análise 

Fatorial do desempenho foi considerada a resposta de todos os gestores das unidades 

operativas dos três estados da região sul do país.  

 

Tabela 14 - Análise Fatorial do desempenho 

Variável 

Factor Loadings (Unrotated) (Dados Senac SC/PR/RS) 

Extraction: Principal components 

(Marked loadings are >,600000) 

Fator 1 

Desempenho Financeiro -0,878718 

Desempenho de Matrículas -0,896436 

Desempenho de Carga Horária -0,819107 

Desempenho Geral -0,868310 

Expl.Var 3,000640 

Prp.Total 0,750160 
    Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

 É possível observar no resultado da Análise Fatorial das quatro medidas subjetivas, 

que o desempenho apresenta ser um fator unidimensional e que os itens agrupados no 

primeiro Fator explicam 75,02% da variância total. Portanto, como o desempenho foi 

caracterizado por um fator unidimensional, se registrou o Escore Fatorial para as unidades 

operativas conforme apresentado na Tabela 15. 

Com base no resultado dos dados da Tabela 15, relativo ao Escore Fatorial de cada 

unidade operativa, se fez o cálculo da média, valor mínimo e máximo e o quartil inferior e 

exterior do escore fatorial, com relação ao desempenho. A medida para o desempenho foi 

classificada em (Baixo DO, Médio DO e Alto DO) utilizando com critério os valores da 

análise descritiva representada na Tabela 16. 
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Tabela 15 - Escore Fatorial das unidades operativas como medida de 

desempenho 

 

Factor Scores (Dados Senac SC/PR/RS) 

Rotation: Unrotated 

Extraction: Principal components 

SC PR RS 

UO Fator 1 UO Fator 1 UO Fator 1 

UO 1 3,27541 UO 21 0,69842 UO38 -1,05654 

UO 2 0,17866 UO 22 0,80500 UO39 -0,43020 

UO 3 0,46601 UO 23 -0,15323 UO40 -1,03906 

UO 4 -0,76209 UO 24 -0,75171 UO41 -0,38565 

UO 5 0,17866 UO 25 3,27541 UO42 1,04780 

UO 6 -0,50261 UO 26 -0,14285 UO43 -1,05654 

UO 7 0,45563 UO 27 0,17866 UO44 -1,03906 

UO 8 1,06449 UO 28 0,25108 UO45 -1,66540 

UO 9 0,45563 UO 29 2,04021 UO46 0,17866 

UO 10 -0,48185 UO 30 -1,37805 UO47 -0,41981 

UO 11 0,80500 UO 31 -1,66540 UO48 -0,43020 

UO 12 -0,10868 UO 32 0,49387 UO49 -0,43020 

UO 13 -0,15323 UO 33 0,17866 UO50 0,80500 

UO 14 1,09235 UO 34 0,13411 UO51 -1,34388 

UO 15 -0,43020 UO 35 0,20653 UO52 -0,43020 

UO 16 -1,66540 UO 36 -0,70716 UO53 -0,43020 

UO 17 -0,15323 UO 37 0,48349 UO54 -0,43020 

UO 18 -0,43020 

    

UO55 1,09235 

UO 19 0,13411 UO56 -0,43020 

UO 20 0,52804    
Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Para definir a classificação das medidas do desempenho foram calculados os quartis 

inferior e superior usando o seguinte critério: Baixa DO o escore fatorial da unidade operativa 

tinha que ter valor de intervalo entre maior ou igual a -1,67 e menor ou igual a -0,46, para 

Médio DO o valor entre maior do que -0,46 e menor do que 0,47 e para Alto DO o valor entre 

maior ou igual a 0,47 e 3,28. 

Tabela 16 - Análise descritiva do escore fatorial para o desempenho 

Variável 

Descriptive Statistics (Spreadsheet16) 

N Média Mínimo Máximo Quartil inferior Quartil exterior 

Escore Fatorial 56 0,000000 -1,66540 3,275407 -0,456023 0,474748 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Em relação aos dados das medidas do desempenho, o Gráfico 6 demonstra que do total 

14 unidades operativas apresentaram Baixo DO, 28 unidades Médio DO e 14 unidades Alto 

DO. O estado do RS apresentou um número maior de unidades que tiveram um Alto DO, com 
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6, seguido dos estados de SC e PR ambas com 4 unidades. O estado do PR apresentou o maior 

número de unidades com Baixo DO, com 6, seguido de SC com 5 e RS com 3. É possível 

observar também, que o estado de SC apresentou 11 unidades com Médio DO, esse resultado 

foi maior que os estados de PR e RS, que obtiveram 7 e 10, respectivamente. 

