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RESUMO 

 

O objetivo desta tese foi analisar o impacto da capacidade estratégica de 
resiliência sobre o desempenho organizacional nos aspectos referentes à 
confiabilidade e à inovação de empresas de grande porte do Estado do Rio 
Grande do Sul, na perspectiva de estratégia como prática organizacional. 
Como características estratégicas resilientes foram consideradas as 
capacidades de aprendizagem e de adaptação. Os comportamentos 
estratégicos resilientes foram avaliados através da agilidade, da mudança, da 
liderança e da comunicação. O tipo de pesquisa desenvolvida foi a pesquisa 
quantitativa e a estratégia utilizada foi a survey. Compõem a amostra 92 
empresas de diversos setores da economia. Para o tratamento dos dados 
foram utilizadas diferentes técnicas estatísticas, como a estatística descritiva, a 
análise fatorial exploratória, a análise fatorial confirmatória e a regressão 
multifatorial. O tratamento dos dados foi possível através da utilização dos 
softwares SPSS® versão 18.0.0, o Amos™ 16.0, o Microsoft® Excel 2007 e o 
Statistica®8.0. As principais considerações da pesquisa apontam que existe 
relação das características e dos comportamentos estratégicos resilientes com 
o desempenho organizacional, nas dimensões de confiabilidade e de inovação. 
As análises demonstram que a característica estratégica resiliente na dimensão 
de aprendizagem tem maior relação no desempenho do que a dimensão de 
adaptação. Quanto aos comportamentos estratégicos resilientes, a dimensão 
de mudança apresenta maior relação com o desempenho, seguida dos 
comportamentos de liderança, comunicação e agilidade. A conclusão da 
pesquisa indica que existe impacto da capacidade estratégica de resiliência 
sobre o desempenho dos construtos considerados. A contribuição do estudo é 
a possibilidade de uma mensuração, para as organizações, no contexto da sua 
realidade, das características e dos comportamentos estratégicos que devem 
prevaler em períodos de mudanças inesperadas. 
Palavras-chave: Capacidade estratégica de resiliência organizacional, 
Características estratégicas resilientes, Comportamentos estratégicos 
resilientes, Desempenho organizacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to analyze the impact of the strategic capacity of 
resilience on organizational performance in aspects relating to the reliability and 
innovation of large companies in the state of Rio Grande do Sul, from a 
perspective of organizational strategy as practice. The capacities for learning 
and adaptation were considered as resilient characteristics. The resilient 
behaviors were assessed through agility, change, leadership and 
communication. This research was of the quantitative type, and the strategy 
used was a survey. The research sample consisted of ninety-two companies 
from various sectors of the economy. For the data analysis, different statistical 
techniques were used, such as descriptive statistics, exploratory factor analysis, 
confirmatory factor analysis, and multifactor regression. The data was analyzed 
using SPSS® version 18.0.0, Amos™16.0, Microsoft® Excel 2007 and 
Statistica 8.0. The main considerations of the research show that there is a 
relationship between the resilient characteristics and behaviors and 
organizational performance, in the dimensions of reliability and innovation. The 
analyses demonstrate that the resilient characteristic in the learning dimension 
is more closely related to performance than the dimension of adaptation. As for 
the resilient behaviors, the dimension of change was more closely related to 
performance, followed by the behaviors of leadership, communication and 
efficiency. The research concludes that there is an impact of strategic capacity 
of resilience on the performance of the constructs considered. The contribution 
of the study is the possibility of an evaluation, for organizations, in the context of 
their reality, of characteristics, of the behaviors that prevail in times of 
unexpected change. 
Keywords: Organizational Resilience, Resilient characteristics, Resilient 
behaviors, Organizational performance. 
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 " ... apesar de tudo o que você vai deixar,  

tudo o que você vai levar e tudo o que você vai buscar,  

você precisa estar pleno, precisa ser sereno,  

querer ter riso fácil, colo aberto e coração leve  

para que tudo o que você venha a perder ou ganhar  

valha, sempre, muito a pena." 

Manoela Nogueira Soares
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1 INTRODUÇÃO 
  

A partir do ano 2000 se iniciou um período de crescimento de riscos sem 

precedentes para as organizações. O terrorismo internacional e a proliferação de 

ameaças ambientais, juntamente com outras mudanças rápidas, colocaram em 

perigo todos os setores da economia. O bug do milênio, previsto para a virada do 

ano 2000, em função do mau funcionamento de computadores e programas em 

função da codificação de datas, chamada convenção de dois dígitos (SILVEIRA, 

1999), trouxe grandes desafios para os setores tecnológicos.  

Os incidentes terroristas de 11 de setembro demandaram, também, das 

organizações, inúmeros desafios. Um destes desafios é a questão relacionada com 

a consciência situacional da sua organização. Essa consciência é possível quando 

as organizações procuram, através de uma visão detalhada de todas as partes das 

operações, das pessoas e de suas funções, quais as vulnerabilidades das 

instalações e da cadeia de abastecimento.  

As organizações também perceberam que fatores externos com fortes 

impactos nas operações e no negócio precisam ser compreendidos e planejados por 

mais distantes que possam parecer. A administração estratégica de risco vem se 

tornando crucial para o planejamento estratégico, pois influencia o comportamento 

organizacional e mantém uma linha direta com a administração superior (McINDOE, 

2009). 

Em 2007, o Governo Federal desencadeou um programa de 

desenvolvimento, o PAC – Plano de Aceleração do Crescimento, com objetivos de 

crescimento econômico, de aumento no número de empregos e de melhoria das 

condições de vida da população. Este plano apresentava medidas em cinco blocos: 

1) Investimento em infraestrutura; 2) Estímulo ao crédito e ao financiamento; 3) 

Melhora do ambiente de investimento; 4) Desoneração e aperfeiçoamento do 

sistema tributário; e, 5) Medidas fiscais de longo prazo. 

Os principais resultados desta etapa do programa foram o crescimento do PIB 

de 16,4% em 2006 para 18,4% em 2010 e a geração de 8,9 milhões de empregos 

formais até 2011. A partir de março de 2010, com novas ações e recursos 

incorporados ao programa, foi lançado o PAC 2, com investimentos organizados em 

seis eixos: 1) Transportes; 2) Energia; 3) Cidade melhor; 4) Comunidade cidadã; 5) 
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Minha casa, minha vida; e, 6) Água e luz para todos (GOVERNO FEDERAL, 2007; 

2010).  

Estes planos têm alterado o ambiente e o cenário brasileiro. Muitos setores da 

indústria brasileira estão diretamente relacionados com este plano. Com base nestas 

ações, a economia brasileira, em 2010, apresentou um crescimento de 7,5 % e uma 

soma de R$ 3,675 trilhões em todas as riquezas produzidas. Em 2012 o 

desempenho foi considerado frustrante pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI, 2012), podendo ser considerado um "ano perdido", segundo avaliação feita. 

Observa-se que estas mudanças de cenário produzem ambientes cada vez 

mais complexos e com mudanças constantes, o que induz as organizações na 

busca por respostas ágeis e rápidas, conduzindo as empresas ao desenvolvimento 

de capacidades de estratégia. A maneira como cada organização planeja ações 

para o enfrentamento destas situações é muito particular.  

De acordo com o significado do termo resiliência, organizações resilientes são 

aquelas que têm consciência da sua situação atual, conhecem bem a sua realidade 

e conseguem desenvolver suas atividades através da administração de 

vulnerabilidades, além de apresentarem uma boa capacidade de adaptação ao 

inesperado. Organizações com estas características poderão apresentar um 

desempenho superior que outras organizações que não possuem estas 

características (SEVILLE et al., 2006; McMANUS et al., 2007; WHITEHORN, 2011).  

O termo resiliência, utilizado nas mais diversas áreas de conhecimento - a 

física, a engenharia, a ecologia e a psicologia, tem surgido como um elemento 

importante na avaliação da capacidade de resposta das organizações quando estas 

se encontram em ambientes complexos e dinâmicos. A resiliência proporciona ações 

estratégicas que mantém e adaptam a organização a este tipo de ambiente. 

Além disso, compreende-se que a organização resiliente seja aquela capaz 

de incentivar as discussões, de estimular o aprendizado e de buscar alternativas 

para a solução de problemas, com o objetivo de solidificar uma cultura de 

comunicação aberta e de conhecimentos compartilhados. A administração de 

organizações resilientes costuma se basear na alocação mais adequada de seus 

recursos, objetivando a maximização dos recursos potencialmente competitivos e 

minimizando os recursos que apresentam maior vulnerabilidades. 

As mudanças diárias são cada vez mais rápidas e mais profundas, exigindo 

uma capacidade de resiliência maior e uma vulnerabilidade menor nas empresas, 
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assim como um interesse maior na identificação de possíveis riscos potenciais ou de 

turbulências no ambiente (VIEIRA, 2006).  

Vieira (2006) também analisou um ambiente com crescentes turbulências 

capaz de proporcionar diminuições nos resultados da organização e aumentar a 

complexidade do mercado. Estas perdas vão desde as perdas patrimoniais, o roubo 

de capital intelectual, os danos pessoais aos funcionários, a volatilidade dos 

mercados financeiros, até as restrições regulatórias. 

Em relação ao desempenho, normalmente as organizações costumam ser 

avaliadas por seu retorno financeiro ou por critérios de qualidade, custo, 

flexibilidade, confiabilidade e rapidez (SLACK, 1996). Hudson et al. (2001) e Hronec 

(1994) defendem que medidas de desempenho são sinais vitais da organização e 

que devem interligar estratégias, recursos e processos, demonstrando quão bem as 

atividades de um processo ou seu output atingem uma meta específica. Reforça-se 

nesta tese a necessidade de avaliação de outros aspectos de desempenho que não 

se limitem ao retorno financeiro. 

Assim, também, em relação ao desempenho, Hamel e Välikangas (2003) 

apontam a necessidade de se considerar a equação estratégica para o 

acompanhamento do desempenho organizacional. Esta equação, que apresenta o 

numerador medindo a magnitude e a frequência das transformações estratégicas e o 

denominador refletindo o tempo, as despesas e a energia necessária para esta 

transformação, auxilia neste acompanhamento. As organizações esperam prosperar 

baseadas no aumento do numerador, mas devem estar atentas a necessidade do 

acompanhamento de uma diminuição contínua do denominador (HAMEL; 

VÄLIKANGAS, 2003). 

No quesito tempo, da equação estratégica, as mudanças ocorrem em uma 

velocidade difícil de ser acompanhada e com riscos iminentes que precisam de uma 

boa gestão (McINDOE, 2009). Quanto às despesas, as organizações percebem que 

para que o seu lucro possa aumentar é necessário que seus custos baixem. Por 

isso, a boa gestão dos recursos é tão importante para a saúde estratégica e 

financeira das organizações (BOWEN; SHARMA, 2005).  

O desempenho de empresas resilientes está alicerçado na sua capacidade de 

confiabilidade, ou seja, manter seus produtos atuais em oferta constante e 

consistente e na sua capacidade de inovação, que significa a capacidade da 

organização de melhorar sempre sem, no entanto, ter que aumentar seus custos, ou 
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seja, manter competitividade e atualização no mercado envolvendo tecnologia e 

conhecimento (ADGER, 2000; VIEIRA, 2006; PEERRINGS, 2006; PETTIT; FIKSEL; 

CROXTON, 2010; MATHAISEL; COMM, 2011). 

As organizações de grande porte, a princípio, pela sua robustez, estariam 

melhor preparadas aos riscos. Isso não significa dizer que as pequenas e médias 

empresas não possam ser resilientes, pois a capacidade de aprendizagem e o 

reconhecimento da importância da transposição de obstáculos pode estar presente 

em qualquer organização que esteja aberta a novas descobertas e desafios 

(LENGNICK-HALL; BECK, 2009, WEDAWATTA; INGIRIGE; AMARATUNGA, 2010, 

PELISSIER, 2011). 

Estrategicamente as organizações procuram antecipar cenários para 

elaborarem suas estratégias e ações. Neste contexto, existem tanto as turbulências 

que são inerentes ao setor de atividade onde a organização atua, por isso mais 

previsíveis, mas não menos preocupantes, tanto como as turbulências comuns aos 

ambientes e que acontecem, na maioria das vezes, de forma inesperada. Supõem-

se que uma das dificuldades enfrentada é receber estes eventos inesperados e as 

suas consequências, sem a condição de poder antecipá-los. 

Argumenta-se que as organizações que enfrentam turbulências, buscando 

identificar as características organizacionais que poderão trazer um comportamento 

que dê suporte ao enfrentamento destas, mesmo que existam consequências, 

poderão apresentar maiores facilidades na transposição de obstáculos. Essa busca 

alimenta o exercício do conhecimento e do aprendizado e da adaptação ao 

inesperado, que são características de organizações resilientes.  

Para tanto, as organizações necessitam de empenho na busca por suas 

principais características e comportamentos que apresentam traços inerentes à 

capacidade de adaptação e de mudança e, com isso, reforçá-los na cultura da 

organização para o enfrentamento de alterações no ambiente.  

O problema de pesquisa se baseia no grande número de turbulências e de 

mudanças que ocorrem no ambiente e que refletem diretamente nas empresas, 

possibilitando períodos de insegurança e de desestabilidade no desempenho, 

demonstrando a fragilidade das empresas frente a estas incertezas.  

Baseado no exposto surge à seguinte questão de pesquisa: 

a) Como a capacidade estratégica de resiliência pode se relacionar com o 

desempenho das organizações? 
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A busca pelo entendimento e resposta sobre essa questão chave permeou 

todos os momentos de análise e de discussão das questões pertinentes à 

resiliência, e para a elaboração dos objetivos da tese. 

 

1.1 OBJETIVOS DA TESE 
 

1.1.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Analisar o impacto da capacidade estratégica de resiliência sobre o 

desempenho organizacional, em confiabilidade e inovação, em empresas de grande 

porte do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Caracterizar os principais eventos enfrentados pelas empresas, nos últimos 

dez anos; 

- Relacionar as características e os comportamentos resilientes com o 

desempenho organizacional em confiabilidade; 

- Relacionar as características e os comportamentos resilientes com o 

desempenho organizacional em inovação; 

- Elaborar um instrumento de mensuração do impacto da capacidade 

estratégica de resiliência sobre o desempenho organizacional, em 

confiabilidade e inovação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA TESE 
 

1.2.1 INEDITISMO 
 

Dentro dos estudos de Horne III e Orr (1998), Adger (2000), Seville et al. 

(2006), Vieira (2006), Peerrings (2006), McManus et al. (2007), Pettit, Fiksel e 

Croxton (2010), Whitehorn (2011) e Mathaisel e Comm (2011), as análises em 

relação às características e aos comportamentos resilientes são apresentadas de 
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forma fragmentada, sem a definição de quais seriam as principais características e 

comportamentos da resiliência. São estudos qualitativos com ênfase na estratégia 

de pesquisa de estudos de caso dentro de organizações. 

Estes autores indicam propostas de aprofundamento nas análise de 

resiliência organizacional, sem, no entanto, definir as características e os 

comportamentos inerentes à resiliência, sem os quais o pleno desenvolvimento de 

uma organização que pretende ser resiliente em sua capacidade estratégica, em 

suas áreas gerenciais e operacionais, ficaria comprometido. 

Argumenta-se que, através da pesquisa realizada, esta lacuna foi atendida de 

forma plena, uma vez que foi possível detectar, dentre as características e os 

comportamentos apontados pelos principais autores no assunto, quais seriam as 

características e os comportamentos chave à uma organização resiliente. 

Somado a este argumento, este estudo foi na direção da construção de um 

modelo de avaliação das características e dos comportamentos resilientes em 

relação ao desempenho organizacional, mais especificamente, nos aspectos 

relacionados à confiabilidade e à inovação. A escolha destes aspectos se referem a 

capacidade das empresas de manterem seus produtos em contínua melhoria e 

atualização, ao mesmo tempo em que as empresas apresentam a capacidade de 

buscarem o desenvolvimento de novos produtos que atendam as novas expectativas 

de mercado. 

Visualiza-se, então, a necessidade de análise das conexões e das inter-

relações entre as características e os comportamentos resilientes, juntamente com o 

desempenho em relação à confiabilidade e à inovação, dentro de uma perspectiva 

da estratégia praticada diariamente dentro das organizações. O ineditismo deste 

estudo se baseia no alinhamento destas discussões, tentando avaliar quais as 

relações do desempenho organizacional com os estudos da capacidade estratégica 

como prática organizacional. 

 

1.2.2 RELEVÂNCIA 
 

Em uma pesquisa de McManus et al. (2007) sobre resiliência organizacional, 

os autores apontam que futuros estudos nesta área deveriam incluir mais 

indicadores de resiliência quantificáveis e modelos de maturidade de resiliência. Em 
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um outro estudo, Pellissier (2011) ressalta que, atualmente, a resiliência está melhor 

definida e pesquisada em um maior número de estudos, mas isso não significa o 

esgotamento deste tema. Este autor justifica que há muito a ser aprendido e novas 

áreas de pesquisa aplicadas à resiliência, devem ser incentivadas, tanto em 

ambientes políticos como em ambientes econômicos. 

Santos (2010) trata da importância estratégica da resiliência e aponta um 

longo caminho a ser percorrido para uma melhor compreensão e forma de 

administração resiliente. Lacunas de conhecimento, de abordagens aplicadas e da 

necessidade de explorar e potencializar os temas de desenvolvimento regional e de 

planejamento estratégico sob o enfoque resiliente são recomendados. 

Além destes estudos sobre resiliência, tem-se a questão das empresas 

brasileiras e do desenvolvimento do Brasil. No cenário mundial, o mercado do Brasil 

foi o segundo maior mercado em 2011, com 21% de crescimento, ficando atrás da 

China com crescimento de 26% e na frente da Austrália, com 15%. O mercado 

brasileiro ocupa a 9ª posição no ranque mundial, com um mercado no valor de 927 

milhões de dólares (EXAME, 2012). 

Neste cenário, a região sul ocupa um lugar de destaque. Mais 

especificamente, o Rio Grande do Sul, nos resultados per capita em relação ao 

Brasil de 2008 a 2011, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – PIB per capita RS e BR – 2008-2011 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística/ Centro de Informações 
Estatísticas/Núcleo de Contas Regionais (2011) 
Legenda: RS (azul), Brasil (vermelho) 
 

 O crescimento do PIB indica que esta região se desenvolve e se expande no 

mercado, apresentando um PIB superior ao PIB nacional desde 2008. Em relação 

ao crescimento, a representação das taxas de crescimento total, do RS e do Brasil 

de 2003 a 2011 (Figura 2) são:  

 

 

Figura 2 – Taxa de crescimento do RS e do BR – 2003-2011 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística/ Centro de Informações 
Estatísticas/Núcleo de Contas Regionais (2011) 

 

 As empresas gaúchas vêm se destacando no cenário brasileiro. Os setores 

de química e petroquímica, siderurgia e metalurgia, varejo, serviços, energia, 

autoindústria, atacado, bens de consumo, têxteis, produção agropecuária e bens de 

capital são os setores onde atuam as empresas que formam o bloco das 100 

maiores indústrias da região sul – RS, do Brasil (EXAME, 2012). 
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1.2.3 CONTRIBUIÇÃO 
 

A contribuição deste estudo é corroborar com os estudos de outros autores 

que se dedicam à compreensão e ao diagnóstico da resiliência organizacional. 

Estudos como o de Seville et al. (2006), de McManus et al. (2007), de Mathaisel e 

Comm (2011) e de Whitehorn (2011) buscam um maior e melhor entendimento 

sobre questões que envolvem as características e os comportamentos resilientes de 

transposição aos períodos de turbulência. Estes autores auxiliaram no suporte 

teórico necessário para a construção do modelo de avaliação da relação entre a 

capacidade estratégica resiliente e o desempenho organizacional.  

Somers (2009) aponta a necessidade de se alavancar a resiliência latente 

dentro das organizações. Ele argumenta que a proposição de modelos de avaliação 

organizacionais, dos processos internos e das estruturas organizacionais, pode 

auxiliar no desencadeamento de comportamentos positivos de adaptação à 

mudança e à eventos inesperados. 

Procura-se, através desta pesquisa, uma nova perspectiva da resiliência 

como uma prática estratégica e como estratégia de desenvolvimento, estabilidade e 

inserção em novos mercados, composta por determinadas características, que 

levam à comportamentos coerentes com a resiliência e que acabam por se refletir de 

forma positiva no desempenho em confiabilidade e em inovação, em momentos de 

riscos e de mudanças constantes. 

 

1.3 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

A delimitação diz respeito às restrições buscadas à pesquisa para possibilitar 

o estudo e limitar os campos de abrangência do mesmo. Uma delimitação é em 

relação ao porte das empresas que constituíram a amostra da pesquisa. Optou-se 

por direcionar a pesquisa somente às empresas de grande porte, por ser esta uma 

pesquisa seminal de proposta de avaliação entre a capacidade estratégica de 

resiliência e o desempenho.  

Para Garmestani et. al, (2006) a diversificação do porte das empresas resulta 

em diferentes maneiras de se adaptar às mudanças do ambiente além das 

diferenças da diversidade institucional, política e cultural de cada empresa.  
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Além desta delimitação, o corte transversal foi utilizado para atender aos 

objetivos  da pesquisa. O estudo com corte transversal é o estudo que mede 

resultados em um único momento, não existindo, portanto, período de 

acompanhamento dos mesmos. Este corte transversal serve, também, para 

descrever associações entre variáveis (MATIAS-PEREIRA, 2012). Uma maneira de 

amenizar esta delimitação foi através de uma pergunta aberta que permitiu que os 

respondentes buscassem, nos anos de trabalho junto à empresa, o período que 

mais exigiu mudanças e adequações das organizações. 

Uma delimitação em relação ao desempenho, está relacionada com os 

critérios apresentados por Slack (1996) para avaliação de uma organização: a 

qualidade, o custo, a flexibilidade, a confiabilidade e a rapidez. O desempenho de 

uma organização está diretamente relacionado com o ambiente organizacional e 

com o comportamento estratégico adotado.  

Pela relação existente entre estes construtos, optou-se por analisar dois 

aspectos percebidos como fundamentais para a resiliência: a disponibilidade e a 

inovação, dentro do conceito de Whitehorn (2011) de atenção à manutenção dos 

produtos existentes e lançamento de novos produtos atendendo as exigências do 

mercado. 

A própria aplicação da pesquisa no estado do Rio Grande do Sul delimitou 

essa amplitude, a medida que não proporciona comparações em relação às 

organizações de diferentes estados brasileiros, das características e 

comportamentos resilientes de maior predomínio e de maior impacto com o 

desempenho. 

Portanto, a medida que surgirem novos estudos nestes direcionamentos, 

estes aspectos delimitantes serão incorporados aos estudos e pesquisas e novas 

possibilidades de discussão sobre resiliência organizacional surgirão. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 
 

Os capítulos da tese estão organizados da seguinte forma:  

- O primeiro capítulo apresenta uma introdução ao tema, o contexto e a 

importância da resiliência organizacional, assim, também, como o problema de 
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pesquisa, os objetivos, as justificativas de ineditismo, de relevância e de contribuição 

científica, as delimitações e a estrutura da tese. 

- O segundo capítulo trata do referencial teórico sobre a resiliência, trazendo 

este termo à luz da sua origem, da aplicação da resiliência nas mais diversas 

ciências, um enfoque nas ciências sociais no nível institucional. Trata, também, de 

estudos organizacionais na área de resiliência, do desempenho em relação aos 

aspectos de confiabilidade e de inovação; das estratégias como práticas em 

ambientes complexos e dinâmicos; e, por último, a apresentação do modelo 

conceitual e das hipóteses. 

- O terceiro capítulo apresenta o método de pesquisa, com a classificação, 

estratégias, delineamento e universo de pesquisa, as dimensões, variáveis e 

medidas de cada construto, a coleta e o tratamento dos dados e a apresentação do 

modelo conceitual da relação entre capacidade estratégica de resiliência das 

empresas e o desempenho organizacional. 

- O quarto capítulo apresenta as análises estatísticas realizadas e a discussão 

sobre os construtos teóricos propostos e os resultados obtidos através da pesquisa 

empírica 

- O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do estudo, com 

as conclusões, limitações e recomendações para futuras pesquisas na temática 

sobre resiliência organizacional. As referências e apêndices encontram-se logo após 

este capítulo. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Elaborou-se, para esquematizar os construtos que foram revisados e 

discutidos na elaboração da tese, o mapa cognitivo (Figura 3), que foi construído no 

intuito de auxiliar na apresentação e organização das discussões da pesquisa de 

forma seqüencial.  Inicialmente foram levantadas as origens do termo resiliência e as 

diferentes abordagens deste conceito no campo das ciências. Verificou-se a 

utilização do termo na física, passando pela psicologia, a ecologia e nas ciências 

sociais, com enfoque por níveis sociais. São três os níveis sociais – individual, 

comunitário e institucional. O objetivo da pesquisa é o nível institucional. 

A partir da delimitação do estudo ao nível institucional, introduz-se o conceito 

da estratégia como prática organizacional vinculado aos estudos sobre resiliência e 

as definições das características e dos comportamentos resilientes aplicados em 

estudos e pesquisas. 

Entre os autores revisados elencaram-se como características resilientes, as 

dimensões de: 

 - aprendizagem, que representam as empresas que conhecem seus 

processos e produtos/serviços e que possuem a capacidade de aprender com as 

experiências, produzindo conhecimento tácito para a organização,  e;  

- adaptação, que traduzem organizações com capacidade de perceber, 

entender e se adaptar às mudanças ocorridas no ambiente onde está inserida. 

Para o comportamento resiliente, as dimensões de agilidade, mudança, 

liderança e comunicação foram eleitas por reunirem as principais respostas às 

características resilientes. Então: 

- organizações ágeis possuem flexibilidade de mão-de-obra, de processos e 

de produtos/serviços; 

- para obterem um comportamento adequado à mudança, as organizações 

devem possuir capacidade de reconhecê-la como uma possibilidade de melhoria e 

de aprendizado; 

- em relação à liderança, espera-se dos líderes um alinhamento de conduta 

de acordo com a missão e os valores da organização, possibilitando e incentivando 

a participação de todos; 
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- a comunicação entra como uma ferramenta imprescindível para que os 

outros comportamentos possam obter êxito em suas implementações. 

 

 

       Figura 3 – Mapa Cognitivo da Tese 
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BIGGERSTAFF, 2004; UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR 

DISASTER REDUCTION, 2005), econômicas (DANES; LEE; AMARAPURKAR; 

STAFFORD; HAYNES; BREWTON, 2009) e ambientais (DERISSEN, QUAAS, 

BAUMGÄRTNER, 2009; GAILLARD, 2010). Em algumas pesquisas, a resiliência é 

considerada uma precondição necessária à sustentabilidade a ao desenvolvimento 

sustentável (ARROW, K., BOLIN, B.; COSTANZA, R.; DASGUPTA, P.; FOLKE, C.; 

HOLLING, C. S.; JANSSON, B. O.; LEVIN, S.; MÄLER, K. G.; PERRINGS, C.; 

PIMENTEL, D., 1995; LEBEL, L., ANDERIES, J.M., CAMPBELL, B., FOLKE, C., 

HATFIELD-DODDS, S., HUGHES, T.P.; WILSON, J., 2006; PERRINGS, 2006). 

Revisando conceitualmente a resiliência aparece o fato de que o fenômeno da 

resiliência poder ser estudado apenas depois da exposição do indivíduo ao risco, ou 

seja, sua verificação é retrospectiva. O indivíduo primeiro reage à situação adversa 

para depois ser estudada a sua forma de resposta particular (YUNES, 2001). 

Rutter (1993) também associou a resiliência ao risco, considerando três 

pontos que deveriam ser considerados ao se tratar destes conceitos associados: 

- o primeiro ponto levanta a questão de que a resiliência não se baseia no fato 

de se evitar o risco e apresentar características saudáveis e sim, de se enfrentar o 

risco e aprender com ele;  

- em segundo, esclarecer que os fatores de risco operam de maneiras e em 

períodos diferentes do desenvolvimento humano, portanto, com diferentes 

significados ao longo da vida; e,  

- dar enfoque aos mecanismos de risco e não aos fatores, porque em 

determinadas situações o risco pode ter caráter protetivo. 

O conceito de resiliência aplicado a materiais determina se um material 

retorna a sua forma original após sofrer uma pressão externa ou não. Os materiais 

não possuem capacidade de desenvolver a resiliência. Os materiais são ou não são 

resilientes. Nas ciências sociais esta capacidade se apresenta de maneira diferente. 

As organizações possuem esta capacidade de forma latente porque os indivíduos 

que compõem a estrutura da empresa podem desenvolver esta capacidade ao longo 

da vida. 

Nesta tese o conceito utilizado para a resiliência está baseado nos conceitos 

de Horne III e Orr (1998), Robb (2000),  Adger (2000), Seville et al. (2006), Vieira 

(2006), Peerrings (2006), McManus et al. (2007), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), 

Whitehorn (2011) e Mathaisel e Comm (2011). 
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Resiliência é a capacidade que uma organização possui para manter-se 

constantemente competitiva com seus produtos/serviços e, concomitantemente, no 

desenvolvimento de novos produtos/serviços baseados na resposta ágil às 

inovações de mercado, através da capacidade estratégica de aprendizagem e de 

adaptação. 

 

2.2 APLICAÇÃO DO TERMO RESILIÊNCIA NAS CIÊNCIAS 
 

Neste subtítulo do capítulo 2, faz-se uma revisão sobre a aplicação do termo 

resiliência nas ciências que deram origem e que propagaram este conceito para as 

mais diversas áreas da ciência. A sequência conceitual do termo resiliência se faz 

necessário para o entendimento sobre a evolução do significado até os dias de hoje, 

onde este conceito difundiu-se desde os estudos de Mallak (1998) até as pesquisas 

organizacionais de Whitehorn (2011). 

O cientista inglês Thomas Young foi um dos primeiros a usar o termo 

resiliência. Estudando a relação entre a tensão e a deformação de barras metálicas, 

em 1807, observava a capacidade de um material voltar ao seu estado normal 

depois de ter sofrido tensão (YUNES, 2001). Coloca-se que esta capacidade não 

está presente em todos os materiais, somente são resilientes os materiais que 

retornam ao seu estado original após algum impacto ou pressão. 

Yunes (2001) apud Silva Jr. (1972) e (Easley, Easley & Rolfe, 1983) descreve 

que a resiliência de um material corresponde a deformação máxima que ele é capaz 

de suportar sem sofrer danos permanentes, ou seja, corresponde a capacidade de 

absorção de energia sem deformação plástica e sem deformação irreversível.  

Resiliência é, frequentemente, representada por processos que explicam a 

superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações (YUNES 

e SZYMANSKI, 2001, YUNES, 2001, TAVARES, 2001). 

A resiliência, na psicologia, faz uma analogia com o modelo matemático 

utilizado na física, onde poder-se-ia relacionar  relação tensão/pressão com 

deformação-não-permanente do material com a relação de risco/experiências 

adversas com adaptação/ajustamento do indivíduo.  

Para Yunes (2003) essa simples analogia ainda pode gerar diferentes 

entendimentos do que seja resiliência no campo social, uma vez que ainda se 
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encontra dificuldades em se esclarecer o risco e a adversidade, bem como a 

adaptação e o ajustamento. 

Para a ecologia, uma das melhores medidas de resiliência de um ecossistema 

é a biodiversidade. Quando a biodiversidade é baixa, um grande impacto ambiental 

pode fazer a extinção de uma espécie, devido à falta de espécies com funções 

similares que possam auxiliar na reconfiguração de uma nova espécie (SMITH, 

1996). 

A maneira como a ecologia afeta e é afetada pelas atividades econômicas 

humanas vai além do escopo tradicional da economia. O ecossistema global envolve 

interações complexas de reciclagens químicas e fluxos de energia. Nesta dinâmica, 

tanto as reciclagens químicas quanto os fluxos de energia podem ser limitados para 

atingirem um sistema resiliente (CHU; TAI, 2001). 

Pesquisas de Arrow et al. (1995) enfatizam que a diminuição da resiliência do 

ecossitema acompanha o processo de desenvolvimento econômico. Estes autores 

apresentam duas características associadas a esta diminuição de resiliência que 

merecem atenção: a primeira é que a diminuição da resiliência ocorre de forma 

abrupta e pode ser antecipada pelos mercados e governos; a segunda é que essa 

diminuição tem consequências, normalmente, descontínuas e irreversíveis.  

Na gestão de sustentabilidade em sistemas socioeconômicos, resiliência 

significa aprender a manter e a melhorar a capacidade de adaptação e compreensão 

do quando e onde é possível intervir para evitar consequências indesejáveis 

(HOLLING; WALKER, 2003). 

Derissen, Quaas e Baumgärtner (2009) desenvolveram um modelo 

ecológico/econômico, para analisar a relação entre a resiliência e o desenvolvimento 

sustentável, utilizando como recurso natural a madeira e o peixe. Este estudo veio 

contrapor estudos anteriores que demonstravam somente duas relações entre 

resiliência e desenvolvimento sustentável. A conclusão deste estudo salienta que a 

resiliência é um conceito descritivo.  

Se um sistema se mantém mediante uma perturbação exógena, por 

determinado tempo estipulado, o sistema é resiliente. Já o desenvolvimento 

sustentável é um conceito normativo que captura ideias inter e intrageracionais de 

justiça. A análise geral do estudo demonstra que, para a gestão sustentável dos 

sistemas ecológico/econômicos, o importante é saber quantos domínios de atração 
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existem dentro do grupo de sustentabilidade, para posteriormente estudar suas 

relações (Quadro 1).   

 

A B 
A resiliência do sistema ecológico/econômico é 
necessária e suficiente para o desenvolvimento 
sustentável 

A resiliência do sistema ecológico/econômico é 
suficiente mas não é necessário 

C D 
A resiliência do sistema ecológico/econômico é 
necessário  mas não é suficiente 

A resiliência do sistema ecológico/econômico 
nem é necessária nem é suficiente para o 
desenvolvimento sustentável 

Quadro 1: Modelo econômico/ecológico 
Fonte: Adaptado de Derissen, Quass e Baumgärtner (2009) 
 

Resiliência ambiental, portanto, é uma característica importante da natureza, 

pois é desta capacidade que todos os seres vivos dependem para sua sobrevivência 

e apresentam uma relação direta com a forma humana de convivência e de uso de 

seus recursos. É a capacidade de resposta adaptativa de sistemas que acoplam os 

aspectos sociais, econômicos e ecológicos e que dependem de elementos da 

natureza e da estrutura resultante das ligações entre os componentes humanos e 

naturais (GARMESTANI et. al., 2006). 

 

2.2.1 APLICAÇÃO DO TERMO RESILIÊNCIA NA CIÊNCIA SOC IAL – NÍVEL 
INDIVIDUAL E COMUNITÁRIO 
 

Quando enfrentam desafios, pessoas resilientes recuperam seu equilíbrio 

mais rapidamente, mantêm um alto nível de qualidade e produtividade no trabalho e 

preservam sua saúde física e emocional. Resiliência é definida como sendo a 

aptidão de cada um para se adaptar e prosperar durante mudanças, reagindo 

positivamente a elas e promovendo um gerenciamento mais eficaz. É considerada 

uma habilidade de assimilar mudanças (CONNER, 1995).  

Whitehorn (2011) sugere que a resiliência abrange os conceitos de 

sensibilização e de antecipação, detecção, reação, recuperação e adaptabilidade. 

Estas são características essenciais na luta cotidiana pela vida, fundamentada em 

nosso instinto básico de sobrevivência. 

As pessoas resilientes parecem demonstrar algumas características de forma 

equilibrada (CONNER, 1995). São elas:  
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1. positividade - conseguem ver oportunidades em períodos difíceis e 

imaginam situações de sucesso em vez de fracasso;  

2. foco - conseguem se concentrar nas metas que pretendem atingir sem se 

desviar de seus objetivos;  

3. flexibilidade - consideram alternativas que também podem levá-las ao 

mesmo fim;  

4. organização - conseguem definir uma estrutura diante do caos e sabem 

priorizar; e, 

5. proatividade - possuem iniciativa. 

Os estudos de Blohowiak (1996) também apresentam algumas características 

em pessoas propensas à resiliência. São elas:  

1. boa vontade mesmo sob pressão;  

2. cooperação acima dos interesses pessoais;  

3. disponibilidade para o trabalho independente de funções estabelecidas;  

4. adaptação em ambiente de mudanças e compromisso com novas 

responsabilidades surgidas; e,  

5. disposição positiva e útil para aprender. 

Em relação ao nível familiar ou comunitário, estudos de Vandsburger e 

Biggerstaff (2004) conceituam resiliência familiar como a habilidade das famílias em 

desenvolver e/ou manter o funcionamento da saúde familiar e a adaptação positiva 

às mudanças e aos riscos da vida. A resiliência familiar foca mais na integridade e 

na estrutura familiar do que nas qualidades pessoais dos indivíduos. 

 

2.2.2 APLICAÇÃO DO TERMO RESILIÊNCIA NA CIÊNCIA SOC IAL – NÍVEL 
INSTITUCIONAL 
 

Em um estudo de Paton (2007) sobre a resiliência no campo social, estão 

descritos os fatores que foram estudados para entendimento das relações entre os 

níveis individual, comunitário e institucional. O modelo compreende características 

individuais e coletivas que são passíveis de mudança, apresentados na Figura 5.  
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Figura 5: Conceitualização genérica dos níveis de resiliência social 
Fonte: Paton (2007, p. 14) 
 

O objetivo deste estudo era analisar as relações entre os fatores que estariam 

presentes nas características de resiliência individual, comunitária e institucional, 

para construção de um modelo coerente com a resiliência social e o enfrentamento 

aos perigos naturais. Nesta conceitualização visualizou-se uma interdependência 

dos níveis individual e comunitário com o nível institucional, para a eficácia na 

resolução de problemas. 

Para Conner (1995) o melhor ambiente para que as pessoas aprendam sobre 

resiliência é o cenário organizacional. Este autor enfatiza que a resiliência é um fator 

preponderante para suportar processos de mudança. A ênfase dada a mudança está 

no levantamento de elementos chave responsáveis pelo seu esforço. O principal 

fator de gerenciamento de uma mudança está no grau de resiliência demonstrado 

pelas pessoas, ou seja, na capacidade de absorver uma mudança sem alterações 

no comportamento ou disfunções que acarretem problemas para a organização. O 

elemento chave é a garantia de mudanças bem sucedidas. 

Ambientes facilitadores de resiliência, apresentam como características: 

estruturas coerentes e flexíveis; o respeito; o reconhecimento; a garantia de 

privacidade; a tolerância às mudanças; os limites de comportamento definidos e 

realistas; uma comunicação aberta; a tolerância aos conflitos; a busca pela 

reconciliação; o sentido de comunidade e a empatia (FLACH, 1991).  

Rose (2004) apresenta dois tipos de resiliência:  

INSTITUCIONAL
Empoderamento

Confiança
Recursos

Mecanismos para 
auxiliar 

na resolução 
de problemas 

da comunidade

COMUNIDADE
Eficácia coletiva

Participação
Compromisso

Troca de 
informações

Suporte social
Tomada de decisão 

recursos

INDIVIDUAL
Consciência crítica

Autoeficácia
Senso de 

comunidade
Expectativa de 

resultado
Enfrentamento

recursos

AMBIENTE



21 
 

- a primeira é a resiliência inerente, que á a capacidade de recuperação em 

condições normais: substituir insumos, realocar recursos, e 

- a segunda é a resiliência adaptativa, que é a habilidade de recuperação em 

situação de crise devido a uma característica própria ou um grandes esforços.  

De acordo com Rose (2004), supõe-se que a resiliência se apresenta de 

forma latente nas organizações, ou seja, é possível desenvolver a resiliência através 

da superação das adversidades e da aprendizagem proporcionada pelos 

enfrentamentos necessários às adversidades em prol do equilíbrio da empresa. 

Quatro componentes gerais da resiliência são apresentados por Paton (2007): 

- primeiro: disponibilidades dos recursos necessários para assegurar a 

segurança e a continuidade de todas as atividades durante o período de turbulência 

e aos riscos associados;  

- segundo: estão presentes as competências necessárias à mobilização, 

organização e uso destes recursos para enfrentar os problemas e as consequências 

do período;  

- terceiro: desenvolvimento de estratégias resilientes de planejamento e de 

desenvolvimento para incluir mecanismos de integração dos recursos disponíveis e 

para potencializar as oportunidades de crescimento, mudança e melhoria de 

qualidade de vida;  

- quarto: modelo de resiliência que une as estratégias implementadas, 

assegurando a disponibilidade dos recursos e as competências necessárias para 

obter equilíbrio de resultados em longo prazo, direcionando ações para novas 

turbulências. 

A disponibilidade e a aplicação dos recursos é fundamental para a superação 

de obstáculos e sucesso nas estratégias (PATON, 2007). 

Após percorrer o conceito de resiliência nas ciências que iniciaram sua 

aplicação e o aplicaram em diversos campos, no próximo subtítulo, serão 

apresentados os principais estudos sobre resiliência organizacional com os 

construtos utilizados no modelo conceitual da pesquisa: características e 

comportamentos resilientes. A expressão institucional será substituída pela 

expressão organizacional, para ajustar a terminologia à administração. 
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2.2.3 ESTUDOS SOBRE RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 
 

Um estudo de Doe (1994) em organizações do Canadá ressalta que 90% das 

demissões que ocorrem em períodos de turbulência econômica não aconteceram de 

maneira satisfatória porque o fator humano não foi levado em consideração. Nos 

casos de redimensionamento organizacional, quando as organizações precisam 

enxugar as finanças através de demissões, os impactos emocionais dos 

trabalhadores remanescentes são muitas vezes ignorados. Com isso, mesmo que as 

organizações se sintam mais enxutas e eficientes, os benefícios podem ser perdidos 

devido à possível desmotivação da força de trabalho. 

 A filosofia de que as pessoas devam se sentir felizes porque ainda tem um 

trabalho permanece para alguns gestores, mas não motiva os trabalhadores para 

um bom desempenho. Eles desempenham as atividades com medo da demissão 

iminente, além da culpa por garantir o emprego enquanto que outros colegas 

perderam. Sentimentos de negação, raiva, depressão, teste e aceitação podem ser 

amenizados por uma boa estratégia de comunicação. A consciência e a 

sensibilidade destas questões, quando internalizadas pelos gestores, podem 

assegurar que as preocupações dos trabalhadores serão tratadas da maneira como 

a situação exige (DOE, 1994). 

Doe (1994) relata que a capacidade de se adaptar às mudanças, no ambiente 

de trabalho, varia de indivíduo para indivíduo, e é influenciada pelas mudanças que 

acontecem simultaneamente em suas vidas. A capacidade de assimilar mudanças 

também está relacionada ao número destas ocorrências. Quando as pessoas 

alcançam o limite desta capacidade, elas começam a apresentar comportamentos 

de frustração, irritação, baixa produtividade e qualidade, atitudes negativas e 

absenteísmo crônico. Em casos extremos podem acontecer sabotagens, avarias 

físicas ou psicológicas, violência e até mesmo suicídio podem ocorrer. 

Neste estudo, Doe (1994) declara que as pessoas não só devem ter 

capacidade de se adaptar às mudanças como também devem aproveitar o 

aprendizado que elas podem proporcionar. Resiliência significa que as pessoas 

gastam menos esforço para assimilar a mudança e, assim, apresentam melhores 

resultados no trabalho e na vida. Indivíduos resilientes são dirigidos à oportunidade 

como mudança para crescer, aprender e alcançar novos resultados. 
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O estudo de Doe (1994) percebe que as pessoas costumam mudar seu 

comportamento pelo simples fato de receberem atenção. Assim, as pessoas 

treinadas para a gestão de mudança e para a resiliência pessoal apresentam maior 

flexibilidade, adaptabilidade e disposição para assumir riscos. Estes 

comportamentos devem ser continuamente reforçados e recompensados pela 

organização. 

Em 1998, Mallak tratava de questões que deveriam ser importantes para os 

gestores, para a criação de uma organização resiliente. Estas experiências 

ajudariam os indivíduos a enfrentar e calcular riscos e a resolver problemas com 

maior naturalidade. O quadro 2 apresenta um resumo dos principais princípios de 

resiliência apontados por Mallak (1998) e a aplicação destes princípios no dia-a-dia 

das organizações. 

Estes princípios são indícios de que as dimensões de aprendizagem e de 

adaptação, assim como também os comportamentos de agilidade, liderança, 

mudança e comunicação proporcionam a implementação da resiliência nas 

organizações. 

