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RESUMO 

 

Dados do SEBRAE (2018, web) mostram que as micro e pequenas empresas geram 
27% do PIB do Brasil. Em 10 anos os valores resultantes dos pequenos negócios 
aumentaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 bilhões. Isso torna as micro e pequenas 
empresas as principais geradoras de riqueza do comércio do Brasil, na indústria de 
transformação representam 22,5% e na prestação de serviços 36,3%. Representam 
ainda 52% dos empregados com carteira assinada e 40% dos salários pagos. Este 
estudo teve como objetivo geral estudar a relação entre as competências 
empreendedoras e a performance das MPMEs. Como objetivos específicos foram 
listados: Identificar o perfil dos gestores da amostra; Identificar as competências 
empreendedoras da amostra; Identificar a percepção de desempenho (performance) 
das empresas da amostra; Apontar relações entre as competências 
empreendedoras e a percepção de desempenho (performance). Para tal, foi 
conduzida uma pesquisa quantitativa e descritiva, operacionalizada por meio de uma 
survey com 47 MPMEs catarinenses. Os resultados mostraram que: (1) os 
respondentes possuem entre 40 e 58 anos (48,9%) e uma boa parte de 27 a 39 
anos (33,3%). Identificou-se também que a maioria deles se encontram no cargo de 
diretor principal da empresa (52,1%), possuem ensino superior (50%) e são homens 
(58,3%); (2) a maioria dos empreendedores respondentes buscam oportunidades, 
correm riscos calculados e exigem qualidade e eficiência com frequência em suas 
atividades realizadas dentro da empresa. Também pode-se observar que os 
mesmos apontaram ser sempre persistentes, comprometidos e buscam informações. 
Ainda demonstraram que com frequência estabelecem metas, planejam e 
monitoram, mantém rede de contatos, são independentes e autoconfiantes; (3) a 
maioria (60,4%) estão em alto crescimento das vendas,14,6% constataram ser muito 
lucrativas e 68,7% tem lucratividade média a alta as demais são de baixa 
lucratividade, 68,8% delas possuem boa parte da fatia de mercado (market share) e 
14,6% dominam a fatia de mercado. Além disso, 41,6% investem altamente em 
marketing. Em relação a distribuição, apenas 12,5% dessas empresas estão bem 
distribuídas, e a maioria delas (52,1%) mostra ter um nível de reputação elevado e 
68,7% delas demonstraram ter acesso ao mercado significativo. É possível afirmar 
que as empresas mostram ter uma percepção de desempenho positiva. Por fim, foi 
possível verificar que há relação entre as competências empreendedoras e a 
performance de MPMEs (grifo nosso).  
 
Palavras-chave: Gestão Estratégica. Empreendedorismo. Competências. MPMEs.  
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ABSTRACT 

 
Data from SEBRAE (2018, web) show that micro and small companies generate 27% 
of Brazil's GDP. In 10 years the values resulting from small businesses increased 
from R $ 144 billion to R $ 599 billion. This makes micro and small companies the 
main generators of trade wealth in Brazil, in the manufacturing industry represent 
22.5% and in the provision of services 36.3%. They also represent 52% of the 
employees with a formal contract and 40% of the salaries paid. This study aimed to 
study the relationship between entrepreneurial skills and the performance of MSMEs. 
As specific objectives were listed: Identify the profile of the sample managers; 
Identify the entrepreneurial skills of the sample; Identify the performance perception 
of the sample companies; To point out relations between the entrepreneurial 
competences and the perception of performance. For this, a quantitative and 
descriptive research was conducted, operationalized through a survey with 47 
MSMEs from Santa Catarina. The results showed that: (1) the respondents had 
between 40 and 58 years (48.9%) and a good part of 27 to 39 years (33.3%). It was 
also identified that most of them are in the position of chief director of the company 
(52.1%), have higher education (50%) and are men (58.3%); (2) most respondent 
entrepreneurs seek opportunities, take calculated risks, and frequently require quality 
and efficiency in their activities within the company. It can also be observed that they 
have always been persistent, committed and seeking information. They have also 
shown that they often set goals, plan and monitor, maintain a network of contacts, 
are independent and self-reliant; (3) the majority (60.4%) are in high sales growth, 
14.6% found to be very profitable and 68.7% have a medium to high profitability, the 
others are of low profitability, 68.8% of them have good part of the market share and 
14.6% dominate the market share. In addition, 41.6% invest heavily in marketing. 
Regarding distribution, only 12.5% of these companies are well distributed, and most 
of them (52.1%) show a high reputation level and 68.7% of them have demonstrated 
access to the significant market. It is possible to affirm that the companies show to 
have a perception of positive performance. Finally, it was possible to verify that 
there is a relation between the entrepreneurial skills and the performance of 
MSMEs (emphasis ours). 
 