Gráfico 6 - Medidas do desempenho total e por estado 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

A partir dos resultados dos Escores Fatoriais da orientação empreendedora e 

desempenho organizacional das unidades operativas do estado de SC, PR e RS, como medida 

de síntese desses construtos, foi calculada a Correlação Linear de Pearson para verificar se 

existe relacionamento significativo entre eles. O resultado do valor do coeficiente foi de 

0,5298, ou seja, esse valor demonstra a existência de uma correlação significativa. Como 

houve correlação entre a OE e DO, em seguida, foi feito uma análise de Regressão Linear 

para estimar o desempenho organizacional (variável dependente) em função orientação 

empreendedora (variável independente), conforme demonstrado na Tabela 17. 

Tabela 17 - Análise de Regressão Linear do Escore Fatorial de OE e DO 

N=56 

Regression Summary for Dependent Variable: Escore Fatorial DO  

R= ,52977365 R²= ,28066012 Adjusted R²= ,26733902 

F(1,54)=21,069 p<,00003 Std.Error of estimate: ,85596 

Beta Std.Err. B Std.Err. t(54) p-level 

Intercept 
  

0,000000 0,114382 0,000000 1,000000 

Escore Fatorial OE 0,529774 0,115417 0,529774 0,115417 4,590079 0,000027 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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Nota-se na Tabela 17 que o coeficiente de Regressão Linear foi significativo, ou seja, 

o construto orientação empreendedora provoca efeito positivo no desempenho organizacional, 

ao passo que quando aumenta uma unidade do Escore Fatorial da OE, aumenta em 0,5298 o 

Escore Fatorial do DO. O efeito da orientação empreendedora no desempenho organizacional 

das unidades operativa do Senac de SC, PR e RS, confirma a hipótese 1 (H1). Esse resultado 

evidencia a importância de uma postura inovativa, proativa e de tomada de risco (dimensões 

da OE) por parte dos gestores nas organizações em estudo.  

O resultado dessa análise corrobora com vários estudos realizados sobre OE e DO, a 

saber: Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996), cujos autores afirmam 

que a orientação empreendedora influencia o desempenho das organizações. No contexto 

brasileiro, este resultado confirma os estudos de Mello et al. (2004), os quais asseguram que 

as empresas com forte OE obtiveram melhor desempenho quando comparadas às empresas 

com OE moderada ou baixa. Tal tendência sugere que, pelo menos no setor de empresas de 

base tecnológica analisada, uma forte orientação empreendedora se traduz em melhor 

desempenho. Fernandes e Santos (2008) ao pesquisar empresas de diversos tamanhos e 

segmentos, confirmaram as hipóteses de que os efeitos da orientação empreendedora, do 

sucesso das inovações e da orientação ao mercado geram impacto positivo no desempenho 

organizacional. 

Tendo em vista que a orientação empreendedora foi considerada como um construto 

unidimensional apresentou efeito positivo no desempenho, o resultado é diferente do 

encontrado por Santos e Alves (2009). Esses autores investigaram a importância das 

dimensões de orientação empreendedora propostas por Miller (1983) e complementadas por 

Lumpkin e Dess (1996), cujas dimensões foram inovador, propensão ao risco, pró-atividade, 

autonomia e agressividade competitiva, e sua influência conjunta ou independente para o 

desempenho de empresas instaladas em incubadoras tecnológicas da região sul do Brasil. Os 

resultados da pesquisa apontaram que o modelo unidimensional apresenta dificuldades para 

ser aceito, evidenciando pior desempenho e explicação da performance organizacional do que 

o modelo multidimensional, conforme sugeriram Lumpkin e Dess (1989) e Hughes e Morgan 

(2007) em seus estudos. 