 

PRINCÍPIOS APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS  
Construir experiências de 

forma construtiva 
Mesmo com experiência ruins, encontrar o lado positivo da 
experiência 

Ter comportamentos 
adaptativos 

Encarar as mudanças como oportunidades e não como ameaça 
ou perigo 

Assegurar gestão 
adequada dos recursos 

externos 

Assegurar acesso a recursos em resposta a uma ampla variedade 
de riscos 

Expandir as fronteiras de 
decisão 

Proporcionar maior poder de decisão para que os recursos sejam 
utilizados para atingir os objetivos 

Bricolagem 
Desenvolver a habilidade de criar soluções com os recursos 
disponíveis 

Desenvolver a tolerância 
para a incerteza 

Desenvolver a capacidade de tomada de decisão mesmo com 
menor quantidade de informação 

Sistema de construção 
de equipes 

Em equipe, as pessoas têm uma compreensão compartilhada da 
missão e, com isso, pode preencher lacunas necessárias para 
garantir o bom funcionamento da equipe; os indivíduos são 
reconhecidos como pessoas com capacidade potencial para 
assumir papéis na organização. 

Quadro 2 – Resumo dos princípios de resiliência 
Fonte: Adaptado de Mallak (1998) 

 

Em um estudo de Conner (1995), sobre o grau de resiliência, com gerentes e 

líderes de projeto em uma organização de serviços de computação brasileira, 

adquirida por uma multinacional de tecnologia de informação, ele apresenta dois 
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perfis de pessoas, as quais ele denominou de “P” e “O”. As pessoas do tipo “P” são 

orientadas pelo problema, ou seja, vêem a mudança como uma ameaça e podem se 

sentir vitimadas por ela. As pessoas do tipo “O” são orientadas pela oportunidade, 

ou seja, reconhecem o perigo, mas colocam a mudança como uma vantagem em 

potencial a ser explorada em vez de um problema a ser evitado.  

Segundo este autor, não houve entrevistado que fosse inteiramente de um 

tipo ou de outro. Colocando os dois tipos em extremos opostos, o que foi percebido 

é que as pessoas do tipo “P” se mantêm mais para o lado do problema enquanto 

que as pessoas do tipo “O” se movem de um lado para o outro.  

Percebe-se que os indivíduos que são orientados pela oportunidade 

apresentam uma tendência maior à resiliência do que os indivíduos que se orientam 

pelos problemas. De acordo com este estudo, as empresas poderiam pensar em 

uma maneira de buscar indivíduos para à sua organização que fossem direcionadas 

pela oportunidade. Isto facilitaria à implementação de estratégias resilientes na 

organização. 

Estudos de Robb (2000) apontam que as organizações resilientes são 

entidades híbridas. Integram, de forma consciente e ativa, dois subsistemas: o 

sistema de desempenho e o sistema de adaptação. O sistema de desempenho traz 

seu legado da administração científica, onde o foco de desempenho são as 

atividades repetitivas e o atingimento das metas. São organizações burocráticas, 

estruturadas, que preservam a ordem e o status quo, mas que apresentam 

dificuldade com a mudança e a inovação. O sistema de adaptação tem seu foco na 

resposta à mudança e à inovação. Seus processos e estruturas organizacionais são 

fluídos e dinâmicos. São extremamente responsivos, mas muitas vezes 

têm dificuldades de construir uma estrutura necessária para um bom desempenho. 

Uma organização resiliente está fundamentada em três elementos (ROBB, 

2000): na cultura, nas habilidades e no escopo da organização (Figura 6).  

No escopo, os dois sistemas, desempenho e adaptação, são colocados 

conjuntamente. De um lado, o foco no desempenho atual: ser eficaz, eficiente nos 

processos de negócio, bem alinhados com as necessidades do cliente; ter limites 

claros, objetivos e medidas de desempenho para as funções, equipes e indivíduos; 

manter relações claras entre os indivíduos, gerentes, equipes e organizações; e, ter 

um sistema eficaz de gestão de desempenho. Do ponto de vista da 

organização resilientes, esses elementos servem a um propósito : elas são um 
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meio temporário de entrega de valor para clientes, acionistas, funcionários, e talvez 

a comunidade envolvida. Eles não são aspectos permanentes da organização, 

devem ser continuamente criados, modificados, dissolvido e recriado.  

 

 

Figura 6 – Elementos de fundamentação de uma organização resiliente 
Fonte: Adaptado de Robb (2000) 

 

Do outro lado, o sistema de adaptação deve ser capaz de gerar novas 

soluções que devem ser integradas ao sistema de desempenho, com o objetivo de 

enfrentar desafios emergentes. Isso exige, muitas vezes, inovação em estratégias, 

produtos e serviços, mercados, processos, tecnologias, relações das partes 

interessadas, comportamentos, características culturais de liderança e 

gerenciamento de estilos, formas organizacionais ou qualquer outra coisa que 

contribuirá para a capacidade total da organização de enfrentar os desafios de 

adaptação (ROBB, 2000).  

Nas características culturais, o sistema de desempenho, tradicionalmente, 

foca os fins econômicos, juntamente com valores de eficiência e controle dos 

recursos. As pessoas muitas vezes são vistas como recurso fim, sem ser 

potencializados como um recurso em si mesmo. Esta abordagem, muitas vezes cria 

uma cultura de submissão e conformidade que se não for devidamente controlada, 

podem acarretar o insucesso para a inovação e para a mudança. Erros ou 

deficiências a serem corrigidos devem servir de experiências e/ou oportunidades 

para o aprendizado e inovação (ROBB, 2000). 

Robb (2000) argumenta que as organizações resilientes integram a habilidade 

e a capacidade de adaptação. Muito antes de serem aspectos complementares, são 

elementos que criam uma tensão ou energia que devem ser gerenciados. Na 

habilidade o foco é manter o equilíbrio e a ação dentro do sistema atual, enquanto 

que na capacidade de adaptação o objetivo é a criação de desequilíbrio, através da 

ESCOPO

HABILIDADES

CULTURA

ORGANIZAÇÃO
RESILIENTE
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exploração de novos sistemas, criando segurança e apoio necessários para a 

mudança.  

Poucas organizações aprenderam a integrar estes dois polos de 

funcionamento. A dificuldade de lidar com o desequilíbrio da mudança pode criar 

uma ansiedade e uma perda potencial de habilidade e de capacidade de 

adaptação. A capacidade de viver em um estado de permanente inovação e 

mudança exige que o sistema seja capaz de permear os dois polos - uma espécie 

de flerte intencional com o desequilíbrio. Isto requer a capacidade de controlar a 

ansiedade e as perdas reais e/ou potenciais.  

Infelizmente, estruturas rígidas, enquanto fornecem um sentido de ordem e 

segurança, também tendem a matar o espírito, a paixão, a criatividade e a mudança. 

Além disso, em uma organização resiliente, segurança e proteção não podem vir de 

papéis ou de rígidas estruturas organizacionais, pois as funções e estruturas devem 

ser mais fluídas do que tem sido no passado. Esta habilidade requer novos tipos de 

suportes, e uma grande parte deste apoio é a cultura (ROBB, 2000). 

Na área de governança corporativa, Lebel et al. (2006) definem algumas 

capacidade características de um gerenciamento resiliente. São elas: a) dimensionar 

envolvimento efetivo e dinâmico; b) antecipar incertezas e surpresas; c) ajustar 

contexto ecológico e diversidade social; d) detectar limites difíceis de reverter; e) 

combinar e integrar diferentes formas de conhecimento; e, f) sustentar a diversidade 

ecológica e social. 

Em um relatório anual de 1995, da General Electric (GE), o CEO da 

organização abordou a questão das pessoas escolhidas para os cargos de gerência 

e categorizou os gerentes sob 4 tipos (Quadro 3): 

 
Tipo 1  Tipo 2  

São os gerentes que além de cumprirem seus 
compromissos promovem e acreditam nos 
valores da organização. São representados 
pelos novos gerentes 

São os gerentes que não cumprem os 
compromissos e nem partilham dos valores da 
organização. Estes não têm futuro nenhum em 
organizações, muito menos na GE 

Tipo 3  Tipo 4  
São os gerentes que acreditam nos valores, 
mas que às vezes falham no compromisso. A 
este tipo de gerente são dadas novas chances 
e um amplo incentivo para que ele passe a 
fazer parte do tipo 1 

São os gerentes que evitam cumprir seus 
compromissos, interessados em demonstrar 
resultados em curto prazo, muitas vezes 
desconsiderando os valores da organização e 
pressionando as pessoas sob sua supervisão. 
A decisão de remover gerentes deste tipo na 
GE foi um divisor de águas. 

Quadro 3 – Tipos de gerentes de acordo com perfil 
Fonte: Adaptado de Blohowiak (1996) 
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A GE valoriza o compartilhamento do conhecimento, através de canais 

abertos à comunicação, em um ambiente de aprendizagem (BLOHOWIAK, 1996). 

Uma pesquisa que abre oportunidades para novos estudos, são os sistemas 

resilientes que, segundo Jackson (2007), são temas que serão analisados por serem 

de interesse das mais variadas áreas de conhecimento e da necessidade de se 

compreendê-los através de todos os olhares. 

Sempre que dois ou mais elementos agirem em conjunto e com um mesmo 

objetivo podemos dizer que existe um sistema. Quando existe mais de um conjunto 

que trabalha em sinergia e que também tem os mesmos objetivos, nasce um 

sistema de um sistema, ou seja, um subsistema.  

A estrutura básica de um sistema resiliente é a combinação de capacidades, 

da infraestrutura e da cultura da organização (Figura 7). A previsão de emergências 

e a construção de projetos de sistemas adaptativos é um grande desafio para se 

atingir a resiliência. As características de agilidade, adaptabilidade e robustez, 

quando presentes e implementadas em um sistema permitem a sobrevivência deste 

sistema em períodos de emergências, através da compreensão heurística de todo o 

sistema (JACKSON, 2007).  

 

 

Figura 7: Arquitetura de um sistema resiliente 
Fonte: Adaptado de Jackson (2007) 
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Um sistema resiliente vai muito além de confiabilidade e de sistemas de 

segurança. Para este autor, a estrutura de um sistema resiliente é multi, ou seja, é 

um conjunto de várias disciplinas que se unem com o objetivo comum de atender a 

um sistema e, além da multidisciplinaridade, surge a necessidade da 

transdisciplinaridade, que é estar entre, através e além das disciplinas (JACKSON, 

2007). 

Esse sistema pode ter seu desempenho medido por medidas definidas por 

Bruneau et al. (2003), como 4Rs – robustez, redundância, desenvoltura e rapidez,  

nas dimensões TOSE – técnicas, organizacionais, sociais e econômicas. Robustez e 

rapidez são essenciais no sistema porque afetam os tomadores de decisão e as 

partes interessadas. Redundância e desenvoltura são medidas para se chegar às 

medidas essenciais.  

Na dimensão técnica, a robustez significa evitar danos e manter um serviço 

continuado de fornecimento. A redundância é o apoio a equipamentos, sistemas e 

ao abastecimento. A desenvoltura traduz a capacidade de detecção a danos em 

tecnologias. E, na rapidez, a otimização no tempo de retorno ao nível funcional 

normal após um evento.  

No nível organizacional, robustez é a capacidade contínua de realizar 

determinadas funções; a redundância é a capacidade de manter as operações 

através de recursos de segurança; a desenvoltura é ter planos e recursos para lidar 

com os danos e interrupções; e, a rapidez é a minimização do tempo necessário 

para restaurar os serviços e executar as tarefas. 

Para a dimensão social, a robustez significa a prevenção a acidentes e 

rupturas na comunidade; a redundância são os meios alternativos que antecipam as 

necessidades da comunidade; a desenvoltura são os planos e os recursos 

necessários ao atendimento da comunidade; e, a rapidez, a otimização do tempo 

para voltar aos níveis funcionais anteriores a eventos.  

Para a dimensão econômica, a robustez trata de evitar perdas econômicas 

diretas e indiretas; a redundância é a capacidade de gestão de estoques, de 

fornecedores, etc. A desenvoltura estabiliza as medidas, como a capacidade de 

aprimoramento, alterações de demanda, ajuda externa, recuperação de estratégias. 

A rapidez trata da otimização do tempo para voltar aos níveis funcionais anteriores a 

eventos. 
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Um outro estudo de Somers (2009) mostra seis fatores que podem afetar 

positivamente o potencial de resiliência das organizações. São eles:  

1. a percepção de risco ambiental pelos administradores organizacionais;  

2. a busca de informações sobre riscos ambientais, pelos gestores;  

3. a estrutura da organização;  

4. a extensão da participação da comunidade no planejamento de atividades;  

5. o nível de observância com a continuidade do planejamento de operações; 

e,  

6. se o departamento ambiental da organização tem credenciamento 

profissional. 

Na cadeia de fornecedores, a resiliência recebeu atenção nos estudos 

desenvolvidos por Pettit, Fiksel e Croxton (2010) quando os autores avaliam que 

muito antes de voltar a sua forma original após uma perturbação, para a cadeia de 

fornecimento, às vezes, o ganho é maior no aprendizado que se dá para garantir as 

adaptações necessárias a uma nova configuração. A metodologia utilizada foi o 

focus group. As vulnerabilidades resultantes desta metodologia apontam para a 

turbulência, para as ameaças inesperadas, para as pressões externas, para a 

escassez de recursos, para a sensibilidade, para a conectividade e para a 

possibilidade de rompimento com fornecedores e/ou clientes (Quadro 4). 

O Quadro 4 mostra um resumo dos fatores que podem desencadear a 

vulnerabilidade em empresas da cadeia de fornecimento, a partir da visão dos 

participantes da pesquisa. Observa-se que as empresas identificam com clareza as 

vulnerabilidades que podem desestabilizar o sistema. As capacidades resultantes da 

metodologia focus group, estudada por Pettit, Fiksel e Croxton (2010), estão no 

Quadro 5. 

Observa-se neste quadro que os resultados obtidos por Pettit, Fiksel e 

Croxton (2010) apresentam uma ampla discussão sobre as capacidades 

necessárias às empresas para a transposição de dificuldades enfrentadas por 

mudanças e alterações no ambiente. Percebe-se, também, a clareza na 

identificação das capacidades e ações necessárias, às empresas, para o 

enfrentamento das adversidades. 

Assim também um programa desenvolvido por Cornum, Matthews e Seligman 

(2011) - Comprehensive Soldier Fitness (CSF) se preocupa em avaliar e 

desenvolver, nos soldados do exército, as aptidões necessárias à mudança. Este 
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programa fornece um modelo de intervenção que pode ser utilizado, de forma 

semelhante, em outras instituições de grande porte. 

 

FATORES DE 
VULNERABILIDADE DEFINIÇÃO SUB FATOR 

Turbulências 
Ambiente caracterizado por 
freqüentes mudanças 
nos fatores externos 

Desastres naturais, a imprevisibilidade da 
demanda, flutuações na moedas e preços, falhas 
de tecnologia, pandemia 

Ameaças 
inesperadas 

Ataques intencionais que visam 
interromper as operações ou 
causar danos humanos ou 
financeiros 

Terrorismo, roubo / sabotagem, conflitos laborais, 
espionagem 

Pressões externas 

Influências que não visam 
especificamente a 
organização, criam  
restrições ou barreiras para os 
negócios 

Inovação competitiva, mudança social / cultural, a 
mudança política / regulamentação, pressões em 
preços, responsabilidade corporativa, mudança 
ambiental 

Escassez de recursos 
Restrições sobre a 
produção com base na 
disponibilidade dos fatores de 
produção 

A capacidade de produção, fornecedor 
e distribuição, matéria-prima e disponibilidade dos 
recursos humanos 

Sensibilidade 

Importância no cuidado das 
condições do produto e do 
processo, 
integridade 

Complexidade, a pureza do produto,  escassez de 
materiais, confiabilidade e fragilidade de 
equipamentos, 
riscos de segurança, visibilidade para as partes 
interessadas, a marca 

Conectividade 

Grau de interdependência e 
dependência de entidades 
externas 

Escala de rede, confiança na informação, 
grau de terceirização, importação e 
exportação, dependência 
de fontes especializadas 

Rompimento com 
fornecedores/ 

clientes 

Suscetibilidade 
de fornecedores e 
clientes para as 
forças externas ou 
interrupções 

Confiabilidade nos fornecedor, interrupções de 
clientes 

Quadro 4 – Fatores de vulnerabilidade das organizações de cadeias de fornecimento 
Fonte: Adaptado de Pettit, Fiksel e Croxton (2010) 
 

O programa CSF é constituído de quatro etapas:  

- a primeira etapa é a avaliação – além da avaliação física, o instrumento 

avalia de forma global as aptidões psicológicas, de tempos em tempos, ao longo da 

carreira de soldado;  

- a segunda etapa é o treinamento de resiliência, que é um treinamento 

progressivo com técnicas para melhorar a capacidade de resiliência dos soldados e 

do exército como um todo;  

- a terceira etapa é o treinamento individualizado, em diferentes aspectos de 

resiliência (emocional, familiar, social e espiritual); e, por último,  

- a quarta etapa do programa é o treinamento de resilientes mestres, no qual 

os soldados com formação avançada nas habilidades físicas e emocionais serão 
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orientadores de outros soldados, com o objetivo de manter e reforçar a resiliência ao 

longo do exercício profissional. 

 

FATOR DE 
CAPACIDADE DEFINIÇÃO SUBFATOR 

Flexibilidade no 
fornecimento 

Capacidade de mudar 
rapidamente entradas ou o 
modo de receber as entradas 

Parte comum, design de produto modular, usos 
múltiplos,  flexibilidade contrato, fontes múltiplas 

Flexibilidade no 
atendimento de 

pedidos 

Capacidade de mudar 
rapidamente saídas ou o modo 
de entrega 

Canais de distribuição alternativos, fontes 
múltiplas, compromisso com as entregas 

Capacidade 
Disponibilidade de recursos 
para permitir níveis de 
produção 

Reserva de capacidade, energia de backup,  
fontes e comunicações 

Eficiência 
Capacidade de produzir 
resultados com mínimo de 
recursos 

Eliminação de desperdícios, produtividade de 
ativos, redução da variabilidade de falha 
no produto, prevenção 

Visibilidade 
Conhecimento do estado de 
ativos operacionais e o 
ambiente 

Tecnologia de informações, produtos, ativos 
e visibilidade  
Pessoas, troca de informações 

Adaptação 

Capacidade de modificar as 
operações em resposta aos 
desafios ou oportunidades 

Redução do tempo de adaptação, 
jogo estratégico e de simulação, aproveitamento 
de vantagem   nas rupturas,  desenvolvimento 
alternativo, produção de conhecimento com a 
experiência 

Antecipação 

Capacidade de discernir os 
potenciais eventos futuros ou 
situações 

Monitoramento de sinais de alerta precoce, 
previsão, análise de contingência, 
planejamento, preparação, gestão de risco do 
negócio, planejamento de continuidade, 
reconhecimento de oportunidades 

Recuperação 
Capacidade de voltar ao  
estado operacional  

Gestão de crises, a mobilização de recursos, 
estratégia de comunicação, mitigação das 
consequências 

Dispersão 

Distribuição ampla ou 
descentralização  de recursos 

 Tomada de decisão descentralizada, a 
descentralização dos recursos-chave, 
capacitação específica no local, dispersão dos 
mercados 

Colaboração 

Capacidade de trabalhar 
eficazmente com outras 
entidades 

Previsão colaborativa, gestão de clientes, 
comunicações, adiamento das encomendas,   
gestão do ciclo de vida do produto, a partilha 
de risco com parceiros 

Organização 

Estruturas de 
recursos humanos, 
políticas, competências 
e cultura 

Responsabilidade, aprendizagem e capacitação, 
trabalho em equipe, solução de problemas, 
liderança, cultura de proteção 

Posicionamento de 
mercado 

Status da organização, 
produtos em mercados 
específicos 

A diferenciação de produtos, fidelização de 
clientes /retenção, quota de mercado, relações 
com os clientes, comunicação com o cliente 

Segurança 
Defesa contra  invasão ou 
ataques deliberados 

Restrições de acesso,  envolvimento dos 
empregados, colaboração com governos, 
cyber-segurança, pessoal de segurança 

Força financeira Capacidade de absorver 
flutuações do fluxo de caixa 

Seguros, diversificação da carteira,   
reservas e liquidez financeira, margem de preço 

Quadro 5 – Fatores de capacidades das organizações da cadeia de fornecimento 
Fonte: Adaptado de Pettit, Fiksel e Croxton (2010) 
 

 

O objetivo da pesquisa do programa CSF é a aplicação da formação 

resiliente, para diminuir os traumas comuns inevitáveis do trabalho e diminuir o 
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número de soldados que crescem com a experiência do trauma, transformando os 

traumas em catalisadores para a melhoria de seu desempenho. O questionário 

aplicado aos soldados é o GAT – Ferramenta de Avaliação Global, que se concentra 

nos pontos fortes, ao invés das fraquezas, de quatro elementos: a família, a questão 

emocional, a aptidão social e a questão espiritual. 

Este autor defende que estes quatro elementos são os requisitos básicos para 

a obtenção da PERMA – positividade, emoção, relacionamento, significado e 

realização, elementos necessários para a construção da resiliência e do crescimento 

pessoal.  

Seligman (2011), com outros professores de várias partes do mundo, 

trabalham para desenvolver um programa para o ensino da resiliência, baseados 

nos estudos desenvolvido por Cornum, Matthews e Seligman (2011) com o exército 

americano, que é uma organização com 1,1 milhões de pessoas, onde os traumas 

são mais comuns e mais graves do que qualquer outro ambiente corporativo. 

Seligman (2011) acredita que os empresários poderiam aprender lições com esta 

abordagem, principalmente em tempos de falha ou estagnação. 

Carmeli e Malkman (2011) apontam que a resiliência organizacional é um 

assunto de interesse para os estudiosos em gestão e em estratégia. Estes autores, 

através de um estudo aprofundado sobre o histórico da República de Roma, mais 

precisamente da sua criação, perceberam duas estratégias genéricas que são 

essenciais à resiliência e que já estavam presentes neste período: a captura 

estratégica e a governança estratégica.  

Captura estratégica se refere à expansão de mercado e governança 

estratégica se refere à conservação, defesa e aumento do mercado de domínio. As 

quatro táticas resultantes do estudo foram a economia de energia, a manutenção de 

uma base fortalecida, isolamento e enfraquecimento dos adversários e a criação de 

postos avançados (Figura 8). 

Para um bom desempenho organizacional, o nível de resiliência recomendado 

por Carmeli e Malkman (2011) inclui o foco em um crescimento equilibrado, 

permitindo adequação da empresa no decorrer no tempo, a manutenção de 

vulnerabilidades à complexidade e grandeza, que são as vulnerabilidades que 

permitem conhecimento à organização e táticas de economia de energia, de 

fortalecimento das bases estruturais organizacionais, o isolamento e 

enfraquecimento dos adversários e a criação de postos avançados. 
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Figura 8 – Matriz governança-captura: variação entre resiliência, foco e 
vulnerabilidade como função interativa entre captura estratégica e governança 
estratégica 
Fonte: Carmeli e Malkman (2011, p. 330) 
 
 

Horne III e Orr (1998) relatam que William Pasmore, no livro Creating 

Strategic Change: Designing the Flexible, High-Performing Organization, instrui as 

organizações que ao invés de responder a cada nova mudança com novas 

estratégias e programas, as organizações precisam desenvolver métodos 

sistêmicos, eficazes e sustentáveis para responder a estas mudanças. Esse é um 

dos principais focos da resiliência. 

A apresentação destes estudos se faz necessária para o entendimento de 

como a resiliência vem sendo estudada, no nível institucional, de forma 

fragmentada. A resiliência enquanto capacidade estratégica carece de estudos mais 

abrangentes sobre quais as características e os comportamentos poderiam ser 

considerados imprescindíveis para a obtenção de organizações resilientes. 

  

2.3 RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 
 

Robb (2000) define uma organização resilientes como sendo   a organização 

capaz de sustentar uma vantagem competitiva através de um desempenho positivo 
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nas metas atuais, enquanto que é capaz de inovar de forma eficaz e de se adaptar 

rapidamente às mudanças do ambiente. Sustentar vantagem competitiva exige 

coerência, eficiência, eliminação de resíduos e maximização de resultados em curto 

prazo, enquanto que inovar e se adaptar às mudanças, requer previsão, inovação, 

experimentação e improvisação, de acordo com os benefícios proporcionados em 

longo prazo. 

Organizações resilientes são consideradas organizações inteligentes e 

reflexivas (TAVARES, 2001). Algumas premissas em relação às organizações 

resilientes são  o compartilhamento do conhecimento, a busca pela inovação e 

novas soluções e tecnologias.  

O conceito de resiliência organizacional foi primeiramente aplicado para 

descrever a necessidade das organizações em responder a uma rápida alteração ao 

ambiente de negócios. Hamel e Välikangas (2003) argumentam que as 

organizações com desempenho positivo entendem a natureza  dinâmica do 

ambiente dos negócios (concorrentes, tecnologias, disponibilidade e o custo 

da manutenção, tributação, políticas de governo e as necessidades e expectativas 

dos seus clientes) e são capazes e estão dispostas a adaptarem-se às súbitas 

mudanças no ambiente.  

Dalziell e McManus (2004) definem resiliência como a união de dois 

componentes principais: a vulnerabilidade e a capacidade adaptativa. A 

vulnerabilidade é medida pela facilidade com que uma organização passa de um 

estado de equilíbrio para o desequilíbrio, após um evento inesperado e a capacidade 

de adaptação é medida através do grau de mudança exigida pela organização após 

esses eventos. 

Para Woods e Dekker (2004), o conceito de resiliência, além da capacidade 

de adaptação, está relacionado com a maneira com que a organização reage em 

situações de distúrbio, antevendo as situações imprevistas e gerenciando as 

alterações de planos, processos e estratégias. 

Segundo Lengnick-Hall e Beck (2009), não existe um consenso sobre o 

significado de resiliência organizacional, embora estes autores defendam que a 

resiliência organizacional captura a capacidade da organização de tomar medidas 

específicas, robustas e de transformação em confronto com eventos inesperados e 

que apresenta potencial comprometedor para a sobrevivência da organização em 

longo prazo. 
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A ISO 73 (2009, p. 11) - Gestão de Risco - define a resiliência como a 

capacidade adaptativa de uma organização em ambientes complexos e de 

mudança. Nos últimos anos o conceito de resiliência organizacional ampliou seu 

foco, atingindo estudos em organizações  do setor privado e de 

organizações públicas, com a redefinição do objeto, da extensão e do alcance das 

ameaças (WHITEHORN, 2011).  

Estudos de Robb (2000) salientam a necessidade de uma formação híbrida 

nas organizações em relação aos sistemas de desempenho e de adaptação, assim 

como os estudos de Jackson (2007) discutem a estrutura de um sistema resiliente, 

que é análogo às organizações, e que, portanto, devem se empenhar na busca por 

objetivos que envolvem todos os setores e a todos da organização, a fim de obter 

multi e transdisciplinaridade. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS RESILIENTES 
 

Eventos como o dia 11 de setembro (2001), a epidemia SARS (2003), o 

furacão Katrina (2005) e o furacão Sandy (2012) fazem com que as organizações 

voltem os olhares para a comunicação interna e para a mitigação e a gestão de 

riscos empresarial. O foco passou da antecipação de simples ameaças para a 

preparação para qualquer tipo de crise em qualquer setor da organização, aderindo 

aos conceitos de continuidade do negócio e de resiliência organizacional. Cada vez 

mais os gerentes se preocupam em preservar a integridade das operações e do 

negócio como um todo através de uma visão sistêmica dos riscos (McINDOE, 2009). 

Oportunidades que oferecem melhorias para as organizações resilientes são 

apontadas por Brunsdon e Dalziell (2005):  

- gestão de riscos: diminuir a probabilidade de limites irrecuperáveis; 

- planejamento de continuidade da empresa: ir além dos limites recuperáveis 

da organização;  

- sensibilização situacional: reduzir o tempo de resposta quando uma 

mudança ou ação são necessárias; e,  

- criatividade e capacidade de resposta: melhorar a capacidade e a 

velocidade de resposta às mudanças da organização. 
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Os estudos de Seville et al. (2006) ressaltam que as organizações 

devem perceber que não funcionam de forma isolada do resto do mundo. Elas 

precisam entender suas interconexões, restrições, dependências e como elas 

interagem com os colaboradores, stakeholders, comunidades, outras 

organizações, setores da indústria e com o governo para que possam articular 

claramente seu contexto operacional e os limites de suas vulnerabilidades. 

Organizações resilientes para McManus et al. (2007) são aquelas onde as 

principais funções são a percepção da sua situação, a administração das principais 

vulnerabilidades e a capacidade de adaptação em um ambiente dinâmico, complexo 

e interconectado. 

Para Donnellan, Larsen e Levine (2007) a resiliência se ocupa do 

gerenciamento das atividades desenvolvidas por organizações, de modo a prever e 

contornar as ameaças inesperadas. Algumas características de organizações 

resilientes é que elas apresentam uma sensibilidade para a percepção de uma 

alteração em seu ambiente operacional, flexibilidade no seu processo de tomada de 

decisão, disposição para confrontar questões difíceis, com energia e controle e, por 

último, uma cultura organizacional apoiada na mudança. 

Para McIndoe (2009) em 2010 a gestão de risco foi orientada para a 

mitigação dos riscos financeiros, de como as organizações poderiam antecipar, se 

preparar, evitar e sair mais forte dos desastres econômicos correntes. A próxima 

década poderá testemunhar uma das maiores ameaças potenciais que será a 

competição por recursos escassos como a água e a energia. Isso poderá acarretar 

incapacidades na cadeia de suprimentos, impossibilitando as organizações de 

produzir e distribuir seus produtos/serviços. Além desta ameaça, o envelhecimento 

da população poderá comprometer a continuidade do negócio pela falta de 

trabalhadores qualificados e capacitados. 

Pellissier (2011) aponta em suas pesquisas que sustentar vantagem 

competitiva e inovar, duas características de organizações resilientes, requerem um 

conjunto de habilidades e de projetos organizacionais. Essas características 

especiais são:  

1. capacidade de criação de uma estrutura e de dissolução da mesma,  

2. proporcionar segurança em face de mudança,  

3. capacidade de administrar as consequências emocionais da contínua 

transformação, mudança, ansiedade e tristeza, e,  
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4. aprender, desenvolver e crescer. 

Outras características relativas às organizações resilientes são discutidas por 

Johnson-Lenz’s (2009), no Quadro 6. 
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Participam ativamente de seus ambientes. Trabalham para detectar o inesperado para 
responderem de forma rápida o suficiente para explorar oportunidades ou impedir danos 
irreversíveis 
Preparam seus funcionários para a resolução de problemas através da quebra dos 
padrões até então reconhecidos. São funcionários com múltiplas habilidades e funções 
Constroem a flexibilidade. Mesmo para um desempenho enxuto, estas organizações 
constroem proteções contra as disrupções externas 
Envolvem fornecedores e redes na elaboração de soluções estratégicas para disrupções 
temporárias. A prática em trabalhos flexíveis torna os empregados mais resilientes, mais 
produtivos, mais comprometidos e com menores níveis de estresse 
Fortalecem e ampliam suas redes de comunicação interna e externa. Elas reconhecem 
que é importante ouvir as pessoas que detêm os conhecimentos necessários e as ideias 
para atingir as metas organizacionais. Usam a comunicação em rede para melhor construir 
a tomada de decisão. Tanto quanto possível, empurram as decisões para baixo, onde eles 
podem ser feitos de forma mais eficaz e rápida. Necessita de um bom acesso à 
informação em todos os níveis da organização 
Incentivam a inovação e a experimentação. Em tempos de grande incerteza, o sucesso ou 
o fracasso de pequenas experiências podem ajudar a mapear um caminho para o futuro 
Promovem uma cultura de inovação contínua para resolver problemas e de adaptação 
para os desafios 

Quadro 6 –Características relativas às organizações resilientes 
Fonte: Adaptado de Johnson-Lenz’s (2009) 

 

O Quadro 6 mostra uma tendência para a descentralização de poder, 

amplitude nos canais de comunicação, estímulo e incentivo à qualificação das 

pessoas e dos processos, além do incentivo à inovação. 

A resiliência e a adaptabilidade a ambientes em mudança são vistos como 

cada vez mais importante para a capacidade de gestão do risco nas organizações. 

As organizações devem considerar como elas respondem a situações particulares 

de crise e o efeito destas em suas operações. A adoção de características-chave 

pode fazer a diferença e contribuir para o resiliência da organização (WHITEHORN, 

2011). 

No Quadro 7 Pellissier (2011) apresenta os desafios que surgiram em seus 

estudos e que são lançados às organizações que pretendem tornar-se resilientes. 

Segundo o autor, estes desafios farão parte da realidade das empresas em um 

futuro próximo. Isso exigirá das empresas capacidades de mudança e de se 

adaptação ao novo e ao inesperado, sem perder em desempenho. 
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COGNITIVO ESTRATÉGICO 
A organização precisa estar consciente de que 
está mudando e deve sempre considerar como 
essas mudanças são relevantes no 
desempenho 

A organização precisa ter a capacidade de criar 
novas opções como alternativas que 
substituirão as existentes 

POLÍTICO IDEOLÓGICO 
A organização deve ser capaz de desviar 
recursos dos produtos de ontem para 
programas de amanhã. Isso significa a 
capacidade de construção de uma ampla 
carteira de experimentos com o capital e o 
talento necessários 

Poucas organizações têm a doutrina da 
otimização além da excelência operacional e da 
execução impecável. Otimização significa um 
processo contínuo e orientado às 
oportunidades 

Quadro 7 – Desafios às organizações resilientes 
Fonte: Adaptado de Pellissier (2011) 

 

Estudos de Coutu (2002) propõem três características que estiveram 

presentes em organizações resilientes que fizeram parte de pesquisas. São elas:  

1. organizações resilientes têm grande capacidade de enfrentamento da 

realidade;  

2. organizações resilientes buscam compreender às situações por mais 

difíceis que sejam durante eventos inesperados;  

3. organizações resilientes primam pela capacidade de utilizar o que está 

disponível em sua organização. 

Segundo a Trusted Information Sharing Network (TISN, 2011) a resiliência 

organizacional é uma combinação de liderança, cultura e atitude organizacional, 

políticas, planos, processos e procedimentos. Não existe uma fórmula comum para 

uma organização ser resiliente. No entanto, a resiliência é mais forte nas 

organizações que mostram todos ou uma combinação dos seguintes atributos 

(WHITEHORN, 2011), conforme Quadro 8: 
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Antecipação de ameaças emergentes e compreensão de seus efeitos sobre as metas e 
objetivos estratégicos da organização 
Liderança forte que articula e incentiva a 
implementação de metas e objetivos estratégicos, mesmo em tempos de crise 
Incentivo e apoio à força de trabalho 
Promoção de parceria com os fornecedores mais críticos da cadeia de abastecimento e 
com os stakeholders 
Capacidade de resposta e recuperação às interrupções de forma rápida 
Abordagem gerencial integrada, abrangendo gestão de qualidade, gestão de risco, 
gestão ambiental, gestão de segurança, gestão de emergências e resiliência 
organizacional 

Quadro 8 – Atributos presentes em organizações resilientes 
Fonte: Adaptado de Whitehorn (2011) 
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Nos atributos demonstrados no Quadro 8, ressalta-se a necessidade à 

antecipação, a importância da liderança e a integração das pessoas e das 

gerências. A descrição de Blohowiak (1996) é a de que na construção de uma 

organização resiliente é preciso uma integridade estrutural, em relação à:  

1. declaração definitiva e explícita das regras do jogo, para que não haja 

confusão, dúvida ou ambigüidade em relação à gestão, treinamentos, promoções, 

salários, planos de carreira, riscos e os fundamentos éticos da organização;  

2. alinhamento no sistema de recompensa, pois o que acontece nas 

organizações é que os funcionários que assumem os maiores riscos não tem os 

mesmos salários e benefícios de alguns gestores que assumem riscos mínimos, o 

que pode levar a uma diminuição com o compromisso no trabalho; e,  

3. construção de uma organização flexível, composta de pessoas com 

disposição à adaptação às mudanças, apoiadas por gerentes que lideram com 

integridade, somando os esforços de pessoas que trabalham sozinhas e ao mesmo 

tempo coletivamente. 

As competências descritas por McDargh (2008) para descrever uma gestão 

resiliente estão no Quadro 9. Este autor defende que é preciso repensar cenários, 

explorar ações, estimular a iniciativa e a comunicação, a inovação e a agilidade, 

apoiar e incentivar as pessoas e se fazer presente frente à organização. 
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Repensar cenários: criar cenários e estender as capacidades de resposta. Cenários podem 
ser criados a partir de questões: O que é possível acontecer? O que é provável acontecer? 
O que nós preferimos que acontecesse? 
Explorar ações: perceba todas as possibilidades e não probabilidades, converse sobre as 
coisas praticáveis e as impraticáveis. Estimule todo tipo de ação 
Estar presente fisicamente: empregados acreditam muito mais em uma gestão quando 
conhecem os gestores. O poder da presença física, da voz, pode ser de extrema 
importância em períodos de desafios longos 
Iniciativa: gerentes podem incentivar a iniciativa dos trabalhadores para ações valiosas no 
progresso das mudanças 
Ouvir: apresenta dois níveis – conteúdo e intenção. O conteúdo é o que você diz e a 
intenção é o porquê você diz. Quanto mais entendida for a intenção mais estimulada vai 
ser a comunicação dentro da organização 
Inovar: experimente coisas novas e dê tempo para estas inovações se sustentem na 
organização 
Incentivar pequenas vitórias: todos precisam de algum tipo de aprovação, portanto os 
elogio são importantes ao final de cada ação 
Cultivar uma infra-estrutura ágil: a organização não deveria ser tão complexa e pesada 
para não dificultar respostas rápidas e flexibilidade de ações 
Tomar atitudes, pensar em longo prazo e agradecer os esforços 

Quadro 9 – Competências de uma gestão resiliente 
Fonte: Adaptado de McDargh (2008) 
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Para que as organizações obtenham ganhos com a gestão de risco é preciso 

que haja um planejamento sistêmico, promovendo o papel do gestor de risco como 

parte integrante no processo de tomada de decisão estratégica, ao nível da 

discussão executiva. McIndoe (2009) sugere que as empresas devem se preparar 

de forma mais contundente para os riscos da próxima década aprendendo com as 

experiências e com os erros do passado. 

O Security Director's Report (2010) preconiza oito princípios importantes para 

as organizações que possuem equipes treinadas em desastres. Os princípios estão 

no Quadro 10. 

 

1 2 
Limitação de ameaça e de perigo – esforços 
para detectar, antecipar, identificar, interditar, 
neutralizar, evitar ou redirecionar os danos 

Robustez – melhorar a capacidade do sistema 
em suportar crises graves internas e as tensões 
externas para manter as funções-chave 

3 4 
Mitigação de consequências – capacidade de 
sobreviver e gerir os impactos dos desastres e 
retornar as atividades o mais rápido possível 

Adaptabilidade – reconhecer que a mudança é 
inevitável e que as organizações precisam ser 
capazes de se ajustar e responder ao 
inesperado 

5 6 
Planejamento de risco – desenvolvimento de 
atividades de prevenção à ameaças e 
vulnerabilidades 

Investimento em planejamento de risco – dispor 
de recursos para atender o sistema de 
requisitos da resiliência 

7 8 
Harmonia de propósito – os princípios 
anteriores devem se reforçar mutuamente 

Escopo – compreender a resiliência e 
desenvolver formas e meios práticos para 
alcançá-la 

Quadro 10 – Princípios importantes em organizações treinadas em desastres 
Fonte: Adaptado do Security Director's Report (2010) 
 

O dinamismo, a complexidade e a interconexão do ambiente, mesmo não 

sendo previsíveis, apresentam alguns elementos que acabam por favorecer a perda 

de controle da resiliência dentro da organização, assim como outros fatores 

contribuem para a uma maior obtenção deste controle (Quadro 11). 

 

FATORES QUE FAVORECEM A PERDA DE 
CONTROLE FATORES QUE FAVORECEM O CONTROLE 

Presença de eventos inesperados Capacidade de antecipar eventos futuros 
Excessiva pressão de tempo Ter tempo suficiente para realizar as tarefas 
Não saber o que aconteceu e/ou acontece 
e/ou acontecerá 

Saber o que aconteceu e o que está 
acontecendo 

Carga de trabalho inadequada Carga de trabalho adequada 
Não possuir os recursos necessários Alternativas de decisão e procedimentos claros 
Não saber o que fazer Capacidade de avaliar e planejar 
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Quadro 11 – Determinantes do controle da resiliência 
Fonte: Adaptado de Woods e Hollnagel (2005) 

 
 
As características de resiliência organizacional, nesta tese,  se definiram, de 

acordo com os autores Seville et al. (2006), McManus et al. (2007), da ISO 73:2009 

e Whitehorn (2011). 

Uma organização resiliente deve promover a consciência da organização 

sobre as suas condições estruturais e humanas, reconhecer o conhecimento tácito 

gerado pela experiência e apresentar capacidade de administração de suas 

vulnerabilidades e capacidade de adaptação às mudanças. Isso significa a 

existência de duas capacidades: aprendizagem e adaptação. 

 

2.3.2 COMPORTAMENTO RESILIENTE 
 

Organizações resilientes necessitam de líderes com capacidade de resposta 

mesmo quando não há o estímulo do ambiente. É um renascimento contemporâneo 

da teoria sobre as dimensões de personalidade do ator organizacional que busca um 

líder com novas perspectivas de atuação, baseadas nas características desejáveis 

de resiliência (VICKERS; KOUZMIN, 2001). 

Horne III e Orr (1998) apresentam, como resultado de pesquisas 

desenvolvidas, sete correntes de comportamento de organizações resilientes 

(Quadro 12). Estas correntes tentam responder questões simples do dia-a-dia das 

organizações, referentes ao conhecimento pleno da organização e de como ela 

pode atuar dentro do ambiente em que está inserida. 

Argumenta-se, no entanto, que simplesmente ter esses comportamentos não 

é o suficiente. A chave é medir constantemente a efetividade e se estas abordagens 

realmente fazem diferença e contribuem para a resiliência da organização. 

Para que uma organização aumente sua resiliência ela deve ter a capacidade 

de compreender claramente o contexto de seu ambiente operacional, entender 

suas vulnerabilidades e como mitigá-las, demonstrando liderança e 

flexibilidade suficiente para se adaptar às mudanças nos negócios (WHITEHORN, 

2011). 
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COMPORTAMENTO RELATIVO À:  EXEMPLO 

Comunidade 

Compreensão da organização 
como um todo. Esse 
comportamento responde a 
questão: Quem somos nós 
juntos? 

A Levi Strauss & Co. enfrentou um problema 
relativo a este comportamento, quando 
enfrentou uma mudança de reengenharia e 
a equipe responsável pela mudança não 
representou adequadamente estas relações 
internas 

Competência 

É o ajuste da combinação entre 
as habilidades e o conhecimento. 
Esse comportamento responde a 
questão: Como podemos atender 
as mudanças de demanda 
constantes? 

A Sharp Co. reúne suas habilidades e 
competências em uma equipe que atende 
projetos de urgência. 

Conexões 

São as características e as 
propriedades da capacidade de 
relacionamento entre as pessoas, 
o grupo e o sistema 
organizacional, para responder a 
pressão do ambiente 

A Sun Microsystems é uma organização 
com 17 mil funcionários e com seis unidades 
de negócio. A força da conexão existente 
conta com equipes virtuais responsáveis 
pelas operações e comunicação entre as 
unidades 

Compromisso 

É a capacidade de todos os 
setores trabalharem de forma 
conjunta em períodos de 
incerteza, com objetivo de manter 
a confiança e a disponibilidade 
das pessoas 

Em 1994 a Corning Co. executou um 
processo de reengenharia com seus 
próprios gerentes encarregados pelo projeto. 
Uma revista foi organizada para manter 
todos os funcionários a par do que a equipe 
realizava. O resultado global foi positivo 
através da confiança e da disponibilidade 
para o trabalho 

Comunicação 

A comunicação serve como um 
importante pilar na conexão do 
sistema. A informação é um 
elemento dinâmico que alimenta e 
energiza todo o sistema de 
comunicação 

A Southwest Airlines preconiza a 
comunicação como um diferencial da 
organização para garantir o fluxo dos 
valores, das estratégias, dos progressos e 
de feedbacks livre e continuamente 

Coordenação 

São os esforços para alcançar 
resultados eficazes 

A America On Line ampliou sua estrutura de 
preços e de volumes comercializados 
através de um serviço da internet, através de 
uma boa coordenação entre todos os 
envolvidos. 

Consideração 

Trata de acomodar o fator 
humano no cotidiano da vida 
organizacional com harmonia e 
responsabilidade 

Em 1995, o BarJc. Inc. repartiu com os 
trabalhadores o dinheiro de uma negociação 
bem sucedida para recompensá-los pelo 
período como superaram as incertezas e 
mantiveram os resultados 

Quadro 12 – Correntes do comportamento da resiliência organizacional 
Fonte: Horne III e Orr (1998) 

 

Whitehorn (2011) propõe alguns comportamentos adequados para 

possibilitar, as organizações, o enfrentamento de desafios, considerando 

comportamentos e estratégias relacionadas (Quadro 13).  

O Resilience Expert Advisory Group – REAG (2011) identificou três 

comportamentos da resiliência, que são: 

1. Liderança e cultura – promover uma mentalidade organizacional/cultural de 

entusiasmo para o desafio, capacidade de flexibilidade, agilidade de adaptação, 

inovação e oportunidade; promover um compromisso coerente e transparente de 

visão e valores de uma cultura organizacional resiliente; promover um ambiente 
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flexível, ágil e de iniciativa de tomada de decisão através da confiança, de propósitos 

claros e da capacitação dos funcionários; incentivar o aumento da capacidade de 

resiliência dos funcionários; preparar executivos engajados em um conceito de 

liderança adequado a posição de uma organização resiliente; 

 

COMPORTAMENTO ESTRATÉGIA 

Agilidade 

Incentivar a aprendizagem aberta e a discussão sobre as falhas, não atribuir 
culpas 
Quebrar a hierarquia e remover os obstáculos 
Incentivar ideias de todas as partes da organização, não apenas das gerências 
Capitalizar sobre os incidentes e buscar oportunidade na adversidade 

Integração 

Alinhar todas as funções de risco da gestão organizacional 
Evoluir para uma estrutura de governança fortemente alinhada 
Estimular a comunicação direta em todas as funções 
Incentivar o equilíbrio durante o enfrentamento aos obstáculos através de 
programas de desempenho do negócio 

Interdependência 

Minimizar a hierarquia e a dependência de um homem-chave para a tomada de 
decisões 
Investir na compreensão mútua e construir fortes relações com todas as 
partes interdependentes 
Dar importância ao fator de interdependências em planos de risco 
Incentivar o apoio dentro e entre os negócios e reduzir a competitividade interna 

Liderança 

Os líderes da organização são reconhecidos por objetivos claros, metas e 
direção 
Definir a visão, o propósito e os valores da organização 
Líderes vistos comumente na organização 
Incentivar parcerias, em vez de burocracia 
Incentivar relacionamentos próximos 
Incentivar programas de desenvolvimento de liderança dentro da organização 

Conscientização 

Conduzir a organização para se tornar plenamente consciente e engajada com 
os ambientes interno e externo 
Conduzir a organização para se tornar totalmente engajados com a comunidade 
local 
Entender a cadeia de suprimentos e realizar exercícios com parceiros para 
testar a resiliência 
Desenvolver a capacidade de antecipar ameaças inesperadas 

Mudança 
Aceitar a mudança como uma oportunidade para o crescimento da 
organização e alcançar vantagem estratégica 
Gerir a mudança com diligência e mudar sempre que necessário 

Comunicação 

Incentivar a comunicação aberta e colaborativa dentro da organização e com 
parceiros externos 
Vencer os obstáculos 
Desenvolver sistemas eficazes de comunicação que permitem uma mensagem 
consistente e clara 
Identificar as partes interessadas e os seus interesses e desenvolver estratégias 
para comunicação 

Cultura e valores 

Concentrar-se em valor, não em custo 
Desenvolver uma forte unidade de propósito 
Tornar as organizações simples e de fácil relacionamento 
Dar incentivos para recompensar as ações que se alinham com os valores da 
organização 

Quadro 13 – Comportamentos e estratégias da resiliência organizacional 
Fonte: Adaptado de Whitehorn (2011) 

 

2. Redes – estabelecer relações, acordos de ajuda mútua e parcerias 

reguladoras; compreender a interconexão entre a organização e a comunidade; 
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reconhecer suas vulnerabilidades em relação à cadeia de abastecimento e redes de 

distribuição; promover uma comunicação aberta e minimizar as barreiras internas e 

externas; 

3. Mudanças – promover a proatividade e preparar para os desafios futuros; 

desenvolver um prenúncio de ameaças de ruptura; promover competência individual 

para soluções eficazes de desafios complexos; promover o uso de habilidades 

racionais e intuitivas; promover aprendizagem reflexiva crítica, partilhar o 

conhecimento e a melhoria contínua. 

A REAG (2011) também forneceu um check list que resume as principais 

lições aprendidas a partir de estudos de caso desenvolvidos em sete empresas 

australianas de diferentes segmentos de mercado. Apesar de não ser uma lista 

conclusiva, ela inclui perguntas para a detecção de atributos comportamentais 

associados à resiliência. São eles:  

a) sua empresa tem uma liderança forte e com poder de decisão?  

b) sua empresa tem uma equipe de gestão que funciona bem em conjunto e 

que é flexível e adaptável?  

c) sua empresa tem bons canais de comunicação?  

d) sua empresa tem uma boa capacidade de resolver problemas?  

e) sua empresa tem uma cultura de cooperação e respeito mútuo entre todos 

os funcionários?  

f) sua empresa tem valores fundamentais claros e fortes?  

g) sua empresa tem um seguro adequadamente integrado em um programa 

amplo de gestão de negócios/contingências? 

Concluindo a revisão sobre as características e os comportamentos, percebe-

se que os autores que têm desenvolvido estudos sobre resiliência organizacional 

preocupam-se com os resultados que as empresas apresentam após eventos e 

turbulências inesperadas. Isso traduz-se na busca por uma resposta adequada sem 

prejuízo ao desempenho das empresas. 

Os estudos de Doe (1994) e de Lebel et al. (2006) reforçam a necessidade de 

uma capacidade de comunicação aberta como boa estratégia de assimilação de 

mudanças, além de reforçarem a necessidade de comportamentos de flexibilidade, 

adaptabilidade e abertura para assumir os riscos, assim como a antecipação de 

surpresas e a detecção de limites difíceis de reverter. 
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Os comportamentos de resiliência organizacional, nesta tese,  se definem, 

baseados nos autores Horne III e Orr (1998), Whitehorn (2011) e a REAG (2011). 

Comportamentos resilientes são comportamentos estimulados pela 

organização, representados pela agilidade nas ações, pela integração dos níveis 

gerenciais e operacionais no planejamento e execução destas ações, pela 

interdependência dos setores e das equipes estimulada pela capacidade de uma 

comunicação aberta, por uma liderança alinhada e consciente com a cultura e com 

os valores da organização e pela capacidade de enxergar a mudança como uma 

oportunidade de melhoria. 

 

2.4 CAPACIDADES ESTRATÉGICAS E DESEMPENHO  
 

Nesta seção do estudo, apresentar-se-á a estratégia como prática 

organizacional, a capacidade estratégica de resiliência e o desempenho 

organizacional. O desempenho será direcionado para duas dimensões - a 

confiabilidade e a inovação. Estas dimensões foram elencadas, dentre indicadores 

de capacidade, produtividade, qualidade, lucratividade, rentabilidade ou 

competitividade, por considerar-se estas medidas de desempenho mais estratégicas 

do que operacionais. 

 

2.4.1 ESTRATÉGIA A PARTIR DA PRÁTICA ORGANIZACIONAL  
 

A questão estratégica da capacidade de adaptação e de mudanças faz parte 

das dimensões sociais, econômicas e ambientais. Da educação dos filhos ao 

planejamento das cidades, os processos decisórios podem construir com resultados 

mais vulneráveis ou mais resilientes, uma vez que os riscos são inerentes a todos 

(UNITED NATIONS WORLD YOUTH REPORT 2007).  

A estratégia surge, na década de 60, como uma disciplina multidisciplinar, 

abrangendo áreas da economia e da sociologia e da teoria das organizações, 

segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), e se tornam mais ecléticos a partir 

dos anos 90. 

 O aumento no número de publicações foi positivo por um lado, porque fez 

com que as empresas apostassem mais no profissionalismo da gestão dos negócios 
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mas, por outro lado, na tentativa de encontrar caminhos menos incertos, que 

possibilitassem melhores vantagens competitivas, os modelos e as escolas 

estratégicas abriram uma frente ampla para os fins comuns às empresas 

(VOLBERDA, 2004). 

A estratégia como prática organizacional é orientada para o processo. Para 

sustentar essa afirmação, buscou-se definições de estratégia de Eden e Ackermann 

(1998), que descrevem a estratégia como papel crucial para a viabilidade 

econômica, fator determinante na participação das pessoas, gestão que envolve 

todos stakeholders, mudanças organizacionais ligadas às estratégias da empresa e 

pensá-las como um processo global (EDEN; ACKERMANN, 1998). 

Os estudos de Albino et. al. (2010) discutem que a maioria das pesquisas em 

estratégia como prática tentam revelar ações e estruturas articuladas no processo 

estratégico, definindo quem as pratica, onde e como elas acontecem e as 

competências necessárias para o seu exercício. 

Canhada e Rese (2011) argumentam que na implementação de um modelo 

estratégico é possível que haja resultados positivos em uma organização e em outra 

não. Essa adequação está diretamente relacionada com o ambiente onde a 

organização está inserida.  

Carmeli e Malkman (2011) perceberam o interesse dos estudiosos em gestão 

e em estratégia sobre a resiliência organizacional. Estes facilitadores auxiliam tanto 

na implementação de estratégias como no desenvolvimento da capacidade 

estratégica de resiliência. 

Muitas organizações, por medo de um comportamento estratégico arriscado, 

acabam utilizando o conceito de isomorfismo. Isso representa as ações que 

determinadas organizações procuram para responderem de maneira similar à outras 

organizações que estão ajustadas ao ambiente, acreditando que, com isso, poderão 

diminuir os riscos (ROSSETTO; ROSSETTO, 2005). 

Nesta pesquisa, estes autores relacionam as principais barreiras e os 

facilitadores encontrados na implementação de estratégias. Os Quadros 14 e 15 

mostram um resumo destas barreiras e facilitadores relacionando-os com os estudos 

e as pesquisas sobre a resiliência. 

Percebe-se, no Quadro 14, as relações existentes entre os estudos de 

estratégia e de resiliência. O que é considerado como barreira à implementação de 

estratégias é característica necessária para uma organização ser considerada 
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resiliente. Todas as faltas descritas como barreiras não podem estar presentes em 

organizações que buscam soluções para os problemas através da aprendizagem e 

da adaptação. 

 

BARREIRAS À 
IMPLEMENTAÇÃO 
DE ESTRATÉGIAS 

RELAÇÃO DESTAS BARREIRAS  COM AS PESQUISAS SOBRE 
RESILIÊNCIA 

Falta de consenso, 
entendimento e 
transparência no 
significado da missão 
e visão da empresa 

Fornecer uma liderança forte que articula e incentiva a 
implementação de metas e objetivos estratégicos, mesmo em tempos de 
crise e definir a visão, o propósito e os valores da organização 
(WHITEHORN, 2011) 

Falta de relação entre 
o conteúdo 
estratégico e o 
processo estratégico 

É o ajuste da combinação entre as habilidades e o conhecimento. É 
preciso saber planejar e executar de forma eficiente as estratégias 
(HORNE III e ORR, 1998) 

Falta de coerência 
entre planejamento 
estratégico e a 
destinação dos 
recursos 

Assegurar acesso a recursos em resposta a uma ampla variedade de 
riscos (MALLAK, 1998); Disponibilidade de recursos para permitir níveis 
sustentados  de produção e eliminação de desperdícios, redução de falha, 
reserva de capacidade (PETTIT; FIKSEL; CROXTON, 2010) 

Falta de feedback 
estratégico 

Usam a comunicação em rede para melhor construir a tomada de decisão. 
Necessita de um bom acesso à informação em todos os níveis da 
organização (JOHNSON-LENZ’S, 2009) 

Estrutura formal 
pouco flexível em 
virtude da tecnologia 
da informação (TI) 

Organizações resilientes são consideradas organizações inteligentes e 
reflexivas (TAVARES, 2001) 

Pouco envolvimento 
do quadro gerencial 

Desenvolver uma abordagem gerencial integrada, abrangendo gestão de 
qualidade, gestão de risco, gestão ambiental, gestão de segurança, gestão 
de emergências e resiliência organizacional (WHITEHORN, 2011) 
 

Utilização de modelos 
não adequados à 
realidade 
organizacional 

Essa adequação está diretamente relacionada com o ambiente onde a 
organização está inserida (CANHADA; RESE, 2011), como, também,  ao 
porte da empresa, de sua capacidade de aprendizagem e de adaptação  
(SEVILLE et al., 2006; McMANUS et al., 2007) 

Quadro 14 – Relação entre as barreiras à implementação de estratégias e a 
resiliência 

 

O Quadro 15 mostra as condições facilitadoras para a implementação de 

estratégias relacionadas com relação à resiliência. Na comparação entre os 

facilitadores à implementação de estratégias e a resiliência, percebe-se princípios e 

características comuns.  

A definição de estratégia organizacional pode ser compreendida através do 

conceito de Eden e Ackermann (1998). A estratégia como prática parte do 

envolvimento das pessoas e, para tanto, deve ser estimulada e incentivada pelos 
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líderes da organização, assim como a resiliência latente deve ser desenvolvida 

organizacionalmente. 

 

FACILITADORES À 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS 

RELAÇÃO DESTES FACILITADORES COM AS 
PESQUISAS SOBRE RESILIÊNCIA  

Estrutura organizacional adequada às 
exigências das suas estratégias globais 

Estruturas coerentes e flexíveis; o respeito; o 
reconhecimento e a garantia de privacidade (FLACH, 
1991) 

Lealdade e compromisso dos 
subordinados para com os processos 
estratégicos 

Ter comportamentos adaptativos positivos (MALLAK, 
1998); Promover uma cultura de inovação contínua para 
resolver problemas e de adaptação para os desafios 
(JOHNSON-LENZ’S, 2009) 

Recursos e capacidades necessárias 
para o devido suporte às estratégias 
organizacionais 

Assegurar gestão adequada dos recursos externos 
(MALLAK, 1998); organizações resilientes primam pela 
capacidade de utilizar o que está disponível em sua 
organização. 
(COUTU, 2002) 

Competências necessárias para 
oferecer respostas rápidas e 
adequadas às mudanças ambientais 

Capacidade de modificar as operações em resposta aos 
desafios ou oportunidades (PETTIT; FIKSEL e 
CROXTON, 2010) 

Capacidade de adaptação às novas 
situações promovidas pela 
implementação de novas estratégias 

Construção de uma organização flexível, composta de 
pessoas com disposição à adaptação às mudanças 
(BLOHOWIAK, 1996) 

Controles estratégicos necessários 
para a implementação das suas 
estratégias 

Desenvolver a capacidade de tomada de decisão mesmo 
com menor quantidade de informação (MALLAK, 1998) 

Envolvimento do quadro gerencial e 
alta direção 

Tornar as organizações simples e de fácil relacionamento 
(Whitehorn, 2011) 

Formas de promover de modo mais 
eficaz o compartilhamento das 
idealizações das equipes internas 

Os indivíduos são reconhecidos como pessoas com 
capacidade potencial para assumir papéis na organização 
(MALLAK, 1998) 

Quadro 15  – Relação entre os facilitadores à implementação de estratégias e a 
resiliência 
 

Um conjunto coerente de ações individuais que apóiam o sistema de objetivos 

e metas, que buscam a compreensão e o entendimento de um futuro dinâmico, 

suportadas por um portfólio auto-sustentável e pela própria organização (EDEN; 

ACKERMANN, 1998). 

 

2.4.2 CAPACIDADE ESTRATÉGICA DE RESILIÊNCIA 
 

Para Horne III e Orr (1998) a utilização das correntes de resiliência, 

comunidade, competência, conexão, compromisso, comunicação, coordenação e 

consideração, dentro da organização, ajudam na resposta às grandes mudanças ou 

imprevistos, que comprometem seriamente o planejamento estratégico. As 

organizações devem priorizar seus esforços no desenvolvimento destas correntes 
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nos seus fluxos mais críticos, com objetivo de tornar a resiliência como um ativo 

eficaz.  

Uma questão importante levantada por Davenport (1998) diz respeito à 

fidedignidade na transferência das informações entre um emissor e um receptador, 

que é dotada de valor e que pode acabar dificultando o processo de tomada de 

decisão e, consequentemente, os entendimentos na formação das ações 

estratégicas resilientes. 

A tomada de decisão em equipe, principalmente as caracterizadas pela 

heterogeneidade, tende a resultados mais qualificados e mais sólidos, superando as 

dificuldades de informação, pelo aumento do conhecimento da situação de decisão, 

e amenizando os conhecimentos parciais e as distorções da visão individualizada 

(ANGELONI, 2003), proporcionando ao processo de decisão e às estratégias 

melhores resultados. 

Esse modelo reforça a ideia de estratégia como prática organizacional, 

utilizando discussões de Eden e Ackermann (1998) de que a ação estratégica é 

determinada por gerentes que procuram passar o significado das ações para todos 

os envolvidos. 

Registra-se que para que a organização possa apresentar as características 

de aprendizagem e de adaptação,  supõe-se que ela deveria apresentar alguns 

comportamentos típicos de organizações resilientes, sejam eles a mudança, a 

agilidade, a comunicação e a liderança. Isso poderá possibilitar maior capacidade 

estratégica de resiliência para o enfrentamento de episódios de práxis, no decorrer 

do tempo.  

De acordo com os estudos de Mallak (1998), Tavares (2001) e de Hamel e 

Välikangas (2003), organizações que aspiram a resiliência devem procurar 

compartilhar conhecimento, serem inovadoras e buscarem novas soluções e 

tecnologias, entendendo a natureza  dinâmica de seus ambientes de negócios.  

Argumenta-se que o desafio das organizações passa pela busca por 

estratégias alternativas que resguardem as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais, através da mudança dos agentes econômicos e governamentais, 

incluindo uma abordagem holística que inclua aspectos qualitativos e quantitativos. 

A capacidade necessária às organizações de se reinventar e de se adaptar as 

mudanças, de forma dinâmica, e de mudar os modelos organizacionais e as suas 

estratégias, pode acontecer através da resiliência.  
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Resiliência estratégica é um processo contínuo e antecipatório de tendências 

permanentes que podem desequilibrar o valor do negócio. É mudar antes que a 

mudança se torne imprescindível. Exige inovação em relação aos processos, 

comportamentos e valores organizacionais, que perpetuem sistematicamente a 

inovação (HAMEL; VÄLIKANGAS, 2003). 

Vieira (2006) considera que não é preciso inovar sempre. As organizações 

podem se valer de três tipos de estratégias para se antecipar às mudanças:  

1. consertar, otimizando o desempenho dentro das restrições atuais;  

2. mudar, fazendo transformações significativas dentro de um novo contexto 

competitivo; e,  

3. construir, capacitando a organização a adaptar-se às mudanças no 

ambiente, de acordo com as oportunidades e ameaças que enfrenta. 

Uma estratégia de desenvolvimento não é considerada duradoura se não 

estiver alinhada à resiliência, ou seja, se a estratégia envolver um risco 

significativo de que as ações econômicas podem ser invertidas de um estado 

desejável em um estado indesejável, e se essa mudança for irreversível 

ou lentamente reversível (PEERRINGS, 2006). 

Para Garmestani et. al. (2006) o equilíbrio de uma organização dependerá 

do coping estratégico das organizações, ou seja, das ações que aumentam a 

capacidade de prevenir, tolerar e/ou recuperar os impactos, e da diversidade de 

organizações em um ambiente. Também podem depender da diversidade do porte 

das organização dentro de um ambiente, uma vez que cada organização se adapta 

ao ambiente diferentemente, para alcançar resultados equilibrados. 

Em um estudo de caso desenvolvido por Bégin e Chabaud (2010) em uma 

grande organização familiar, fundada em 1826, e que passou por três grandes 

choques econômicos durante o período de sua existência, estes autores definem 

resiliência organizacional como sendo a capacidade de saltar contra o inesperado.  

O estudo distingue a capacidade de absorção ao choque e a capacidade de 

renovação.Em um primeiro momento o artigo trata do conceito de resiliência 

individual para o conceito de resiliência organizacional: nesta dimensão estão os 

estudos de Lengnick-Hall e Beck (2009) e Somers (2009). Em um segundo momento 

o artigo trata somente da resiliência organizacional: nesta dimensão estão os 

estudos de Coutu (2002) e Hamel e Valikangas (2003). 
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A manutenção de uma organização no mercado pode estar relacionada com a 

capacidade de manter produtos e sistemas competitivos e produtivos por um longo 

prazo, minimizando falhas e desperdícios. É a adoção de uma estratégia que atenda 

aos requisitos estabelecidos de desempenho de forma mais eficaz e mais eficiente, 

ao longo do ciclo de vida da organização, através da rapidez e da capacidade 

operacional de seus sistemas e/ou serviços (MATHAISEL; COMM, 2011).  

O alcance destes resultados varia de uma organização para outra, de acordo 

com suas competências. Mathaisel e Comm (2011) argumentam que, para ter 

desempenho estável em seus resultados, uma organização deve procurar obter as 

algumas competências essenciais (Quadro 16).  

 

CONFIABILIDADE  
É a confiança nos serviços e/ou produtos, pelos consumidores, baseados na constância e 
consistência destes serviços, como também pela manutenção, suporte e práticas de testabilidade 
e tecnologia 

DISPONIBILIDADE  
É o acesso à tecnologia, materiais, instalações, ferramentas e pessoas que tornam possível a 
manutenção da empresa no mercado, incluindo fornecedores, que compartilham os princípios da 
colaboração, integração e confiança 

CAPACIDADE  
Corresponde às medidas de desempenho e de gerenciamento. As métricas definidas para avaliar 
o desempenho devem atender as metas estratégicas e aos objetivos organizacionais, com 
informações oportunas, relevantes e concisas. Métricas de alto nível devem ser definidas para os 
níveis superiores de gestão na organização. Métricas mais detalhadas devem ser definidas para 
os níveis operacionais 

AVALIAÇÃO  
Concentra-se nos métodos e modelos para análise e melhoria do custo do ciclo de vida de um 
serviço ou produto. Entender esse ciclo de vida é importante para entender os custos desta 
evolução. O ciclo inclui o conceito inicial, e prossegue com o projeto, produção, implantação, 
operação e obsolescência. Seguindo essa estrutura de ciclo de vida, a permanência da empresa 
no mercado seria a projeção de um serviço ou produto do berço ao túmulo, com o conceito de 
custo em mente 

COMERCIALIZAÇÃO  
Lida com a definição de liquidez dos produtos e/ou serviços, no mercado, entendendo as 
necessidades dos consumidores, gerenciando mudanças ao longo do tempo, identificando 
melhorias para as partes interessadas e vendendo um conceito de equilíbrio para os resistentes à 
mudança 

Quadro 16 – Competências necessárias às organizações com desempenho 
duradouro 
Fonte: Adaptado de Mathaisel e Comm (2011) 
 

 Amann e Jaussaud (2012) realizaram um estudo com noventa e oito 

(98) organizações japonesas de mesmo tamanho e setor, familiares e não familiar 

com objetivo de identificar qual destas estruturas organizacionais responde de forma 

mais adequada a uma crise econômica. Estes autores argumentam que a sabedoria 
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convencional preconiza que as organizações familiares se recuperam melhor ou 

mais facilmente de uma crise na economia por manter um forte desempenho 

organizacional. Esse forte desempenho significa uma melhor resistência à 

desaceleração, recuperação mais rápida do equilíbrio e do desempenho e uma forte 

estrutura financeira ao longo do tempo. 

Observa-se que, as buscas por caminhos mais estreitos e aprofundados 

sobre a administração em ambientes competitivos e dinâmicos, proporcionará 

modelos mais práticos e dirigidos para empresas que desejam se preparar para 

ampliar conhecimento sobre seus clientes, concorrentes, processos, produtos, no 

ato de tomada de decisão das ações diárias que requisitam a ação, ou seja, na 

estratégia como ação prática diária realizada por todos da empresa. 

Estudos de Somers (2009) ) tratam da capacidade latente da resiliência nas 

organizações, através de estratégias como práticas organizacionais que derivam da 

busca por soluções, da prevenção ao risco, da compreensão de situações críticas, 

da capacidade dos indivíduos em múltiplos papéis. Isso pode significar que as 

organizações desenvolvem o tempo todo estas capacidades e que a tendência de 

quem utiliza a estratégia como prática é a de aumentar a capacidade resiliente da 

organização.  

Lengnick-Hall e Beck (2009), defendem que a resiliência organizacional 

captura a capacidade da organização de tomar medidas específicas, robustas e de 

transformação para o enfrentamento das turbulências do ambiente organizacional. 

Ao buscar a discussão entre estratégia como prática e capacidade estratégica 

resiliente, percebe-se, ainda, a necessidade de uma contextualização entre os 

construtos através de uma aproximação entre as possíveis relações entre as 

características e os comportamentos resilientes sobre o desempenho de 

confiabilidade e de inovação, no contexto estratégico do ambiente organizacional. 

Introduz-se, a partir destas considerações, um modelo teórico desenvolvido 

por Whittington (2006) sobre a articulação de três conceitos chave da estratégia – a 

prática, a práxis e os praticantes, a presença e a atuação da resiliência neste 

ambiente, discutidos também por Albino, Gonçalves, Carrieri e Muniz (2010). 

 Dentro do contexto de Whittington (2006), tipicamente, a alta administração 

(A, B e C) se encontra mergulhada em rotinas legitimadas, onde, eventualmente, D 

participa de atividades estratégicas, reproduzindo  suas práticas estratégicas (1, 2 e 

3) ou alterando-as em um episódio de práxis, introduzindo novas práticas (4). 
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 Ao analisar-se a Figura 9, introduz-se os conceitos de resiliência 

organizacional, a medida que para o planejamento das práticas estratégicas, podem 

ser necessárias as características resilientes de aprendizagem e de adaptação.  

 

 
Figura 9 – Representação gráfica da articulação dos conceitos de prática 
estratégica, estrategistas, práxis e características e comportamentos resilientes 
Fonte: Adaptado de Whittington (2006, p. 621) 

 

Através desta representação, mesmo planejando estrategicamente as ações, 

através da capacidade de aprendizagem organizacional, observa-se que a 

organização poderá necessitar da capacidade de adaptação, tanto para a 

participação de membros externos à organização, no desenvolvimento de 

estratégias, como para os episódios de práxis eventuais. 

As práxis eventuais podem ser consideradas tanto as pequenas alterações do 

dia-a-dia da empresa como aqueles eventos que requerem da organização maior 

esforço para retomar suas atividades, adaptando-se estrategicamente, através de 

uma comunicação aberta, da agilidade de ações, na visão de que a mudança é uma 

oportunidade e com uma liderança alinhada aos objetivos  estratégicos. Com o 

feedback destas novas ações de práxis, a empresa reforça sua característica de 

aprendizagem. 

DIMENSÃO DAS 
PRÁTICAS 

ESTRATÉGICAS

EPISÓDIOS DE 
PRAXIS 

ESTRATÉGICAS

DIMENSÃO DOS 
ESTRATEGISTAS

A

B

C

D

4

3

2

1

TEMPO

COMPORTAMENTOS                   RESILIENTES

AGILIDADE        MUDANÇA                            LIDERANÇA     COMUNICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS         RESILIENTES

APRENDIZAGEM                                                           ADAPTAÇÃO
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Dentro deste contexto, a Figura 10 demonstra um modelo de inter-relação 

para a formação da capacidade estratégica de resiliência nas empresas. 

 

 

Figura 10: Modelo de inter-relação para a formação da capacidade estratégica de 
resiliência 

 

Pretende-se, com este modelo de inter-relacionamento, analisar as 

dificuldades encontradas pelas organizações em seus relacionamentos com os seus 

colaboradores, uma vez que estão presentes muitas variáveis intangíveis e 

tangíveis, convivendo no ambiente da organização, resultando em uma  dimensão 

complexa que precisa de determinadas características e comportamentos para que 

possam atuar efetivamente em seus ambientes. 

A relação existente entre a empresa e seus colaboradores suscita a 

arquitetura de um sistema resiliente, de Jackson (2007), onde a infraestrutura, as 

capacidades e a cultura da organização são vistas de modo dependente e 

interligado.  

 

 

INTERESSES
COMPORTA

MENTO

CULTURA

EMPRESA
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2.4.3 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL – CONFIABILIDADE E INOVAÇÃO 
 

A escolha dos desempenhos em confiabilidade e em inovação foi intencional. 

De acordo com os conceitos de resiliência apresentados no item 2.3, avalia-se que 

estas duas dimensões representam mais estrategicamente os desempenhos de 

organizações resilientes. Neste estudo, desempenhos de qualidade, custo, rapidez e 

flexibilidade são considerados desempenhos mais operacionais e pertinentes à 

todas as organizações, enquanto que as dimensões de confiabilidade e de inovação 

serão considerados desempenhos resultantes de empresas resilientes. 

O sistema de desempenho preserva a ordem e o status quo, mas apresenta 

dificuldade com a mudança e a inovação. Quanto ao sistema de adaptação,  o foco 

é a resposta à mudança e à inovação, com estruturas organizacionais 

fluidas, dinâmicas e responsivas, mas com algumas dificuldades de manter uma 

estrutura necessária para um bom desempenho (JACKSON, 2007). A capacidade de 

adaptação organizacional é analisada através do grau de mudança exigida pela 

organização após os desequilíbrios provocados por mudanças (DALZIELL; 

MCMANUS, 2004; WOODS; DEKKER, 2004). 

Porter (1980) apresenta as cinco forças competitivas afetam o desempenho 

da organização e, desde então, muitas pesquisas se direcionaram nesta 

perspectiva. As cinco forças são:  

- a rivalidade entre os concorrentes;  

- o poder de negociação dos clientes;  

- o poder de negociação dos fornecedores;  

- a ameaça de entrada de novos concorrentes; e, 

- a ameaças de produtos substitutos. 

Para o equilíbrio do desempenho organizacional, tanto do ponto de vista 

econômico, como do social, político, cultural, ecológico e institucional, Carvalho 

(1994) apresenta quatro critérios considerados importantes para estes equilíbrios 

(Quadro 17).  

Na sequência das forças competitivas de Porter(1980), outras tipologias de 

estratégia surgiram. Entre elas, a tipologia genérica de Mintzberg (2003) que 

apresenta, como forças estratégicas, o preço, a imagem, o suporte, a qualidade, o 

projeto e a não diferenciação. 
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As forças competitivas de Porter (1980), de Mintzberg (2003) e os critérios 

para o equilíbrio de desempenho de Carvalho (1994) vão ao encontro aos conceitos 

de resiliência abordados. Possuir a capacidade de adaptabilidade, de amplitude do 

sistema através da diversificação e a possibilidade de proporcionar condições iguais 

para o desenvolvimento de projetos e ações, em ambientes de incerteza, facilitando 

as empresas na transposição de turbulências e no equilíbrio de seus resultados. 

 

ADAPTABILIDADE  
É a capacidade de enfrentamento às situações e de ajuste aos impactos, criando condições de 
continuidade e de adaptação ao novo. Isso corrobora a ideia de que o desenvolvimento 
equilibrado tem que ter a capacidade de ser resiliente 

DIVERSIDADE 
Significa que sistemas mais complexos apresentam maior capacidade de regeneração, seja essa 
diversidade em espécie, em etnias, em elementos econômicos, políticos, sociais, culturais e 
institucionais 

EQUIDADE 
Significa dar a possibilidade ou garantir o direito que um sistema possa se reproduzir e manter 
suas características e equilíbrio dinâmico, nas relações entre seus componentes 

INCERTEZA 
É o resultado dos movimentos resultantes da adaptabilidade, da diversidade e da equidade, 
devido à falta de previsibilidade destes sistemas 

Quadro 17 – Critérios necessários o equilíbrio do desempenho empresarial 
Fonte: Adaptado de Carvalho (1994) 

 

Henderson e Clark (1990) apresentaram uma estrutura que representa os 

tipos de inovação de acordo com as mudanças decorrentes do conceito central  e da 

tecnologia utilizada, juntamente com a relação entre tecnologias e componentes. 

São elas: 

1. incremental - refina e melhora o design existente dentro de uma arquitetura 

já existente;  

2. modular - fazer uso de novas tecnologias e componentes, dentro de um 

sistema já existente;  

3. projeto – nova maneira de estabelecer ligações entre mesmos 

componentes; e,  

4. radical - que envolve novos projeto usando estes e/ou outros componentes. 

Ravichandran e Rai (2000) acreditam que para medir o impacto da inovação 

alguns elementos devem ser considerados:  

1. a tipologia da inovação; 

2. o impacto de retirada do produto/serviço ou processo anterior;  

3. a extensão da utilidade da inovação; e,  



57 
 

4. o volume de rentabilidade gerado. 

Observa-se que é necessário, ao discutir a inovação, que se considere que 

nem toda inovação passa por mudanças radicais para ser considerada inovação. 

Nesta perspectiva, empresas em geral possuem capacidade de inovação constante, 

independente da saúde finnceira ou da tecnologia empregada. Essa ideia encontra 

sintonia na perspectiva de empresas que utilizam a estratégia como prática para 

tentar alcançar melhor desempenho nas ações atuais e futuras, recorrendo à 

alternativas com os recursos disponíveis. 

Para Adger (2000), a capacidade de lidar com as surpresas e as mudanças 

em larga escala é o que irá permitir a inovação, as mudanças e a aprendizagem 

organizacional. Neste mesmo entendimento, Vieira (2006) enfatiza que uma 

empresa resiliente não é aquela que reage a crises isoladas ou se recupera de um 

revés, mas sim aquela que tem a habilidade de adotar modelos de negócio e 

estratégias de acordo com as mudanças contínuas, ajustando as tendências 

capazes de alterar o lucro do negócio. Nem sempre a organização retorna a sua 

estratégia original. Muitas vezes ela volta ao estado de geração de lucro após uma 

mudança inesperada no ambiente e ajusta dinamicamente suas estratégias. 

Estudos de Perrings (2006) relacionam os termos resiliência e robustez com a 

capacidade de um sistema acomodar perturbações sem perder a funcionalidade. Em 

termos econômicos, seria a capacidade do sistema em suportar mudanças de 

mercado ou choques ambientais, sem perder a capacidade de alocar recursos de 

forma eficiente ou de prestar serviços essenciais ao sistema. 

Os reflexos econômicos se manifestam em todas as atividades, 

principalmente nas atividades de inovação e de desenvolvimento tecnológico. Prova 

disto está demonstrada em um estudo de Oliveira (2006) onde foram analisadas as 

taxas de inovação nos setores de alta intensidade tecnológica a partir da Pesquisa 

Industrial de Inovação Tecnológica - PINTEC 2003. Os números demonstraram uma 

pequena redução nos setores com atividade de inovação, mas apontam para a 

consolidação de cadeias produtivas no Brasil de produtos de alta intensidade 

tecnológica.  

Os setores industriais são classificados de acordo com a sua intensidade 

tecnológica, através dos indicadores de P&D e pelos gastos em P&D e em 

tecnologias incorporadas.  As classificações mais recentes da OECD – Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2003) tem se restringido aos 
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gastos, considerando gastos em P&D/valor adicionado ou gastos em P&D/produção 

(Quadro 18).  

Em um estudo realizado por Furtado e Carvalho (2005) a conclusão é de que 

o Brasil e os países em desenvolvimento realizam menos esforços tecnológicos do 

que os países desenvolvidos. As diferenças são maiores nos setores de alta 

intensidade tecnológica do que os setores de média e baixa, conforme a OECD 

(2003).  

 

MÉDIA-ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA  ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA  
Setores de material elétrico; veículos 
automotores; química, excluído o setor 
farmacêutico; ferroviário e de equipamentos de 
transporte; máquinas e equipamentos 

Setores aeroespaciais; farmacêutico; de 
informática; eletrônica e telecomunicações; 
instrumentos 

BAIXA INTENSIDADE TECNOLÓGICA  MÉDIA-BAIXA INTENSIDADE TECNOLÓGICA  
Outros setores e de reciclagem, madeira, 
papel e celulose; editorial e gráfica; alimentos, 
bebidas e fumo; têxtil e de confecção, couro e 
calçados 

Setores de construção naval; borracha e 
produtos plásticos; produtos refinados de 
petróleo e de combustíveis nucleares; outros 
produtos não metálicos; metalurgia básica e 
produtos metálicos 

Quadro 18 – Classificação dos setores industriais de acordo com a intensidade 
tecnológica 
Fonte: Adaptado da OECD (2003) 
 

De diferentes maneiras, seja qual for o porte e a atividade econômica da 

empresa, a postura inovadora gera riquezas, promovendo melhores níveis de 

educação e de qualificação dos recursos humanos, transformando a cultura em toda 

a organização (SILVA, 2007). 

Em uma abordagem de Silva (2007), o autor apresenta o desempenho 

inovador brasileiro alicerçado na aquisição de máquinas e equipamentos enquanto 

que as atividades internas de P&D, as articulações com outras empresas e com 

instituições de pesquisa continuam limitadas. Essa é uma das principais diferenças 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. 

Nesta abordagem, o autor trata da transformação efetiva quando se relaciona 

conhecimento e o gesto inovador. Empresas do ramo da Agroindústria e da 

Bioenergia, empresas como a Petrobrás, a Empresa Brasileira de Aeronáutica, a 

Companhia Vale do Rio Doce e a WEG Motores, são exemplos disso. Muitas 

empresas inovadoras surgiram de incubadoras de empresas ou de laboratórios de 

universidades. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2005), 

contrariando a visão de que as tecnologias contribuem para dispensar mão de obra, 
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o IPEA mostra que o uso de inovações tecnológicas tem aumentado a renda do 

trabalhador, as empresas inovadoras pagam salários médios 2,9 vezes superiores, e 

o nível de emprego formal, chegando a 29% superior a média da economia no 

período de 2000-2004. 

O crescimento econômico perpassa pelo desenvolvimento de atividades 

ligadas à inovação e ao PTF – produtividade total dos fatores, com a aquisição de 

conhecimento global, com a criação de conhecimento por esforço próprio (com ou 

sem P&D – pesquisa e desenvolvimento) e com a difusão e uso de conhecimento 

existente no país (RODRIGUES, DAHLMAN E SALMI, 2008). 

De acordo com Rodrigues, Dahlman e Salmi (2008), as principais questões 

referentes ao crescimento lento da inovação no Brasil são: 

- o reflexo da falta de oferta de um serviço educacional de qualidade para 

todos os cidadãos; 

- a aplicação intensiva de capital em tecnologia de ponta, que produz avanços 

tecnológicos, mas que ignora as inovações mais simples dos processos de 

produção, que tendem a render os maiores resultados econômicos; 

- a dependência das empresas pelo incentivo do governo à inovação, 

desprezando o caminho mais eficiente e menos oneroso do uso de incentivos para 

encorajar a inovação no setor privado, que normalmente se espalha mais 

rapidamente por toda a economia.  

A inovação se inicia e apresenta uma tendência de aumento quando o valor 

está no conhecimento e na informação criada, obtida, compartilhada e distribuída. 

Inovação é o conhecimento único utilizado de diferentes maneiras. A inovação é 

vista como um bem social, espacialmente incorporado de um processo interativo que 

não pode ser compreendida independentemente de seu contexto institucional e 

cultural (PELLISSIER, 2011).  

Não são consideradas inovações tecnológicas as técnicas ou modificação 

estéticas de produtos e processos que não influenciam o desempenho, a 

propriedade do produto/serviço, os custos em materiais, consumo de energia e 

componentes (PELLISSIER, 2011). 
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Nesta revisão, estudos foram apresentados preocupados com a resposta das 

empresas a eventos inesperados e sobre quais seriam as características e os 

comportamentos típicos da resiliência organizacional. A partir do exposto, 

apresentar-se-á o modelo conceitual e as hipóteses. 
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3 MODELO CONCEITUAL E HIPÓTESES 
 

 O modelo conceitual surgiu para auxiliar na compreensão do problema de 

pesquisa e para identificar quais seriam as correlações possíveis de serem 

analisadas para responder aos objetivos propostos. A Figura 11 mostra o modelo 

conceitual e as hipóteses. 

As possíveis relações entre os constructos, depois de testadas, confirmarão 

ou não a existência das correlações existentes nas hipóteses. Deste modelo surgem 

as relações entre os construtos e a derivação das hipóteses do estudo. São 

dezesseis hipóteses, construídas a partir do embasamento de autores que 

desenvolvem estudos específicos na temática de resiliência. 

 

  

Figura 11 – Modelo conceitual e hipóteses 

 

As hipóteses H1 e H2 preconizam a existência de relação entre a 

característica resiliente de capacidade de aprendizagem com o desempenho 

organizacional em confiabilidade e em inovação. Supõe-se que organizações que 

possuem capacidade de aprender podem contribuir para a melhoria dos 
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desempenhos de confiabilidade e inovação, a medida que podem diminuir os erros e 

os desperdícios e aumentar a confiança no desenvolvimento de novos produtos e no 

equilíbrio de comercialização dos produtos existentes. 

As hipóteses se baseiam nos estudos e pesquisas dos autores Doe (1994), 

Conner (1995), Mallak (1998), Robb (2000), Adger (2000), Tavares (2001), Lebel et 

al. (2006), Vieira (2006), Perrings (2006), McManus et al. (2007), Donnellan, Larsen 

e Levine (2007), Somers (2009), Lengnick-Hall e Beck (2009), Wedawatta, Ingirige e 

Amaratunga (2010), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011), 

Whitehorn (2011), Pellissier (2011) para afirmar que: 

H1: A característica organizacional resiliente capacidade de aprendizagem 

tem relação com o desempenho organizacional – dimensão confiabilidade. 

H2: A característica organizacional resiliente capacidade de aprendizagem 

tem relação com o desempenho organizacional – dimensão inovação. 

As hipóteses H3 e H4 defendem a existência de relação entre a característica 

resiliente de capacidade de adaptação com o desempenho organizacional em 

confiabilidade e em inovação. Observa-se que organizações que possuem 

capacidade de se adaptar às mudanças podem auxiliar na melhoria dos 

desempenhos de confiabilidade e inovação, a medida que essa capacidade 

apresenta alternativas de adequação as ações e aos processos e produtos, durante 

o período de turbulência do mercado. 

Fundamentam as hipóteses os estudos e pesquisas dos autores Doe (1994), 

Conner (1995), Mallak (1998), Robb (2000), Adger (2000), Yunes (2001), Tavares 

(2001), Rose (2004), Dalziell e McManus (2004), Woods e Dekker (2004), Vieira 

(2006), Perrings (2006), McManus et al. (2007), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), 

Whitehorn (2011), Mathaisel e Comm (2011) para relacionar: 

H3: A característica organizacional resiliente capacidade de adaptação tem 

relação com o desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H4: A característica organizacional resiliente capacidade de adaptação tem 

relação positiva com o desempenho organizacional - dimensão inovação. 

As hipóteses H5 e H6 analisam a existência de relação entre o 

comportamento resiliente de agilidade com o desempenho organizacional em 

confiabilidade e em inovação. Coloca-se o comportamento ágil como um 

comportamento que pode evitar as demoras e esperas consideradas desnecessárias 

para a organização e que pode gerar desequilíbrio na confiabilidade dos produtos e 
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perda de resposta ao mercado com a introdução de novos produtos, ocasionadas 

pela lentidão de ações e de tomadas de decisão. 

Embasam as hipóteses os estudos e pesquisas dos autores Flach (1991), 

Adger (2000), Pereira (2001), Hamel e Välikangas (2003), Woods e Dekker (2004), 

Brunsdon e Dalziell (2005), Vieira (2006), Perrings (2006), Paton (2007), Johnson-

Lenz’s (2009), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011), Whitehorn 

(2011). 

H5: O comportamento organizacional resiliente agilidade tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H6: O comportamento organizacional resiliente agilidade tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão inovação. 

As hipóteses H7 e H8 comparam a existência de relação entre o 

comportamento resiliente de mudança com o desempenho organizacional em 

confiabilidade e em inovação. Argumenta-se que a capacidade de mudar oferece a 

possibilidade de flexibilidade necessária a adequação às mudanças e desafios 

diários enfrentados pelas empresas, sem alterações de desempenho. Ressaltando-

se que para inovar é muito importante a capacidade de mudança de processo, de 

conhecimento e de estratégias de atuação. 

As hipóteses estão fundamentadas nos estudos e nas pesquisas dos autores 

Flach (1991), Conner (1995), Blohowiak (1996), Adger (2000), Pereira (2001), Hamel 

e Välikangas (2003), Rose (2004), Woods e Dekker (2004), Vieira (2006), Perrings 

(2006), Donnellan, Larsen e Levine (2007), Paton (2007), McIndoe (2009), 

Wedawatta, Ingirige e Amaratunga (2010), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), Mathaisel 

e Comm (2011), Whitehorn (2011). 