Apesar de não ter identificado estudos para comparação direta no mesmo setor de 

atividade dessa pesquisa, esse estudo corrobora também, com Oliveira Junior (2009) em uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa em empresas de diversos setores de atividades, dentre elas 
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comércio e serviços. Os resultados confirmaram que para empresas do setor de serviços e para 

pequenas e micro empresas adotar uma postura pró-ativa traz benefícios ao desempenho 

organizacional. Logo, para empresas do setor de comércio, os resultados indicaram que adotar 

uma postura inovadora, arrojada e orientada para o mercado é importante e vantajoso para o 

desempenho da empresa.  

 

4.7 Percepção do ambiente 

Para efetuar a análise da influência da percepção do ambiente na relação entre 

orientação empreendedora e desempenho organizacional, para cada unidade operativa foi 

avaliada a percepção do ambiente das 8 variáveis (Tecnológicas, Concorrentes, Econômicas, 

Políticas, Sociais, Fornecedores, Legislação e Senac), consideradas no questionário. Isto é, 

cada variável foi categorizada em uma das 4 dimensões da tipologia de Duncan (1972), o que 

permitiu quantificar para cada unidade operativa o número de vezes que tais classificações do 

ambiente (Dinâmico-Simples, Dinâmico-Complexo, Estático-Simples e Estático-Complexo) 

ocorreram. 

A partir desse procedimento obteve-se uma nova base de dados para todas as unidades 

operativas com 4 colunas (Dinâmico-Simples, Dinâmico-Complexo, Estático-Simples e 

Estático-Complexo), e com ela foi feita uma Análise Fatorial que resultou em 2 Fatores.  

Tabela 18 - Análise Fatorial das dimensões do ambiente 

Variável 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Ambiente + Esc. OE + Esc. DO) 

Extraction: Principal components 

(Marked loadings are >,600000) 

Fator 1 Factor 2 

Dinâmico-Complexo 0,943682 -0,327526 

Dinâmico-Simples -0,060584 0,771522 

Estático-Complexo 0,040128 0,606139 

Estático-Simples -0,953527 -0,300066 

Expl.Var 1,805029 1,159963 

Prp.Totl 0,451257 0,289991 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

 

Para facilitar a interpretação, efetuou-se a Rotação Varimax, o que permitiu identificar 

o Fator 1, associado as dimensões Dinâmico-Complexo e Estático-Simples e o Fator 2, 
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Dinâmico-Simples e Estático-Complexo, conforme apresentado na Tabela 18. Após Análise 

Fatorial, geraram-se os Escores Fatoriais para cada unidade operativa do Fator 1 e Fator 2, o 

que posteriormente foram utilizados para avaliar a influência do ambiente na relação entre OE 

e DO, por meio da Regressão Múltipla, conforme Tabelas 19, 20 e 21. 

Tabela 19 - Regressão Múltipla da influência do ambiente (Fator 1) na relação entre OE 

e DO 

N=56 

Regression Summary for Dependent Variable: Escore DO 

(Spreadsheet15) 

R= ,53522472 R²= ,28646550 Adjusted R²= ,25953967 

F(2,53)=10,639 p<,00013 Std.Error of estimate: ,86050 

Beta Std.Err. B Std.Err. t(53) p-level 

Intercept     0,000000 0,114989 0,000000 1,000000 

Escore OE 0,534105 0,116217 0,534105 0,116217 4,595753 0,000027 

Escore Fator 

1_Ambiente 
0,076316 0,116217 0,076316 0,116217 0,656668 0,514236 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Como já visto na Tabela 17, o coeficiente de Regressão Linear foi significativo na 

relação do construto orientação empreendedora e desempenho organizacional sem considerar 

o construto ambiente, com um coeficiente de determinação R² ajustado = 0,2673. Percebe-se 

na Tabela 19 que quando considerado o ambiente (Fator 1) na relação OE e DO , não foi 

significativo para a regressão (p=0,51), e diminuiu o percentual do coeficiente de 

determinação R² ajustado para 0,2595.  

Tabela 20 - Regressão Múltipla da influência do ambiente (Fator 2) na relação entre OE 

e DO 

N=56 

Regression Summary for Dependent Variable: Escore DO 

(Spreadsheet15) 

R= ,52992713 R²= ,28082276 Adjusted R²= ,25368400 

F(2,53)=10,348 p<,00016 Std.Error of estimate: ,86390 

Beta Std.Err. B Std.Err. t(53) p-level 

Intercept     0,000000 0,115443 0,000000 1,000000 

Escore OE 0,530511 0,116682 0,530511 0,116682 4,546628 0,000032 

Escore Fator 

2_Ambiente 
-0,012774 0,116682 -0,012774 0,116682 -0,109478 0,913236 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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O mesmo acontece com o resultado da tabela 20, em que foi considerado o ambiente 

(Fator 2), não foi significativo (p=0,91) e a Tabela 21, considerando-se o ambiente dos dois 

Fatores (1 e 2), cujos valores para o R² ajustado foram 0,2537 e 0,2455, respectivamente.   

Tabela 21 - Regressão Múltipla da influência do ambiente (Fator 1 e Fator 2) na 

relação entre OE e DO 

N=56 

Regression Summary for Dependent Variable: Escore DO 

 (Spreadsheet15) 

R= ,53538266 R²= ,28663460 Adjusted R²= ,24547890 

F(3,52)=6,9646 p<,00050 Std.Error of estimate: ,86863 

Beta Std.Err. B Std.Err. t(52) p-level 

Intercept     0,000000 0,116076 0,000000 1,000000 

Escore OE 0,534860 0,117512 0,534860 0,117512 4,551531 0,000032 

Escore Fator 

1_Ambiente 
0,076359 0,117316 0,076359 0,117316 0,650882 0,517989 

Escore Fator 

2_Ambiente 
-0,013025 0,117323 -0,013025 0,117323 -0,111021 0,912027 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

Realizados os cálculos de Regressão Múltipla, referente a influência do ambiente na 

relação entre orientação empreendedora, demonstra que a hipótese 2 (H2) dessa pesquisa foi 

rejeitada, ou seja,  a relação entre OE e DO não é afetada pela percepção do ambiente 

organizacional. Esse resultado foi diferente do encontrado por Frank, Kessler e Fink (2010), 

que afirmaram existir relação positiva entre EO e DO nos casos em que um ambiente 

dinâmico é combinado com alto acesso ao capital financeiro e um ambiente estável é 

combinado com o baixo acesso ao capital financeiro.  

Para permitir a comparação com outras pesquisas, nenhum estudo semelhante a esse foi 

encontrado no Brasil. Portanto, os resultados refletem o setor de educação profissional do Senac 

na região sul do país e indicam que a percepção do ambiente não influencia na relação entre 

orientação empreendedora e desempenho organizacional. 

No próximo capítulo são apresentadas as considerações finais, contribuições, 

limitações e sugestões de pesquisas futuras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista a relevância do empreendedorismo no contexto organizacional para a 

gestão dos negócios, e considerando a importância da orientação empreendedora no sentido 

de influenciar de forma positiva ou negativa no desempenho da organização, como já visto na 

revisão da literatura desse estudo, esta pesquisa teve com principal objetivo avaliar a relação 

entre orientação empreendedora e desempenho organizacional, quando afetada pelo ambiente. 

Logo, contribuir com o desenvolvimento das empresas e auxiliar os gestores nas tomadas de 

decisões, bem como colaborar com o desenvolvimento da literatura sobre o tema proposto. 

 Finalizando essa dissertação, vale retomar e fazer as considerações dos objetivos 

específicos propostos e atingidos, que foram importantes para alcançar o objetivo geral e as 

hipóteses dessa pesquisa. Portanto, são apresentadas as conclusões a partir das análises dos 

dados e discussão dos resultados obtidos, partindo-se primeiramente de cada um dos objetivos 

específicos.  

No que se refere ao primeiro objetivo específico, mensurar a orientação 

empreendedora, foi cumprido por meio da aplicação de um questionário encaminhado e 

respondido pelos gestores das unidades operativas do Senac na região sul do país (SC, PR e 

RS), contendo perguntas que inclui a combinação das três dimensões da orientação 

empreendedora (Inovação, Proatividade e Tomada de Risco) do modelo proposto por Covin e 

Slevin (1989).  