H7: O comportamento organizacional resiliente mudança tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H8: O comportamento organizacional resiliente mudança tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão inovação. 

As hipóteses H9 e H10 investigam a existência de relação entre o 

comportamento resiliente de liderança com o desempenho organizacional em 

confiabilidade e em inovação. Percebe-se que a liderança conduz os 

comportamentos dos grupos e equipes, motivando-as nos sentidos de participar, 

atuar  e qualificar as ações impostas pelas mudanças e desafios diários do ambiente 
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onde a organização está inserida, sem alterações na confiabilidade dos produtos e 

na obtenção dos objetivos de inovação. 

Fundamentam as hipóteses os estudos e as pesquisas dos autores Flach 

(1991), Doe (1994); Mallak (1998), Adger (2000), Vieira (2006), Perrings (2006), 

Seville et al. (2006), Vieira (2006), Silva (2007), Paton (2007), McIndoe (2009), 

Johnson-Lenz’s (2009), Pettit, Fiksel e Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011), 

Whitehorn (2011). 

H9: O comportamento organizacional resiliente liderança tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H10: O comportamento organizacional resiliente liderança tem relação com o 

desempenho organizacional - dimensão inovação. 

As hipóteses H11 e H12 assumem a existência de relação entre o 

comportamento resiliente de comunicação com o desempenho organizacional em 

confiabilidade e em inovação. Entende-se a comunicação como uma ferramenta 

fundamental para o exercício pleno da gestão, capaz de aproximar os diferentes 

níveis administrativos em torno da missão e dos valores da organização, no intuito 

de manter a confiabilidade dos produtos e de difundir a inovação, como uma ideia 

fundamental para se atingir as estratégias definidas. 

 Fundamentam as hipóteses H11 e H12, os autores Flach (1991), Doe (1994), 

Conner (1995), Blohowiak (1996), Mallak (1998), Adger (2000), Vieira (2006), 

Perrings (2006), Paton (2007), Johnson-Lenz’s (2009), Somers (2009), Pettit, Fiksel 

e Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011), Whitehorn (2011). 

H11: O comportamento organizacional resiliente comunicação tem relação 

com o desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H12: O comportamento organizacional resiliente comunicação tem relação 

com o desempenho organizacional - dimensão inovação. 

A partir destas hipóteses, sentiu-se a necessidade de testar o reflexo das 

características resilientes, com as dimensões de forma conjunta, tanto com o 

desempenho da dimensão de confiabilidade como de inovação. A mesma relação foi 

necessária, também, para os comportamentos resilientes, a fim de que se pude-se 

concluir, nesta pesquisa, se as características impactam mais no desempenho ou se 

os comportamentos é que apresentam maior relação.  

As hipóteses H13 e H14 defendem a existência de uma relação positiva entre 

as características resilientes e o desempenho organizacional em confiabilidade e em 
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inovação. Supõe-se que, se existe a possibilidade de identificação de relação nas 

hipóteses H1, H2, H3 e H4, a relação identificada deve ser positiva quando 

analisarmos as duas características juntas para cada dimensão do desempenho, 

uma vez que registra-se a necessidades destas características em uma organização 

resiliente.  

H13: As características resilientes de adaptação e de aprendizagem têm 

relação positiva com o desempenho organizacional - dimensão confiabilidade. 

H14: As características resilientes de adaptação e de aprendizagem têm 

relação positiva com o desempenho organizacional - dimensão inovação. 

As hipóteses H15 e H16 defendem a existência de uma relação positiva entre 

os comportamentos resilientes e o desempenho organizacional em confiabilidade e 

em inovação. Da mesma forma, entende-se que, se existe a possibilidade de 

identificação de relação nas hipóteses H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 e H12, a 

relação verificada deve ser positiva quando analisarmos os quatro comportamentos 

juntos para cada dimensão do desempenho, uma vez que defende-se a 

necessidades destes comportamentos em uma organização resiliente.  

H15: Os comportamentos resiliente de agilidade, mudança, liderança e 

comunicação têm relação positiva com o desempenho organizacional - dimensão 

confiabilidade. 

H16: Os comportamentos resiliente de agilidade, mudança, liderança e 

comunicação têm relação positiva com o desempenho organizacional - dimensão 

inovação. 

Com a revisão bibliográfica sobre os temas resiliência organizacional e 

estratégia como prática organizacional com o desempenho em confiabilidade em 

inovação, e com a apresentação do modelo conceitual e as hipóteses do estudo, 

serão apresentados no capítulo 3 a instrumentalização da pesquisa. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 
 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

 A definição de utilizar a pesquisa qualitativa ou a pesquisa quantitativa está 

diretamente relacionada à natureza prática, empírica e técnica da pesquisa. A 

abordagem teórico-metodológica considera os recursos materiais, temporais e 

pessoais disponíveis que melhor atenda a pergunta científica do pesquisador e que 

atinja os resultados que melhor contribuem para a compreensão do fenômeno e 

para o bem-estar social, em um determinado período de tempo (GÜNTHER, 2006).  

A estratégia utilizada é a pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa 

(LAKATOS; MARCONI, 2001). A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 

(percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão) 

A pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, com 

vistas a explicitá-lo ou a construção de hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e a análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

A pesquisa tem caráter descritivo na caracterização de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Requer o 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e 

observações sistemáticas.  

. 

4.2 FASES DA PESQUISA 
 

A primeira fase de pesquisa adotada foi a realização de um estudo de campo 

exploratório, em uma empresa de componentes médicos, de grande porte, da cidade 

de Pelotas/RS, nos dias 13-14/03/12, sobre os construtos e questões que seriam 

utilizados na construção do instrumento de pesquisa. Esta etapa da pesquisa está 

no Apêndice A e não será discutida no interior do estudo por representar apenas um 

passo inicial à pesquisa. 



67 
 

Após esse estágio, como segunda fase de pesquisa, realizou-se a validação 

do instrumento de pesquisa, nas suas dimensões e compreensões, com a 

participação de profissionais das seguintes áreas: três professores de IES e três 

gestores de empresas de TI, um na área de marketing, um na área de projeto de TI 

e o outro em cooperativas, no período de 02-08/04/12. 

A terceira fase de pesquisa adotada foi a realização de um estudo 

exploratório, com grandes empresas gaúchas que possuem filial na cidade de 

Pelotas, no mês de julho de 2012. Esta escolha foi intencional, para que a validação 

estatística do instrumento de pesquisa fosse ajustado para aplicação da pesquisa 

propriamente dita. Grandes empresas, segundo a classificação do SEBRAE (2012), 

com filiais na cidade de Pelotas/RS proporcionaram uma coleta de dados rápida, 

segura e econômica. 

Para a realização da análise fatorial exploratória e a confirmatória a quarta 

fase adotada é a survey, que é apropriada para a pesquisa quando se deseja 

responder questões do tipo “o quê?”, “por que?”, “como?” e “quanto?”, ou seja, 

quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que 

isso está acontecendo”. Quanto ao seu propósito de pesquisa, a survey será do tipo 

exploratória, que é a survey que tem como objetivo testar uma teoria e as relações 

causais, se preocupando com a existência de relações causais e o por que as 

relações existem (FREITAS et al., 2000), além de assumir direcionalidade nas 

relações - positivas ou negativas, se a variável A influencia a variável B 

(PINSONNEAULTT; KRAEMER, 2002).  A survey pergunta às pessoas sobre o seu 

comportamento, sobre como agem e pensam hoje, em acontecimentos passados e 

em um futuro próximo (GÜNTHER, 2006). 

Pinsonneaultt e Kraemer (2002) definem que uma pesquisa survey 

exploratória pode utilizar múltiplos métodos de pesquisa, com as unidades de 

análise claramente definidas e apropriadas para a verificação das hipóteses, que 

devem ser claramente definidas, respondentes que sejam representativos destas 

unidades, com a inclusão de referência das variáveis dependentes das 

independentes.  

A amostra deve ser sistemática, intencional e aleatória, com 

representatividade razoável, lógica e explícita. Além disso, deve ser suficiente para 

testar o poder estatístico das categorias originadas da teoria (PINSONNEAULTT; 

KRAEMER, 2002). 
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Os questionários, do estudo exploratório da amostra 1, (link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHZqaThzTzNfMGZyQ1Rs

QWxSamR1UUE6MQ#gid=0), foram enviados por e-mail para as organizações. A 

amostra 1 é representada por 51 empresas listadas nas 500 maiores empresas da 

região sul do Brasil, da Revista Amanhã (2011), e que possuem filiais em Pelotas-

RS.  

Os questionários, do estudo exploratório e confirmatório da amostra 2, (link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJtQTB1cjhyd01meHJybz

FDTUhTc2c6MA), foram enviados por e-mail para as organizações, após contato 

telefônico. A amostra 2 é representada por 92 empresas listadas na revista Exame 

(2012), com as 1000 maiores empresas brasileiras, selecionadas no estado do Rio 

Grande do Sul. 

Ressalta-se que todas as empresas foram contatadas primeiramente por 

telefone, para apresentação da pesquisa e esclarecimentos sobre os objetivos e as 

contribuições. Para todos os atendentes foi solicitado o e-mail institucional de um 

gestor da empresa, participante ativo do processo estratégico e de tomada de 

decisão. O período de coleta destes dados compreendeu os meses de agosto e 

setembro de 2012. 

 

4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O delineamento da pesquisa se constitui do passo a passo da construção da 

tese, que é acompanhada pela revisão de publicações pertinentes à área, passando 

por todas as estratégias adotadas para esta pesquisa, concluindo com a validação 

do resultado empírico da análise de resiliência organizacional nos dois estudos – o 

primeiro que considera 51 empresas de grande porte com filiais em Pelotas/RS e o 

segundo que apresenta 93 empresas gaúchas de grande porte (Figura 12).  
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Figura 12 – Delineamento da pesquisa 
 

O delineamento de pesquisa é um plano de ações que indica os princípios 

metodológicos que devem ser seguidos para atingir os objetivos propostos da 

pesquisa (CERVO; BERVIAN, 2002). 

 

4.4 UNIVERSO E AMOSTRA DE PESQUISA 
 

Para o atendimento pleno dos objetivos desta pesquisa o universo foi dividido 

em duas amostras. A primeira fundamentou a exploração e validação do instrumento 

de pesquisa. Para tanto, este estudo coletou informações com 51 empresas 

(amostra 1), visando a redução e unidimensionalidade das variáveis na análise 

fatorial exploratória. Feito este procedimento, foram questionadas 93 empresas 

(amostra 2) que constituíram a amostra final, com o objetivo de tratamento dos 

dados para responder a pergunta de pesquisa proposta e as hipóteses. Visando 

uma melhor compreensão a seguir serão apresentadas, detalhadamente, estas 

ações. 

 

Estudo exploratório com aplicação do questionário 
desenvolvido – jul./2012Terceira e quarta fase

Desenvolvimento de protocolo do estudo exploratórioAnálise e discussão da estrutura f inal do questionário

Validação estatística do instrumento

Análise e discussão dos resultados obtidos
Considerações f inais, limitações e recomendações

Desenvolvimento de protocolo do estudo exploratório e 
conf irmatório

Envio do link – ago.-set./2012

Elaboração do Modelo Conceitual  de Resiliência 
Organizacional

Análise de correlação e de regressão

Estudo de campo exploratório para validação dos 
construtos – 13-14/03/2012

Primeira fase

Validação dos construtosConstrução do modelo

Elaboração do instrumento de pesquisa

Validação do instrumento de pesquisa – teste de 
compreensão e vocabulário – 02-08/04/2012

Segunda fase

Adequação do instrumento de pesquisa
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4.4.1 UNIVERSO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA DA AMOSTRA 1 
 
 
 Para a validação estatística do instrumento de análise da resiliência 

organizacional utilizou-se uma amostra não-probabilística que pode ser muito útil no 

início de uma investigação, por exemplo, para testar as primeiras versões de um 

questionário (GOODE; HATT, 1979). Este procedimento é válido quando: 

1.  Critério de escolha é definido pelo investigador; 

2.  Não permitem a inferência populacional (não-representativas); 

3.  Não permitem a comprovação de hipóteses; 

4.  Mas permitem a geração de hipóteses. 

Assim, a amostra por conveniência seleciona unidades amostrais mais 

facilmente acessíveis. Este tipo de amostragem não é representativo da população, 

mas ocorre quando a participação é voluntária ou os elementos da amostra são 

escolhidos por uma questão de conveniência. Deste modo, o processo amostral não 

garante que a amostra seja representativa, pelo que os resultados desta só se 

aplicam a ela própria. Pode ser usada com êxito em situações nas quais seja mais 

importante captar ideias gerais e identificar aspectos críticos do que propriamente a 

objetividade científica. Contudo, o método tem a vantagem de ser rápido, barato e 

fácil. 

A base de dados utilizada para a escolha das maiores empresas gaúchas foi 

extraída da Revista Amanhã (2011) – Edição especial 2011 

(http://www.amanha.com.br/grandeselideres/?Ano=2010&a=1&Estado=RS), 500 

maiores empresas da região sul do Brasil, que utiliza como critério de classificação o 

VPG – Valor Ponderado de Grandeza. 

O VPG é um indicador resultante da soma de três componentes do balanço 

patrimonial e das demonstrações de resultados: patrimônio líquido (com peso de 

50%), receita bruta (com peso de 40%) e resultado – lucro ou prejuízo líquido (com 

peso de 10%). 

Das 100 empresas gaúchas listadas, foram selecionadas somente as 

empresas que possuem filiais na cidade de Pelotas/RS. O retorno obtido foi de 51 

empresas. O objetivo desta amostra era a validação estatística do instrumento de 

pesquisa. Como o link da pesquisa foi enviado por e-mail e não se pode assegurar 

que o respondente tenha sido um dos top management da organização, considera-
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se que o envio da pesquisa para empresas que têm filiais em Pelotas não 

compromete a qualidade das respostas obtidas na amostra 1. 

 

4.4.2 UNIVERSO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA E CONFIRMAT ÓRIA DA 
AMOSTRA 2 

 

O universo da pesquisa foi composto por uma listagem das maiores e 

melhores empresas brasileiras que atuam em diferentes setores da economia e que 

devido às características de rentabilidade, número de funcionários, tempo de 

atuação no mercado e posicionamento frente aos concorrentes, vão ao encontro as 

peculiaridades percebidas em organizações resilientes. Empresas que compartilham 

conhecimento, tecnologia e inovação são consideradas mais inteligentes por 

Tavares (2001) e, consequentemente, mais propensas a apresentarem um 

comportamento resiliente. Para McManus et al. (2007) e Cornum, Matthews e 

Seligman (2011) seria fundamental estudos do construto resiliência nos mais 

diversos setores da economia. 

 A listagem deste universo faz parte da Revista Exame (2012) – Edição 

Especial, que traz as 1000 maiores empresas brasileiras, que se enquadram em 

cinco critérios. São eles: 

1. ser uma das 1000 maiores empresas privadas ou estatais do país, o que 

implica um faturamento anual superior a 174,9 milhões de dólares; 

2.  ser uma das 50 maiores empresas privadas, uma das 50 maiores estatais, 

uma das 50 maiores do mundo digital, um dos 50 maiores bancos, uma das 50 

maiores seguradoras ou uma das 100 que mais investem na manutenção e na 

expansão das atividades; 

3. ser uma das 50 maiores indústrias, uma das 50 maiores do comércio, uma 

das 50 maiores de serviços e uma das 50 maiores exportadoras. Ser uma das 10 

maiores ou das 15 melhores empresas do seu respectivo setor; 

4. ser um dos 200 maiores conglomerados ou grupos empresariais; e, 

5. Ser uma das 100 maiores empresas das regiões Centro-Oeste, Norte-

Nordeste e Sul. 

Do universo das regiões, a amostra que foi utilizada considera somente as 

maiores empresas da região sul, especificamente do estado do Rio Grande do Sul. 
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Na Revista Exame (2012) há a descrição das empresas por ordem da receita líquida 

em 2011, juntamente com dados relativos ao nome da empresa e a localização da 

sede, o setor onde atua e os valores referentes às vendas líquidas (em milhões de 

reais, em US$ milhões, em crescimento - %), ao lucro (ajustado e legal), ao 

patrimônio (ajustado e legal), rentabilidade (ajustada, legal e sobre vendas), ao 

capital circulante líquido, a liquidez geral, ao endividamento geral e em longo prazo, 

em riqueza criada, ao número de empregados, a riqueza criada por empregado, aos 

salários e encargos, aos tributos, a EBITDA – que são os lucros antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização, a exportação (em valor e em % das 

vendas) e ao controle acionário. 

Das 199 empresas listadas, fizeram parte da amostra as empresas que 

retornaram o link respondido. O retorno de resposta obtido foi de 93 empresas.  

Para uma análise detalhada de como cada um dos setores participa do PIB e 

das taxas de crescimento, o presente estudo será realizado nas empresas gaúchas 

de maior expressão no segmento de serviços e da indústria (Figura 11). 

De acordo com as Figuras, 13, 14 e 15, registra-se que as empresas gaúchas 

apresentam um bom potencial no setor industrial e de serviços, para desenvolverem 

as características e os comportamentos resilientes. 

 

ESTRUTURA PRODUTIVA DO RS EM 2010 EM % 
SERVIÇOS 61,56% 
INDÚSTRIA 29,04% 

AGROPECUÁRIA 9,40% 

Figura 13 – Estrutura produtiva do RS em 2010 (%) 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística/ Centro de Informações 
Estatísticas/Núcleo de Contas Regionais (2011) 
 

A taxa de crescimento do segmento de Serviços no RS em 2011 se 
apresentou conforme Figura 12: 

TAXA DE CRESCIMENTO DOS SERVIÇOS DO RS EM 2011 
COMÉRCIO 7,6% 
SERVIÇOS 5,2% 

TRANSPORTES 5,2% 
DEMAIS SERVIÇOS 4,9% 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3,3% 

Figura 14 – Taxa de crescimento dos Serviços do RS em 2011 (%) 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística/ Centro de Informações 
Estatísticas/Núcleo de Contas Regionais (2011) 



73 
 

A taxa de crescimento do segmento da Indústria no RS em 2011 se 
apresentou conforme Figura 13: 

TAXA DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DO RS EM 2011 
CONSTRUÇÃO CIVIL 5,9% 
EXTRATIVA MINERAL 4,8% 

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 3,6% 
INDÚSTRIA 2,5% 

TRANSFORMAÇÃO 1,7% 

Figura 15 – Taxa de crescimento da Indústria do RS em 2011 (%) 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística/ Centro de Informações 
Estatísticas/Núcleo de Contas Regionais (2011) 
 
 

4.5 CONSTRUTOS, DIMENSÕES, VARIÁVEIS E MEDIDAS 
 

A concepção sobre as variáveis utilizadas na pesquisa e das medidas para 

sua avaliação, partiu da revisão de estudos e pesquisas de autores sobre o tema 

resiliência, principalmente nos seus aspectos relacionados às organizações 

resilientes. Os estudos que serviram de base geral para a versão das dimensões 

apresentadas no instrumento de pesquisa estão no Quadro 19. 

 

CONCEPÇÃO DAS QUESTÕES DO INSTRUMENTO DE PESQUISA  

AUTORES CONSTRUTOS DIMENSÕES 
DIMENSÕES 
UTILIZADAS 

Seville et al. (2006), 
McManus et al. 

(2007), a 
ISO 73:2009 e 

Whitehorn (2011) 

CARACTERÍSTICAS 
RESILIENTES 

Consciência situacional, 
Gestão de 

vulnerabilidades e 
Capacidade de 

adaptação 

- Capacidade de 
Aprendizagem 

- Capacidade de 
Adaptação 

Horne III e Orr 
(1998), Whitehorn 

(2011) e REAG 
(2011) 

COMPORTAMENTO 
RESILIENTE 

Agilidade, Integração, 
Interdependência, 

Liderança, 
Conscientização, 

Mudança, Comunicação 
e Cultura e valores 

Agilidade, Liderança, 
Mudança e 

Comunicação 

Adger (2000), Vieira 
(2006), Peerrings 

(2006), Pettit, Fiksel 
e Croxton (2010), 

Mathaisel e Comm 
(2011) 

DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL 

Confiabilidade, Inovação, 
Disponibilidade, 

Capacidade, 
Acessibilidade e 
Comercialização 

- Confiabilidade 
- Inovação 

Quadro 19 – Autores que suportam a base dos construtos da pesquisa   
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É importante ressaltar que as questões foram concebidas de forma que não 

houvesse reversão durante a tabulação dos dados, ou seja, todas as questões 

indicam que quanto maior o número na escala de Likert, maior será a relação entre 

as características e comportamentos resilientes com os desempenhos em 

confiabilidade e em inovação. 

 Além das variáveis de medida dos construtos, fazem parte do instrumento de 

pesquisa as variáveis de identificação do respondente e de sua organização 

(variáveis de controle), que se referem ao cargo ocupado na empresa, o tempo de 

atividade na empresa, o tempo de fundação da empresa, o número de filiais e o 

porte da empresa, definido pelo SEBRAE (Quadro 20). 

 

TIPO DE EMPRESA SEBRAE 
Grande mais de 500 
Média de 100 a 499 

Pequena de 20 a 99 
Micro até 19 

Quadro 20 – Porte da empresa SEBRAE (2012) 
 

O Quadro 21 apresenta as variáveis e as medidas do construto características 

resilientes, através das dimensões de adaptação e de aprendizagem. As variáveis 

foram construídas a partir de Seville et al. (2006), McManus et al. (2007), a 

ISO 73:2009 e Whitehorn (2011).  

O Quadro 22 apresenta as variáveis e as medidas do construto 

comportamentos resilientes, nas dimensões de agilidade e de mudança. As variáveis 

foram construídas a partir de Horne III e Orr (1998), Whitehorn (2011) e REAG 

(2011). 

As variáveis e as medidas do construto comportamentos resilientes, nas 

dimensões de liderança e comunicação estão no Quadro 23. As variáveis foram 

construídas a partir de Horne III e Orr (1998), Whitehorn (2011) e REAG (20011). 

O Quadro 24 apresenta as variáveis e as medidas do construto desempenho 

organizacional, nas dimensões de confiabilidade e de inovação. As variáveis foram 

construídas a partir de Adger (2000), Vieira (2006), Peerrings (2006), Pettit, Fiksel e 

Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011). 
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CONSTRUTO DIMENSÃO VARIÁVEIS E MEDIDAS  
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E
R
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T

IC
A
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E
S

IL
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N
T

E
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C
A

P
A

C
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A
D

E
 D

E
 A

D
A

P
T

A
Ç

Ã
O

 

CAD1 – A organização tem a capacidade de definir os papéis e as 
responsabilidades na organização  
CAD2 - A organização tem a capacidade de reconhecer os fatores que 
podem desencadear crises  
CAD3 - A organização tem a capacidade de monitorar os resultados 
obtidos 
CAD4 - A organização tem a capacidade de atualização sobre 
informações dos recursos disponíveis 
CAD5 - A organização tem a capacidade de explorar seu diferencial 
competitivo 
CAD6 - A organização tem a capacidade de monitorar o ambiente 
onde está inserida a organização  
CAD7 - A organização tem a capacidade de minimização de suas 
fraquezas 
CAD8 - A organização tem a capacidade de potencialização de suas 
forças 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

CAP1 - A organização tem a capacidade de planejar suas ações 
considerando as contingências  
CAP2 -  A organização tem a capacidade de proteger suas 
vulnerabilidades tangíveis (estrutura física, equipamentos e pessoal) 
CAP3 -  A organização tem a capacidade de proteger suas 
vulnerabilidades intangíveis (relações e comunicações) 
CAP4 -  A organização tem a capacidade de receber as mudanças 
com naturalidade 
CAP5 - A organização tem a capacidade de reconhecer os líderes 
por objetivos e metas claras em direção as suas ações  
CAP6 - A organização tem a capacidade de incentivar a participação 
de todos nas decisões estratégicas  

Quadro 21 – Variáveis e medidas do construto características resilientes nas 
dimensões de adaptação e de aprendizagem 
 

 

CONSTRUTO DIMENSÃO VARIÁVEIS E MEDIDAS  
 

A
G

IL
ID

A
D

E
 

AGI1 - Monitoramento e acompanhamento das mudanças de mercado 
AGI2 - Monitoramento e acompanhamento das mudanças da 
concorrência 
AGI3 - Busca pela compreensão e antecipação das necessidades dos 
clientes 
AGI4 - Busca pela compreensão e antecipação das necessidades dos 
fornecedores 
AGI5 - As oportunidades de mercado são rapidamente aproveitadas 

M
U

D
A

N
Ç

A
 

MUD1 - A mudança é uma oportunidade de crescimento 
MUD2 - Plenamente consciente e sincronizada com os 
ambientes, interno e externo, e com a comunidade local  
MUD3 -  Apresenta continuamente ao mercado produtos diferenciados 
e inovadores 
MUD4 -  Atividades organizacionais com foco na missão e visão 
organizacional 
MUD5 - Capacidade de criar oportunidades de mercado 

Quadro 22 – Variáveis e medidas do construto comportamentos resilientes nas 
dimensões de agilidade e mudança  
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CONSTRUTO DIMENSÃO VARIÁVEIS E MEDIDAS 

C
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P
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A
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E
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N
Ç

A
 

LID1 – Estrutura de governança fortemente alinhada e integrada 
LID2 - Programas de liderança  realizados periodicamente 
LID3 – Pessoas-chave da organização se encontram em cargos 
estratégicos para a tomada de decisão 
LID4 - Desenvolvimento continuo das capacidades individuais 
LID5 - Objetivos da equipe em primeiro plano e encorajamento dos 
membros a trabalhar em conjunto para atingi-los 
LID6 - Valorização dos talentos e habilidades individuais 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 
COM1 - Ações para o desenvolvimento de talentos e disseminação do 
conhecimento 
COM2 - Construir fortes relações entre as partes interdependentes 
COM3 – Abertura para opiniões, sugestões, críticas 
independentemente da função do superior imediato 
COM4 – Incentivar a comunicação aberta e colaborativa tanto 
internamente como com os parceiros externos 
COM5 - Participação em grupos de discussão e incentivo à ampliação 
destes grupos 
COM6 - Objetividade e aplicação das informações e na destinação 
pertinente as mesmas 
COM7 - Instrumento importante de informação e de motivação dos 
empregados na execução de seus trabalhos 
COM8 - Usada como inteligência estratégica tendo como base a 
clareza e a transparência. As mensagens são programadas de modo a 
aumentar o nível de consciência dos públicos e o acerto de todo o 
processo. 
COM9 - Tornar a organização uma estrutura simples, de 
fácil relacionamento e com uma forte unidade de propósito 

Quadro 23 – Variáveis e medidas do construto comportamentos resilientes nas 
dimensões de integração, liderança e comunicação 

 

A pesquisa parte de um ambiente complexo e de mudança, onde as 

organizações estão inseridas. A partir do conhecimento das características do 

ambiente onde as organizações atuam, o estudo poderá fazer uma análise da 

capacidade estratégica de resiliência organizacional, especificamente as 

capacidades de conhecimento e aprendizagem e de adaptação ao inesperado, 

assim como os comportamentos direcionados à agilidade, à mudança, à liderança e 

`comunicação.  

Ao final do estudo, a relação destes construtos trará como resultado a 

possibilidade de construção de um modelo de avaliação da relação entre a 

resiliência e o desempenho organizacional, em relação às dimensões de 

confiabilidade e inovação, dentro de um ambiente onde a estratégia como prática 

organizacional é exercida em uma perspectiva que não separa o pensamento da 

ação. 
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Quadro 24 – Variáveis e medidas do construto desempenho organizacional nas 
dimensões de confiabilidade e de inovação   

 

 

4.6 COLETA DE DADOS 
 

O instrumento de coleta dos dados  foi elaborado especificamente para esta 

pesquisa. Em anexo estão três versões do instrumento (Apêndices B, C e D). O 

Apêndice B apresenta o instrumento que foi proposto à submissão de validação de 

dimensão e compreensão dos construtos. Esse instrumento é composto por 11 

variáveis de controle e 87 variáveis para 3 construtos – características, 

comportamentos e desempenho, com dez dimensões.  

O Apêndice C apresenta o instrumento que foi proposto à submissão de 

validação quantitativa exploratória. Esse instrumento é composto por 10 variáveis de 

CONSTRUTO DIMENSÃO VARIÁVEIS E MEDIDAS  
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CON1 – A organização confia nos seus produtos e/ou serviços 
CON2 - Manter constância e consistência dos produtos e/ou 
serviços é prioridade na organização 
CON3 - A empresa tem controle aos materiais, instalações e 
ferramentas 
CON4 - A empresa tem compromisso com a qualificação dos 
funcionários 
CON5 - A empresa busca parceria com os fornecedores 
CON6 - A empresa tem capacidade de reconhecer princípios da 
colaboração, integração e confiança 
CON7 - A organização tem a capacidade de atender as metas 
estratégicas e aos objetivos organizacionais 
CON8 - A organização tem a capacidade de obter informações 
oportunas, relevantes e concisas 
CON9 - A organização tem a capacidade de repassar informações 
oportunas, relevantes e concisas 
CON10 - Entender as necessidades dos consumidores é um fator 
prioritário na organização 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

INO1 – A empresa busca acompanhar a introdução de novas 
tecnologias no mercado 
INO2 - A empresa busca a inovação em seus processos e produtos 
INO3 - A organização tem a capacidade de avaliação métrica de 
alto nível para os gestores da organização 
INO4 - A organização tem a capacidade de avaliação métrica mais 
detalhada  para os níveis operacionais 
INO5 - A organização analisa e melhora os custos do ciclo de vida 
de um produto e/ou serviço 
INO6 –  A organização projeta seus produto e/ou serviço do berço 
ao túmulo 
INO7 -  Gerenciar as mudanças ao longo do tempo faz parte da 
rotina da organização 
INO8 -  A identificação de melhorias, dentro da organização, é 
bastante estimulada 
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controle e 70 variáveis para os três construtos com sete dimensões. O Apêndice D 

apresenta o instrumento que foi proposto à submissão de validação quantitativa 

exploratória e confirmatória, juntamente com a correlação e a regressão multifatorial. 

Esse instrumento é composto por 5 variáveis de controle e 57 variáveis para 3 

construtos, com oito dimensões. 

 Após a coleta de dados, uma análise descritiva analisou, primeiramente, de 

forma individual e, posteriormente, de forma agrupada os dados com o objetivo de 

denominar os comportamentos, as características e o desempenho como sendo 

baixo, médio ou alto, de acordo com a Quadro 25. 

 

AVALIAÇÃO  
CARACTERÍSTICAS 

DA RESILIÊNCIA  
COMPORTAMENTO 

RESILIENTE 
DESEMPENHO  

0- 2 Baixa intensidade Baixa efetividade Baixo desempenho 
2,1-4 Média intensidade Média efetividade Médio desempenho 
4,1-6 Alta intensidade Alta efetividade Alto desempenho 

Quadro 25 – Avaliação correspondente a escala do instrumento de avaliação de 
pesquisa 
 

Para a avaliação dos construtos propostos foi utilizada uma escala de Likert, 

que, para esta pesquisa, varia de 1 a 6, sendo que o 1 significa a parte menor da 

escala enquanto o 6 representa a parte maior da escala. A utilização de uma escala 

com número par tem como objetivo forçar o respondente a optar por uma tendência 

de menor ou maior grau, diminuindo a possibilidade da neutralidade. Esta escala 

permite o tratamento dos dados como dados numéricos para as análises estatísticas 

(FINNEY; DiSTEFANO, 2006). 

 

4.7 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

A parte do questionário que trata das variáveis de controle foi analisada 

através de estatística descritiva, com o percentual de frequência das respostas, 

média, desvio padrão, assimetria, curtose e erro padrão, dos programas SPSS® 

versão 18.0.0 e o Microsoft® Excel 2007. Os resultados considerados normais para 

assimetria e curtose serão os indicados por Finney e DiStefano (2006) que se 

referem a coeficientes não superiores a 2 na assimetria e a 7 na curtose. 

As avaliações relativas às características da resiliência, ao comportamento 

resiliente e ao desempenho serão analisados, primeiramente pela estatística 
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descritiva e, posteriormente, pela análise fatorial exploratória – SPSS® versão 

18.0.0, que serve para analisar as inter-relações entre um grande número de 

variáveis com o objetivo de reduzi-las e de identificar os fatores comuns, ou seja, 

quais são as variáveis que possuem carga para sustentar os construtos definidos no 

questionário (unidimensionalidade e confiabilidade). O Quadro 26 apresenta os 

valores mínimos ideais para cada etapa de medição necessária em uma análise 

fatorial exploratória. 

 

MEDIDAS VALORES MÍNIMOS ESPERADOS  
Comunalidades 0,50 
Medida de adequação da amostra (MSA) 0,50 
KMO 0,50 
Alfa de Cronbach 0,70 
Teste de esfericidade de Bartlett p ≤ 0,05 
Correlação inter itens 0,30 
Correlação item total 0,50 
Carga fatorial (para n até 200) 0,70 

Quadro 26 – Valores mínimos esperados para cada etapa de uma análise fatorial 
exploratória 
Fonte: Hair et al. (2009), Carvalho (2011) e Costa et. al. (2011) 
 
 

Também foram realizadas análises de correlação entre as variáveis dos 

construtos e, posteriormente, a correlação entre os construtos. Posteriormente 

procedeu-se a análise fatorial confirmatória através do Amos™ 16.0, objetivando 

identificar quais as variáveis possuem carga para sustentar os construtos da 

capacidade estratégica resiliente organizacional (Quadro 27), com o objetivo de 

testar as hipóteses e o teste de consistência interna (reliability test), que apresenta o 

valor de alfa de Cronbach (SPSS® versão 18.0.0).  

 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

Medidas de ajuste absolutas 
X² p > 0,05 

X²/DF ≤5¹  
RMSEA Inferior a 0,100 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 
CFI  Superior a 0,900 
TLI  Superior a 0,900 

Medidas de ajuste 
parcimonioso 

PNFI 
Altos valores significam maior 

parcimônia 
Quadro 27 – Valores mínimos esperados para cada etapa de uma análise fatorial 
confirmatória 
Fonte: Hair et al. (2009), Carvalho (2011) e Costa et. al. (2011) 
¹ Valores referência de Byrne (1989) 
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No valor mínimo do X², o p deverá ser maior que α, para demonstrar que os 

dados empíricos estão ajustados ao modelo teórico. O valor de alfa é 0,05. O 

coeficiente mínimo esperado da carga fatorial confirmatória é de 0,70, como na 

exploratória. Modelos complexos tendem a valores de X² superiores ao mínimo 

esperado, o que torna inviável o uso desta medida como único valor para medir a 

qualidade de ajuste do modelo. Assim, também, modelos com mais de 12 variáveis 

por construto podem apresentar significância sem apresentarem ajuste aceitável. O 

RMSEA (Root mean square error of approximation) é usado para tentar corrigir a 

complexidade do modelo e o tamanho da amostra, através da busca por baixos 

valores( HAIR et. al., 2009; CARVALHO, 2011; COSTA et. al. 2011). 

A derivação das hipóteses da pesquisa surgiram do embasamento teórico 

citado ao longo do estudo. Percebe-se, mesmo assim, que existem possibilidades 

combinatórias muito maiores a serem analisadas. Argumenta-se que os modelos 

analisados na pesquisa se justificam pela importância de se analisar o reflexo dos 

construtos entre si, mas em três bloco – características resilientes, comportamentos 

resilientes e desempenho organizacional, e não separadamente, o que geraria um 

grade números de tabelas com resultados bastante similares e sem maiores 

justificativas de argumentação para variáveis relacionadas em todas as 

combinações possíveis (Quadro 28). 

 

Modelos analisados na pesquisa e hipóteses correspondentes 
Y1 - X1 H1 Y2 - X1 H2 
Y1 - X2 H3 Y2 - X2 H4 
Y1 - X3 H5 Y2 - X3 H6 
Y1 - X4 H7 Y2 - X4 H8 
Y1 – X5 H9 Y2 – X5 H10 
Y1 – X6 H11 Y2 – X6 H12 

Y1 - X1 E X2 H13 Y2 - X1 E X2 H14 
Y1 – X3, X4, X5 E X6 H15 Y2 – X3, X4, X5 E X6 H16 

Quadro 28 – Modelos analisados na pesquisa e hipóteses correspondentes 

Legenda : Y1 – desempenho dimensão confiabilidade; Y2 – desempenho dimensão inovação; X1 – 
característica resiliente dimensão aprendizagem; X2 – característica resiliente dimensão adaptação; 
X3 – comportamento resiliente dimensão agilidade; X4 – comportamento resiliente dimensão 
mudança; X5 – comportamento resiliente dimensão liderança; X6 – comportamento resiliente 
dimensão comunicação. 
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As medidas de ajuste absolutas são medidas diretas de como o modelo se 

aproxima dos dados, as medidas de ajuste incrementais servem para comparar 

modelos estimados com um modelo teórico nulo, visando identificar se as variáveis 

estão associadas a um único fator latente, e as medidas de ajuste parcimonioso 

revelam a capacidade explicativa do modelo. As medidas mais utilizadas como 

ajuste incremental são a NFI (índice de ajuste normalizado), a TLI (indice de Tucker 

Lewis), CFI (índice de ajuste comparativo) e como ajuste parcimonioso a PNFI 

(índice de ajuste normalizado parcimonioso). 

Após a AFC foram feitas análises de correlações entre os três construtos e a 

análise de regressão multifatorial, no pacote do Microsoft® Excel 2007 e no 

Statistica®8.0.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A análise dos dados da pesquisa estatística completa, com a amostra 1, está 

no Apêndice D. Os dados apresentados a seguir se referem à amostra 2, ou seja, a 

amostra que foi utilizada, discutida e que atendeu aos requisitos necessários à 

pesquisa exploratória e confirmatória para a realização da análise de regressão 

multifatorial.  

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 
 

Para responder a pesquisa, a empresa foi solicitada a descrever uma 

mudança significativa ocorrida nos últimos 10 anos, no ambiente onde a organização 

está inserida (Quadro 29), no intuito de ir ao encontro da percepção de Yunes 

(2001), que considera a capacidade de resiliência como uma verificação 

retrospectiva. 

MUDANÇAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
Demanda de crescimento significativo na 
equipe e empresa 

Mudanças das decisões do gestor para um 
Comitê gestor 

Estabilidade do dólar Taxas de câmbio e de mercado 
Abertura do mercado Os pedágios e as estradas 
Concorrência Ações governamentais 
Crise mundial de 2008 no setor automotivo Informatização das informações 
Insegurança no mercado com o governo Lula A troca do controle acionário da empresa 
A quantidade de impostos pagos pela indústria 
nacional 

Humanização nas relações de clientes e de 
colaboradores 

Abertura de novas filiais Desafio diário da venda de produtos do banco 
Transformação no mercado de mídia. Internet e 
redes sociais 

Alteração tecnológica. Entrada dos motores 
modelo EURO V 

Diversificação de unidades de negócio Maior exigência na capacitação profissional 
A falência da VARIG, o aparecimento de várias 
companhias aéreas de menor porte, fusões, 
abertura de novos postos de trabalho, tímida 
abertura de mercado 

A formação da Ambev, assim como a aquisição 
da Anheuser-Bush na Europa e Interbrew nos 
EUA 

A mudança/renovação de hardware Fusões e aquisições 
Ingresso de diversas novas instituições 
financeiras 

Privatização da empresa, tornou-se global em 
cinco continentes com amplo portfólio. 
Investimento em P&D, com operações de 
logísticas integradas, rendendo lugar de 
destaque global no ramo em que atua. 

Quadro 29 – Principais mudanças ocorridas nas empresas participantes da pesquisa 

 

Como os segmentos, embora façam parte da indústria e dos serviços, são 

muito diversificados, é difícil compilar estes resultados para apresentação e 

discussão. As mudanças são bastante variadas mas destaca-se as questões 
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referentes a fusões e aquisições, as ações do governo e as mudanças tecnológicas 

dos setores como sendo as principais turbulências enfrentadas pelas empresas 

respondentes. 

Para iniciar as análises estatísticas, recorreu-se ao teste de normalidade dos 

dados. Observou-se que existia apenas uma empresa que não se adequava as 

exigências de normalidade – a empresa 78. Como não é possível a identificação dos 

respondentes, apenas excluímos esta empresa do total da amostra. Maiores 

considerações não serão possíveis devido ao anonimato do instrumento de 

pesquisa. A amostra 2 conta, então, com a participação de 92 empresas gaúchas. 

Da Tabela 1 até a Tabela 5 serão apresentados os resultados das variáveis 

de controle da pesquisa. A Tabela 1 apresenta o percentual de frequência dos 

respondentes em relação ao cargo que ocupam na empresa.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos respondentes quanto à função desempenhada na 
empresa 

FUNÇÃO NA EMPRESA  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – Sócio-proprietário 11 12 12 

2 – Diretor 7 7 19 
3 – Gerente 40 44 63 
4 – Outras 34 37 100 

TOTAL 92 100  
  

 

Os resultados da Tabela 1 mostram que a grande maioria dos respondentes 

ocupa o cargo de gerência nas empresas estudadas. Gerentes são tomadores de 

decisão e, portanto, pessoas indicadas a responderem a pesquisa. A Tabela 2 

mostra o percentual de frequência dos respondestes em relação ao tempo que 

desenvolvem suas atividades na empresa. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo de atuação na empresa 
TEMPO NA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – até 5 anos 41 44 44 
2 – de 6 a 10 anos 23 25 69 

3 – acima de 10 anos 28 31 100 
TOTAL 92 100  

 
 

Conforme a Tabela 2 é possível perceber um percentual de frequência dos 

respondentes, em relação ao tempo que desenvolvem suas atividades na empresa, 
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bastante equilibrado, mas com maior tendência há um tempo maior de trabalho 

desenvolvido na empresa, o que representa que estas pessoas já passaram por 

turbulências e riscos à empresa e fizeram parte das soluções encontradas pelas 

mesmas. A Tabela 3 apresenta o tempo de permanência da empresa no mercado. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo da empresa no mercado 
TEMPO DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – até 5 anos 5 5 5 
2 – de 6 a 10 anos 17 18 23 

3 – acima de 10 anos 70 77 100 
TOTAL 92 100  

 
 

Na Tabela 3 é possível perceber um grande percentual de frequência do 

tempo de fundação da empresa é bastante alto, o que indica que estas empresas já 

tiveram que resolver problemas gerados pelo ambiente onde estão inseridas e que 

já possuem resiliência. A Tabela 4 apresenta uma escala do número de filiais que as 

empresas estudadas possuem. 

 

Tabela 4 – Distribuição do número de filiais das empresas participantes da pesquisa 
NÚMERO DE FILIAIS FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

Não possui filial 28 31 31 
Até 9 filiais 23 24 55 
Até 19 filiais 11 12 67 

Até 100 filiais 11 12 79 
Até 500 14 15 94 

Acima de 500 5 6 100 
TOTAL 92 100  

 
 

A Tabela 4 demonstra que a grande maioria das empresas estudadas 

apresenta um percentual alto em relação ao número de filiais, o que também indica 

que estas empresas possuem uma maneira singular de resposta aos riscos, que 

permite que elas sobrevivam e se mantenham em expansão no mercado. A Tabela 5 

apresenta a frequência percentual do porte das empresas estudadas. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes quanto ao porte da empresa 
PORTE DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – Pequena 0 0 0 
2 – Média 0 0 0 

3 – Grande 92 100 100 
TOTAL 92 100  
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A Tabela 5 demonstra que todas as empresas estudadas apresentam um 

porte grande, com uma rentabilidade bastante alta, superior a R$ 20.000.000,00, o 

que reforça a característica destas indústrias como capazes de superar as 

adversidades do ambiente. 

Em relação à escala de avaliação correspondente a escala Likert utilizada no 

instrumento, as características e os comportamentos apresentaram os seguintes 

resultados (Quadro 30 e 31): 

 

AVALIAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTOS 

Aprendizagem Adaptação Agilidade Mudança Liderança Comunicação 
Baixa (0-2) - - - - - - 

Média (2,1-4) - - - - - - 
Alta (4,1-6) 4,37 4,50 4,63 4,7 4,55 4,6 

Quadro 30 – Avaliação correspondente a escala do instrumento de avaliação de 
pesquisa para as características e comportamentos resilientes 
 

AVALIAÇÃO 
DESEMPENHO 

Confiabilidade Inovação 
Baixa (0-2) - - 

Média (2,1-4) - - 
Alta (4,1-6) 4,83 4,70 

Quadro 31 – Avaliação correspondente a escala do instrumento de avaliação de 
pesquisa para o desempenho 
 

Os resultados apresentados nos Quadros 30 e 31 conferem às dimensões um 

desempenho alto pela determinação dos valores que indicariam esse desempenho. 

Observa-se que, apesar de apresentar uma avaliação alta, as médias passaram 

pouco acima da escala determinada, o que deixa margem para discussão sobre os 

resultados escalares. 

 

5.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DOS DADOS 
 

A primeira avaliação realizada com os dados foi a avaliação de normalidade. 

Hair et al. (2005) defendem que mesmo que o SPSS não realize a avaliação de 

normalidade multivariada, se todas as variáveis apresentarem normalidade no teste 

de normalidade univariada, então, pequenos desvios da normalidade multivariada, 

na maioria das vezes, serão inócuos ao resultado. Após a avaliação de normalidade 
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foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, que testam a existência 

ou não de distribuição normal multivariada dos dados. Uma distribuição normal 

apresenta um p>0,01 para um nível de significância de 1%. Como a amostra 

utilizada conta com 92 respondentes (maior do que 30) utilizou-se o teste de 

kolmogorov ao invés do teste de Shapiro. 

A existência de correlação sugere que exista algum compartilhamento de 

fatores em comum, entre as variáveis. Com uma correlação >0,30 e com a 

normalidade multivariada aplicou-se a Análise Fatorial. A seguir, partiu-se para a 

determinação dos componentes principais e da extração de fatores. O método de 

extração dos componentes principais foi escolhido para eigenvalue com valor 

superior a 1. A estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) deve variar entre 0 e 1. Quanto 

maior o KMO, maior a correlação entre as variáveis e maior será a qualidade da AF. 

O teste de Bartlett, p<0,05, conduz a rejeição da hipótese da matriz de correlação 

ser a identidade, ou seja, há correlação entre as variáveis. A matriz antimagem 

também corrobora a aplicação da AF. Essa matriz apresenta os valores negativos de 

covariância e de correlação parcial entre as variáveis. Estes valores estimam as 

correlações entre as variáveis que não decorrem dos fatores comuns.  

Na matriz antimagem, os valores da diagonal principal também representam 

uma medida de adequação dos dados à análise fatorial (MSA), para cada uma das 

variáveis analisadas. Valores abaixo de 0,5 indicam que esta variável específica 

pode não se ajustar à estrutura definida pelas outras variáveis e, portanto, poderá 

ser eliminada eventualmente. 

As comunalidade iniciais, antes da extração, são iguais a 1 e, depois da 

extração, variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais os fatores 

comuns explicam a alta variância da variável. Neste momento são decididas as 

variáveis que serão extraídas. Na matriz de componentes, as cargas que 

correlacionam as variáveis com os fatores antes da rotação, permitem verificar qual 

fator melhor explica cada uma das variáveis originais. Após a rotação, a matriz de 

componentes foi analisada para ver se ela se comportava da mesma maneira que 

antes. O comportamento foi igual, ou seja, as variáveis que explicam os fatores são 

realmente as que surgem após a extração dos componentes principais. 
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5.2.1 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
CARACTERÍSTICAS RESILIENTES – DIMENSÃO APRENDIZAGEM  

 

A partir da Tabela 6 serão mostradas as correlações, as comunalidades, as 

cargas do fator 1 das variáveis, o valores da diagonal da matriz antimagem, a 

confiabilidade estatística através do alfa de Cronbach, a relação inter itens e item 

total, que medem o construto da característica resiliente na dimensão de capacidade 

de aprendizagem. 

 

Tabela 6 - Correlações e cargas das variáveis que medem a característica resiliente 
capacidade de aprendizagem 

CORRELAÇÃO  CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 CAP5 CAP6 
CAP1 1      
CAP2 0,630 1     
CAP3 0,580 0,542 1    
CAP4 0,559 0,522 0,443 1   
CAP5 0,544 0,388 0,353 0,548 1  
CAP6 0,498 0,375 0,379 0,505 0,701 1 

Comunalidade 0,701 0,567 0,512 0,603 0,575 0,557 
Carga Fator 1 0,837 0,753 0,715 0,777 0,758 0,745 

MSA 0,842 0,834 0,863 0,904 0,767 0,793 
Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
 

Conforme se percebe, as correlações entre as variáveis apresentam 

significância, comunalidade superior a 0,50 e carga no fator 1acima ou igual a 0,700. 

A Tabela 7 mostra um KMO superior a 0,50 (0,831) e um resultado do teste de 

esferacidade de Bartlett significativo, [X²(15)] = 236,521e p ≤ 0,05. Valores de KMO 

entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa análise é complementada com os 

números apresentados na diagonal da matriz de correlação antimagem, na qual 

todos os valores devem ser superiores a 0,5. O menor valor da matriz de correlação 

antimagem (MSA) da característica resiliente capacidade de aprendizagem é 0,767. 

 
Tabela 7 - Teste de adequação da característica resiliente capacidade de 
aprendizagem 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,831 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 236,521 

GL 15 
Sig. 0,000 
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A Tabela 8 demonstra a variância total explicada da característica resiliente 

da dimensão de capacidade de aprendizagem. Com base na regra de retenção de 

fatores com valores superiores a 1 – sugerida por Kaiser, foi retirado 1 fator que 

explica 58% da variância dos dados originais. 

 
Tabela 8 - Variância explicada na AFE para a característica resiliente capacidade de 
aprendizagem 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPON. AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 3,516 58,595 58,595 3,516 58,595 58,595 
2 0,941 15,691 74,286    
3 0,505 8,409 82,695    
4 0,422 7,035 89,730    
5 0,337 5,621 95,352    
6 0,279 4,648 100,000    

 

A Tabela 9 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se algum item 

fosse excluído. 

 

Tabela 9 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que medem a 
característica resiliente capacidade de aprendizagem 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
CAP1 ,726 ,815 
CAP2 ,617 ,836 
CAP3 ,575 ,843 
CAP4 ,662 ,827 
CAP5 ,661 ,827 
CAP6 ,640 ,833 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Conforme a Tabela 9, o menor valor de correlação item total é de 0,575 e o 

item com pior qualidade psicosométrica é o item CAP3, com Alfa de Cronbach mais 

alto – 0,843. Este item poderia ser excluído caso o valor do Alfa de Cronbach com 

itens padronizados – 0,858  (Tabela 10) tivesse uma grande redução ou caso a 

correlação item total fosse menor do que 0,2, o que não é verificado.  

 

Tabela 10 – Confiabilidade estatística das características resilientes - capacidade de 
aprendizagem 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 
padronizados 

N itens  

0,855 0,858 6 
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A Tabela 11 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,339, o que 

satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300. 

 

Tabela 11 – Correlação inter itens das características resilientes - capacidade de 
aprendizagem 

Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,502 0,339 0,700 6 

 

5.2.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
CARACTERÍSTICAS RESILIENTES – DIMENSÃO ADAPTAÇÃO 
 

A Tabela 12 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator (CF) 1 

das variáveis que medem a característica resiliente da dimensão capacidade de 

adaptação. Percebe-se que as correlações entre as variáveis apresentam 

significância, assim como uma comunalidade superior a 0,480 e carga no fator 1 

acima de 0,690. A CF1 ao quadrado equivale ao valor da comunalidade. 

A Tabela 13 mostra um KMO superior a 0,50 (0,875) e um resultado do teste 

de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(28)] = 334,945 e p<0,0001. 

Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa análise é 

complementada com os números apresentados na diagonal da matriz de correlação 

antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. O menor valor da 

matriz de correlação antimagem (MSA) da característica resiliente capacidade de 

adaptação é 0,826. 

 

Tabela 12 - Correlações e cargas das variáveis que medem a característica 
resiliente capacidade de adaptação 

CORRE 
LAÇÃO CAD1 CAD2 CAD3 CAD4 CAD5 CAD6 CAD7 CAD8 

CAD1 1        
CAD2 0,560 1       
CAD3 0,557 0,540 1      
CAD4 0,481 0,545 0,538 1     
CAD5 0,472 0,483 0,404 0,563 1    
CAD6 0,482 0,435 0,462 0,592 0,659 1   
CAD7 0,506 0,367 0,516 0,536 0,476 0,519 1  
CAD8 0,502 0,347 0,411 0,387 0,417 0,576 0,619 1 

Comunalidade 0,577 0,508 0,549 0,60 0,564 0,633 0,572 0,490 
Carga Fator 1 0,759 0,713 0,741 0,779 0,751 0,796 0,757 0,700 

MSA 0,909 0,876 0,900 0,895 0,875 0,857 0,860 0,826 
Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
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Tabela 13 - Teste de adequação da característica resiliente capacidade de 
adaptação 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,875 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 334,9

45 
GL 28 

Sig. 0,000 
 

A Tabela 14 demonstra a variância total explicada da característica 

resiliente da dimensão de capacidade de adaptação. O fator 1 extraído, 

conforme o critério de Kaiser, explica 56% do percentual da variância. 

 

Tabela 14 - Variância explicada na AFE para a característica resiliente 
capacidade de adaptação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  
COMPONENT

ES 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 4,501 56,259 56,259 4,501 56,259 56,259 
2 0,840 10,498 66,757    
3 0,722 9,026 75,783    
4 0,530 6,624 82,407    
5 0,404 5,046 87,452    
6 0,395 4,936 92,388    
7 0,354 4,420 96,809    
8 0,255 3,191 100,000    

 
 

Tabela 15 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem a característica resiliente capacidade de adaptação 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
CAD1 ,677 ,872 
CAD2 ,619 ,877 
CAD3 ,651 ,874 
CAD4 ,696 ,870 
CAD5 ,657 ,874 
CAD6 ,714 ,868 
CAD7 ,668 ,872 
CAD8 ,603 ,879 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Tabela 16 – Confiabilidade estatística das características resilientes - 
capacidade de adaptação 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 
padronizados 

N itens  

0,887 0,889 8 
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A Tabela 17 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,337, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  

 
Tabela 17 – Correlação inter itens das características resilientes - capacidade 
de adaptação 

Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,449 0,337 0,662 8 

 

5.2.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
COMPORTAMENTO RESILIENTE – DIMENSÃO AGILIDADE 
 

A Tabela 18 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o comportamento resiliente na dimensão de 

agilidade. As correlações entre as variáveis apresentam significância, assim 

como uma comunalidade superior a 0,600 e carga no fator 1 acima de 0,775.  

 
Tabela 18 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento 
resiliente agilidade  

CORRELAÇÃO  AGI1 AGI2 AGI3 AGI4 AGI5 
AGI1 1     
AGI2 0,821 1    
AGI3 0,647 0,712 1   
AGI4 0,542 0,588 0,705 1  
AGI5 0,441 0,487 0,692 0,611 1 

Comunalidade 0,699 0,754 0,811 0,688 0,601 
Carga Fator 1 0,836 0,868 0,900 0,829 0,775 

MSA 0,786 0,769 0,835 0,894 0,845 
Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 

 
 

A Tabela 19 mostra um KMO superior a 0,50 (0,821) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(10)] = 293,561 e 

p<0,0001. Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor de correlação antimagem da matriz do comportamento resiliente 

de agilidade é 0,769. 

A Tabela 20 demonstra a variância total explicada do comportamento 

resiliente na dimensão agilidade. Com base na regra de retenção de fatores 

com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 71% da variância 

dos dados originais 
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Tabela 19 - Teste de adequação do comportamento resiliente de agilidade 
TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  

Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,821 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 293,561 

GL 10 
Sig. 0,000 

 

Tabela 20 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente de 
agilidade 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 3,552 71,043 71,043 3,552 71,043 71,043 
2 0,682 13,635 84,678    
3 0,357 7,146 91,823    
4 0,242 4,846 96,670    
5 0,167 3,330 100,000    

 
 

A Tabela 21 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. Conforme esta Tabela, o menor valor de correlação 

item total é de 0,662 e o item com pior qualidade psicosométrica é o item AGI5, 

com Alfa de Cronbach mais alto – 0,893. Este item poderia ser excluído caso o 

valor do Alfa de Cronbach com itens padronizados – 0,897 (Tabela 22) tivesse 

uma grande redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o 

que não é verificado. 

 
Tabela 21 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o comportamento resiliente – aspectos relacionados a agilidade 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
AGI1 ,734 ,878 
AGI2 ,778 ,868 
AGI3 ,831 ,856 
AGI4 ,731 ,879 
AGI5 ,662 ,893 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Tabela 22 – Confiabilidade estatística do comportamento resiliente agilidade 
Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 

padronizados 
N itens  

0,898 0,897 5 

 
A Tabela 23 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,451, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  
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Tabela 23 – Correlação inter itens do comportamento resiliente agilidade 
Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,636 0,472 0,822 5 

 

5.2.4 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
COMPORTAMENTO RESILIENTE – DIMENSÃO MUDANÇA 
 

A Tabela 24 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o comportamento resiliente na dimensão de 

mudança. As correlações entre as variáveis apresentam significância, assim 

como uma comunalidade superior a 0,40 e carga no fator 1 acima de 0,840.  

 
Tabela 24 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento 
resiliente mudança 

CORRELAÇÃO  MUD1 MUD2 MUD3 MUD4 MUD5 
MUD1 1     
MUD2 0,755 1    
MUD3 0,607 0,584 1   
MUD4 0,600 0,657 0,646 1  
MUD5 0,615 0,525 0,697 0,666 1 

Comunalidade 0,705 0,713 0,717 0,731 0,705 
Carga Fator 1 0,840 0,845 0,847 0,855 0,840 

MSA 0,824 0,793 0,873 0,860 0,827 
Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
 
 

A Tabela 25 mostra um KMO superior a 0,50 (0,834) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(10)] = 270,445 e 

p<0,0001. Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor de correlação antimagem da matriz do comportamento resiliente 

de mudança é 0,793. 

 
Tabela 25 - Teste de adequação do comportamento resiliente de mudança 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,834 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 270,445 

GL 10 
Sig. 0,000 

 

A Tabela 26 demonstra a variância total explicada do comportamento 

resiliente na dimensão mudança. Com base na regra de retenção de fatores 
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com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 71% da variância 

dos dados originais 

 

Tabela 26 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente de 
mudança 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  
COMPONENTE

S 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 3,571 71,422 71,422 3,571 71,422 71,422 
2 0,554 11,079 82,502    
3 0,364 7,282 89,783    
4 0,301 6,028 95,811    
5 0,209 4,189 100,000    

 
A Tabela 27 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. 

 

Tabela 27 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o comportamento resiliente – aspectos relacionados à mudança 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
MUD1 ,740 ,879 
MUD2 ,753 ,877 
MUD3 ,753 ,876 
MUD4 ,763 ,875 
MUD5 ,748 ,878 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Conforme a Tabela 27, o menor valor de correlação item total é de 0,740 

e o item com pior qualidade psicosométrica é o item MUD1, com Alfa de 

Cronbach mais alto – 0,879. Este item poderia ser excluído caso o valor do Alfa 

de Cronbach com itens padronizados – 0,900 (Tabela 28) tivesse uma grande 

redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o que não é 

verificado. 

 

Tabela 28 – Confiabilidade estatística do comportamento resiliente mudança 
Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 

padronizados 
N itens  

0,889 0,900 5 
 

A Tabela 29 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,551, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  
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Tabela 29 – Correlação inter itens do comportamento resiliente mudança 
Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,643 0,551 0,744 5 

 

 

5.2.5 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
COMPORTAMENTO RESILIENTE – DIMENSÃO LIDERANÇA 

 
A Tabela 30 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o comportamento resiliente na dimensão liderança. 

As correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma 

comunalidade superior a 0,620 e carga no fator 1 acima de 0,790.  

 
Tabela 30 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento 
resiliente integração - compreende aspectos relacionados à liderança 

CORRE 
LAÇÃO LID1 LID2 LID3 LID4 LID5 LID6 

LID1 1      
LID2 0,553 1     
LID3 0,642 0,744 1    
LID4 0,613 0,644 0,782 1   
LID5 0,678 0,668 0,777 0,830 1  
LID6 0,638 0,534 0,676 0,817 0,769 1 

Comunalidade 0,626 0,635 0,799 0,830 0,838 0,740 
Carga Fator 1 0,791 0,797 0,894 0,911 0,916 0,860 

MSA 0,930 0,900 0,892 0,860 0,912 0,876 

Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
 

A Tabela 31 mostra um KMO superior a 0,50 (0,893) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(15)] = 438,341 e 

p<0,0001. Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor de correlação antimagem da matriz do comportamento resiliente 

de liderança é 0,860. 

 

Tabela 31 - Teste de adequação do comportamento resiliente liderança 
TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO 

Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,893 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 438,341 

GL 15 
Sig. 0,000 
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A Tabela 32 demonstra a variância total explicada do comportamento 

resiliente na dimensão de integração. Com base na regra de retenção de 

fatores com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 74% da 

variância dos dados originais. 

 

Tabela 32 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente 
liderança 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  
COMPONENTE

S 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 4,468 74,465 74,465 4,468 74,465 74,465 
2 0,527 8,778 83,243    
3 0,441 7,350 90,592    
4 0,226 3,764 94,356    
5 0,196 3,272 97,628    
6 0,142 2,372 100,000    

 

A Tabela 33 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. Conforme a Tabela 33, o menor valor de correlação 

item total é de 0,707 e o item com pior qualidade psicosométrica é o item LID2, 

com Alfa de Cronbach mais alto – 0,928. Este item poderia ser excluído caso o 

valor do Alfa de Cronbach com itens padronizados – 0,931 (Tabela 34) tivesse 

uma grande redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o 

que não é verificado. 

 

Tabela 33 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o comportamento resiliente integração – aspectos relacionados à 
liderança  

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
LID1 ,707 ,927 
LID2 ,716 ,928 
LID3 ,844 ,910 
LID4 ,857 ,908 
LID5 ,867 ,906 
LID6 ,788 ,917 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Tabela 34 – Confiabilidade estatística do comportamento resiliente liderança 
Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 

padronizados 
N itens  

0,929 0,931 6 
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A Tabela 35 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,535, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  

 
Tabela 35 – Correlação inter itens do comportamento resiliente liderança 

Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,691 0,535 0,828 6 

 

5.2.6 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
COMPORTAMENTO RESILIENTE – DIMENSÃO COMUNICAÇÃO 

 
A Tabela 36 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o comportamento resiliente na dimensão 

comunicação. As correlações entre as variáveis apresentam significância, 

assim como uma carga no fator 1 acima de 0,700.  

A Tabela 37 mostra um KMO superior a 0,50 (0,913) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(36)] = 668,261 e 

p<0,0001. Valores de KMO acima de 0,9 são considerados magníficos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor de correlação antimagem da matriz do comportamento resiliente 

de comunicação é 0,832. 

 
Tabela 36 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento 
resiliente comunicação 
CORRE 
LAÇÃO COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 

COM1 1         
COM2 0,787 1        
COM3 0,515 0,601 1       
COM4 0,578 0,632 0,549 1      
COM5 0,607 0,550 0,549 0,760 1     
COM6 0,581 0,553 0,516 0,787 0,780 1    
COM7 0,636 0,620 0,548 0,686 0,682 0,706 1   
COM8 0,612 0,635 0,495 0,767 0,737 0,807 0,755 1  
COM9 0,494 0,505 0,583 0,691 0,732 0,736 0,661 0,761 1 

Comun. 0,600 0,606 0,497 0,755 0,746 0,766 0,717 0,790 0,682 
C F1 0,774 0,778 0,705 0,869 0,864 0,875 0,847 0,889 0,826 
MSA 0,865 0,832 0,904 0,935 0,936 0,932 0,963 0,913 0,925 

Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
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Tabela 37 - Teste de adequação do comportamento resiliente comunicação 
TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  

Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,913 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 668,261 

GL 36 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 38 demonstra a variância total explicada do comportamento 

resiliente na dimensão de comunicação. Com base na regra de retenção de 

fatores com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 68% da 

variância dos dados originais. 

 

Tabela 38 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente 
comunicação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 6,158 68,428 68,428 6,158 68,428 68,428 
2 0,826 9,180 77,608    
3 0,563 6,252 83,860    
4 0,351 3,896 87,756    
5 0,300 3,330 91,086    
6 0,282 3,131 94,217    
7 0,206 2,294 96,510    
8 0,170 1,894 98,404    
9 0,144 1,596 100,000    

 
 

A Tabela 39 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. 

 

Tabela 39 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o comportamento resiliente comunicação 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
COM1 ,721 ,936 
COM2 ,732 ,935 
COM3 ,644 ,940 
COM4 ,821 ,929 
COM5 ,814 ,930 
COM6 ,826 ,930 
COM7 ,798 ,932 
COM8 ,842 ,928 
COM9 ,766 ,933 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 
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Conforme a Tabela 39, o menor valor de correlação item total é de 0,644 

e o item com pior qualidade psicosométrica é o item COM3, com Alfa de 

Cronbach mais alto – 0,940. Este item poderia ser excluído caso o valor do Alfa 

de Cronbach com itens padronizados – 0,942 (Tabela 40) tivesse uma grande 

redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o que não é 

verificado. 

 

Tabela 40 – Confiabilidade estatística do comportamento resiliente 
comunicação 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 
padronizados 

N itens  

0,940 0,942 9 
 

A Tabela 41 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,488, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  

 
Tabela 41 – Correlação inter itens do comportamento resiliente comunicação 

Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,642 0,488 0,808 9 

 

 

5.2.7 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
DESEMPENHO – DIMENSÃO CONFIABILIDADE 

 
A Tabela 42 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o desempenho organizacional – confiabilidade. As 

correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma 

comunalidade superior a 0,560 e carga no fator 1 acima de 0,750. 

A Tabela 43 mostra um KMO superior a 0,50 (0,885) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(45)] = 698,687 e 

p<0,0001. Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor da matriz de correlação antimagem do desempenho 

organizacional de confiabilidade é 0,841. 
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Tabela 42 - Correlações e cargas das variáveis que medem o desempenho 
organizacional – confiabilidade 
CORRE 
LAÇÃO 

CON1 CON2 CON3 CON4 CON5 CON6 CON7 CON8 CON9 COM 
10 

CON1 1          
CON2 0,802 1         
CON3 0,595 0,715 1        
CON4 0,622 0,570 0,621 1       
CON5 0,511 0,577 0,577 0,513 1      
CON6 0,512 0,528 0,506 0,549 0,769 1     
CON7 0,574 0,582 0,545 0,544 0,636 0,784 1    
CON8 0,520 0,520 0,465 0,514 0,622 0,727 0,739 1   
CON9 0,559 0,603 0,560 0,560 0,588 0,625 0,604 0,792 1  
CON10 0,577 0,646 0,570 0,529 0,558 0,620 0,580 0,681 0,605 1 
Comuna 
lidade 

0,600 0,651 0,592 0,567 0,639 0,690 0,690 0,690 0,668 0,637 

Carga 
Fator 1 

0,775 0,807 0,769 0,753 0,799 0,831 0,830 0,830 0,817 0,798 

MSA 0,869 0,847 0,893 0,925 0,912 0,878 0,894 0,841 0,885 0,926 

Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
 

Tabela 43 - Teste de adequação do desempenho organizacional – 
confiabilidade 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,885 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 698,687 

GL 45 
Sig. 0,000 

 

A Tabela 44 demonstra a variância total explicada do desempenho 

organizacional na dimensão de confiabilidade. Com base na regra de retenção 

de fatores com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 64% da 

variância dos dados originais. 

 

Tabela 44 - Variância explicada na AFE para o desempenho organizacional – 
confiabilidade 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % 
cumul. 

1 6,424 64,238 64,238 6,424 64,238 64,238 
2 0,938 9,384 73,622    
3 0,548 5,478 79,100    
4 0,489 4,885 83,985    
5 0,438 4,376 88,361    
6 0,384 3,843 92,204    
7 0,330 3,295 95,499    
8 0,175 1,746 97,245    
9 0,155 1,547 98,792    

10 0,121 1,208 100,000    
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A Tabela 45 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. 

 

Tabela 45 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o desempenho organizacional – confiabilidade 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
CON1 ,718 ,932 
CON2 ,758 ,930 
CON3 ,713 ,933 
CON4 ,698 ,933 
CON5 ,748 ,931 
CON6 ,783 ,929 
CON7 ,782 ,929 
CON8 ,779 ,929 
CON9 ,766 ,930 
CON10 ,744 ,931 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 
Conforme a Tabela 45, o menor valor de correlação item total é de 0,698 

e os itens com pior qualidade psicosométrica são os itens CON3 e CON4, com 

Alfa de Cronbach mais alto – 0,933. Este item poderia ser excluído caso o valor 

do Alfa de Cronbach com itens padronizados – 0,938 (Tabela 46) tivesse uma 

grande redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o que 

não é verificado. 

 
Tabela 46 – Confiabilidade estatística do desempenho organizacional 
confiabilidade 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 
padronizados 

N itens  

0,937 0,938 10 

 
A Tabela 47 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,482, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  

 
Tabela 47 – Correlação inter itens do desempenho organizacional 
confiabilidade 

Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,602 0,482 0,802 10 
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5.2.8 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DO CONSTRUTO 
DESEMPENHO – DIMENSÃO INOVAÇÃO 
 

A Tabela 48 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 

das variáveis que medem o desempenho organizacional – inovação. As 

correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma 

comunalidade superior a 0,520 e carga no fator 1 acima de 0,720.  

 

Tabela 48 - Correlações e cargas das variáveis que medem o desempenho 
organizacional – inovação 

CORRELAÇÃO  INO1 INO2 INO3 INO4 INO5 INO6 INO7 INO8 
INO1 1        
INO2 0,829 1       
INO3 0,601 0,539 1      
INO4 0,550 0,557 0,822 1     
INO5 0,642 0,582 0,697 0,720 1    
INO6 0,383 0,372 0,586 0,532 0,688 1   
INO7 0,592 0,596 0,763 0,686 0,758 0,662 1  
INO8 0,660 0,675 0,673 0,644 0,739 0,610 0,802 1 

Comunalidade 0,629 0,599 0,745 0,701 0,776 0,529 0,785 0,755 
Carga Fator 1 0,793 0,774 0,863 0,837 0,881 0,727 0,886 0,869 

MSA 0,792 0,807 0,839 0,842 0,886 0,904 0,898 0,925 

Todas as variáveis apresentam significância para um nível de 0,01 
 

A Tabela 49 mostra um KMO superior a 0,50 (0,861) e um resultado do 

teste de esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(28)] = 610,343 e 

p<0,0001. Valores de KMO entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos.  Essa 

análise é complementada com os números apresentados na diagonal da matriz 

de correlação antimagem, na qual todos os valores devem ser superiores a 0,5. 

O menor valor da matriz de correlação antimagem do desempenho 

organizacional de inovação é 0,797. 

Tabela 49 - Teste de adequação do desempenho organizacional – inovação 
TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  

Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,861 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 610,343 

GL 28 
Sig. 0,000 

 

A Tabela 50 demonstra a variância total explicada do desempenho 

organizacional na dimensão de inovação. Com base na regra de retenção de 
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fatores com valores superiores a 1, foi retirado 1 fator que explica 69% da 

variância dos dados originais. 

 

Tabela 50 - Variância explicada na AFE para o desempenho organizacional – 
inovação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 5,517 68,967 68,967 5,517 68,967 68,967 
2 0,867 10,841 79,808    
3 0,522 6,524 86,331    
4 0,349 4,359 90,690    
5 0,249 3,117 93,807    
6 0,217 2,718 96,525    
7 0,172 2,144 98,669    
8 0,106 1,331 100,000    

 

A Tabela 51 mostra a correlação item total e o Alfa de Cronbach se 

algum item fosse excluído. Conforme a Tabela 51, o menor valor de correlação 

item total é de 0,651 e o item com pior qualidade psicosométrica é o item INO6, 

com Alfa de Cronbach mais alto – 0,935. Este item poderia ser excluído caso o 

valor do Alfa de Cronbach com itens padronizados – 0,935 (Tabela 52) tivesse 

uma grande redução ou caso a correlação item total fosse menor do que 0,2, o 

que não é verificado. 

 
Tabela 51 – Correlação item total e Alfa de Cronbach de itens excluídos que 
medem o desempenho organizacional – inovação 

CORR Correlação Item -total  Alfa de Cronbach¹  
INO1 ,731 ,928 
INO2 ,702 ,931 
INO3 ,809 ,923 
INO4 ,778 ,925 
INO5 ,837 ,921 
INO6 ,651 ,935 
INO7 ,842 ,920 
INO8 ,823 ,922 

¹ Alfa de Cronbach se o item for excluído 

 

Tabela 52 – Confiabilidade estatística do desempenho organizacional inovação 
Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach baseado em itens 

padronizados 
N itens  

0,934 0,935 8 
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A Tabela 53 mostra a correlação inter itens, com valor mínimo de 0,377, 

o que satisfaz o requisito de uma correlação de, no mínimo, 0,300.  

 

Tabela 53 – Correlação inter itens do desempenho organizacional inovação 
Média Mínimo  Máximo  N itens  
0,642 0,377 0,827 8 

 

Verifica-se que os valores obtidos das variáveis dos construtos são 

dados que apresentam normalidade. Nos testes de multicolinearidade e de 

singularidade, a matriz de correlação das variáveis dos construtos não 

apresentou valores acima de 0,90, o que pode significar que as variáveis 

possuem correlação mas não existem correlações excessivamente ou 

perfeitamente correlacionadas, respectivamente. 

Na matriz antimagem, os valores diagonais da matriz das variáveis dos 

construtos se apresentam superiores a 0,50. Os valores fora das diagonais, 

que compõem a matriz, apresentam-se baixos, indicando baixo nível de 

correlação parcial. 

Valores obtidos através dos dados coletados indicam bons resultados 

nos testes de comunalidade, de carga fatorial, de medida de adequação da 

amostra, de KMO e de esfericidade de Bartlett. A variância total explicada, a 

partir do critério de Kaiser, demonstra unidimensionalidade das variáveis para 

cada construto. 

Conforme as tabelas referentes aos construtos das características 

resilientes, dos comportamentos resilientes e do desempenho organizacional, 

os dados apresentam valores acima do mínimo necessário para a correlação 

item total e para a correlação inter item, além de altos valores de confiabilidade 

de Alfa de Cronbach. De acordo com o Alfa para variáveis excluídas, as 

variáveis que estão avaliando os construtos são todos pertinentes a ele. 

Com os resultados obtidos com a AF exploratória, consideram-se 

encerradas as estatísticas que reforçam a escolha das variáveis apresentadas 

para a pesquisa, além de ser necessária a exploração devido ao fato do 

instrumento de coleta de pesquisa não ter sido validado em outro estudo 

realizado anteriormente. A partir destas análises, entramos na fase da AF 

confirmatória. 
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5.3 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DOS DADOS 
 

As variáveis que foram utilizadas na fase exploratória permaneceram 

todas. Portanto, estes números não serão repetidos. Apresentaremos as 

análises que confirmam os resultados da análise exploratória.  

A partir da Tabela 54, apresentar-se-á os resultados das medidas 

absolutas, incrementais e parcimoniais dos construtos da pesquisa, juntamente 

com as estimativas, que são valores aproximados dos construtos, baseando-se 

que os dados se comportam de maneira bastante parecida ao longo do tempo. 

No apêndice F estão as demonstrações estatísticas pertinentes. A Tabela 54 

demonstra a classificação da AFC do construto característica resiliente na 

dimensão aprendizagem. 

Conforme observado na Tabela 54, algumas medidas não alcançaram 

os valores mínimos esperados. Os valores de p e RMSEA são, conforme, Hair 

et al. (2009) difíceis de serem atingidos quando se usa escala de Likert, uma 

vez que o valor verdadeiro de uma resposta apresenta maior precisão do que 

uma resposta escolhida em uma escala (FINNEY; DiSTEFANO, 2006). 

 

Tabela 54 – Classificação da AFC do construto característica resiliente 
dimensão aprendizagem 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
APRENDIZAGEM 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  3,969 

RMSEA Inferior a 0,100 0,182 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,846 
CFI  Superior a 0,900 0,877 
TLI  Superior a 0,900 0,794 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,504 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

Os valores incrementais, embora não estejam superiores a 0,900, 

apresentam como menor valor de ajuste 0,794. Em relação às medidas 

parcimoniais, observa-se que o modelo apresenta bondade relativa, isto é, 

possui metade do número de coeficientes necessários para alcançar o nível de 

ajuste.   
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A Tabela 55 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto característica resiliente na dimensão aprendizagem, que tomou 

como base, neste construto, a variável CAP1 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

 

Tabela 55 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto característica 
resiliente dimensão aprendizagem 

APRENDIZAGEM ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

CAP1 1,000 0,795 
CAP2 0,742 0,675 
CAP3 0,700 0,634 
CAP4 0,980 0,702 
CAP5 0,995 0,694 
CAP6 1,084 0,701 

 

A Tabela 56 mostra a classificação da AFC do construto característica 

resiliente na dimensão adaptação. Esta Tabela mostra que os valores de p e 

RMSEA não apresentaram os valores mínimos esperados. Os valores 

incrementais estão próximos dos mínimos necessários e, em relação às 

medidas parcimoniais, observa-se que o modelo apresenta 62% de bondade, 

isto é, o número de coeficientes necessários para alcançar este nível de ajuste.   

 

Tabela 56 – Classificação da AFC do construto característica resiliente 
dimensão adaptação 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
ADAPTAÇÃO 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,002 
X²/df ≤5¹  2,158 

RMSEA Inferior a 0,100 0,113 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,870 
CFI  Superior a 0,900 0,920 
TLI  Superior a 0,900 0,888 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,621 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 57 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto característica resiliente na dimensão adaptação, que tomou como 

base, neste construto, a variável CAD6 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 
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Tabela 57 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto característica 
resiliente dimensão adaptação 

ADAPTAÇÃO ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

CAD1 O,968 0,705 
CAD2 0,965 0,646 
CAD3 1,045 0,681 
CAD4 1,026 0,763 
CAD5 1,050 0,688 
CAD6 1,000 0,752 
CAD7 1,056 0,707 
CAD8 0,923 0,637 

 

A Tabela 58 demonstra a classificação da AFC do construto 

comportamento resiliente na dimensão agilidade. Esta Tabela mostra que os 

valores de p, RMSEA e de X²/df não apresentaram os valores mínimos 

esperados. Os valores incrementais estão próximos aos mínimos esperados e, 

em relação às medidas parcimoniais, observa-se que o modelo apresenta 

baixa bondade, isto é, a dimensão de agilidade possui 44% do número de 

coeficientes necessários para alcançar o ajuste.   

 

Tabela 58 – Classificação da AFC do construto comportamento resiliente 
dimensão agilidade 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
AGILIDADE 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  7,373 

RMSEA Inferior a 0,100 0,266 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,873 
CFI  Superior a 0,900 0,883 
TLI  Superior a 0,900 0,766 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,436 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

Procurando-se verificar o motivo do valor do X²/DF estar acima de 5, 

verificou-se que na extração de componentes principais da dimensão agilidade, 

do construto comportamento, o AGI5 no fator 2 apresenta um valor maior do 

que a metade do que apresenta no fator 1 (Tabela 59). Este pode ser um dos 

motivos do valor de 7.373. Optou-se por manter a variável AGI5 em função dos 
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resultados obtidos anteriormente se apresentarem acima dos mínimos 

esperados.  

 

Tabela 59 – Componentes principais dos fatores da dimensão de agilidade do 
construto comportamento resiliente 

 

 

A Tabela 60 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto comportamento resiliente na dimensão agilidade, que tomou como 

base, neste construto, a variável AGI3 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

 

Tabela 60 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto 
comportamento resiliente dimensão agilidade 

AGILIDADE ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

AGI1 1,017 0,780 
AGI2 1,137 0,829 
AGI3 1,000 0,760 
AGI4 1,271 0,877 
AGI5 0,928 0,690 

 

A Tabela 61 demonstra a classificação da AFC do construto 

comportamento resiliente na dimensão mudança. Esta Tabela mostra que os 

valores de p e RMSEA não apresentaram os valores mínimos esperados. Os 

valores incrementais estão muito bons e, em relação às medidas parcimoniais, 

observa-se que o modelo apresenta baixa bondade, isto é, a dimensão de 

mudança possui 46% do número de coeficientes necessários para alcançar o 

ajuste.   

 

Factor Loadings (Unrotated) (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Variable
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

AGI1
AGI2
AGI3
AGI4
AGI5
Expl.Var
Prp.Totl

-0,839795 0,435257 0,096271 0,204134
-0,871401 0,370757 0,083623 -0,048560
-0,904638 -0,105252 0,008754 -0,389785
-0,835874 -0,216304 -0,487180 0,127887
-0,755832 -0,545871 0,324920 0,154268

3,552933 0,682750 0,359254 0,236115
0,710587 0,136550 0,071851 0,047223
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Tabela 61 – Classificação da AFC do construto comportamento resiliente 
dimensão mudança 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
MUDANÇA 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,001 
X²/df ≤5¹  4,113 

RMSEA Inferior a 0,100 0,186 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,921 
CFI  Superior a 0,900 0,938 
TLI  Superior a 0,900 0,876 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,463 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 62 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto comportamento resiliente na dimensão mudança, que tomou como 

base, neste construto, a variável MUD4 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

 

Tabela 62 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto 
comportamento resiliente dimensão mudança 

MUDANÇA ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

MUD1 0,931 0,788 
MUD2 0,892 0,809 
MUD3 0,938 0,783 
MUD4 1,000 0,801 
MUD5 0,818 0,771 

 

A Tabela 63 demonstra a classificação da AFC do construto 

comportamento resiliente na dimensão liderança. A Tabela 63 mostra que os 

valores de p e RMSEA não apresentaram os valores mínimos esperados. Os 

valores incrementais são superiores aos mínimos esperados e, em relação às 

medidas parcimoniais, observa-se que o modelo apresenta bondade relativa 

uma vez que a dimensão de liderança possui 59% do número de coeficientes 

necessários para alcançar o ajuste.   

A Tabela 64 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto comportamento resiliente na dimensão liderança, que tomou como 

base, neste construto, a variável LID5 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 
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Tabela 63 – Classificação da AFC do construto comportamento resiliente 
dimensão liderança 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
LIDERANÇA 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  3,494 

RMSEA Inferior a 0,100 0,166 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,931 
CFI  Superior a 0,900 0,949 
TLI  Superior a 0,900 0,915 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,558 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

Tabela 64 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto 
comportamento resiliente dimensão liderança 

LIDERANÇA ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

LID1 0,764 0,712 
LID2 0,915 0,728 
LID3 0,949 0,850 
LID4 0,983 0,911 
LID5 1,000 0,903 
LID6 0,899 0,862 

 

A Tabela 65 demonstra a classificação da AFC do construto 

comportamento resiliente na dimensão comunicação. A Tabela 65 mostra que 

os valores de p e RMSEA não apresentaram os valores mínimos esperados. 

Os valores incrementais estão quase no esperado e, em relação às medidas 

parcimoniais, observa-se que o modelo apresenta bondade relativa uma vez 

que a dimensão de liderança possui 66% do número de coeficientes 

necessários para alcançar o ajuste.   

 

Tabela 65 – Classificação da AFC do construto comportamento resiliente 
dimensão comunicação 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
COMUNICAÇÃO 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  2,929 

RMSEA Inferior a 0,100 0,146 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,885 
CFI  Superior a 0,900 0,920 
TLI  Superior a 0,900 0,893 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,662 
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¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 66 demonstra a classificação da AFC do construto 

comportamento resiliente na dimensão comunicação. 

 

Tabela 66 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto 
comportamento resiliente dimensão comunicação 

COMUNICAÇÃO ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

COM1 0,843 0,691 
COM2 0,810 0,695 
COM3 0,729 0,628 
COM4 0,931 0,857 
COM5 0,970 0,857 
COM6 0,877 0,882 
COM7 0,739 0,819 
COM8 1,000 0,891 
COM9 0,930 0,821 

 

A Tabela 66 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto comportamento resiliente na dimensão comunicação, que tomou 

como base, neste construto, a variável COM8 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

A Tabela 67 demonstra a classificação da AFC do construto 

desempenho organizacional na dimensão confiabilidade. A Tabela 67 mostra 

que os valores de p e RMSEA não apresentaram os valores mínimos 

esperados. Os valores incrementais estão abaixo do esperado mas com um 

valor mínimo de 0,773, e, em relação às medidas parcimoniais, observa-se que 

o modelo apresenta bondade relativa uma vez que a dimensão de liderança 

possui 61% do número de coeficientes necessários para alcançar o ajuste.   

A Tabela 68 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto desempenho organizacional na dimensão confiabilidade, que 

tomou como base, neste construto, a variável CON6 como parâmetro para as 

outras variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

A Tabela 69 demonstra a classificação da AFC do construto 

desempenho organizacional na dimensão inovação. A Tabela 69 mostra que os 

valores de p e RMSEA não apresentaram os valores mínimos esperados. 

Procurando-se verificar o motivo do valor do X²/DF estar acima de 5, verificou-
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se que na extração de componentes principais da dimensão inovação, do 

construto desempenho, o INO1, INO 2 e INO6, no fator 2 apresentam valores 

maiores do que a metade do que apresentam no fator 1 (Tabela 70). Este pode 

ser um dos motivos do valor de 5,461. Optou-se por manter as variáveis em 

função dos resultados obtidos anteriormente se apresentarem acima dos 

mínimos esperados.  

 
Tabela 67 – Classificação da AFC do construto desempenho organizacional 
dimensão confiabilidade 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
CONFIABILIDADE  

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  3,979 

RMSEA Inferior a 0,100 0,182 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,781 
CFI  Superior a 0,900 0,823 
TLI  Superior a 0,900 0,773 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,607 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

Tabela 68 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto desempenho 
organizacional dimensão confiabilidade 

CONFIABILIDADE ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

CON1 0,735 0,666 
CON2 0,787 0,707 
CON3 0,978 0,687 
CON4 0,778 0,657 
CON5 0,970 0,758 
CON6 1,000 0,807 
CON7 1,024 0,804 
CON8 0,980 0,813 
CON9 0,894 0,770 
CON10 0,808 0,726 

 

Tabela 69 – Classificação da AFC do construto desempenho organizacional 
dimensão inovação 

CLASSIFICAÇÃO MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DIMENSÃO 
INOVAÇÃO 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  5,461 

RMSEA Inferior a 0,100 0,222 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI  Superior a 0,900 0,811 
CFI  Superior a 0,900 0,838 
TLI  Superior a 0,900 0,773 

Medidas de ajuste 
parcimonioso PNFI 

Altos valores 
significam maior 

parcimônia 
0,580 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 
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Tabela 70 – Componentes principais dos fatores da dimensão de inovação do 
construto desempenho organizacional 

 

A Tabela 71 mostra as estimativas, padronizadas e não padronizadas, 

do construto desempenho organizacional na dimensão inovação, que tomou 

como base, neste construto, a variável INO7 como parâmetro para as outras 

variáveis, uma vez que ela apresenta a maior Carga Fatorial na AFE. 

 

Tabela 71 – Estimativa e estimativa padronizada para o construto desempenho 
organizacional dimensão inovação 

INOVAÇÃO ESTMATIVA ESTIMATIVA 
PADRONIZADA 

INO1 0,673 0,696 
INO2 0,782 0,678 
INO3 0,900 0,829 
INO4 0,796 0,793 
INO5 0,935 0,849 
INO6 0,830 0,701 
INO7 1,000 0,870 
INO8 0,895 0,830 

 

A Tabela 72 demonstra a classificação da AFC do construto de 

características resilientes, sem divisão em dimensões. Portanto, apresenta-se 

os construtos de características resilientes com as dimensões de 

aprendizagem e de adaptação de forma conjunta. 

A Tabela 72 mostra que os valores de p e RMSEA não apresentaram os 

valores mínimos esperados. Os valores incrementais estão abaixo do esperado 

mas com um valor mínimo de 0,771, e, em relação às medidas parcimoniais, 

observa-se que o modelo apresenta bondade relativa uma vez que a dimensão 

Factor Loadings (Unrotated) (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Variable
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

INO1
INO2
INO3
INO4
INO5
INO6
INO7
INO8

-0,796292 -0,505430 -0,035351 0,173094
-0,777436 -0,541871 -0,087593 0,023588
-0,861963 0,167598 0,357889 -0,012885
-0,834615 0,143041 0,441947 0,081643
-0,882651 0,119920 -0,092346 0,209890
-0,732164 0,462081 -0,380775 0,230279
-0,878411 0,163602 -0,049424 -0,315320
-0,868629 -0,032217 -0,204207 -0,333960
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de liderança possui 65% do número de coeficientes necessários para alcançar 

o ajuste.   

 

Tabela 72 – Classificação da AFC do construto de características resilientes 

CLASSIFICAÇÃO  MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

CARACTERÍSTICAS 
RESILIENTES 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  2,193 

RMSEA Inferior a 0,100 0,115 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI Superior a 0,900 0,771 
CFI Superior a 0,900 0,858 
TLI Superior a 0,900 0,832 

Medidas de ajuste 
parcimonioso 

PNFI 
Altos valores significam 

maior parcimônia 
0,653 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 73 demonstra a classificação da AFC do construto de 

comportamentos resilientes, sem divisão em dimensões. Portanto, apresenta-

se os construtos de comportamentos resilientes com as dimensões de 

agilidade, mudança, liderança e comunicação de forma conjunta. 