Foi possível identificar, com base nas respostas do questionário, referente à escala de 

orientação empreendedora, que as três dimensão representam ser um construto 

unidimensional para a orientação empreendedora. Os resultados demonstram, que o Senac de 

SC apresenta um maior número de unidades com moderada e forte orientação empreendedora, 

12 e 6 unidades, respectivamente, em relação ao Senac do PR e RS. Isso significa dizer que os 

gestores do Senac de SC estão mais propensos a assumir riscos em seus negócios e tendem a 

ser mais inovativos, com relação a novas linhas de produtos ou serviços, e mais proativos 

quando lidam com seus competidores, ou seja, seus concorrentes.  

O segundo objetivo específico, verificar a percepção geral do ambiente organizacional, 

foi realizado em função do uso da tipologia de Duncan (1972) que caracteriza o ambiente em 

quatro dimensões: Simples-Complexo e a Estático-Dinâmico. Os resultados da análise 

apontaram que há uma predominância da percepção dos gestores das unidades operativas dos 
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três estados para variáveis do ambiente Dinâmico-Complexo com 41,07% e Estático-Simples 

com 39,29%. As variáveis ambientais tecnológicas e concorrentes encontram-se dentro do 

quadrante Dinâmico-Complexo. Já as variáveis Legislação e Fornecedores, estas estão dentro 

do quadrante Estático-Simples. 

No que diz respeito à variável tecnologia, tal fato se deve em função das constantes 

mudanças tecnológicas, uma vez que o setor de educação precisa acompanhar e investir em 

novos recursos que permitam aperfeiçoar os serviços existentes e possibilitem a criação de 

novos serviços, como por exemplo, a educação à distância. Com relação à variável 

concorrente, o aparecimento de novos entrantes no setor educacional em função dos 

investimentos e incentivos feitos pelo governo federal na educação profissional, como é o 

caso do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico), tornam-se 

necessários o acompanhamento e monitoramento desses novos concorrentes.  

Com relação à variável Legislação, essa percepção se deve ao fato de existir uma 

divisão responsável nas Administrações Regionais do Senac para tratar das constantes 

mudanças na legislação educacional, e que posteriormente é repassada para as unidades 

operativas.  O Senac por se tratar de uma instituição de ensino profissional, segue as 

normativas da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), MEC (Ministério da 

Educação), Conselho Estadual de Educação, dentre outros.  Já a variável Fornecedor, tal 

percepção pode ter ocorrido devido a pouca importância que apresenta para o setor 

educacional. 

A realização do terceiro objetivo específico, mensurar o desempenho organizacional, 

foi decorrente da utilização do questionário adaptado de Perin e Sampaio (1999), que usaram 

a operacionalização de variáveis utilizada por Dess e Robinson (1984), medidas de 

desempenho objetivas e Venkatraman e Ramanujam (1987), medidas de desempenho 

subjetivas. Os resultados demonstram, também, ser um construto unidimensional. A medida 

do desempenho demonstra que o Senac do RS apresenta um número maior de unidades com 

Alto DO, com 6. Já com relação à Baixo DO, o Senac do PR apresenta o maior número, com 

6 unidades.  

O quarto e último objetivo específico, medir a relação entre orientação empreendedora 

e desempenho organizacional, foi alcançado a partir dos resultados do primeiro e segundo 

objetivos específicos. Após análise de Correlação Linear de Pearson e Regressão Linear, 
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constatou-se a existência de uma correlação significativa de 0,5298. Portanto, no que diz 

respeito ao desempenho organizacional, a análise dos dados confirmam que a orientação 

empreendedora provoca efeito positivo no desempenho organizacional. Esse resultado 

confirma a hipótese 1 (H1) dessa pesquisa. No entanto, pode-se dizer que para esse setor 

analisado, a orientação empreendedora é determinante para o desempenho organizacional. 

O alcance dos objetivos específicos permitiu avaliar a relação entre orientação 

empreendedora e desempenho organizacional, afetada pelo ambiente, nas unidades operativas 

do Senac na região sul do país. Desta forma, observa-se que o ambiente não influencia na 

relação entre OE e DO, e a hipótese 2 (H2) foi rejetitada. 

Algumas contribuições podem ser destacadas. Do ponto de vista gerencial, a pesquisa 

trata sobre o tema orientação empreendedora, método de gestão relevante para a prática 

administrativa. Os resultados apontam de forma clara que a orientação empreendedora 

provoca impacto positivo no desempenho organizacional. A pesquisa sustenta outros estudos 

realizados que a orientação empreendedora causa efeito no desempenho organizacional. 

Portanto, as empresas devem dar importância para uma postura empreendedora como fator 

imprescindível à vantagem competitiva. Seguramente, uma das principais contribuições deste 

estudo será a de instigar novos pesquisadores a explorar mais sobre o assunto, já que o tema 

no Brasil é relativamente pouco explorado.  

Acredita-se que a confirmação e a operacionalização do construto unidimensional da 

orientação empreendedora, como uma forma de gestão, podem contribuir para o bom 

desempenho organizacional e o sucesso dos negócios, bem como pode servir de uma 

importante ferramenta para novos e experientes empreendedores. 

Podem-se descrever algumas limitações que ocorreram no processo de pesquisa. A 

primeira é devido à ausência de dados objetivos para medir o desempenho organizacional do 

Senac do PR e RS, portanto, este estudo baseou-se na comparação de medidas subjetivas e 

objetivas somente para o Senac de SC. A segunda limitação diz respeito a possíveis respostas 

tendenciosas dadas pelos gestores, a fim de apresentar uma propensão empreendedora, 

contudo, de certa forma isso pode ter disfarçado o objeto de análise da pesquisa.  

A terceira limitação é que a pesquisa considerou, para a análise do desempenho 

organizacional, os seguintes indicadores: Resultado Financeiro (RF), Taxa de Crescimento de 

Matrículas (TCM), Taxa de Crescimento de Carga Horária (TCCH) e Desempenho Geral 
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(DG), para medidas subjetivas, e para medidas objetivas: Resultado Financeiro (RF %), 

Crescimento de Matrículas (TCM (qtde)) e Taxa de Crescimento de Carga Horária (TCCH 

(qtde)), ficando restritas aos indicadores verificados, portanto, outros indicadores também 

poderiam ser considerados. E por último, o número de resposta do questionário aplicado no 

Senac do RS, por não ter atingido 100%, bem como pela técnica utilizada e pelo número de 

variáveis, pode não traduzir o real resultado das unidades operativa no sul do país.  

Sugerem-se a realização de pesquisas futuras, a replicação desse estudo no mesmo ou 

em outros setores para comparação dos resultados apresentados nesta, pois se podem levantar 

alterações sobre a relação da OE no DO, permitindo assim o cruzamento dos conhecimentos 

alcançados e a construção de diferentes cenários. A realização de estudos com foco em outras 

variáveis moderadores da relação OE-DO, como por exemplo, cultura organizacional, 

aprendizagem organizacional e comportamento estratégico. Isso faz com que se tenha um 

maior acúmulo na teoria sobre a OE de empresas brasileiras. 
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APÊNDICE A – Carta de apresentação do questionário 
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Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI  

Programa de Mestrado Acadêmico em Administração - PMA  

Florianópolis, dezembro de 2010.  

 

Tema: Pesquisa para Dissertação de Mestrado - Orientação Empreendedora, Ambiente e 

Desempenho Organizacional: UM ESTUDO NAS UNIDADES OPERATIVAS DO SENAC 

NA REGIÃO SUL DO PAÍS.  

 

Prezado(a) Diretor(a)/Gerente,  

Convido-o(a) a participar de uma pesquisa com fins acadêmicos, em nível de mestrado, do 

Programa de Mestrado Acadêmico em Administração da UNIVALI. O objetivo da pesquisa, 

que têm como orientador o professor Miguel Angel Verdinelli, Dr., é avaliar a relação entre 

Orientação Empreendedora e Desempenho Organizacional afetada pelo Ambiente nas Unidades 

Operativas do Senac na região sul do país, entre os anos de 2007 a 2009. As respostas deste 

questionário representa uma importante contribuição para a pesquisa, que visa um melhor 

conhecimento e entendimento sobre o mercado de educação profissional. Contamos com sua 

participação! Os dados obtidos por meio desse questionário serão tratados de forma 

confidencial. O preenchimento deste questionário terá uma duração de aproximadamente 15 

minutos. Solicitamos a gentileza de responder este questionário até 31/01/2011.  

Na certeza de sua colaboração, antecipo meus agradecimentos. 