 

Tabela 73 – Classificação da AFC do construto de comportamentos resilientes 

CLASSIFICAÇÃO  MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

COMPORTAMENTO 
RESILIENTES 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  2,658 

RMSEA Inferior a 0,100 0,135 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI Superior a 0,900 0,691 
CFI Superior a 0,900 0,779 
TLI Superior a 0,900 0,759 

Medidas de ajuste 
parcimonioso 

PNFI 
Altos valores significam 

maior parcimônia 
0,633 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 73 mostra que os valores de p e RMSEA não apresentaram os 

valores mínimos esperados. Os valores incrementais estão abaixo do esperado 

mas com um valor mínimo de 0,691, e, em relação às medidas parcimoniais, 

observa-se que o modelo apresenta bondade relativa uma vez que a dimensão 

de liderança possui 63% do número de coeficientes necessários para alcançar 

o ajuste.   

A Tabela 74 demonstra a classificação da AFC do construto de 

desempenho organizacional, sem divisão em dimensões. Portanto, apresenta-
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se os construtos de desempenho organizacional com as dimensões de 

confiabilidade e de inovação de forma conjunta. 

 

Tabela 74 – Classificação da AFC do construto de desempenho organizacional 

CLASSIFICAÇÃO  MEDIDA VALORES MÍNIMOS 
ESPERADOS 

DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL 

Medidas de ajuste 
absolutas 

X² p > 0,05 0,000 
X²/df ≤5¹  3,036 

RMSEA Inferior a 0,100 0,150 

Medidas de ajuste 
incrementais 

NFI Superior a 0,900 0,730 
CFI Superior a 0,900 0,799 
TLI Superior a 0,900 0,772 

Medidas de ajuste 
parcimonioso 

PNFI 
Altos valores significam 

maior parcimônia 
0,644 

¹ Valores referência de Byrne (1989) 

 

A Tabela 74 mostra que os valores de p e RMSEA não apresentaram os 

valores mínimos esperados. Os valores incrementais estão abaixo do esperado 

mas com um valor mínimo de 0,730, e, em relação às medidas parcimoniais, 

observa-se que o modelo apresenta bondade relativa uma vez que a dimensão 

de liderança possui 64% do número de coeficientes necessários para alcançar 

o ajuste.   

A Tabela 75 apresenta os resultados do teste de Durbin-Watson onde é 

possível verificar a ausência de autocorrelação, pelo valor de d se apresentar 

próximo de 2 e pelo valor da correlação serial se apresentar próximo de zero 

(HAIR, et.  al., 2009). 

 

Tabela 75 – Durbin-Watson d e correlação serial de resíduos 
VARIÁVEL INDEPENDENTE 

E DEPENDENTE 
DURBIN-

WATSON d 
CORRELAÇÃO 

SERIAL 
CAD-CON 2,297052 -0,152480 
CAD-INO 2,214082 -0,109164 
CAP-CON 2,457243 -0,252267 
CAP-INO 2,288807 -0,214446 
AGI-CON 2,093710 -0,063376 
AGI-INO 1,894778 0,033852 

MUD-CON 1,897145 0,022804 
MUD-INO 2,046506 -0,040981 
LID-CON 2,272567 -0,207520 
LID-INO 2,259178 -0,286567 

COM-CON 2,017646 -0,016964 
COM-INO 1,948511 0,003311 
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Conforme pode ser observado nas Tabelas 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67 e 

69, as dimensões quando testadas separadamente, para o ajuste do modelo, 

não apresentam a significância necessária nem os valores de RMSEA 

necessários para corrigir a complexidade do modelo e o tamanho da amostra. 

Verifica-se, também, que as medidas parcimoniais que demonstram a bondade 

do modelo não são superiores a 70%, o que seria uma boa probabilidade de 

adequação de coeficientes necessários ao ajuste do modelo, uma vez que 

quanto maior este número maior será o ajuste. 

As Tabelas 72, 73 e 74 mostram que, quando as dimensões são 

testadas por construto e não por dimensão, os números, embora não atinjam 

os valores mínimos esperados, apresentam números mais próximos uns dos 

outros e uma adequação de mais de 64% de ajuste de bondade do modelo.  

A AFE demonstrou um forte relacionamento estatístico entre as 

variáveis, além de unidimensionalidade e confiabilidade de fatores comuns. 

Para a AFC, conforme Hair et. al. (2009), Carvalho (2011) e Costa et. al. 

(2011), supunha-se que os alguns valores da AFC não atingiriam os valores 

mínimos esperados, devido a complexidade do modelo e do numero de 

variáveis. Mesmo assim, os três construtos apresentam as condições 

necessárias para a análise estatística de regressão múltipla. 
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5.4 REGRESSÃO MÚLTIPLA 
 

Para a análise estatística de regressão multifatorial foram extraídos os 

escores fatoriais dos construtos para reduzir as variáveis existentes em cada 

construto. Após a extração, foram feitas as análises de correlação e de 

significância entre os fatores dos construtos, conforme pode ser observado na 

Tabela 76. 

Os escores fatoriais são medidas sobre cada fator extraído na análise 

fatorial. São usados em conjunção com os valores das variáveis originais para 

calcular o escore de cada observação. A partir de sua extração, pode ser 

usado em análises subseqüentes para representar os fatores. Os escores são 

padronizados para que possuam média zero e desvio-padrão 1 (HAIR, et. al., 

2009). 

 

Tabela 76 – Correlação e significância dos fatores dos construtos 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 D

O
S

 E
S

C
O

R
E

S
 F

A
T

O
R

IA
IS

 

CONSTRU 
TOS EFCAD EFCAP EFAGI EFLMUD EFCOM EFCLID EFCON EFINO 

EFCAD 
1,0000 
p= --- 

,7927 ,5161 ,6327 ,6992 ,6942 ,7014 ,6679 

EFCAP p=,000 
1,0000 
p= --- 

,5971 ,6618 ,7651 ,7651 ,7246 ,7105 

EFAGI p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- ,7406 ,7204 ,6568 ,7596 ,7314 

EFLID p=,000 p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- 

,7965 ,7320 ,8187 ,8152 

EFMUD p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- 

,8422 ,7806 ,7885 

EFCOM p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- 

,7928 ,7503 

EFCON p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- 

,8889 

EFINO p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 
1,0000 
p= --- 

 

A análise da Tabela 76 permite identificar que as correlações estão 

acima de 0,30, sendo que a menor correlação é de 0,5161, o que permite 

concluir que existe um bom compartilhamento de fatores entre os construtos. 

Os Quadros 32 e 33 apresentam as correlações entre os resíduos dos 

escores fatoriais das características e dos comportamentos resilientes com os 

resíduos dos escores fatoriais dos desempenhos organizacionais. 

Os resultados visualizados nos Quadros 32 e 33 apontam uma boa 

correlação e distribuição entre os resíduos dos construtos dependentes e 
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independentes. Observa-se, então, que os resíduos das características e dos 

comportamentos em relação ao desempenho se mantêm próximo da reta da 

normalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 32 – Correlações entre os resíduos dos escores fatoriais dos 
comportamentos resilientes nas dimensões agilidade, mudança, liderança e 
comunicação e os resíduos dos escores fatoriais do desempenho 
organizacional nas dimensões de confiabilidade e de inovação 
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Quadro 33 – Correlações entre resíduos dos escores fatoriais das 
características resilientes nas dimensões adaptação e aprendizagem e dos 
resíduos dos escores fatoriais do desempenho organizacional nas dimensões 
de confiabilidade e de inovação 
 

 

De acordo com as análises exploratória e confirmatória dos dados 

obtidos, foram gerados os resultados das regressões multifatoriais (Tabela 77), 

dos modelos que foram escolhidos de acordo com os critérios apresentados. A 

análise de regressão foi realizada pelos escores fatoriais dos construtos. 

 

Tabela 77 – Regressão dos escores das dimensões dos construtos em relação 
aos desempenhos de confiabilidade e de inovação 

DESEM 
PENHO 

REGRESSÃO DOS ESCORES FATORIAIS 
CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTOS 
ADAPT APREND AGILI LIDER MUDAN COMUNICA 

CONFIA 0,5009 0,5327 0,5911 0,6247 0,6824 0,5925 
INOVA 0,4646 0,5213 0,5583 0,5750 0,6841 0,6176 

 

Os resultados apresentados na Tabela 77 significam o R², são os 

coeficientes de determinação, ou seja, avaliam o quanto a variância de y é 

explicada pela variância de x. O construto que melhor explica os desempenhos 
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são as dimensões do construto de comportamento resiliente, principalmente a 

dimensão de mudança. A dimensão adaptação, do construto características 

resilientes é a que menos explica a dimensão em inovação do construto 

desempenho. 

A partir destas regressões, verifica-se os comportamentos apresentaram 

maior correlação com as dimensões de desempenho em confiabilidade e 

inovação do que as características. Entre as características, a aprendizagem 

apresentou resultado superior do que a adaptação. Em relação aos 

comportamentos, a ordem de relacionamento com os desempenhos, mostrou a 

mudança como o mais efetivo comportamento, seguido da comunicação, da 

liderança e da agilidade. 

A partir destas correlações, o Quadro 34 apresenta as hipóteses da 

pesquisa, juntamente com o construto preditor (variável independente), o 

construto predito (variável dependente) e a relação esperada entre as 

correlações. 

No Quadro 34, demonstra-se que, das hipóteses 1 até a 12, existe 

relação entre as variáveis dependente e independente, isoladamente. A partir 

da hipótese 13 supõe-se que, devido a existência de relação entre as variáveis 

de forma isolada, em grupo esta relação deverá ser positiva, ou seja, quanto 

maiores as características e os comportamentos maiores serão as dimensões 

do desempenho. 

A Tabela 78 mostra o resumo dos testes de hipóteses, apresentando os 

valores de regressão das variáveis independentes e dependentes, com valores 

de coeficiente estimado padronizado (B¹), de p, a relação esperada e o 

resultado para a análise do suporte para as hipóteses. 

De acordo com a Tabela 76, constata-se que existe relação entre as 

variáveis dependente e independente, de forma isolada e que, portanto, as 

hipóteses são suportadas. Quando analisa-se as dimensões conjuntas das 

características em relação às dimensões confiabilidade e inovação, do 

desempenho organizacional, as hipóteses também são suportadas.  

Ao se analisar as dimensões conjuntas dos comportamentos em relação 

às dimensões confiabilidade e inovação do desempenho, as hipóteses não são 

suportadas. Na hipótese H15, a dimensão de comunicação não apresenta 
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coeficiente positivo e nem significância, e na H16, as dimensões de 

comunicação e de liderança não apresentam significância na correlação. 

 

HIPÓTESE CONSTRUTO PREDITOR 
CONSTRUTO 

PREDITO 
RELAÇÃO ESPERADA 

H1 Capacidade de aprendizagem 
Desempenho em 

confiabilidade 
Existente 

H2 Capacidade de aprendizagem 
Desempenho em 

inovação 
Existente 

H3 Capacidade de adaptação 
Desempenho em 

confiabilidade 
Existente 

H4 Capacidade de adaptação 
Desempenho em 

inovação 
Existente 

H5 Comportamento de agilidade Desempenho em 
confiabilidade 

Existente 

H6 Comportamento de agilidade 
Desempenho em 

inovação 
Existente 

H7 Comportamento de mudança 
Desempenho em 

confiabilidade 
Existente 

H8 Comportamento de mudança 
Desempenho em 

inovação 
Existente 

H9 Comportamento de liderança 
Desempenho em 

confiabilidade 
Existente 

H10 Comportamento de liderança 
Desempenho em 

inovação Existente 

H11 
Comportamento de 

comunicação 
Desempenho em 

confiabilidade 
Existente 

H12 
Comportamento de 

comunicação 
Desempenho em 

inovação 
Existente 

H13 
Capacidades de aprendizagem 

e adaptação 
Desempenho em 

confiabilidade 
Positiva 

H14 
Capacidades de aprendizagem 

e adaptação 
Desempenho em 

inovação 
Positiva 

H15 
Comportamentos de agilidade, 

mudança, liderança e 
comunicação 

Desempenho em 
confiabilidade Positiva 

H16 
Comportamentos de agilidade, 

mudança, liderança e 
comunicação 

Desempenho em 
inovação 

Positiva 

Quadro 34 – Hipóteses testadas 
 

 

As hipóteses não suportadas apresentaram valores não adequados para 

a sustentação das hipóteses. As dimensões que acusam valores inapropriados 

não apresentaram nas análises anteriores este comportamento. Argumenta-se 

que, segundo Hair et. al. (2009) em um número maior de variáveis relacionadas 

é difícil a manutenção dos comportamentos anteriores.  

Verifica-se que, de acordo com Horne III e Orr (1998), Adger (2000), 

Vieira (2006), Peerrings (2006), Seville et al. (2006), McManus et al. (2007), 

Pettit, Fiksel e Croxton (2010), Mathaisel e Comm (2011), Whitehorn (2011) e a 
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REAG (2011), este estudo corrobora com estudos sobre resiliência 

organizacional, a medida que a pesquisa demonstra que as empresas 

possuem características resilientes e que apresentam comportamentos 

condizentes. O resultado avaliado é que existe relação destes construtos sobre 

o desempenho das organizações, nas dimensões ligadas a confiabilidade e a 

inovação, em uma perspectiva de estratégia como prática organizacional. 

 

Tabela 78 – Resumo dos testes de hipóteses 

HIPÓTESES VARIÁVEIS 
Coeficiente 

B¹ P Relação Suporte 

H1 Y1 - X1 0,711544 0,000000 Positiva Suportada 
H2 Y2 - X1 0,685900 0,000000 Positiva Suportada 
H3 Y1 - X2 0,733355 0,000000 Positiva Suportada 

H4 Y2 - X2 0,725599 0,000000 Positiva Suportada 
H5 Y1 - X3 0,771736 0,000000 Positiva Suportada 
H6 Y2 - X3 0,750432 0,000000 Positiva Suportada 
H7 Y1 - X4 0,828144 0,000000 Positiva Suportada 
H8 Y2 - X4 0,829209 0,000000 Positiva Suportada 
H9 Y1 – X5 0,792946 0,000000 Positiva Suportada 
H10 Y2 – X5 0,761285 0,000000 Positiva Suportada 

H11 Y1 – X6 0,772625 0,000000 Positiva Suportada 
H12 Y2 – X6 0,788550 0,000000 Positiva Suportada 

H13 Y1 - X1 E X2 0,345550 
0,456026 

0,003303 
0,000137 

Positiva 
Positiva 

Suportada 

H14 Y2 - X1 E X2 0,290982 
0,492065 

0,015270 
0,000067 

Positiva 
Positiva 

Suportada 

H15 
Y1 – X3, X4, 

X5 E X6 

0,258088 
0,397208 
-0,030450 
0,347916 

0,001972 
0,000054 
0,782758 
0,000522 

Positiva 
Positiva 
Negativa 
Positiva 

Não suportada 
(X5) 

H16 
Y2 – X3, X4, 

X5 E X6 

0,196176 
0,422267 
0,141725 
0,193334 

0,023731 
0,000047 
0,225067 
0,060726 

Positiva 
Positiva 
Positiva 
Positiva 

Não suportada 
 (X5 e X6) 

 

 

Resiliência estratégica deve ser um processo contínuo e antecipatório de 

tendências permanentes que podem desequilibrar o valor do negócio. Exige 

inovação em relação aos processos, comportamentos e valores 

organizacionais, que perpetuem sistematicamente a inovação (HAMEL; 

VÄLIKANGAS, 2003). 

Autores como Horne III e Orr (1998), Hamel; e VÄlikangas (2003), 

Peerrings (2006), Garmestani et. al. (2006), Mathaisel e Comm (2011) 

acreditam que através da resiliência as organizações são capazes de se 



123 
 

reinventar e de se adaptar as mudanças e de mudar os modelos 

organizacionais e as suas estratégias.  

Pesquisas realizadas por Cornum, Matthews e Seligman (2011) em 

grandes empresas, supunham que os resultados de relação entre 

características e comportamentos resilientes fossem apresentar maiores 

valores. Em relação ao desempenho também. Reforça-se, então, a pesquisa 

de Garmestani et. al. (2006), que indica que o porte da empresa pode 

influenciar nos resultados da resiliência e os estudos de Lengnick-Hall e Beck 

(2009), Wedawatta; Ingirige e Amaratunga (2010), Pelissier (2011) que indicam 

que médias e pequenas empresas podem apresentar características e 

comportamentos resilientes tanto quanto as empresas de grande porte. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os resultados da pesquisa indicam  que os tomadores de decisão das 

empresas são, na maioria, gerentes de diversas áreas, que atuam na empresa 

há 5 anos. Em outras funções aparecem engenheiros de projeto, de qualidade, 

de marketing e de TI. As empresas estudadas são de grande porte e estão há 

mais de dez anos no mercado. A grande maioria, 74% das empresas, possui 

filial, sendo que destas, 15% possuem filiais no Brasil e no exterior. 

As principais turbulências vivenciadas, nos últimos 10 anos, são 

referentes a fusões e aquisições, as ações do governo e as mudanças 

tecnológicas dos setores. Salienta-se que, de acordo com estas referências, as 

mudanças sofridas pelas empresas exigiram uma capacidade de aprendizagem 

e de adaptação para a transposição destes períodos. 

Esta pesquisa propôs a construção de um modelo teórico de avaliação 

da relação entre características e comportamentos resilientes com os 

desempenhos em confiabilidade e em inovação. O modelo teórico final testado 

confirma a existência de relação entre características e comportamentos 

resilientes com desempenhos em disponibilidade e em inovação. Também 

confirmou-se a relação positiva entre as características resilientes – 

aprendizagem e adaptação, com os desempenhos em confiabilidade e em 

inovação.  

A inclusão de um subtítulo neste capítulo surgiu da necessidade da 

apresentação da evolução do modelo, juntamente com as considerações finais 

sobre ele. 

6.1 ANÁLISE DO MODELO FINAL  
 

Em relação às características resilientes, a dimensão de aprendizagem 

apresentou maior intensidade com os desempenhos organizacionais, 

confiabilidade e inovação, do que a dimensão de adaptação (Figura 16).  
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Figura 16 – Fragmento do modelo final das relações das características da 
resiliência com os desempenhos 
 

Uma justificativa para responder a este resultado pode ser de que a 

aprendizagem confere a administração maior credibilidade e competência, 

enquanto a adaptação pode conferir falta de planejamento e controle 

adequados. 

A dimensão comportamental com maior correlação com o desempenho 

de confiabilidade e de inovação é a mudança (Figura 17). Argumenta-se que, 

de acordo com os conceitos apresentados de resiliência, a capacidade de 

mudança seria uma condição básica para a resiliência. Isso cabe, também, nos 

conceitos de resiliência organizacional. Empresas que não apresentarem 

capacidade para mudar dificilmente conseguirão incorporar a estratégia 

resiliente como prática organizacional. 
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Figura 17 – Fragmento do modelo final das relações dos comportamentos da 
resiliência com os desempenhos 
 

 

As colocações de Conner (1995) apontam para a dificuldade de se 

assegurar que os indivíduos mantenham um comportamento orientado para a 

oportunidade. É da natureza humana a oscilação e nas organizações isso não 

se apresenta de forma diferente. 

Depois de verificada a relação da mudança com as dimensões do 

desempenho, vêm as relações da dimensão liderança com o desempenho 

confiabilidade e da dimensão comunicação com o desempenho em inovação.  

Credita-se essa relação à importância de uma liderança presente  e 

atuante para que todos os funcionários depositem atenção, qualidade e 

responsabilidade na execução de suas atividades, o que acarreta 

confiabilidade em seus produtos/serviços. Em relação à dimensão 

comunicação, ressalta-se a necessidade desta ferramenta entre e para todos 

os níveis da organização. A comunicação auxilia muito a confiabilidade de 

produtos/serviços. 

Depois vem a relação do comportamento agilidade com o desempenho 

de confiabilidade e de inovação. Mesmo sendo a mais baixa correlação dos 

comportamentos, ainda está acima dos valores de correlação das 

características resilientes. 

Salienta-se, também, que as características de aprendizagem e de 

adaptação, juntas, apresentam boa relação com as duas dimensões do 

desempenho (Figura 18). Ao passo que, os comportamentos, quando 

relacionados de forma conjunta com as duas dimensões do desempenho não 

apresentam significância ou o coeficiente de B¹ é negativo. 

As principais conclusões da pesquisa apontam que tanto para as 

características como os comportamentos, quando relacionados individualmente 

com as dimensões do desempenho, estes construtos apresentam maior 

relação. Supõe-se que esta relação demonstra a existência destes construtos 

de forma efetiva nas organizações e em suas estratégias. Organizações que 

possuem capacidade de resiliência estão em sincronia com seu ambiente 

(PULLEY, 1997). 
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Figura 18 – Fragmento do modelo final das relações das duas dimensões das 
características da resiliência com os desempenhos 

 

O modelo teórico final de avaliação da relação das características e dos 

comportamentos resilientes com os desempenhos em confiabilidade e em 

inovação estão apresentados na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Modelo teórico final de avaliação das relações das características e 
dos comportamentos resilientes com os desempenhos de confiabilidade e de 
inovação 
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6.2 CONCLUSÕES  
 

Os resultados demonstram que a característica aprendizagem é melhor 

relacionada do que a adaptação, nas organizações pesquisadas. Em relação 

aos comportamentos, o comportamento mudança apresenta maior relação nos 

resultados do desempenho nas dimensões  em confiabilidade e em inovação 

do que os outros comportamentos. 

Pelas médias obtidas, classificar-se-ia, as empresas, como empresas de 

alta resiliência mas, conforme as análises gerais, percebe-se que os níveis de 

relação apresentados não são tão altos, o que qualitativamente não 

corresponde à expectativa de que grandes empresas são mais resilientes do 

que as médias e pequenas.   

Entre as características e os comportamentos, percebe-se que os 

comportamentos obtiveram maior relação com as dimensões de confiabilidade 

e de inovação do desempenho organizacional do que as características. Uma 

das possibilidades deste resultado diz respeito ao entendimento dos 

respondentes ao questionário. Os comportamentos são medidos por ações 

práticas do dia-a-dia e possuem uma conotação mais positiva. Empresas ágeis, 

com forte liderança, aptas à mudanças e que se comunicam bem tanto interna 

como externamente são melhor percebidas como empresas com 

comportamentos proativos e compatíveis com a tendência das grandes 

empresas.  

Em relação às características de aprendizagem e de adaptação, 

percebe-se que as melhores relações se dão entre a aprendizagem e as 

dimensões do desempenho organizacional em confiabilidade e em inovação. 

Acredita-se que possa haver um entendimento inferior sobre a característica 

adaptação, uma vez que ela pode ser considerada como falta de planejamento.  

A menor relação das características em relação ao desempenho, pode 

ter ocorrido por uma conotação negativa destas dimensões, ou seja, as 

empresas ainda precisam aprender ou ter a capacidade de aprender, e 

precisam se adaptar ao ambiente, ao mercado e aos concorrentes.  

Outra possibilidade é a de que, como são as características que 

promovem os comportamentos, estes já não são vistos com tanta preocupação 

pela empresa, uma vez que as perguntas são sentenças afirmativas e as ações 
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necessárias às características estariam integradas em planos estratégicos 

anteriores da empresa. 

De acordo, então, com as hipóteses testadas, apenas duas não foram 

suportadas. São as hipóteses que analisavam um reflexo positivo dos quatro 

comportamentos juntos (agilidade, mudança, liderança e comunicação), com o 

desempenho organizacional, primeiramente com a dimensão de confiabilidade 

e posteriormente com a dimensão de inovação. Um dos motivos para que as 

hipóteses H15 e H16 não tenham sido suportadas é que, ao se reunir todas as 

variáveis dos comportamentos, aumenta muito o número de variáveis e 

qualquer diferença menor que antes não era demonstrada acaba sendo 

percebida. 

As questões que envolvem a capacidade estratégica resiliente não 

possibilitam a confirmação de sua existência formal nas organizações 

pesquisadas, mas percebe-se que, através das questões apontadas pelos 

entrevistados sobre a principal mudança dos últimos dez anos, essa 

capacidade estratégica foi utilizada em algum momento pelas organizações. 

Ao concluir a pesquisa, assume-se que, o objetivo principal do estudo foi 

apresentar um modelo teórico de avaliação da relação entre as características 

e os comportamentos resilientes com o desempenho em confiabilidade e em 

inovação, na perspectiva de sua aplicação enquanto estratégia como prática 

organizacional. Considera-se que, para um estudo exploratório, as variáveis 

utilizadas como medida de avaliação foram adequadas aos construtos 

propostos.  

6.3 CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  
 

Considera-se que o modelo teórico final, a partir da simulação do 

comportamento latente de resiliência na organização, poderá contribuir para a 

continuidade de ações em inovação e em confiabilidade, em períodos de 

mudanças no ambiente. O modelo conceitual se propõe a contribuir  para a  

prevenção ao inesperado, estimulando e incentivando o desenvolvimento de 

características e comportamentos resilientes como estratégia de antecipação 

ao imprevisto. 
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As limitações do estudo significam oportunidades para novos estudos e 

pesquisas. Em relação ao desempenho organizacional a limitação é em relação 

à amplitude do estudo, que se ateve as dimensões de confiabilidade e de 

inovação, não avaliando indicadores específicos como a capacidade, 

produtividade, qualidade, lucratividade, rentabilidade ou competitividade, que 

são medidas de desempenho consideradas mais operacionais do que 

estratégicos, para este estudo. 

Outra limitação da pesquisa é que, devido ao sigilo exigido pela 

pesquisa, apesar de haver um contato telefônico com as empresas, não foi 

possível a identificação dos respondentes. Considera-se isso como uma 

limitação uma vez que o contato telefônico proporciona percepção sobre a 

vontade de participação ou não à pesquisa, mas não determina sua 

participação. 

Novos estudos poderão caminhar no sentido de expansão desta 

pesquisa. Ao concentrar sua população e amostra em empresas de grande 

porte, abre-se uma lacuna sobre a capacidade das organizações de acordo 

com seu ramo de atividades. Diferentes setores, assim como diferentes portes, 

podem trazer novos resultados para a pesquisa. 

Portanto, recomendam-se futuros estudos em outras áreas de pesquisa, 

uma vez que esta pesquisa é seminal, e que apresentou algumas limitações 

durante seu desenvolvimento. Outra pesquisa interessante consideraria outras 

dimensões de desempenho, além de empresas de médio e pequeno porte, 

estratificadas pelo segmento de atuação. 

Outra recomendação sugere a relação entre o modelo teórico validado 

de capacidade estratégica de resiliência com modelos de construção de análise 

de cenários estratégicos. Desta relação poderiam surgir barreiras e restrições 

que impedem as organizações de reagir ao inesperado. 

Entendendo-se que este estudo não encerra as discussões sobre os 

principais construtos da pesquisa que são a resiliência e o desempenho, 

ressalta-se a necessidade de modelos de avaliação de comportamentos 

organizacionais tanto quanto modelos econômico-financeiros. A intangibilidade 

comportamental não deve ser considerada como empecilho de pesquisa.  

Ao contrário, percebendo-se o modo de agir e reagir das pessoas 

entende-se melhor seu comportamento e aumenta-se a possibilidade de 
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implementação da estratégia como prática organizacional.  A necessidade de 

se compreender como as organizações atuam frente a situações inesperadas é 

um fator crítico para que a estratégia aconteça.  
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ENTREVISTA CONTRONIC 
 
Início da empresa 
Atua na área médica há 18 anos. A entrada neste mercado se deu pela 
oportunidade. Existiam pesquisas na Universidade e a Contronic era a empresa 
que tinha as condições necessárias de produzir e comercializar este produto no 
mercado. A universidade não tinha a aptidão para produzir, comercializar, dar 
assistência técnica e atender pós-venda. Foi feita uma transferência de 
tecnologia da Universidade para a empresa, que começou a assumir todas as 
responsabilidades: desenvolvimento de novos produtos, melhoria dos produtos 
existentes, etc. 
Atende Paraguai, Peru, Chile, mas é muito pouco. Dentro do Brasil não tem 
como estimar o tamanho do mercado, mas como são 2 empresas, eles 
acreditam ter bem mais do que 50% do mercado brasileiro. Região sudeste 
com 60% (São Paulo, Rio e Minas), sul, nordeste, centro-oeste e norte. 
Áreas da empresa 
1) Gerência executiva – composta pelos donos da empresa. Não existe diretor 

ou presidente. As decisões são tomadas em reunião, com os três sócios e 
pessoas convidadas de acordo com as decisões que serão tomadas. É este 
grupo que decide. É uma decisão colegiada, com reuniões periódicas de 3 
em 3 meses, ou a qualquer momento em que se fizer necessária.  

2) Atendimento aos clientes – interface com os clientes, entrega dos produtos, 
primeiros contatos. 

3) Desenvolvimento de produto – é o que desenvolve os produtos, tem 
demandas vindas do mercado ou pode ter ideias geradas dentro da 
empresa. Mas normalmente atende a uma demanda de mercado. Aqui são 
feitos todos os testes até o lote piloto, para validação do produto, que 
normalmente acontece com um grupo de clientes.   

4) Montagem – que é a produção, a montagem dos equipamentos. 
5) Aquisição – dá suporte aos processos, compra os materiais, pra produção e 

para as questões de infra-estrutura. 
6) Recursos humanos – recrutamento, contratação, treinamento. 
Terceirização  
Somente na montagem de placas. São feitas em São Paulo porque a empresa 
não possui as máquinas e não vale a pena sua aquisição. Para uma produção 
de 100 peças ano não existe justificativa para a compra de uma máquina com 
capacidade para 50.000 unidades/ano. 
Equipe  – 27 funcionários ao todo. 
Mão-de-obra 
Esta área precisa de gente qualificada. Gente que não se consegue no 
mercado porque é um mercado exigente em termos de regulamentação, de 
ANVISA, de risco que se expõe o paciente, de gerenciamento de risco que é 
uma coisa nova. E isso não se consegue. É a empresa que tem que fazer. É 
um caminho árduo, mas é o único. Contratar e treinar as pessoas dentro da 
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empresa. Na empresa existem vários casos assim. Pessoas que foram 
treinadas dentro da empresa. No Brasil, não existe abrir uma empresa e 
contratar gente especializada. Não existe. O índice de desemprego é baixo, 
não tem pessoal da área técnica disponível. Os que têm já estão trabalhando 
em empresas. Esse é o fator mais complicado, hoje em dia, nesse mercado. E 
um custo muito alto de mão-de-obra. Nos últimos 50 anos se formou muito 
poucos engenheiros no Brasil. As turmas de formandos são muito reduzidas. É 
uma carência de mercado. Junto com as deficiências do 1º e 2º graus, quando 
a pessoa chega à universidade ela não consegue passar nas provas. A 
matemática é um dos principais problemas, imagina entender de derivada e 
integral. Nós já buscamos pessoal de fora. Não do país, ainda. Mas de outras 
regiões do Brasil. A prioridade é para os daqui, mas às vezes se precisa trazer 
gente de fora.  
Mercado de Tecnologia 
A empresa que comercializava o primeiro produto desenvolvido pela empresa, 
saiu do mercado. Era um produto antigo e ultrapassado. Um ex-funcionário 
desta empresa abriu uma nova empresa, com produto semelhante e essa é a 
única concorrente que existe aqui no Brasil. Dos aparelhos para medição de 
audição os concorrentes são do mercado externo. Por isso, a diminuição do 
preço do dólar é aumento de concorrência. Isso fortifica a entrada dos produtos 
importados. São multinacionais de grande porte do mercado mundial. 
Tecnologia 
A tecnologia utilizada pela Contronic, em muitos aspectos, não se compara a 
tecnologia utilizada por estas empresas. A empresa desenvolve e melhora seus 
produtos em tamanho. Não em qualidade. Os nossos equipamentos são muito 
bons. Existem locais onde os equipamentos destas multinacionais foram 
retirados para dar lugar aos nossos equipamentos devido à qualidade superior. 
São equipamentos muito sensíveis. Eles sofrem interferência da rede elétrica, 
de como o exame é feito. Mais de uma vez essa troca já foi feita em função da 
nossa qualidade. O nosso equipamento não é bonito, mas é de qualidade. Ele 
é maior do que os do mercado externo, mas funciona melhor. 
O produto externo foi feito para funcionar em um ambiente melhor do que o 
nosso. As redes elétricas e as instalações no Brasil são muito ruins e por isso 
se desenvolveu um equipamento para funcionar em um ambiente ruim. As 
melhorias foram feitas de acordo com as exigências do mercado. Eles 
projetaram um equipamento para um ambiente bom e quando conseguiram, 
não precisaram fazer melhorias. Nós continuamos sempre nos aprimorando. 
Não somos líderes no mercado em termos de inovação ou desenvolvimento de 
novos produtos. Tem os precursores em desenvolvimento. Nós somos o que 
chamam de fast track, os que correm atrás, desenvolvemos produtos que são 
similares. 
Demanda 
Como aumentou a expectativa de vida da população, os problemas de 
equilíbrio e de audição, crescem na população de idosos do Brasil e do mundo. 
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Esses são os dados da ONU e do IBGE. O crescimento da classe média 
também colabora para o acesso da população ao atendimento médico e a 
estes equipamentos. Portanto, essa é uma demanda crescente. 
Rapidez tecnológica 
Na verdade, não é tão rápido assim. As mudanças são, na maioria das vezes, 
apenas melhorias e/ou acúmulos de funções em um mesmo aparelho. As 
grandes mudanças tecnológicas são demoradas para acontecerem. O LED 
existe desde a década de 40. Mudança significativa foi dos computadores a 
válvula para os processadores. De lá pra cá, eles diminuíram em tamanho e 
acumularam funções. Mas a lógica de funcionamento é a mesma. É a mesma 
tecnologia. As grandes melhorias são nos processos produtivos. Quando os 
primeiros computadores feitos por mecânica quântica surgirem será uma nova 
grande ruptura de tecnologia. Não só pela infinita capacidade de 
armazenamento, mas de rapidez, de velocidade de informação, sem tempo 
nenhum de transmissão. 
Eventos inesperados 
- A primeira grande barreira que foi enfrentada foi a entrada no mercado. Fazer 
a nossa marca conhecida no mercado. Existia uma resistência muito grande ao 
mercado nacional pelo número de empresas que abriam, lançavam produtos 
no mercado e desapareciam, deixando os clientes sem nenhum atendimento. 
Com a participação da empresa nos Congressos mais importantes da área, 
com lançamento de produtos novos e de boa qualidade, a empresa foi se 
firmando no mercado até ser reconhecida como uma empresa séria e confiável. 
 - 2002 – foi um ano péssimo para a economia. O efeito Lula. De 450 mil 
equipamentos em 2001 para 330, o que baixou o faturamento da empresa. 
Neste período entrou um novo sócio para a empresa para gerenciar as 
atividades financeiras. 
- 2007 – denúncia a ANVISA. Rapidamente foram atendidas as observações pq 
a empresa já estava em processo de finalização dos papéis necessários. 
- Pressão normal diária dos concorrentes – o mercado brasileiro às vezes 
trabalha com preços abaixo do mercado. Tem que saber conviver com estas 
artimanhas do mercado brasileiro. 
Hoje em dia a Contronic é reconhecida pelos otorrinos como uma marca 
confiável. Diferenciação no tratamento e negociação com os clientes. A 
Contronic é uma empresa legal em todos os aspectos. Possui uma política de 
preços clara.  
Comunicação  
A comunicação acontece por e-mail e por MSN. Tem um esquema de avisos 
no próprio ERP, que manda e-mail para as pessoas as quais precisam ser 
informadas de alguma coisa. 
Planejamento estratégico 
Nós temos um planejamento anual de acordo com orçamento, baseado n ano 
anterior, projetando o ano seguinte. Expectativas e estimativas baseadas em 
vendas realizadas no ano anterior. O planejamento em longo prazo de 4 ou 5 
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anos, deve estar concluindo em 2012. Desenvolvimento de novos produtos foi 
decidido há alguns anos atrás, com adequações necessárias ao longo do 
caminho. 
As sugestões de melhoria nos produtos podem ser feita a qualquer instante, 
tanto pelos funcionários quanto pelos clientes. Quando existem problemas que 
podem ser resolvidos pelos próprios funcionários eles têm liberdade para fazer. 
Quando o problema é mais complexo ele deve ser levado para o pessoal da 
pesquisa e desenvolvimento para que a melhor solução seja tomada. Para o 
gerenciamento de risco, os produtos com problema são mapeados e estudados 
para as devidas correções e para não repetição dos mesmos erros em outros 
produtos e situações. Há alguns anos atrás as melhorias eram implementadas 
em tempo real. Em função da regulamentação do mercado, não se pode fazer 
as alterações sem a submissão à ANVISA. 
Existem reuniões periódicas dentro das áreas, e entre algumas áreas em 
específico, porque trabalham de forma conjunta. As decisões que necessitam o 
aval da gerência executiva são encaminhadas para a próxima reunião. 
Atualização profissional 
Faz parte da cultura da empresa. A maioria tem curso superior, realizado 
durante o período em que entraram na empresa. Na produção, quase todos 
estão cursando e, chamou a minha atenção o fato de que o sócio entrevistado 
sabia o nome de todos os funcionários e qual o curso que eles estavam 
fazendo. Eles priorizam a contratação de pessoas que queiram estudar. Eu 
preciso de pessoas que queiram melhorar e não se acomodar!  
Melhorar para atender as necessidades e os requisitos da empresa. Fora os 
treinamentos específicos que são dados pela própria empresa, que são 
treinamento em ISO 9001, em gerenciamento de risco, em questões técnicas, 
curso de inglês, que é um convênio entre a empresa e o SESI. 
Infra-estrutura 
Novas instalações estão sendo construídas. Prédio de dois andares, com a 
produção no piso inferior e desenvolvimento e pesquisa e a gerência executiva 
no piso superior. No prédio antigo ficará a assistência técnica que, em função 
da regulamentação da ANVISA, os aparelhos que já foram utilizados não 
podem entrar em contato com os que estão sendo produzidos por causa de 
contaminação cruzada. 
Descarte 
Em relação aos equipamentos em desuso, a empresa promove um desconto a 
aqueles clientes que na aquisição de um novo equipamento entregam o 
equipamento antigo. Não tem como forçar o cliente a entregar, mas a empresa 
estimula essa ação. Uma vez na empresa, estes equipamentos são 
desmontados e os materiais enviados para a reciclagem. A ANVISA não obriga 
claramente a empresa a tomar essa ação. Mas tem se direcionado neste 
sentido: transferir para a empresa a responsabilidade de eliminação e descarte 
de equipamentos em desuso. 
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PESQUISA SOBRE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

O objetivo desta pesquisa é o levantamento de dados relativos à gestão 
organizacional  referentes ao projeto de tese de Maria da Graça Nog ueira, doutoranda da 
UNIVALI . 
Este documento tem como fim uma pesquisa científica, portanto, a confidencialidade das 
respostas faz parte deste processo de análise e tra tamento de informações . Em nenhum 
caso, há utilização ou revelação de nomes das organizações e/ou pessoas participantes da 
pesquisa. 
Esta pesquisa tem como público alvo os gestores das organizações que têm r elação direta 
com o processo de tomada de decisão , na organização. 
 

Em relação aos itens abaixo, avalie as CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS que 
você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de MENOR 
INTENSIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR INTENSIDADE . 

 

Nº CARACTERÍSTICAS RESILIENTES 
(-)    INTENSIDADE   (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Definição de papéis e distribuição de responsabilidades       
2 Reconhecimento dos fatores que podem desencadear crises        

3 Monitoramento dos resultados obtidos (ex. participação de 
mercado, faturamento, margem de lucro) 

      

4 Atualização sobre as informações dos recursos disponíveis       
5 Reconhecimento e consciência de seu diferencial competitivo       
6 Monitoramento do ambiente onde está inserida a organização        
7 Antecipação aos acontecimentos do ambiente       
8 Percepção de sua situação frente aos concorrentes       

9 Capacidade de avaliação da sua organização quanto a 
aspectos relacionados à gestão 

      

10 Reconhecimento e consciência de seus pontos fortes e fracos        
11 Minimização de seus pontos fracos        
12 Potencialização de seus pontos fortes       

13 Capacidade de planejar suas ações considerando as 
contingências 

      

14 Capacidade de proteger suas vulnerabilidades tangíveis 
(estrutura física, equipamentos e pessoal)  

      

15 
Capacidade de proteger suas vulnerabilidades intangíveis 
(relações e comunicações, capital intelectual, inteligência 
emocional)  

      

16 Incentivo a uma melhor e maior comunicação entre pessoas 
ou departamentos 

      

17 Capacidade de receber as mudanças com naturalidade       

18 Capacidade de solução de problemas nos níveis técnico, 
financeiro, operacional, tático, estratégico 

      

19 Utilização dos erros do passado para a solução de problemas       

20 Reconhecimento de lideranças por objetivos e metas ou 
projetos 

      

21 Incentivo de todos os envolvidos na participação das decisões 
estratégicas 

      

22 Autonomia para pessoas-chave e independência para tomada 
de decisão 

      

23 Reconhecimento do potencial do seu capital humano - capital 
emocional, capital social, capital intelectual 

      

24 Percepção de valores potenciais em sua organização       
25 Percepção de valores potenciais em seus relacionamentos       

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO – PPGA 
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Nº CARACTERÍSTICAS RESILIENTES 
(-)    INTENSIDADE   (+) 
1 2 3 4 5 6 

internos 

26 Capacidade de reconhecer valor potencial em seus 
relacionamentos externos 

      

27 Sua estrutura física é totalmente adequada às atividades 
desenvolvidas 

      

 
Em relação aos itens abaixo, avalie o COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL  que 

você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de MENOR 
EFETIVIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR EFETIVIDADE . 

 
Em relação à AGILIDADE o comportamento da sua organ ização 
é efetivamente: 

(-)   EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 

Um dos principais diferenciais competitivos da organização é a 
transposição de todo tipo de obstáculo para a busca de 
solução de problemas, como, por exemplo, mão-de-obra, 
tecnologia, cultura, etc. 

      

2 Uma das principais maneiras de crescimento da organização é 
através do desenvolvimento de novos produtos e mercados 

      

3 A organização cresce na diversificação de áreas e no 
desenvolvimento contínuo de produtos e/ou serviços 

      

4 Há monitoramento e acompanhamento das mudanças 
sísmicas de mercado e análise da concorrência 

      

5 É constante a busca da compreensão e antecipação das 
necessidades dos clientes e dos fornecedores 

      

 
 
Em relação à INTEGRAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 A organização evolui para uma estrutura de 
governança fortemente alinhada e integrada 

      

2 O controle da organização é descentralizado e apoiado em um 
sistema de informações horizontal 

      

3 Busca constantemente pela redução das distâncias entre as 
gerências e os demais membros da organização 

      

4 São realizadas ações para o desenvolvimento de talentos e 
disseminação do conhecimento 

      

5 Realização de atividades de ambientação do local de trabalho 
propiciando as inter-relações no setor 

      

 
 
Em relação à INTERDEPENDÊNCIA o comportamento da su a 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Um dos maiores compromissos é o de construir fortes 
relações entre as partes interdependentes e maximizar o 
relacionamento entre os colaboradores 

      

2 Relacionado a um processo de tomada de decisão 
transparente e respeitado por todos 

      

3 Coloca os objetivos da equipe em primeiro plano e encorajam 
os membros a trabalhar em conjunto para atingi-los 

      

4 Valoriza, também, os talentos e habilidades individuais       
5 São adotadas ações de endomarketing       
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Em relação à LIDERANÇA o comportamento da sua organ ização 
é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Direcionado a programas de desenvolvimento de liderança  
realizados periodicamente na própria organização 

      

2 Direcionado as pessoas-chave da organização que se 
encontram em cargos estratégicos para a tomada de decisão 

      

3 Orientado ao desenvolvimento continuo das capacidades 
individuais dentro da organização 

      

4 Evidencia abertura para opiniões, sugestões, críticas 
independentemente da função do superior imediato 

      

5 
Assegura que as pessoas ou grupos são competentes para 
exercer as responsabilidades a eles atribuídas para que 
compreendam as metas e se comprometam com elas 

      

 
Em relação à CONSCIENTIZAÇÃO o comportamento da sua  
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 
Um dos principais estímulos da organização  é o de se 
tornar plenamente consciente e sincronizada com os 
ambientes, interno e externo, e com a comunidade local 

      

2 Os gestores-chave da organização emergem de dentro da 
própria organização  

      

3 Medido através de dados coletados junto ao mercado e 
avaliados continuamente 

      

4 
A organização está presente de forma transparente, buscando 
sempre contribuir para o desenvolvimento comunitário, 
praticando cidadania e responsabilidade social. 

      

5 Possui padrão de relacionamento justo e com equidade entre 
clientes internos e externos 

      

 
Em relação à MUDANÇA o comportamento da sua organiz ação é 
efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 A organização aceita a mudança como uma oportunidade de 
crescimento 

      

2 Considerada como uma organização que aproveita 
rapidamente as oportunidades de mercado 

      

3 A de que procura apresentar continuamente ao mercado 
produtos diferenciados e inovadores 

      

4 A organização enxerga a mudança como uma oportunidade de 
vantagem estratégica 

      

5 A organização tem a capacidade de criar oportunidades de 
mercado 

      

 
Em relação à COMUNICAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Forte no incentivo à comunicação aberta e colaborativa tanto 
internamente como com os parceiros externos 

      

2 Direcionado a participação em grupos de discussão e pelo 
incentivo de ampliação destes grupos 

      

3 Voltado à preocupação na objetividade e aplicação das 
informações e na destinação pertinente as mesmas 

      

4 É considerada instrumento importante de informação e de 
motivação dos empregados na execução de seus trabalhos 

      

5 

Usada como inteligência estratégica tendo como base a 
clareza e a transparência. As mensagens são programadas de 
modo a aumentar o nível de consciência dos públicos e o 
acerto de todo o processo. 
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Em relação à CULTURA e aos VALORES o comportamento da 
sua organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Tornar a organização uma estrutura simples, de 
fácil relacionamento e com uma forte unidade de propósito 

      

2 Voltado a programas de incentivos para recompensar as 
iniciativas que sejam direcionadas aos valores da organização 

      

3 Desenvolver as atividades organizacionais com foco na missão 
e visão organizacional 

      

4 

Direcionado a imagem que a organização passa para a 
sociedade, se baseando na transparência, na ética, na 
responsabilidade social e na preocupação com o meio 
ambiente 

      

5 Procura apresentá-los e evidenciá-los constantemente em suas 
ações 

      

 
Em relação aos itens abaixo, avalie a sua percepção sobre o DESEMPENHO 

SUSTENTÁVEL  EM LONGO PRAZO na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção 
de MENOR DESEMPENHO e 6 equivale à percepção de MAIOR DESEMPENHO. 

 

Nº DESEMPENHO SUSTENTÁVEL EM LONGO PRAZO  
(-)   DESEMPENHO   (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Confiança na qualidade dos seus produtos e/ou serviços       

2 Manutenção, constância e consistência dos produtos e/ou 
serviços 

      

3 Implementação de novas tecnologias        
4 Acessibilidade a novas tecnologias        
5 Acessibilidade a materiais, instalações e ferramentas       
6 Acessibilidade aos funcionários       
7 Acessibilidade aos fornecedores        

8 Reconhecimento dos princípios de colaboração, integração e 
confiança 

      

9 Atendimento às metas estratégicas e aos objetivos 
organizacionais  

      

10 Obtenção de informações oportunas, relevantes e concisas        
11 Repasse de informações oportunas, relevantes e concisas       

12 Avaliação métrica de alto nível para os gestores da 
organização  

      

13 Avaliação métrica mais específica  para os níveis operacionais        

14 Análise sistemática das melhorias do custo do ciclo de vida de 
um produto e/ou serviço  

      

15 Projeção de um produto e/ou serviço da criação ao descarte       
16 Definição de liquidez dos produtos e/ou serviços        
17 Entendimento das necessidades dos consumidores       
18 Gerenciamento das mudanças ao longo do tempo        
19 Identificação das oportunidades de melhoria        

20 Venda de um conceito de sustentabilidade para os resistentes 
às mudanças 
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DADOS PESSOAIS: 
 
1) Organização :_______________________  2) Cidade :_________________ 
3) Sexo :  a) (__) Masculino  b) (__) Feminino 
4) Escolaridade : 
a) (__) Ensino Fundamental            b) (__) Ensino Médio Incompleto  
c) (__) Ensino Médio Completo            d) (__) Superior Incompleto  
e) (__) Superior Completo    f) (__) Pós-Graduação 
5) Faixa etária : 
a) (__) Até 18 anos                     b) (__) De 19 a 29 anos                   c) (__) De 30 a 39 anos 
d) (__) De 40 a 49 anos             e) (__) De 50 a 59 anos                   f) (__) Acima de 60 anos 
6) Função na organização: 
a) (_ _) Sócio-proprietário   b) (_ _) Diretor 
c) (_ _) Gerente    d) (_ _) Outro. Qual? ___________ 
7) Tempo na organização : 
a) (__) Até 5 anos                      b) (__) De 6 a 10 anos                     c) (__) Acima de 10 
anos 
8) Tempo da organização no mercado : 
a) (__) De 6 a 10 anos         c) (__) Acima de 10 anos 
9) Filial : 
a) (__) Não                     b) (__) Sim.                 Quantas?___________________ 
10) número de funcionários da organização : 
a) (__) até 19           b) (__) de 20 a 99         c) (__) de 100 a 499           d) (__) mais de 500 
11) A receita bruta anual de sua organização é : 
a) (__) igual ou inferior a R$ 433.755,14 
b) (__) superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00  
c) (__) superior a R$ 2.133.222,00 e igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 
d) (__) superior a R$ 6.000.000,00 e igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 
e) (__) superior a R$ 20.000.000,00 e igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 
f) (__) superior a 50.000.000,00 
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PESQUISA SOBRE RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 

O objetivo desta pesquisa é o levantamento de dados relativos à resiliência 
organizacional  para a instrumentalização de um modelo de avaliação de comportamento e de 
características de resiliência, referentes ao projeto de tese de Maria da Graça Nog ueira, 
doutoranda da UNIVALI . 
Este documento tem como fim uma pesquisa científica, portanto, a confidencialidade das 
respostas faz parte deste processo de análise e tra tamento de informações . Em nenhum 
caso, há utilização ou revelação de nomes das organizações e/ou pessoas participantes da 
pesquisa. 
Esta pesquisa tem como público alvo os gestores das organizações que têm r elação direta 
com o processo de tomada de decisão , na organização. 
 

Em relação aos itens abaixo, avalie as CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 
RESILIENTES que você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de 
MENOR INTENSIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR INTENSIDADE . 

 

Nº CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS RESILIENTES 
(-)    INTENSIDADE   (+) 

1 2 3 4 5 6 
1 Distribuição de responsabilidades       
2 Reconhecimento dos fatores que podem desencadear crises        

3 Monitoramento dos resultados obtidos (ex. participação de 
mercado, faturamento, margem de lucro) 

      

4 Atualização sobre as informações dos recursos disponíveis       
5 Exploração de seu diferencial competitivo       
6 Monitoramento do ambiente onde está inserida a organização        
7 Antecipação aos acontecimentos do ambiente       
8 Percepção de sua situação frente aos concorrentes       
9 Minimização de seus pontos fracos        
10 Potencialização de seus pontos fortes       

11 Capacidade de planejar suas ações considerando as 
contingências 

      

12 Capacidade de proteger suas vulnerabilidades tangíveis 
(estrutura física, equipamentos e pessoal)  

      

13 
Capacidade de proteger suas vulnerabilidades intangíveis 
(relações e comunicações, capital intelectual, inteligência 
emocional)  

      

14 Incentivo a uma melhor comunicação entre pessoas ou 
departamentos 

      

15 Capacidade de receber as mudanças com naturalidade       

16 Capacidade de solução de problemas nos níveis técnico, 
financeiro, operacional, tático, estratégico 

      

17 Utilização dos erros do passado para a solução de problemas       

18 Reconhecimento de lideranças por objetivos e metas ou 
projetos 

      

19 Incentivo de todos os envolvidos na participação das decisões 
estratégicas 
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Em relação aos itens abaixo, avalie o COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
RESILIENTE que você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de 
MENOR EFETIVIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR EFETIVIDADE . 

 
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL RESILIENTE: 

AGILIDADE 
(-)   EFETIVIDADE    (+) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Um dos principais diferenciais competitivos da organização é a 
transposição de todo tipo de obstáculo para a solução de 
problemas (exemplo: mão-de-obra, tecnologia, cultura, etc.) 

      

2 Uma das principais maneiras de crescimento da organização é 
através do desenvolvimento de novos produtos e mercados 

      

3 A organização cresce na diversificação de áreas e no 
desenvolvimento contínuo de produtos e/ou serviços 

      

4a Há monitoramento e acompanhamento das mudanças no 
mercado 

      

4b Há monitoramento e acompanhamento das mudanças na 
concorrência 

      

5a É constante a busca da compreensão e antecipação das 
necessidades dos clientes 

      

5b É constante a busca da compreensão e antecipação das 
necessidades dos fornecedores 

      

6 A Organização aproveita rapidamente as oportunidades de 
mercado 

      

 
 

Em relação à INTEGRAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 A organização evolui para uma estrutura de 
governança fortemente alinhada e integrada 

      

2 O controle da organização é descentralizado e apoiado em um 
sistema de informações horizontal 

      

3 Busca constantemente pela redução das distâncias entre as 
gerências e os demais membros da organização 

      

4 São realizadas ações para o desenvolvimento de talentos e 
disseminação do conhecimento 

      

5 Constrói fortes relações entre as partes interdependentes e 
maximizar o relacionamento entre os colaboradores 

      

6 Evidencia abertura para opiniões, sugestões, críticas 
independentemente da função do superior imediato 

      

 
 

Em relação à LIDERANÇA o comportamento da sua organ ização 
é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Direcionado a programas de desenvolvimento de liderança  
realizados periodicamente na própria organização 

      

2 Direcionado as pessoas-chave da organização que se 
encontram em cargos estratégicos para a tomada de decisão 

      

3 Orientado ao desenvolvimento continuo das capacidades 
individuais dentro da organização 

      

4 
Coloca os objetivos da equipe em primeiro plano e encorajam 
os membros a trabalhar em conjunto para atingi-los 

      

5 Valoriza, também, os talentos e habilidades individuais       

6 
Assegura que as pessoas ou grupos são competentes para 
exercer as responsabilidades a eles atribuídas para que 
compreendam as metas e se comprometam com elas 
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Em relação à COMUNICAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 Forte no incentivo à comunicação aberta e colaborativa tanto 
internamente como com os parceiros externos 

      

2 Direcionado a participação em grupos de discussão e pelo 
incentivo de ampliação destes grupos 

      

3 Voltado à preocupação na objetividade e aplicação das 
informações e na destinação pertinente as mesmas 

      

4 É considerada instrumento importante de informação e de 
motivação dos empregados na execução de seus trabalhos 

      

5 

Usada como inteligência estratégica tendo como base a 
clareza e a transparência. As mensagens são programadas de 
modo a aumentar o nível de consciência dos públicos e o 
acerto de todo o processo. 

      

6 Tornar a organização uma estrutura simples, de 
fácil relacionamento e com uma forte unidade de propósito 

      

 
Em relação aos itens abaixo, avalie a sua percepção sobre o DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL SUSTENTADO  na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção 
de MENOR DESEMPENHO e 6 equivale à percepção de MAIOR DESEMPENHO. 

 

  DESEMPENHO ORGANIZACIONAL SUSTENTADO  
(-)   DESEMPENHO   (+) 

1 2 3 4 5 6 
1 Confiança na qualidade dos seus produtos e/ou serviços       

2 Manutenção, constância e consistência dos produtos e/ou 
serviços 

      

3 Busca por novas tecnologias        
4 Preocupação constante com a inovação        

5 Materiais, instalações e ferramentas rigorosamente 
inspecionados 

      

6 Funcionários qualificados às suas funções       

7 Parceria com fornecedores (qualidade, confiança e 
compromisso) 

      

8 Reconhecimento dos princípios de colaboração, integração e 
confiança 

      

9 Atendimento às metas estratégicas e aos objetivos 
organizacionais  

      

10 Obtenção de informações oportunas, relevantes e concisas        
11 Repasse de informações oportunas, relevantes e concisas       

12 Avaliação métrica de alto nível para os gestores da 
organização  

      

Em relação à MUDANÇA o comportamento da sua organiz ação é 
efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

1 A organização aceita a mudança como uma oportunidade de 
crescimento 

      

2 Busca sintonia constante com os ambientes, interno e externo, 
e com a comunidade local 

      

3 Procura apresentar continuamente ao mercado produtos 
diferenciados e inovadores 

      

4 Desenvolver as atividades organizacionais com foco na missão 
e visão organizacional 

      

5 A organização tem a capacidade de criar oportunidades de 
mercado 

      

6 Voltado a programas de incentivos para recompensar as 
iniciativas que sejam direcionadas aos valores da organização 
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  DESEMPENHO ORGANIZACIONAL SUSTENTADO  
(-)   DESEMPENHO   (+) 

1 2 3 4 5 6 
13 Avaliação métrica mais específica  para os níveis operacionais        

14 Análise sistemática das melhorias do custo do ciclo de vida de 
um produto e/ou serviço  

      

15 Projeção de um produto e/ou serviço da criação ao descarte       
16 Entendimento das necessidades dos consumidores       
17 Gerenciamento das mudanças ao longo do tempo        
18 Identificação das oportunidades de melhoria        

 
 
DADOS PESSOAIS: 
 
1) Organização :_______________________  2) Cidade :_________________ 
3) Sexo :  a) (__) Masculino  b) (__) Feminino 
4) Escolaridade : 
a) (__) Ensino Fundamental            b) (__) Ensino Médio Incompleto  
c) (__) Ensino Médio Completo            d) (__) Superior Incompleto  
e) (__) Superior Completo    f) (__) Pós-Graduação 
5) Faixa etária : 
a) (__) Até 18 anos                     b) (__) De 19 a 29 anos                   c) (__) De 30 a 39 anos 
d) (__) De 40 a 49 anos             e) (__) De 50 a 59 anos                   f) (__) Acima de 60 anos 
6) Função na organização: 
a) (_ _) Sócio-proprietário   b) (_ _) Diretor 
c) (_ _) Gerente    d) (_ _) Outro. Qual? ___________ 
7) Tempo na organização : 
a) (__) Até 5 anos                      b) (__) De 6 a 10 anos                     c) (__) Acima de 10 
anos 
8) Tempo da organização no mercado : 
a) (__) De 6 a 10 anos         c) (__) Acima de 10 anos 
9) Filial : 
a) (__) Não                     b) (__) Sim.                 Quantas?___________________ 
10) Porte da empresa  
a) (__) Pequena                               b) (__) Média                                    c) (__) Grande 
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PESQUISA SOBRE RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 
 
 

O objetivo desta pesquisa é o levantamento de dados relativos à resiliência 
organizacional  para a instrumentalização de um modelo de avaliação de comportamento e de 
características de resiliência, referentes ao projeto de tese de Maria da Graça Nog ueira, 
doutoranda da UNIVALI . 
Este documento tem como fim uma pesquisa científica, portanto, a confidencialidade das 
respostas faz parte deste processo de análise e tra tamento de informações . Em nenhum 
caso, há utilização ou revelação de nomes das organizações e/ou pessoas participantes da 
pesquisa. 
Esta pesquisa tem como público alvo os gestores das organizações que têm r elação direta 
com o processo de tomada de decisão , na organização. 
 

Em relação aos itens abaixo, avalie as CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 
RESILIENTES que você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de 
MENOR INTENSIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR INTENSIDADE . 

 

Nº CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 
RESILIENTES – CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM 

(-)    INTENSIDADE   (+) 
1 2 3 4 5 6 

CAD1 Distribuição de responsabilidades       

CAD2 Reconhecimento dos fatores que podem desencadear 
crises  

      

CAD3 Monitoramento dos resultados obtidos (ex. participação 
de mercado, faturamento, margem de lucro) 

      

CAD4 Atualização sobre as informações dos recursos 
disponíveis 

      

CAD5 Exploração de seu diferencial competitivo       

CAD6 Monitoramento do ambiente onde está inserida a 
organização  

      

CAD7 Minimização de seus pontos fracos        
CAD8 Potencialização de seus pontos fortes       
 
 
 

Nº CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 
RESILIENTES – CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO 

(-)    INTENSIDADE   (+) 
1 2 3 4 5 6 

CAP1 Capacidade de planejar suas ações considerando as 
contingências 

      

CAP2 Capacidade de proteger suas vulnerabilidades tangíveis 
(estrutura física, equipamentos e pessoal)  

      

CAP3 
Capacidade de proteger suas vulnerabilidades intangíveis 
(relações e comunicações, capital intelectual, inteligência 
emocional)  

      

CAP4 Capacidade de receber as mudanças com naturalidade       

CAP5 Reconhecimento de lideranças por objetivos e metas ou 
projetos 

      

CAP6 Incentivo de todos os envolvidos na participação das 
decisões estratégicas 
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Em relação aos itens abaixo, avalie o COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
RESILIENTE que você percebe na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção de 
MENOR EFETIVIDADE e 6 equivale à percepção de MAIOR EFETIVIDADE . 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL RESILIENTE: 
AGILIDADE 

(-)   EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

AGI1 Há monitoramento e acompanhamento das mudanças no 
mercado 

      

AGI2 Há monitoramento e acompanhamento das mudanças na 
concorrência 

      

AGI3 É constante a busca da compreensão e antecipação das 
necessidades dos clientes 

      

AGI4 É constante a busca da compreensão e antecipação das 
necessidades dos fornecedores 

      

AGI5 A Organização aproveita rapidamente as oportunidades 
de mercado 

      

 
 

 
 

Em relação à LIDERANÇA o comportamento da sua organ ização 
é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

LID1 A organização evolui para uma estrutura de 
governança fortemente alinhada e integrada 

      

LID2 
Direcionado a programas de desenvolvimento de 
liderança  realizados periodicamente na própria 
organização 

      

LID3 
Direcionado as pessoas-chave da organização que se 
encontram em cargos estratégicos para a tomada de 
decisão 

      

LID4 
Orientado ao desenvolvimento continuo das capacidades 
individuais dentro da organização 

      

LID5 
Coloca os objetivos da equipe em primeiro plano e 
encorajam os membros a trabalhar em conjunto para 
atingi-los 

      

LID6 Valoriza, também, os talentos e habilidades individuais       
 
 
 

Em relação à COMUNICAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

COM1 São realizadas ações para o desenvolvimento de talentos e 
disseminação do conhecimento 

      

COM2 Constrói fortes relações entre as partes interdependentes e 
maximizar o relacionamento entre os colaboradores 

      

COM3 Evidencia abertura para opiniões, sugestões, críticas 
independentemente da função do superior imediato 

      

Em relação à MUDANÇA o comportamento da sua organiz ação é 
efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

MUD1 A organização aceita a mudança como uma oportunidade 
de crescimento 

      

MUD2 Busca sintonia constante com os ambientes, interno 
e externo, e com a comunidade local 

      

MUD3 Procura apresentar continuamente ao mercado produtos 
diferenciados e inovadores 

      

MUD4 Desenvolver as atividades organizacionais com foco na 
missão e visão organizacional 

      

MUD5 A organização tem a capacidade de criar oportunidades de 
mercado 
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Em relação à COMUNICAÇÃO o comportamento da sua 
organização é efetivamente: 

(-)    EFETIVIDADE    (+) 
1 2 3 4 5 6 

COM4 
Forte no incentivo à comunicação aberta e 
colaborativa tanto internamente como com os parceiros 
externos 

      

COM5 Direcionado a participação em grupos de discussão e pelo 
incentivo de ampliação destes grupos 

      

COM6 Voltado à preocupação na objetividade e aplicação das 
informações e na destinação pertinente as mesmas 

      

COM7 É considerada instrumento importante de informação e de 
motivação dos empregados na execução de seus trabalhos 

      

COM8 

Usada como inteligência estratégica tendo como base a 
clareza e a transparência. As mensagens são programadas 
de modo a aumentar o nível de consciência dos públicos e 
o acerto de todo o processo. 

      

COM9 Tornar a organização uma estrutura simples, de 
fácil relacionamento e com uma forte unidade de propósito 

      

 
Em relação aos itens abaixo, avalie a sua percepção sobre o DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL SUSTENTADO  na sua organização, sendo que 1 equivale à percepção 
de MENOR DESEMPENHO e 6 equivale à percepção de MAIOR DESEMPENHO. 

 

  DESEMPENHO ORGANIZACIONAL DIMENSÃO 
CONFIABILIDADE  

(-)   DESEMPENHO   (+) 
1 2 3 4 5 6 

CON1 Confiança na qualidade dos seus produtos e/ou serviços       

CON2 Manutenção, constância e consistência dos produtos e/ou 
serviços 

      

CON3 Materiais, instalações e ferramentas rigorosamente 
inspecionados 

      

CON4 Funcionários qualificados às suas funções       

CON5 Parceria com fornecedores (qualidade, confiança e 
compromisso) 

      

CON6 Reconhecimento dos princípios de colaboração, integração 
e confiança 

      

CON7 Atendimento às metas estratégicas e aos objetivos 
organizacionais  

      

CON8 Obtenção de informações oportunas, relevantes e concisas        

CON9 Repasse de informações oportunas, relevantes e concisas       

CON10 Entendimento das necessidades dos consumidores       
 
 

 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL DIMENSÃO 
INOVAÇÃO  

(-)   DESEMPENHO   (+) 
1 2 3 4 5 6 

INO1 Busca por novas tecnologias        

INO2 Preocupação constante com a inovação        

INO3 Avaliação métrica de alto nível para os gestores da 
organização  

      

INO4 Avaliação métrica mais específica  para os 
níveis operacionais  

      

INO5 Análise sistemática das melhorias do custo do ciclo de vida 
de um produto e/ou serviço  

      

INO6 Projeção de um produto e/ou serviço da criação ao 
descarte 

      

INO7 Gerenciamento das mudanças ao longo do tempo        

INO8 Identificação das oportunidades de melhoria        
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DADOS PESSOAIS: 
 
1) Função na organização: 
a) (_ _) Sócio-proprietário   b) (_ _) Diretor 
c) (_ _) Gerente    d) (_ _) Outro. Qual? ___________ 
2) Tempo na organização : 
a) (__) Até 5 anos                      b) (__) De 6 a 10 anos                     c) (__) Acima de 10 
anos 
3) Tempo da organização no mercado : 
a) (__) De 6 a 10 anos         c) (__) Acima de 10 anos 
4) Filial : 
a) (__) Não                     b) (__) Sim.                 Quantas?___________________ 
5) Porte da empresa  
a) (__) Pequena                               b) (__) Média                                    c) (__) Grande 
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Tabela 1 – Distribuição dos respondentes quanto à função desempenhada na empresa 
FUNÇÃO NA EMPRESA  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – Sócio-proprietário 6 12 12 
2 – Diretor 1 1,5 13,5 

3 – Gerente 31 61 74,5 
4 - Outras 13 25,5 100 

TOTAL 51 100  
  

Os resultados da Tabela 1 mostram que a grande maioria dos respondentes ocupa o 
cargo de gerência nas empresas estudadas. Gerentes são tomadores de decisão e, portanto, 
pessoas indicadas a responderem a pesquisa. A Tabela 2 traz o percentual de frequência dos 
respondestes em relação ào tempo que desenvolvem suas atividades na empresa. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo de atuação na empresa 

TEMPO NA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – até 5 anos 17 33 33 

2 – de 6 a 10 anos 15 30 63 
3 – acima de 10 anos 19 37 100 

TOTAL 51 100  
 

Conforme a Tabela 2 é possível perceber um percentual de frequência dos 
respondentes, em relação ao tempo que desenvolvem suas atividades na empresa, bastante 
equilibrado, mas com maior tendência há um tempo maior de trabalho desenvolvido na 
empresa, o que representa que estas pessoas já passaram por turbulências e riscos à empresa 
e fizeram parte das soluções encontradas pelas mesmas. A Tabela 3 apresenta o tempo de 
fundação da empresa.  

 
Tabela 3 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo da empresa no mercado 

TEMPO DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – até 5 anos 0 0 0 

2 – de 6 a 10 anos 11 21,5 21,5 
3 – acima de 10 anos 40 78,5 100 

TOTAL 51 100  
 

Na Tabela 3 é possível perceber um grande percentual de frequência do tempo de 
fundação da empresa é bastante alto, o que indica que estas empresas já tiveram que resolver 
problemas gerados pelo ambiente onde estão inseridas e que já possuem resiliência. A Tabela 
4 apresenta uma escala do número de filiais que as empresas estudadas possuem. 

 
Tabela 4 – Distribuição do número de filiais das empresas participantes da pesquisa 

NÚMERO DE FILIAIS FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
Não possui filial 12 23,5 23,5 

Até 9 filiais 16 31 54,5 
Até 19 filiais 7 13,8 68,3 
Até 29 filiais 1 2,3 70,6 
Acima de 50 5 9,8 80,4 

Acima de 100 10 19,6 100 
TOTAL 51 100  

 
A Tabela 4 demonstra que a grande maioria das empresas estudadas apresenta um 

percentual alto em relação ao número de filiais, o que também indica que estas empresas 
possuem uma maneira singular de resposta aos riscos, que permite que elas sobrevivam e se 
mantenham em expansão no mercado. A Tabela 5 apresenta a frequência percentual do porte 
das empresas estudadas. 

 
Tabela 5 – Distribuição dos respondentes quanto ao porte da empresa 

PORTE DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
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PORTE DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – Pequena 0 0 0 

2 – Média 0 0 0 
3 – Grande 51 100 100 

TOTAL 51 100  
 

A Tabela 5 demonstra que todas as empresas estudadas apresentam um porte grande, 
com uma rentabilidade bastante alta, superior a R$ 20.000.000,00, o que reforça a 
característica destas indústrias como capazes de superar as adversidades do ambiente. 

A partir da tabela 6, até a Tabela 9, serão apresentados os resultados das análises 
descritivas de média, desvio padrão, assimetria e curtose, com erro padrão, das características 
resilientes, dos comportamentos resilientes e do desempenho organizacional. A Tabela 6 trata 
da estatística descritiva das características resilientes organizacionais – conhecimento e 
adaptação. 

 
3.8.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 
Tabela 6 – Estatística descritiva das características resilientes organizacionais – conhecimento 
e adaptação 

CARACTERÍSTICAS 
RESILIENTES 

ORGANIZACIONAIS 
MÉDIA DESVIO 

PADRÃO ASSIMETRIA CURTOSE ERRO 
PADRÃO 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

CAP1 4,37 1,15 -0,54 0,13 0,16 
CAP2 4,35 1,00 -0,14 -0,63 0,14 
CAP3 3,86 1,02 -0,07 -0,50 0,14 
CAP4 4,33 1,37 -0,59 -0,55 0,19 
CAP5 4,75 1,21 -1,16 1,24 0,17 
CAP6 4,57 1,37 -0,89 0,27 0,19 

A
D

A
P

T
A

Ç
Ã

O
 

CAD1 4,47 1,12 -0,68 0,63 0,16 
CAD2 4,22 1,24 -0,82 0,98 0,17 
CAD3 4,94 1,19 -1,59 3,05 0,17 
CAD4 4,47 1,29 -0,78 0,37 0,18 
CAD5 4,61 0,92 -0,90 3,46 0,13 
CAD6 4,02 1,32 -0,69 0,19 0,18 
CAD7 4,06 1,08 -0,22 0,35 0,15 
CAD8 4,69 1,07 -0,36 -0,66 0,15 
CAD9 4,37 1,11 -0,35 -0,51 0,16 
CAD10 5,06 0,90 -1,13 1,74 0,13 

 
A assimetria é o grau de afastamento que uma distribuição apresenta do seu eixo de 

simetria. Este afastamento pode acontecer para o lado esquerdo (assimetria negativa) ou para 
o lado direito da curva (assimetria positiva). Conforme a Tabela 6 percebe-se que as variáveis 
não possuem uma assimetria muito afastada do eixo simétrico, variando um pouco para a 
esquerda e para a direita, sendo que os maiores números variaram negativamente, mas 
justamente nas variáveis que apresentaram uma média bastante alta. 

A curtose é o grau de achatamento de uma distribuição, em relação à uma distribuição 
normal. Na Tabela 6 percebe-se que a curtose das variáveis, CAP5, CAD3, CAD5 E CAD10, 
apresentam uma curtose bastante leptocúrtica, ou seja, acima de 0,263, que é o valor da 
curtose mesocúrtica. Em relação ao desvio padrão, não existe maiores variações em relação 
às médias apresentadas. 

A Tabela 7 mostra a estatística descritiva dos comportamentos resilientes agilidade e 
mudança.  
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Tabela 7 - Estatística descritiva dos comportamentos resilientes organizacionais – agilidade e 
mudança 

COMPORTAMENTOS 
RESILIENTES 

ORGANIZACIONAIS 
MÉDIA DESVIO 

PADRÃO ASSIMETRIA CURTOSE ERRO 
PADRÃO 

A
G

IL
ID

A
D

E
 

AGI1 4,20 1,23 -0,92 0,38 0,18 
AGI2 4,37 1,33 -0,78 0,11 0,19 
AGI3 4,55 1,08 -0,67 0,05 0,15 
AGI4 4,67 1,35 -1,03 0,58 0,19 
AGI5 4,53 1,25 -0,48 -0,30 0,18 
AGI6 4,37 1,25 -0,89 0,58 0,17 
AGI7 4,73 1,31 -1,12 0,92 0,18 
AGI8 4,96 1,02 -1,57 2,65 0,14 

M
U

D
A

N
Ç

A
 

MUD1 4,57 1,35 -1,00 0,53 0,19 
MUD2 4,71 1,20 -1,11 1,18 0,17 
MUD3 4,69 1,29 -0,72 -0,59 0,18 
MUD4 4,69 1,33 -1,02 0,25 0,19 
MUD5 4,78 1,14 -0,92 0,28 0,16 

Conforme a Tabela 7 mostra, todas as variáveis apresentam assimetria negativa, com 
números relativamente normais em relação às médias obtidas. A curtose se apresentou 
conforme a Tabela 6, ou seja, os valores de leptocúrtica estão vinculados as médias mais altas 
dos comportamentos. O desvio padrão se apresenta dentro da normalidade. 

A Tabela 8 mostra a estatística descritiva dos comportamentos resilientes integridade, 
liderança e comunicação. 

 
Tabela 8 - Estatística descritiva dos comportamentos resilientes organizacionais – integração, 
liderança e comunicação 

COMPORTAMENTOS 
RESILIENTES 

ORGANIZACIONAIS 
MÉDIA DESVIO 

PADRÃO ASSIMETRIA CURTOSE ERRO 
PADRÃO 

IN
T

E
- 

G
R

A
Ç

Ã
O

 INT1 4,63 1,15 -0,86 0,18 0,16 
INT2 3,76 1,26 -0,16 -0,87 0,17 
INT3 4,69 1,09 -1,09 0,97 0,15 
INT4 4,51 1,22 -0,47 -0,85 0,17 
INT5 4,35 1,20 -0,51 -0,56 0,17 
INT6 4,67 1,18 -0,61 -0,37 0,16 

LI
D

E
- 

R
A

N
Ç

A
 LID1 3,94 1,52 -0,18 -0,89 0,21 

LID2 4,22 1,24 -0,76 0,36 0,17 
LID3 4,75 1,20 -0,72 -0,31 0,17 
LID4 4,94 1,10 -0,90 -0,11 0,15 
LID5 4,86 1,15 -0,63 -0,73 0,16 

C
O

M
U

N
I-

 
C

A
Ç

Ã
O

 

COM1 4,69 1,09 -1,09 1,75 0,15 
COM2 4,18 1,18 -0,66 0,73 0,16 
COM3 4,47 1,06 -0,54 -0,01 0,15 
COM4 4,80 1,00 -0,96 0,96 0,14 
COM5 4,47 1,17 -0,39 -0,38 0,16 
COM6 4,92 1,20 -1,08 0,29 0,17 

 
Na Tabela 8 as variáveis apresentam assimetria negativa, com números relativamente 

normais em relação às médias obtidas uma curtose com valores de curva platicúrtica com 
pequena variação e com desvio padrão dentro da normalidade. A Tabela 9 apresenta a 
estatística descritiva do desempenho organizacional. 
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Tabela 9 - Estatística descritiva do desempenho organizacional – confiabilidade e inovação 

DESEMPENHO 
ORGANIZACIONAL MÉDIA DESVIO 

PADRÃO ASSIMETRIA CURTOSE ERRO 
PADRÃO 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

CON1 5,14 1,00 -1,66 4,49 0,14 
CON2 5,06 0,93 -1,22 1,76 0,13 
CON3 4,90 1,20 -0,95 0,05 0,17 
CON4 4,49 1,07 -0,80 0,44 0,15 
CON5 4,88 1,18 -0,99 0,24 0,16 
CON6 4,86 1,08 -0,72 -0,30 0,15 
CON7 4,76 1,05 -0,69 -0,24 0,15 
CON8 4,65 0,93 -0,60 0,22 0,13 
CON9 4,47 1,06 -0,75 -0,04 0,15 
CON10 5,10 0,88 -0,75 -0,06 0,12 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

INO1 5,02 1,01 -1,13 0,87 0,14 
INO2 5,08 0,18 -1,83 3,97 0,17 
INO3 4,51 1,16 -0,55 -0,51 0,16 
INO4 4,39 1,11 -0,75 0,05 0,16 
INO5 4,55 1,10 -0,60 -0,09 0,15 
INO6 4,31 1,19 -1,01 0,90 0,17 
INO7 4,76 1,26 -0,85 -0,25 0,18 
INO8 5,02 1,07 -0,96 0,17 0,15 

 
A Tabela 9 mostra que as variáveis das dimensões confiabilidade e inovação 

apresentam assimetria negativa, com números relativamente normais em relação às médias 
obtidas, uma curtose com valores de curva leptocúrtica, vinculados as médias mais altas das 
variáveis e com desvio padrão dentro da normalidade. 

 
3.8.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

A primeira avaliação realizada com os dados foi a avaliação de normalidade. Hair et al. 
(2005) defendem que mesmo que o SPSS não realize a avaliação de normalidade multivariada, 
se todas as variáveis apresentarem normalidade no teste de normalidade univariada, então, 
pequenos desvios da normalidade multivariada, na maioria das vezes, serão inócuos ao 
resultado. Após a avaliação de normalidade foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e 
Shapiro-Wilk, que testam a existência ou não de distribuição normal multivariada dos dados. 
Uma distribuição normal apresenta um p>0,01 para um nível de significância de 1%. Como a 
amostra utilizada conta com 51 respondentes, maior do que 30 utilizou-se o teste de 
kolmogorov ao invés do teste de Shapiro.  

A existência de correlação sugere que exista algum compartilhamento de fatores em 
comum, ente as variáveis. Com uma correlação >0,30 e com a normalidade multivariada 
aplicou-se a Análise Fatorial. A seguir, partiu-se para a determinação dos componentes 
principais e da extração de fatores. O método de extração dos componentes principais foi 
escolhido para eigenvalue com valor superior a 1. A estatística Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) deve 
variar entre 0 e 1. Quanto maior o KMO, maior a correlação entre as variáveis e maior será a 
qualidade da AF. O teste de Bartlett, p<0,05, conduz a rejeição da hipótese da matriz de 
correlação ser a identidade, ou seja, há correlação entre as variáveis. A matriz antimagem 
também corrobora a aplicação da AF. Essa matriz apresenta os valores negativos de 
covariância e de correlação parcial entre as variáveis. Estes valores estimam as correlações 
entre as variáveis que não decorrem dos fatores comuns.  

Na matriz antimagem, os valores da diagonal principal também representam uma 
medida de adequação dos dados à análise fatorial (MSA), para cada uma das variáveis 
analisadas. Valores abaixo de 0,5 indicam que esta variável específica pode não se ajustar à 
estrutura definida pelas outras variáveis e, portanto, poderá ser eliminada eventualmente. 

As comunalidade iniciais, antes da extração, são iguais a 1 e, depois da extração, 
variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais os fatores comuns explicam a alta 
variância da variável. Neste momento são decididas as variáveis que serão extraídas. Na 
matriz de componentes, as cargas que correlacionam as variáveis com os fatores antes da 
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rotação, permitem verificar qual fator melhor explica cada uma das variáveis originais. Após a 
rotação, a matriz de componentes foi analisada para ver se ela se comportava da mesma 
maneira que antes. O comportamento foi igual, ou seja, as variáveis que explicam os fatores 
são realmente as que surgem após a extração dos componentes principais. 

A partir da Tabela 10 serão mostrados os resultados de correlação, o Teste de Bartlett, 
a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) e a variância total explicada, que as variáveis das 
dimensões dos construtos apresentaram. A Tabela 10 mostra a correlação, a comunalidade e a 
carga do fator 1 das variáveis que medem o construto da característica resiliente na dimensão 
de capacidade de conhecimento/aprendizagem. 

 
Tabela 10 - Correlações e cargas das variáveis que medem a característica resiliente 
capacidade de conhecimento/aprendizagem 
CORRELAÇÃO  CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 CAP5 CAP6 

CAP1 1 0,582** 0,659** 0,595** 0,572** 0,446** 
CAP2  1 0,639** 0,426** 0,407** 0,322* 
CAP3   1 0,536** 0,520** 0,485** 
CAP4    1 0,655** 0,642** 
CAP5     1 0,748** 
CAP6      1 

Comunalidade  0,663 0,491 0,652 0,668 0,686 0,597 
Carga Fator 1  0,814 0,700 0,808 0,818 0,828 0,773 

**significância para um nível de 0,01 
*significância para um nível de 0,05 
 

Conforme se percebe, as correlações entre as variáveis apresentam significância, 
comunalidade superior a 0,40 e carga no fator 1acima ou igual a 0,700. A Tabela 11 mostra um 
MSA superior a 0,50 (0,837) e um resultado do teste de esferacidade de Bartlett significativo, 
[X²(15)] = 155,151 e p<0,0001. A Tabela 12 demonstra a variância total explicada da 
característica resiliente da dimensão de capacidade de conhecimento/aprendizagem. 

 
Tabela 11 - Teste de adequação da característica resiliente capacidade de 
conhecimento/aprendizagem 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) 0,837 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 155,151 

GL 15 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 12 demonstra a variância total explicada da característica resiliente da 

dimensão de capacidade de conhecimento/aprendizagem.  
 

Tabela 12 - Variância explicada na AFE para a característica resiliente capacidade de 
conhecimento/aprendizagem 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % 
variânc. 

% cumul. Total % 
variânc. 

% 
cumul. 

1 3,758 62,627 62,62 3,758 62,627 62,627 
2 0,919 15,322 77,94    
3 0,421 7,023 84,97    
4 0,350 5,838 90,81    
5 0,330 5,945 96,30    
6 0,222 3,696 100,0    

 
A Tabela 13 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 das variáveis 

que medem a característica resiliente da dimensão capacidade de adaptação. Percebe-se que 
as correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma comunalidade 
superior a 0,40 e carga no fator 1 acima de 0,600. Com base na regra de retenção de fatores 
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com valores superiores a 1, Foi retirado 1 fator que explica 63% da variância dos dados 
originais. 
Tabela 13 - Correlações e cargas das variáveis que medem a característica resiliente 
capacidade de adaptação 
CORRE 
LAÇÃO 

CAD
1 

CAD
2 

CAD
3 

CAD
4 

CAD
5 

CAD
6 

CAD
7 

CAD
8 

CAD
9 

CAD1
0 

CAD1 1 0,589 0,681 0,649 0,572 0,292 0,471 0,410 0,407 0,450 
CAD2  1 0,362 0,626 0,674 0,230 0,378 0,340 0,400 0,434 
CAD3   1 0,724 0,582 0,408 0,514 0,583 0,412 0,364 
CAD4    1 0,667 0,501 0,596 0,620 0,458 0,574 
CAD5     1 0,370 0,586 0,443 0,438 0,459 
CAD6      1 0,433 0,388 0,469 0,513 
CAD7       1 0,569 0,466 0,545 
CAD8        1 0,662 0,521 
CAD9         1 0,535 
CAD10          1 
Comun
alidade ,566 ,508 ,582 ,760 ,642 ,534 ,544 ,566 ,498 ,477 

Carga 
Fator 1 ,753 ,713 ,763 ,871 ,801 ,731 ,738 ,753 ,706 ,691 

**todas as correlações têm significância para um nível de 0,01 
 

A Tabela 14 mostra um MSA superior a 0,50 (0,856) e um resultado do teste de 
esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(45)] = 291,463 e p<0,0001. A Tabela 15 
demonstra a variância total explicada da característica resiliente da dimensão da capacidade 
de adaptação. 
Tabela 14 - Teste de adequação da característica resiliente capacidade de adaptação 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) 0,856 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 291,463 

GL 45 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 15 demonstra a variância total explicada da característica resiliente da 

dimensão de capacidade de adaptação. O fator 1 extraído, conforme o critério de Kaiser, 
explica 57% da variância. 
Tabela 15 - Variância explicada na AFE para a característica resiliente capacidade de 
adaptação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  
COMPONENTE

S 
AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 

Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 
1 5,678 56,78 56,779 5,678 56,78 56,779 
2 0,984 9,84 66,622    
3 0,794 7,94 74,560    
4 0,603 6,03 80,591    
5 0,529 5,28 85,881    
6 0,447 4,46 90,349    
7 0,328 3,27 93,628    
8 0,292 2,92 96,551    
9 0,207 2,06 98,620    

10 0,138 1,38 100,0    
 
 

As Tabelas 16 e 17 mostra a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 das 
variáveis que medem o comportamento resiliente nas dimensões de agilidade e mudança. As 
correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma comunalidade 
superior a 0,40 e carga no fator 1 acima de 0,600.  
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Tabela 16 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento resiliente 
agilidade 

COR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
A1 1 ,43** ,41** ,50** ,41** ,48** ,41** ,37** 
A2  1 ,73** ,57** ,49** ,65** ,63** ,52** 
A3   1 ,66** ,63** ,67** ,69** ,69** 
A4    1 ,86** ,70** ,77** ,74** 
A5     1 ,74** ,83** ,73** 
A6      1 ,88** ,75** 
A7       1 ,78** 
A8        1 
Co ,718 ,588 ,660 ,763 ,760 ,784 ,836 ,780 
C F ,587 ,762 ,811 ,848 ,832 ,885 ,898 ,837 

**significância para um nível de 0,01 
 
 
Tabela 17 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento resiliente 
mudança 

COR M1 M2 M3 M4 M5 
M1 1 ,75** ,63** ,60** ,59** 
M2  1 ,58** ,57** ,52** 
M3   1 ,72** ,69** 
M4    1 ,75** 
M5     1 
Co ,788 ,782 ,681 ,669 ,664 
C F ,796 ,749 ,822 ,811 ,803 

**significância para um nível de 0,01 
 

A Tabela 18 mostra um MSA superior a 0,50 (0,895) e um resultado do teste de 
esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(78)] = 579,652 e p<0,0001.  
 
Tabela 18 - Teste de adequação do comportamento resiliente agilidade e mudança 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,895 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 579,652 

GL 78 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 19 demonstra a variância total explicada da característica resiliente da 

dimensão da capacidade de adaptação. Com base na regra de retenção de fatores com 
valores superiores a 1, foram retirados 2 fatores que explicam 73% da variância dos dados 
originais 

 
Tabela 19 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente agilidade e mudança 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 8,457 65,05 65,055 8,457 65,05 65,055 
2 1,014 7,80 72,856 1,014 7,80 72,856 
3 0,729 5,60 78,463    
4 0,589 4,53 82,994    
5 0,516 3,97 86,964    
6 0,376 2,89 89,859    
7 0,310 2,38 92,247    
8 0,264 2,03 94,277    
9 0,237 1,81 96,096    

10 0,207 1,59 97,689    



171 
 

11 0,145 1,11 98,807    
12 0,092 0,70 99,511    
13 0,064 0,48 100,0    

 
 

As Tabelas 20 e 21 mostram a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 das 
variáveis que medem o comportamento resiliente nas dimensões de integração, liderança e 
comunicação. As correlações entre as variáveis apresentam significância, assim como uma 
comunalidade superior a 0,40 e carga no fator 1 acima de 0,600.  
 