 

Atenciosamente,  

Alex Luiz Mariano  

Mestrando/Pesquisador - fone: (47) 84028913  

alex@sc.senac.br  
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APÊNDICE B – Questionário da pesquisa 
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PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

RELACIONAMENTO ENTRE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA, AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO.  

 

QUESTIONÁRIO  

 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE OPERATIVA  

 

1. Nome do município onde está localizada a Unidade Operativa:_______________________ 

2. Estado:  

        Rio Grande do Sul 

        Santa Catarina 

        Paraná 

3. Tempo de existência da Unidade Operativa (em anos):__________________ 

4. Número de municípios que a Unidade Operativa atende:________________ 

5. Modalidade de curso que a Unidade Operativa atua (caso tenha mais de uma opção assinale 

as demais):  

        Formação inicial e continuada  

        Técnico  

        Graduação 

        Pós-graduação 

6. Número de colaboradores: 

           Com vínculo empregatício:________ 

           Sem vínculo empregatício:________ 
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CARACTERIZAÇÃO DO(A) DIRETOR(A)/GERENTE DA UNIDADE OPERATIVA  

 

7. Gênero:  

         Masculino  

         Feminino  

8. Tempo que está na empresa (em anos):________  

9. Grau de instrução: 

    2º
 

Grau Incompleto  

                2º
 

Grau Completo  

    Graduação Incompleto  

         Graduação Completo  

         Pós-graduação  

10. Faixa Etária  

         abaixo de 30  

    30-39  

                40-49  

         50-59  

         60 ou mais 
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PERCEPÇÃO DO AMBIENTE  

Em relação às variáveis ambientais abaixo, referente ao período 2007 a 2009, como você 

percebe a FREQUÊNCIA e INTENSIDADE das modificações do seu ambiente. 

 

11. Em relação às mudanças na Tecnologia disponível no mercado, como você percebe a 

frequência destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

12. Em relação às mudanças na Tecnologia disponível mercado, como você percebe a 

intensidade destas modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 

 

13. Em relação às mudanças nas Questões Políticas vigentes no Brasil, como você percebe a 

frequência destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

14. Em relação às mudanças nas Questões Políticas vigentes no Brasil, como você percebe a 

intensidade destas modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 

 

15. Em relação às mudanças nas Questões de Legislação em nosso país, como você percebe a 

frequência destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

16. Em relação às mudanças nas Questões de Legislação em nosso país, como você percebe a 

intensidade destas modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 
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17. Em relação às mudanças nas Questões Econômicas em nosso país, como você percebe a 

frequência destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

18. Em relação às mudanças nas Questões Econômicas em nosso país, como você percebe a 

intensidade destas modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 

 

19. Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como você percebe a frequência destas 

modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

20. Em relação às mudanças em seus Fornecedores, como você percebe a intensidade destas 

modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 

 

21. Em relação às mudanças no Senac, como você percebe a frequência destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

22. Em relação às mudanças na Senac, como você percebe a intensidade destas modificações 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 

 

23. Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, como você percebe a frequência 

destas modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

24. Em relação às mudanças na Atuação da Concorrência, como você percebe a intensidade 

destas modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 
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25. Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como você percebe a frequência destas 

modificações: 

Nunca Raramente Algumas Vezes Frequentemente Com muita frequência 

 

26. Em relação às mudanças nas Questões Sociais, como você percebe a intensidade destas 

modificações: 

Baixa Baixa-média Média Média-alta alta 
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ESCALA DA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 

Responda questões seguintes marcando na escala um número, entre 1 e 7, que melhor 

represente a sua unidade operativa durante os últimos três anos (2007 a 2009). Nas frases que 

estão separadas por ] – [, há palavras ressaltadas em CAIXA ALTA, que representam 

situações divergentes. Por exemplo, na primeira questão: NENHUMA (associada a 1) e 

MUITAS (associada a 7). 

27. Quantas linhas novas de produtos e serviços a sua unidade fez marketing nos últimos 3 

anos? 