Tabela 20 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento resiliente 
integração, liderança e comunicação 

CORR INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 LID1 LID2 LID3 
INT1 1 ,46** ,36** ,55** ,60** ,51** ,47** ,49** ,55** 
INT2  1 ,39** ,36** ,33** ,58** ,38** ,44** ,41** 
INT3   1 ,46** ,62** ,54** ,35* ,46** ,46** 
INT4    1 ,73** ,64** ,50** ,49** ,52** 
INT5     1 ,61** ,47** ,39** ,46** 
INT6      1 ,42** ,54** ,49** 
LID1       1 ,68** ,67** 
LID2        1 ,79** 
LID3         1 
LID4          
LID5          

COM1          
COM2          
COM3          
COM4          
COM5          
COM6          
Com ,56 ,57 ,58 ,69 ,81 ,69 ,68 ,75 ,82 
C F 1 ,72 ,57 ,63 ,73 ,68 ,72 ,70 ,80 ,85 

 
 
Tabela 21 - Correlações e cargas das variáveis que medem o comportamento resiliente 
integração, liderança e comunicação (continuação) 

CORR LID4 LID5 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 
INT1 ,64** ,60** ,56** ,55** ,51** ,60** ,56** ,56** 
INT2 ,49** ,47** ,35* ,59** ,36** ,42** ,37* ,35** 
INT3 ,46** ,55** ,49** ,41** ,47** ,49** ,51** ,53** 
INT4 ,63** ,52** ,49** ,57** ,50** ,62** ,54** ,53** 
INT5 ,51** ,50** ,54** ,35* ,40** ,56** ,54** ,45** 
INT6 ,50** ,51** ,46** ,59** ,52** ,53** ,55** ,59** 
LID1 ,69** ,55** ,66** ,57** ,48** ,52** ,42** ,40** 
LID2 ,78** ,61** ,63** ,68** ,61** ,64** ,61** ,56** 
LID3 ,85** ,81** ,69** ,74** ,62** ,72** ,62** ,69** 
LID4 1 ,76** ,70** ,74** ,65** ,73** ,59** ,66** 
LID5  1 ,68** ,71** ,59** ,65** ,65** ,69** 

COM1   1 ,71** ,77** ,66** ,74** ,70** 
COM2    1 ,46** ,72** ,66** ,74** 
COM3     1 ,74** ,82** ,73** 
COM4      1 ,78** ,78** 
COM5       1 ,81** 
COM6        1 
Com ,84 ,70 ,74 ,78 ,81 ,78 ,88 ,82 
C F 1 ,87 ,83 ,83 ,85 ,81 ,85 ,82 ,83 
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A Tabela 22 mostra um MSA superior a 0,50 (0,877) e um resultado do teste de 
esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(136)] = 772,764 e p<0,0001.  
Tabela 22 - Teste de adequação do comportamento resiliente integração, liderança e 
comunicação 

TESTE DE BARTLETT E MEDIDA DE KMO  
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) 0,877 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 772,764 

GL 136 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 23 demonstra a variância total explicada do comportamento resiliente nas 

dimensões de integração, liderança e comunicação. Com base na regra de retenção de fatores 
com valores superiores a 1, foram retirados 3 fatores que explicam 74% da variância dos dados 
originais. 
 
Tabela 23 - Variância explicada na AFE para o comportamento resiliente integração, liderança 
e comunicação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 10,298 60,57 60,578 10,298 60,57 60,578 
2 1,252 7,36 67,943 1,252 7,36 67,943 
3 1,026 6,04 73,980 1,026 6,04 73,980 
4 0,853 5,02 78,996    
5 0,663 0,90 82,894    
6 0,565 3,32 86,219    
7 0,484 2,84 89,064    
8 0,367 2,16 91,224    
9 0,326 1,91 93,139    
10 0,243 1,42 94,569    
11 0,236 1,39 95,959    
12 0,172 1,01 96,969    
13 0,157 0,92 97,893    
14 0,130 0,76 98,658    
15 0,101 0,59 99,253    
16 0,076 0,44 99,702    
17 0,051 0,30 100,0    

 
As Tabelas 24 e 25 mostram a correlação, a comunalidade e a carga do fator 1 das variáveis 
que medem o desempenho organizacional – confiabilidade e inovação. As correlações entre as 
variáveis apresentam significância, assim como uma comunalidade superior a 0,40 e carga no 
fator 1 acima de 0,600.  
 
Tabela 24 - Correlações e cargas das variáveis que medem o desempenho organizacional – 
confiabilidade e inovação 

CORRELAÇÃO  DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 DES6 DES7 DES8 DES9 
DES1 1 0,769 0,631 0,533 0,559 0,611 0,473 0,667 0,678 
DES2  1 0,705 0,600 0,651 0,619 0,576 0,670 0,632 
DES3   1 0,838 0,709 0,660 0,658 0,609 0,570 
DES4    1 0,723 0,748 0,712 0,590 0,467 
DES5     1 0,709 0,669 0,621 0,582 
DES6      1 0,653 0,705 0,570 
DES7       1 0,760 0,559 
DES8        1 0,784 
DES9         1 

Comunalidade  0,593 0,700 0,810 0,820 0,746 0,706 0,673 0,779 0,669 
Carga Fator 1  0,770 0,828 0,786 0,762 0,779 0,812 0,774 0,878 0,800 
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Tabela 25 - Correlações e cargas das variáveis que medem o desempenho organizacional – 
confiabilidade e inovação (continuação) 

CORRELAÇÃO  DES10 DES11 DES12 DES13 DES14 DES15 DES16 DES17 DES18 
DES10 1 0,834 0,781 0,731 0,698 0,551 0,604 0,625 0,649 
DES11  1 0,825 0,768 0,713 0,638 0,527 0,636 0,660 
DES12   1 0,866 0,750 0,637 0,541 0,731 0,721 
DES13    1 0,733 0,538 0,471 0,652 0,598 
DES14     1 0,674 0,605 0,730 0,739 
DES15      1 0,563 0,664 0,655 
DES16       1 0,709 0,724 
DES17        1 0,852 
DES18         1 

Comunalidade  0,757 0,800 0,853 0,709 0,772 0,579 0,564 0,704 0,767 
Carga Fator 1  0,809 0,816 0,864 0,804 0,877 0,729 0,749 0,837 0,875 

 
 

A Tabela 26 mostra um MSA superior a 0,50 (0,902) e um resultado do teste de 
esferacidade de Bartlett bastante significativo, [X²(153)] = 895,124 e p<0,0001 
 
Tabela 26 - Teste de adequação do desempenho organizacional – confiabilidade e inovação 

TESTE DE BARTLETT E M EDIDA DE KMO 
Medida de Adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 0,902 
Teste de esferacidade de Bartlett       Qui quadrado aproximado 895,124 

GL 153 
Sig. 0,000 

 
A Tabela 27 demonstra a variância total explicada do desempenho organizacional – 

confiabilidade e inovação. Com base na regra de retenção de fatores com valores superiores a 
1, foram retirados 2 fatores que explicam 72% da variância dos dados originais 
 
Tabela 27 - Variância explicada na AFE para o desempenho organizacional – confiabilidade e 
inovação 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA  

COMPONENTES AUTO VALORES INICIAIS CARGAS 
Total % variânc. % cumul. Total % variânc. % cumul. 

1 11,799 65,54 65,548 11,799 65,54 65,548 
2 1,203 6,68 72,229 1,203 6,68 72,229 
3 0,907 5,03 77,267    
4 0,646 3,58 80,854    
5 0,551 3,06 83,915    
6 0,457 2,53 86,452    
7 0,429 2,38 88,834    
8 0,349 1,94 90,775    
9 0,320 1,77 92,554    
10 0,265 1,47 94,027    
11 0,236 1,31 95,341    
12 0,209 1,16 96,503    
13 0,171 0,94 97,451    
14 0,133 0,74 98,191    
15 0,119 0,65 98,850    
16 0,090 0,49 99,349    
17 0,077 0,42 99,776    
18 0,040 0,22 100,0    

 
Com os resultados obtidos com a AF exploratória, considera-se encerradas as 

estatísticas que reforçam a escolha das variáveis apresentadas para o modelo de 
monitoramento da relação entre o potencial de resiliência organizacional e do desempenho. A 
partir destas análises, entramos na fase da AF confirmatória. 
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Tabela 1 – Distribuição dos respondentes quanto à função desempenhada na empresa 
FUNÇÃO NA EMPRESA  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – Sócio-proprietário 11 12 12 
2 – Diretor 7 8 20 

3 – Gerente 40 43 63 
4 - Outras 35 37 100 

TOTAL 93 100  
  

Os resultados da Tabela 1 mostram que a maioria dos respondentes ocupa o cargo de 
gerência nas empresas estudadas. Gerentes são tomadores de decisão e, portanto, pessoas 
indicadas a responderem a pesquisa. Na alternativa 4, desta questão, em outras funções 
apareceram coordenadores de engenharia, coordenadores de TI, coordenadores e assistentes 
administrativos, A Tabela 2 traz o percentual de frequência dos respondestes em relação ao 
tempo que desenvolvem suas atividades na empresa. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo de atuação na empresa 

TEMPO NA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – até 5 anos 23 25 25 

2 – de 6 a 10 anos 42 45 70 
3 – acima de 10 anos 28 30 100 

TOTAL 93 100  
 

Conforme a Tabela 2 é possível perceber um percentual de frequência dos 
respondentes, em relação ao tempo que desenvolvem suas atividades na empresa, bastante 
equilibrado, mas com maior tendência há um tempo maior de trabalho desenvolvido na 
empresa, o que representa que estas pessoas já passaram por turbulências e riscos à empresa 
e fizeram parte das soluções encontradas pelas mesmas. A Tabela 3 apresenta o tempo de 
fundação da empresa.  

 
Tabela 3 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo da empresa no mercado 

TEMPO DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – até 5 anos 5 5 5 

2 – de 6 a 10 anos 17 18 23 
3 – acima de 10 anos 71 77 100 

TOTAL 93 100  
 

Na Tabela 3 é possível perceber um grande percentual de frequência do tempo de 
fundação da empresa é bastante alto, o que indica que estas empresas já tiveram que resolver 
problemas gerados pelo ambiente onde estão inseridas e que já possuem características e 
comportamentos próprios da resiliência. A Tabela 4 apresenta uma escala do número de filiais 
que as empresas estudadas possuem. 

 
Tabela 4 – Distribuição do número de filiais das empresas participantes da pesquisa 

NÚMERO DE FILIAIS FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
Não possui filial 28 30 30 

Até 9 filiais 24 26 56 
Até 19 filiais 11 12 68 

Até 100 filiais 11 12 80 
Até 500 14 15 95 

Acima de 500 5 5 100 
TOTAL 93 100  

 
A Tabela 4 demonstra que a grande maioria das empresas estudadas apresenta filial 

(70%) e 30 destas empresas possuem acima de 100 filiais, o que é um percentual bastante 
alto, o que também indica que estas empresas possuem uma maneira singular de resposta aos 
riscos, que permite que elas sobrevivam e se mantenham em expansão no mercado. A Tabela 
5 apresenta a frequência percentual do porte das empresas estudadas. 
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Tabela 5 – Distribuição dos respondentes quanto ao porte da empresa 
PORTE DA EMPRESA FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – Pequena 0 0 0 
2 – Média 0 0 0 

3 – Grande 93 100 100 
TOTAL 93 100  

 
A Tabela 5 demonstra que todas as empresas estudadas apresentam um porte grande, 

com uma rentabilidade bastante alta, superior a R$ 20.000.000,00, o que reforça a 
característica destas indústrias como capazes de superar as adversidades do ambiente. 

 
Em relação ao construto das características resilientes organizacionais, analisou-se 16 

itens, que serão apresentados em dois blocos, oito questões que avaliam a capacidade de 
adaptação (Tabela 6) e de seis questões que avaliam a capacidade de aprendizagem (Tabela 
7).  
 
Tabela 6 – Distribuição dos respondentes quanto ao construto características resilientes quanto 
à dimensão capacidade de adaptação 

CAD1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 5 5 5 
3 – 4 38 41 46 
5 – 6 50 54 100 

TOTAL 93 100  
CAD2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 8 8 
3 – 4 50 54 62 
5 – 6 35 38 100 

TOTAL 93 100  
CAD3 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 36 39 45 
5 – 6 51 55 100 

TOTAL 93 100  
CAD4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 5 6 6 
3 – 4 34 36 42 
5 – 6 54 58 100 

TOTAL 93 100  
CAD5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 11 12 12 
3 – 4 51 55 67 
5 – 6 31 33 100 

TOTAL 93 100  
CAD6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 3 3 3 
3 – 4 40 43 46 
5 – 6 50 54 100 

TOTAL 93 100  
CAD7 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 9 9 
3 – 4 38 41 50 
5 – 6 47 50 100 

TOTAL 93 100  
CAD8 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 8 8 
3 – 4 23 24 32 
5 – 6 63 68 100 

TOTAL 93 100  
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Em relação ao primeiro bloco de questões, o monitoramento dos resultados obtidos e a 
exploração do diferencial competitivo apresentam alta intensidade. As questões apresentam 
alta intensidade e expressam bem as características resiliente destas organizações, 
potencializando seus pontos fortes e utilizando os erros do passado para a solução de 
problemas atuais. No construto das características resilientes, se pressupõe que as empresas 
estudadas vão ao encontro a um comportamento resiliente. 
 
Tabela 7 – Distribuição dos respondentes quanto ao construto características resilientes quanto 
à dimensão capacidade de aprendizagem 

CAP1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 7 7 7 
3 – 4 39 42 49 
5 – 6 47 51 100 

TOTAL 93 100  
CAP2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 39 42 48 
5 – 6 48 52 100 

TOTAL 93 100  
CAP3 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 9 10 10 
3 – 4 54 58 68 
5 – 6 30 32 100 

TOTAL 93 100  
CAP4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 12 13 13 
3 – 4 33 36 49 
5 – 6 48 51 100 

TOTAL 93 100  
CAP5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 9 10 10 
3 – 4 29 31 41 
5 – 6 55 59 100 

TOTAL 100 100  
CAP6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 14 15 15 
3 – 4 40 43 58 
5 – 6 39 42 100 

TOTAL 93 100  
 
Em relação ao segundo bloco, percebe-se que existem resultados que demonstram 

alguma dificuldade de empresas em relação às questões referentes à mudança, às 
vulnerabilidades intangíveis e ao incentivo à participação de todos nas decisões estratégicas. A 
questão que mais chamam a atenção pela sua alta intensidade é a questão relativa ao 
reconhecimento de lideranças por objetivos e metas ou projetos.  

 
Em relação ao construto dos comportamentos resilientes organizacionais, analisou-se 

30 itens, que serão apresentados em dois blocos, doze questões que avaliam a mudança 
(Tabela 8), e dezessete questões que avaliam a integração (Tabela 9). 

 
Tabela 8 – Distribuição dos respondentes quanto ao construto comportamentos resilientes 
quanto à dimensão mudança 

MUD1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 9 10 10 
3 – 4 36 39 49 
5 – 6 48 51 100 

TOTAL 93 100  
MUD2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
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1 – 2 8 8 8 
3 – 4 39 42 50 
5 – 6 46 50 100 

TOTAL 93 100  
MUD43 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 32 34 40 
5 – 6 55 60 100 

TOTAL 93 100  
MUD4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 40 43 49 
5 – 6 47 51 100 

TOTAL 93 100  
MUD5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 9 10 10 
3 – 4 29 31 41 
5 – 6 55 59 100 

TOTAL 93 100  
MUD6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 11 11 
3 – 4 43 46 57 
5 – 6 40 43 100 

TOTAL 93 100  
MUD7 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 11 11 
3 – 4 15 16 27 
5 – 6 68 73 100 

TOTAL 93 100  
MUD8 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 10 10 
3 – 4 29 32 42 
5 – 6 54 58 100 

TOTAL 93 100  
MUD9 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 8 8 
3 – 4 29 31 39 
5 – 6 57 61 100 

TOTAL 93 100  
MUD10 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 11 11 
3 – 4 28 30 41 
5 – 6 45 59 100 

TOTAL 93 100  
MUD11 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 11 12 12 
3 – 4 25 27 39 
5 – 6 57 61 100 

TOTAL 93 100  
MUD12 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 31 34 41 
5 – 6 55 59 100 

TOTAL 93 100  
 

Em relação à esta dimensão, as questões se apresentaram com uma alta efetividade é 
a questão referente ao rápido aproveitamento das oportunidades de mercado, que se destaca 
frente às outras questões. Percebe-se que os itens sobre o desenvolvimento com foco na 
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missão e visão, a capacidade de criar oportunidades de mercado e a busca por uma sintonia 
constante com os ambientes apresentam uma efetividade muito expressiva, o que reafirma o 
comportamento resiliente destas organizações. 
 
Tabela 9 – Distribuição dos respondentes quanto ao construto comportamentos resilientes 
quanto às dimensões integração 

INT1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 10 10 10 
3 – 4 28 30 40 
5 – 6 45 60 100 

TOTAL 93 100  
INT2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 21 23 23 
3 – 4 48 52 75 
5 – 6 24 25 100 

TOTAL 93 100  
INT3 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 10 10 
3 – 4 34 37 47 
5 – 6 49 53 100 

TOTAL 93 100  
INT4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 10 10 10 
3 – 4 34 37 47 
5 – 6 49 53 100 

TOTAL 93 100  
INT5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 13 14 14 
3 – 4 40 43 57 
5 – 6 40 43 100 

TOTAL 93 100  
INT6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 9 10 10 
3 – 4 35 38 48 
5 – 6 49 52 100 

TOTAL 93 100  
INT7 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 20 21 21 
3 – 4 40 44 65 
5 – 6 33 35 100 

TOTAL 93 100  
INT8 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 15 16 16 
3 – 4 34 37 53 
5 – 6 44 47 100 

TOTAL 93 100  
INT9 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 8 8 
3 – 4 32 35 43 
5 – 6 53 57 100 

TOTAL 93 100  
INT10 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 28 30 37 
5 – 6 58 63 100 

TOTAL 93 100  
INT11 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 5 5 5 
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3 – 4 35 38 43 
5 – 6 53 57 100 

TOTAL 93 100  
INT12 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 29 30 37 
5 – 6 57 63 100 

TOTAL 93 100  
INT13 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 8 8 
3 – 4 48 52 60 
5 – 6 37 40 100 

TOTAL 93 100  
INT14 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 40 43 49 
5 – 6 47 51 100 

TOTAL 93 100  
INT15 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 3 3 3 
3 – 4 30 33 36 
5 – 6 60 64 100 

TOTAL 93 100  
INT16 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 42 45 51 
5 – 6 45 49 100 

TOTAL 93 100  
INT17 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 26 28 35 
5 – 6 60 65 100 

TOTAL 93 100  
 

Em relação à dimensão integração se percebe que a questão referente à 
descentralização do controle e o desenvolvimento de programas de liderança ainda 
apresentam sensibilidade por parte das empresas. A questão referente à valorização dos 
talentos e das habilidades individuais apresenta grande efetividade por parte das empresas 
estudadas, o que reforça um comportamento resiliente. As questões relacionadas à 
importância da comunicação como um instrumento de informação e motivação aos 
empregados e à busca por uma organização com uma estrutura simples, de fácil 
relacionamento e com forte unidade de propósito apresentaram, também, uma alta efetividade. 

Em relação ao construto do desempenho organizacional, foram analisados 18 itens, 
que serão apresentados em dois blocos, o primeiro bloco com dez questões que avaliam a 
dimensão confiabilidade (Tabela 10) e o segundo com oito questões que avaliam a dimensão 
de inovação (Tabela 11). 

 
Tabela 10 – Distribuição dos respondentes ao construto desempenho organizacional quanto à 
dimensão confiabilidade 

CON1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 3 3 3 
3 – 4 18 19 22 
5 – 6 72 78 100 

TOTAL 93 100  
CON2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 3 3 3 
3 – 4 19 22 25 
5 – 6 71 75 100 
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TOTAL 93 100  
CON3 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 8 8 
3 – 4 29 31 39 
5 – 6 56 61 100 

TOTAL 93 100  
CON4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 32 35 41 
5 – 6 55 59 100 

TOTAL 93 100  
CON5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 26 28 35 
5 – 6 60 65 100 

TOTAL 93 100  
CON6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 3 3 3 
3 – 4 29 31 34 
5 – 6 61 66 100 

TOTAL 93 100  
CON7 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 4 4 4 
3 – 4 32 35 39 
5 – 6 57 61 100 

TOTAL 93 100  
CON8 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 5 5 5 
3 – 4 31 34 39 
5 – 6 57 61 100 

TOTAL 93 100  
CON9 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 40 43 49 
5 – 6 47 51 100 

TOTAL 93 100  
CON10 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 2 2 2 
3 – 4 25 27 29 
5 – 6 66 71 100 

TOTAL 93 100  
 

Em relação à dimensão confiabilidade se percebe que as questões referentes à 
qualificação dos funcionários às suas funções e o repasse de informações oportunas, 
relevantes e concisas aos funcionários ainda apresenta um nível baixo de efetividade esperado 
em organizações resilientes. A questão referente ao entendimento das necessidades dos 
consumidores apresenta um desempenho bem alto, juntamente com a confiança na qualidade 
dos seus produtos e/ou serviços e a manutenção, constância e consistência dos produtos e/ou 
serviços. 

 
Tabela 11 – Distribuição dos respondentes ao construto desempenho organizacional quanto à 
dimensão inovação 

INO1 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
1 – 2 3 3 3 
3 – 4 22 24 27 
5 – 6 68 73 100 

TOTAL 93 100  
INO2 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  
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1 – 2 6 6 6 
3 – 4 20 21 27 
5 – 6 67 73 100 

TOTAL 93 100  
INO3 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 6 6 6 
3 – 4 34 36 42 
5 – 6 53 58 100 

TOTAL 93 100  
INO4 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 42 45 52 
5 – 6 44 48 100 

TOTAL 93 100  
INO5 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 30 43 50 
5 – 6 46 50 100 

TOTAL 93 100  
INO6 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 8 8 8 
3 – 4 43 47 55 
5 – 6 42 45 100 

TOTAL 93 100  
INO7 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 7 7 7 
3 – 4 32 35 42 
5 – 6 54 58 100 

TOTAL 93 100  
INO8 – Intensidade  FREQUÊNCIA PERCENTUAL % ACUMULADO  

1 – 2 4 4 4 
3 – 4 26 28 32 
5 – 6 63 68 100 

TOTAL 93 100  
 

A questão que trata do projeto de um produto e/ou serviço desde a criação até o 
descarte é a que apresenta menor efetividade. Quanto à dimensão inovação se percebe que as 
questões referentes à busca por novas tecnologias, a preocupação constante com a inovação, 
gerenciamento das mudanças ao longo do tempo e a identificação das oportunidades de 
melhorias apresentam desempenho bastante alto nas organizações. 

De modo geral, as características, os comportamentos e os desempenhos apontados 
na pesquisa estão presentes nas organizações e reforçam a ideia de que estas organizações 
são organizações com potencial de resiliência amplo. 

A partir da Tabela 12, até a Tabela 15, serão apresentados os resultados das análises 
descritivas das características resilientes, dos comportamentos resilientes e do desempenho 
organizacional. A Tabela 12 trata da estatística descritiva das características resilientes 
organizacionais – adaptação. A Tabela 13 trata da estatística descritiva das características 
resilientes organizacionais – aprendizagem. 

 
Tabela 12 – Estatística descritiva das características resilientes organizacionais – adaptação 

ED CAD1 CAD2 CAD3 CAD4 CAD5 CAD6 CAD7 CAD8 
Média 4,387 4,161 4,462 4,602 4,022 4,602 4,409 4,763 

Erro padrão  0,114 0,124 0,129 0,110 0,127 0,112 0,124 0,122 
Mediana  5 4 5 5 4 5 5 5 

Modo  5 4 5 5 4 4 5 5 
Desvio 
padrão 1,104 1,200 1,247 1,065 1,225 1,085 1,200 1,174 

Variância  1,218 1,441 1,556 1,133 1,500 1,177 1,440 1,378 
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Curtose  0,060 0,216 -0,109 1,992 -0,331 -0,568 -0,136 0,183 
Assimetria  -0,624 -0,472 -0,634 -1,074 -0,223 -0,347 -0,570 -0,925 
Intervalo  5 5 5 5 5 4 5 4 
Mínimo  1 1 1 1 1 2 1 2 
Máximo  6 6 6 6 6 6 6 6 
Soma 408 387 415 428 374 428 410 443 

Contagem  93 93 93 93 93 93 93 93 
 
 
Tabela 13 – Estatística descritiva das características resilientes organizacionais – 
aprendizagem 

ED CAP1 CAP2 CAP3 CAP4 CAP5 CAP6 
MD 4,258 4,376 3,968 4,290 4,527 4,151 
EP 0,125 0,110 0,112 0,141 0,141 0,151 

MED 5 5 4 5 5 4 
MOD 5 5 4 5 5 4 
DP 1,206 1,062 1,078 1,356 1,356 1,452 
VA 1,454 1,129 1,162 1,839 1,839 2,108 

CUR 0,173 -0,213 -0,156 -0,375 -0,034 -0,422 
ASS -0,704 -0,530 -0,254 -0,626 -0,820 -0,530 
INT 5 4 5 5 5 5 
MIN 1 2 1 1 1 1 
MAX 6 6 6 6 6 6 
SOM 396 407 369 399 421 386 
CON 93 93 93 93 93 93 

 
A assimetria é o grau de afastamento que uma distribuição apresenta do seu eixo de 

simetria. Este afastamento pode acontecer para o lado esquerdo (assimetria negativa) ou para 
o lado direito da curva (assimetria positiva). Conforme as Tabelas 12 e 13 se percebe que as 
variáveis não possuem uma assimetria muito afastada do eixo simétrico, variando um pouco 
para a esquerda e para a direita, sendo que os maiores números variaram negativamente, mas 
justamente nas variáveis que apresentaram uma média bastante alta. 

A curtose é o grau de achatamento de uma distribuição, em relação à uma distribuição 
normal. Na Tabela 12 percebe-se que a curtose das variáveis CAD3 e CAD5 apresenta uma 
curtose bastante leptocúrtica, ou seja, acima de 0,263, que é o valor da curtose mesocúrtica. 
Em relação ao desvio padrão, não existe maiores variações em relação às médias 
apresentadas. A Tabela 14 mostra a estatística descritiva dos comportamentos resilientes da 
dimensão mudança.  

 
Tabela 14 - Estatística descritiva dos comportamentos resilientes organizacionais – mudança 
 

ED MU1 MU2 MU3 MU4 MU5 MU6 MU7 MU8 MU9 MU10 MU11 MU12 
MD 4,290 4,301 4,677 4,505 4,516 4,140 4,720 4,516 4,667 4,495 4,538 4,602 

EP 0,120 0,133 0,126 0,131 0,138 0,125 0,126 0,141 0,132 0,146 0,151 0,127 

MED 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

MOD 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 

DP 1,157 1,284 1,217 1,265 1,332 1,203 1,219 1,364 1,271 1,404 1,456 1,226 

VA 1,339 1,647 1,482 1,601 1,774 1,448 1,486 1,861 1,616 1,970 2,121 1,503 

CUR 0,407 0,182 0,653 
-

0,575 
0,111 

-
0,202 

0,976 0,293 0,828 
-

0,336 
0,040 

-
0,009 

ASS -
0,850 

-
0,711 

-
0,905 

-
0,440 

-
0,853 

-
0,505 

-
1,246 

-
0,927 

-
1,032 

-
0,748 

-
0,939 

-
0,748 

INT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

MIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MAX 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

SOM 399 400 435 419 420 385 439 420 434 418 422 428 
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CON 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
 

Conforme a Tabela 14 mostra, todas as variáveis apresentam assimetria negativa, com 
números relativamente normais em relação às médias obtidas. A curtose se apresentou 
conforme a Tabela 12, ou seja, os valores de leptocúrtica estão vinculados as médias mais 
altas dos comportamentos e cinco variáveis (MUD1, MUD4, MUD8, MUD 9 e MUD 10)) com 
valores de curtose platicúrtica. O desvio padrão se apresenta dentro da normalidade. A Tabela 
15 mostra a estatística descritiva dos comportamentos resilientes da dimensão integração. 

 
Tabela 15 - Estatística descritiva dos comportamentos resilientes organizacionais – integração 

ED I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 

MD 4,48
4 

3,53
8 

4,33
3 

4,31
2 

4,11
8 

4,47
3 

3,90
3 

4,11
8 

4,52
7 

4,62
4 

4,64
5 

4,58
1 

4,16
1 

4,43
0 

4,74
2 

4,44
1 

4,72
0 

EP 0,13
3 

0,14
4 

0,13
2 

0,14
2 

0,13
6 

0,13
5 

0,15
5 

0,13
9 

0,13
6 

0,14
0 

0,12
7 

0,12
7 

0,13
0 

0,11
5 

0,10
9 

0,12
9 

0,13
1 

ME
D 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

MO
D 5 4 5 5 5 6 4 5 6 6 6 5 4 5 5 4 6 

DP 1,28
2 

1,38
8 

1,27
1 

1,36
7 

1,30
9 

1,29
9 

1,49
7 

1,34
2 

1,31
5 

1,35
1 

1,22
2 

1,22
8 

1,25
4 

1,10
7 

1,05
2 

1,24
6 

1,26
3 

VA 1,64
4 

1,92
5 

1,61
6 

1,86
9 

1,71
4 

1,68
7 

2,24
1 

1,80
1 

1,73
0 

1,82
4 

1,49
2 

1,50
7 

1,57
2 

1,22
6 

1,10
7 

1,55
4 

1,59
5 

CU
R 

0,10
8 

-
0,65

2 

0,15
3 

-
0,25

0 

-
0,39

7 

-
0,50

9 

-
0,94

7 

-
0,33

5 

-
0,59

7 

0,06
4 

-
0,78

1 

1,00
2 

0,42
7 

-
0,34

7 

-
0,07

7 

-
0,13

2 

0,03
3 

AS
S 

-
0,84

9 

-
0,24

2 

-
0,78

5 

-
0,66

4 

-
0,49

1 

-
0,54

8 

-
0,16

9 

-
0,66

2 

-
0,58

7 

-
0,87

7 

-
0,49

2 

-
1,05

5 

-
0,65

0 

-
0,43

3 

-
0,66

4 

-
0,51

6 

-
0,87

6 
INT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

MIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
MA
X 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

SO
M 417 329 403 401 383 416 363 383 421 430 432 426 387 412 441 413 439 

CO
N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

 
Na Tabela 15 as variáveis apresentam assimetria negativa, com números relativamente 

normais em relação às médias obtidas, duas variáveis (INT12 E INT 13) com valores de 
curtose platicúrtica com pequena variação e com desvio padrão dentro da normalidade. As 
Tabelas 16 e 17 apresentam as estatísticas descritivas do desempenho organizacional, quanto 
à confiabilidade e quanto à inovação, respectivamente. 

 
Tabela 16 - Estatística descritiva do desempenho organizacional – confiabilidade 

ED CON1 CON2 CON3 CON4 CON5 CON6 CON7 CON8 CON9 CON10 
MD 5,075 4,925 4,634 4,548 4,656 4,742 4,656 4,591 4,355 4,914 
EP 0,109 0,109 0,140 0,120 0,128 0,120 0,123 0,117 0,111 0,109 

MED 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
MOD 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 
DP 1,055 1,055 1,350 1,156 1,238 1,160 1,184 1,125 1,070 1,049 
VA 1,114 1,114 1,821 1,337 1,532 1,346 1,402 1,266 1,144 1,101 

CUR 3,702 1,735 -
0,194 

0,892 0,613 0,892 0,591 0,442 0,422 1,266 

ASS -
1,627 

-
1,208 

-
0,794 

-
0,939 

-
0,999 

-
0,972 

-
0,864 

-
0,818 

-
0,701 

-1,036 

INT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
MIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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MAX 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
SOM 472 458 431 423 433 441 433 427 405 457 
CON 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

 
Tabela 17 - Estatística descritiva do desempenho organizacional – inovação 

ED INO1 INO2 INO3 INO4 INO5 INO6 INO7 INO8 
MD 4,935 4,968 4,452 4,290 4,376 4,140 4,602 4,871 
EP 0,113 0,132 0,123 0,114 0,125 0,130 0,130 0,125 

MED 5 5 5 4 4 4 5 5 
MOD 5 6 5 5 5 5 6 6 
DP 1,092 1,272 1,184 1,099 1,206 1,256 1,252 1,209 
VA 1,191 1,619 1,403 1,208 1,455 1,578 1,568 1,461 

CUR 1,317 1,762 -0,205 0,157 0,110 -0,049 -0,194 0,269 
ASS -1,151 -1,427 -0,625 -0,603 -0,615 -0,572 -0,695 -0,954 
INT 5 5 5 5 5 5 5 5 
MIN 1 1 1 1 1 1 1 1 
MAX 6 6 6 6 6 6 6 6 
SOM 459 462 414 399 407 385 428 453 
CON 93 93 93 93 93 93 93 93 

 
As Tabelas 16 e 17 mostram que as variáveis das dimensões confiabilidade e inovação 

apresentam assimetria negativa, com números relativamente normais em relação às médias 
obtidas, uma curtose com a maioria das variáveis com valores de curva platicúrtica, vinculados 
as médias mais altas das variáveis e com desvio padrão dentro da normalidade. 
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CORRELAÇÃO E SIGNIFICÂNCIA DOS FATORES DOS CONSTRUTOS 

H0: HÁ NORMALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS 

Ha: NÃO HÁ NORMALIDADE 

RESULTADO: CONFIRMADA H0 (HÁ NORMALIDADE) 
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Histogram: RESCAPCON
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Histogram: RCAPINO
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Histogram: RAGICON
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Histogram: RAGINO
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Histogram: RMUSCON
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Histogram: RMUDINO

K-S d=,06469, p> .20; Lilliefors p> .20
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Histogram: RCOMCON

K-S d=,09640, p> .20; Lilliefors p<,05
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Histogram: ECOMINO

K-S d=,06385, p> .20; Lilliefors p> .20
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Histogram: RLIDCON

K-S d=,07806, p> .20; Lilliefors p<,20
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Histogram: RLIDNO

K-S d=,06987, p> .20; Lilliefors p> .20
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Normal Probability Plot of Residuals
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Normal Probability Plot of Residuals
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Normal Probability Plot of Residuals
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Normal Probability Plot of Residuals
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Normal Probability Plot of Residuals
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H0: OS RESÍDUOS SÃO HOMOCEDÁSTICOS 

Ha: OS RESÍDUOS SÃO HETEROCEDÁSTICOS 

RESULTADO: CONFIRMADA H0 (HÁ HOMOCEDASTICIDADE) 
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Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,297052 -0,152480

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,214082 -0,109164

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,457243 -0,252267

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,288807 -0,214446

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,093710 -0,063376

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 1,894778 0,033852

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 1,897145 0,022804

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,046506 -0,040981

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,272567 -0,207520

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,259178 -0,286567
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Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 2,017646 -0,016964

Durbin-Watson d (DADOS VERDADEIROS 1011)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 1,948511 0,003311  

Scatterplot of RCADCON against HCADCON
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Scatterplot of RCAPCON against HCAPCON
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Scatterplot of RCAPINO against HCAPINO
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Scatterplot of RAGICON against HAGICON
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Scatterplot of RAGINO against HAGINO
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Scatterplot of RMUDCON against HMUDCON
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Scatterplot of RMUDINO against HMUDINO
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Scatterplot of RCOMCON against HCOMCON
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Scatterplot of RCOMINO against HCOMINO
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Scatterplot of RLIACON against HLIDCON
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Scatterplot of RLIDINO against HLIDINO
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REGRESSÃO MULTIPLA ENTRE OS CONSTRUTOS 

 

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,71154
0,50629
0,50087

93,32047
0,00000
0,70649

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,71154386 R²= ,50629466 Adjusted R²= ,50086933
F(1,91)=93,320 p<,00000 Std.Error of estimate: ,70649

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCAD

0,000000 0,073260 0,000000 1,000000
0,711544 0,073657 0,711544 0,073657 9,660252 0,000000
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Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,68590
0,47046
0,46464

80,84677
0,00000
0,73168

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,68589976 R²= ,47045848 Adjusted R²= ,46463935
F(1,91)=80,847 p<,00000 Std.Error of estimate: ,73168

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCAD

0,000000 0,075872 0,000000 1,000000
0,685900 0,076283 0,685900 0,076283 8,991483 0,000000

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7334
0,5378
0,5327

105,8885
0,0000
0,6836

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,73335497 R²= ,53780951 Adjusted R²= ,53273049
F(1,91)=105,89 p<,00000 Std.Error of estimate: ,68357

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCAP

0,000000 0,070883 0,00000 1,000000
0,733355 0,071267 0,733355 0,071267 10,29021 0,000000

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7256
0,5265
0,5213

101,1834
0,0000
0,6919

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,72559906 R²= ,52649400 Adjusted R²= ,52129064
F(1,91)=101,18 p<,00000 Std.Error of estimate: ,69189

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCAP

0,000000 0,071745 0,00000 1,000000
0,725599 0,072134 0,725599 0,072134 10,05900 0,000000

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7717
0,5956
0,5911

134,0116
0,0000
0,6394
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Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,77173594 R²= ,59557636 Adjusted R²= ,59113214
F(1,91)=134,01 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,63943

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91)

Intercept
EFAGI

-0,000000 0,066306 -0,00000
0,771736 0,066665 0,771736 0,066665 11,57634

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7504
0,5631
0,5583

117,3083
0,0000
0,6646

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,75043154 R²= ,56314749 Adjusted R²= ,55834692
F(1,91)=117,31 p<,00000 Std.Error of estimate: ,66457

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91)

Intercept
EFAGI

-0,000000 0,068913 -0,00000
0,750432 0,069286 0,750432 0,069286 10,83090

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,8281
0,6858
0,6824

198,6451
0,0000
0,5636

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,82814395 R²= ,68582241 Adjusted R²= ,68236991
F(1,91)=198,65 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,56359

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFMUD

0,000000 0,058441 0,00000 1,000000
0,828144 0,058758 0,828144 0,058758 14,09415 0,000000

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,8292
0,6876
0,6842

200,2816
0,0000
0,5620

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,82920897 R²= ,68758752 Adjusted R²= ,68415442
F(1,91)=200,28 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,56200

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91)

Intercept
EFMUD

0,000000 0,058277 0,00000
0,829209 0,058593 0,829209 0,058593 14,15209
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Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7929
0,6288
0,6247

154,1262
0,0000
0,6126

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,79294555 R²= ,62876265 Adjusted R²= ,62468312
F(1,91)=154,13 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,61263

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFLID

0,000000 0,063527 0,00000 1,000000
0,792946 0,063871 0,792946 0,063871 12,41476 0,000000

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7613
0,5796
0,5749

125,4372
0,0000
0,6520

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,76128489 R²= ,57955469 Adjusted R²= ,57493441
F(1,91)=125,44 p<,00000 Std.Error of estimate: ,65197

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFLID

0,000000 0,067606 0,00000 1,000000
0,761285 0,067973 0,761285 0,067973 11,19987 0,000000

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7726
0,5969
0,5925

134,7780
0,0000
0,6383

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,77262486 R²= ,59694917 Adjusted R²= ,59252004
F(1,91)=134,78 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,63834

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCOM

0,000000 0,066193 0,00000 1,000000
0,772625 0,066552 0,772625 0,066552 11,60939 0,000000
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Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(1,91)
p
Std.Err. of Estimate

0,7885
0,6218
0,6177

149,6205
0,0000
0,6183

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,78854997 R²= ,62181105 Adjusted R²= ,61765513
F(1,91)=149,62 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,61834

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(91) p-level

Intercept
EFCOM

0,000000 0,064119 0,00000 1,000000
0,788550 0,064466 0,788550 0,064466 12,23194 0,000000 

 

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,89373021 R²= ,79875370 Adjusted R²= ,78471326
F(6,86)=56,890 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,46399

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(86)

Intercept
EFCAD
EFCAP
EFAGI
EFMUD
EFCOM
EFLID

0,000000 0,048114 0,000000
0,167074 0,084909 0,167074 0,084909 1,967683
0,065313 0,096121 0,065313 0,096121 0,679485
0,266671 0,078791 0,266671 0,078791 3,384542
0,358973 0,091848 0,358973 0,091848 3,908326

-0,104363 0,110708 -0,104363 0,110708 -0,942686
0,264240 0,099646 0,264240 0,099646 2,651788

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(6,86)
p
Std.Err. of Estimate

0,87688
0,76892
0,75279

47,69309
0,00000
0,49720

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,87687838 R²= ,76891569 Adjusted R²= ,75279353
F(6,86)=47,693 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,49720

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(86) p-level

Intercept
EFCAD
EFCAP
EFAGI
EFMUD
EFCOM
EFLID

0,000000 0,051557 0,000000 1,000000
0,101024 0,090986 0,101024 0,090986 1,110325 0,269954
0,104722 0,103001 0,104722 0,103001 1,016714 0,312142
0,198825 0,084430 0,198825 0,084430 2,354903 0,020804
0,394341 0,098422 0,394341 0,098422 4,006633 0,000131
0,074520 0,118632 0,074520 0,118632 0,628165 0,531560
0,116486 0,106778 0,116486 0,106778 1,090914 0,278358
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Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(2,90)
p
Std.Err. of Estimate

0,76178
0,58030
0,57098

62,22021
0,00000
0,65500

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,76177622 R²= ,58030301 Adjusted R²= ,57097641
F(2,90)=62,220 p<,00000 Std.Error of estimate: ,65500

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(90) p-level

Intercept
EFCAD
EFCAP

0,000000 0,067920 0,000000 1,000000
0,345550 0,114471 0,345550 0,114471 3,018663 0,003303
0,456026 0,114471 0,456026 0,114471 3,983765 0,000137

Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(2,90)
p
Std.Err. of Estimate

0,74607
0,55663
0,54677

56,49454
0,00000
0,67322

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,74607400 R²= ,55662641 Adjusted R²= ,54677367
F(2,90)=56,495 p<,00000 Std.Error of estimate: ,67322

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(90) p-level

Intercept
EFCAD
EFCAP

0,000000 0,069810 0,000000 1,000000
0,290982 0,117656 0,290982 0,117656 2,473166 0,015270
0,492065 0,117656 0,492065 0,117656 4,182242 0,000067

Summary Statistics; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(4,88)
p
Std.Err. of Estimate

0,88344
0,78047
0,77049

78,21560
0,00000
0,47907

Regression Summary for Dependent Variable: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,88344400 R²= ,78047331 Adjusted R²= ,77049482
F(4,88)=78,216 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,47907

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(88)

Intercept
EFAGI
EFMUD
EFCOM
EFLID

0,000000 0,049677 0,000000
0,258088 0,080905 0,258088 0,080905 3,190018
0,397208 0,093622 0,397208 0,093622 4,242694

-0,030450 0,110100 -0,030450 0,110100 -0,276571
0,347916 0,096584 0,347916 0,096584 3,602229
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Summary Statistics; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
Statistic Value
Multiple R
Multiple R²
Adjusted R²
F(4,88)
p
Std.Err. of Estimate

0,86966
0,75630
0,74523

68,27640
0,00000
0,50475

Regression Summary for Dependent Variable: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES (B2:CP94))
R= ,86965739 R²= ,75630397 Adjusted R²= ,74522688
F(4,88)=68,276 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,50475

N=93
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(88) p-level

Intercept
EFAGI
EFMUD
EFCOM
EFLID

0,000000 0,052340 0,000000 1,000000
0,196176 0,085242 0,196176 0,085242 2,301396 0,023731
0,422267 0,098641 0,422267 0,098641 4,280854 0,000047
0,141725 0,116002 0,141725 0,116002 1,221746 0,225067
0,193334 0,101762 0,193334 0,101762 1,899866 0,060726 

 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA DOS CONSTRUTOS 

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

37,02070 1 37,02070 87,13308 0,000000
38,23879 90 0,42488
75,25949

Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

35,50580 1 35,50580 72,47363 0,000000
44,09220 90 0,48991
79,59799

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

39,51422 1 39,51422 99,48952 0,000000
35,74527 90 0,39717
75,25949

Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

40,17943 1 40,17943 91,73722 0,000000
39,41856 90 0,43798
79,59799

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

43,42728 1 43,42728 122,7831 0,000000
31,83220 90 0,35369
75,25949
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Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

42,58494 1 42,58494 103,5485 0,000000
37,01305 90 0,41126
79,59799

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

50,44448 1 50,44448 182,9540 0,000000
24,81500 90 0,27572
75,25949

Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

52,89381 1 52,89381 178,2658 0,000000
26,70418 90 0,29671
79,59799

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

45,85994 1 45,85994 140,3897 0,000000
29,39955 90 0,32666
75,25949

Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

49,48307 1 49,48307 147,8827 0,000000
30,11492 90 0,33461
79,59799

Analysis of Variance; DV: EFCON (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

47,30708 1 47,30708 152,3173 0,000000
27,95241 90 0,31058
75,25949

Analysis of Variance; DV: EFINO (DADOS COMPLETOS PARA EF R RES 1011 (B2:CO93))

 Effect
Sums of
Squares

df Mean
Squares

F p-level

Regress.
Residual
Total

44,81477 1 44,81477 115,9562 0,000000
34,78322 90 0,38648
79,59799
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