NENHUMA linha nova de produtos ou serviços. ] - [ MUITAS linhas novas de produtos ou 

serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

28. Mudanças nas linhas de produtos ou serviços foram, em geral, de natureza PEQUENA. ] – 

[ Mudanças nas linhas de produtos ou serviços foram, em geral, INTENSAS. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

29. Em geral, a minha unidade favorece... 

Uma forte ênfase no MARKETING dos serviços e produtos testados e aprovados. ] - [ Uma 

forte ênfase em P&D, LIDERANÇA TECNOLÓGICA e INOVAÇÕES.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

30. Lidando com concorrentes, minha unidade... 

RESPONDE à ações que os concorrentes começam. ] - [ COMEÇA ações e posteriormente os 

concorrentes às respondem.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

31. É RARO as novas ações introduzir novos produtos/serviços, técnicas administrativas, 

tecnologias operacionais, etc. ] - [ É COMUM as novas ações introduzir novos 

produtos/serviços, técnicas administrativas, tecnologias operacionais, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 
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32. PROCURA EVITAR competição, preferindo uma postura de "viva e deixe viver". ] - [ 

ADOTA uma postura competitiva. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

33. Em geral, a minha unidade têm... 

Fortes propensões para projetos de BAIXO RISCO (com chances de retorno normais e 

certas). ] - [ Fortes propensões para projetos de ALTO RISCO (com chances de retorno altas).  

1 2 3 4 5 6 7 

 

34. Em geral, na minha unidade se acredita que...  

Devido à natureza do ambiente, é melhor explorá-lo com AÇÕES GRADUAIS, através de 

comportamento tímido e incrementado. ] - [ Devido à natureza do ambiente, ações AÇÕES 

INTENSAS e de grande alcance são necessárias para atingir os objetivos da empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

35. Quando forçados com situações de tomadas de decisões envolvendo incerteza, minha 

unidade... 

Adota uma postura CUIDADOSA de "esperar para ver" para minimizar a probabilidade de 

tomar decisões custeadas. ] - [ Adota uma postura AGRESSIVA para maximizar a 

probabilidade de explorar oportunidades potenciais.  

1 2 3 4 5 6 7 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO  

Em relação a análise de desempenho, referente ao período 2007 a 2009, utilize a seguinte 

escala: (Muito menor que o dos concorrentes) - (Entre média e menor que dos meus 

concorrentes) - (Na média dos meus concorrentes) - (Entre média e maior que os meus 

concorrentes) - (Muito maior que o dos concorrentes).  

 

36. Como você analisa o seu resultado financeiro (receita menos despesa) nos últimos anos 

(2007 a 2009):  

1. Muito menor 

que o dos 

concorrentes 

2. Entre média e 

menor que dos 

meus concorrentes 

3. Na Média dos 

meus concorrentes 

4. Entre média e 

maior que os meus 

concorrentes 

5. Muito maior que 

o dos concorrentes 

 

37. Referente ao período 2007 a 2009, como você analisa a sua taxa de crescimento de 

matrículas nos cursos. 

1. Muito menor 

que o dos 

concorrentes 

2. Entre média e 

menor que dos 

meus concorrentes 

3. Na Média dos 

meus concorrentes 

4. Entre média e 

maior que os meus 

concorrentes 

5. Muito maior que 

o dos concorrentes 

 

38. Como você analisa a sua taxa de crescimento de carga horária executada, últimos anos 

(2007 a 2009): 

1. Muito menor 

que o dos 

concorrentes 

2. Entre média e 

menor que dos 

meus concorrentes 

3. Na Média dos 

meus concorrentes 

4. Entre média e 

maior que os meus 

concorrentes 

5. Muito maior que 

o dos concorrentes 

 

39. Como você analisa a seu Desempenho Geral nos últimos anos (2007 a 2009): 

1. Muito menor 

que o dos 

concorrentes 

2. Entre média e 

menor que dos 

meus concorrentes 

3. Na Média dos 

meus concorrentes 

4. Entre média e 

maior que os meus 

concorrentes 

5. Muito maior que 

o dos concorrentes 

 

40. Quais dos mecanismos abaixo de controle, você utiliza para acompanhar os seus 

resultados: 

  Sistema contábil (balanço)  

  Sistema de Custos  

  Indicadores econômicos-financeiros  
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  EVA (Valor Econômico Adicionado)  

  Balanced Scorecard  

  Outros 

  Não utilizo mecanismo de controle 

 

41. Você gostaria de receber o resultado final do estudo?  

     Sim  

     Não  

 

Obrigado, por sua colaboração.  

 