 
 
Keywords: Strategic management. Entrepreneurship. Skills. MSMEs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dados do SEBRAE (2018, web) mostram que as micro e pequenas empresas 

geram 27% do PIB do Brasil. Em 10 anos os valores resultantes dos pequenos 

negócios aumentaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 bilhões. Isso torna as micro e 

pequenas empresas as principais geradoras de riqueza do comércio do Brasil, pois 

correspondem a 53,4% do PIB desse setor. Na indústria de transformação 

representam 22,5% e na prestação de serviços 36,3%. Ainda de acordo com o 

SEBRAE (2018), os negócios de pequeno porte têm impactado um bom resultado na 

performance da economia brasileira sendo 27% do PIB do país, 52% dos 

empregados com carteira assinada, 40% dos salários pagos e 8,9 milhões de micro 

e pequenas empresas. Nota-se aí, a necessidade de incentivar e qualificar o 

empreendedorismo de negócios de pequeno porte.   

O estudo da gestão de micro e pequenas empresas, bem como, o 

empreendedorismo, fazem parte dos estudos da Administração Estratégica. A 

estratégia, na concepção de Thompson Jr., Strickland e Gamble (2011), refere-se ao 

plano de ação administrativo para conduzir as operações da empresa. Sua 

elaboração visa o “crescimento da empresa, atrair e satisfazer os clientes, competir 

de modo bem-sucedido, conduzir operações e melhorar o desempenho financeiro e 

de mercado” (p. 33). Assim, a estratégia está intimamente relacionada ao o que os 

gestores pretendem fazer para a empresa crescer.  

Há diversas formas das empresas desenvolverem estratégias que se adapte 

com precisão à situação específica e seja perceptivelmente diferente das estratégias 

dos rivais (THOMPSON Jr.; STRICKLAND; GAMBLE, 2011). Para os autores, uma 

estratégia possui possibilidade de ser bem-sucedida quando fundamentada em 

ações e abordagens empresariais competitivas. Pode estar pautada na (1) atração 

dos compradores, de modo que diferencie a empresa de seus concorrentes e/ou (2) 

na conquista da sua própria posição de mercado. A simples réplica daquilo que as 

empresas bem-sucedidas no setor estão fazendo ou sua imitação em termos de 

posição de mercado raramente dá certo. Assim, torna-se fundamental que haja 

algum elemento distinto da estratégia que atraia os clientes e produza uma 

vantagem competitiva. 

Um negócio focado em estratégia competitiva tem mais probabilidade de 

obter lucros maiores. Mobilizar os recursos da empresa em uma iniciativa de toda a 
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equipe para a boa execução da estratégia escolhida e a realização do desempenho 

almejado permite que a organização opere a plena capacidade, ou seja, “Boa 

Estratégia + Execução da Boa Estratégia = Bom Gerenciamento” (THOMPSON Jr.; 

STRICKLAND; GAMBLE, 2011, p. 45) 

A gestão estratégica e a figura do empreendedor são temas bastante 

discutidos na literatura. O estudo das competências empreendedoras e, de modo 

geral, como este pode refletir na performance de micro pequenas e médias 

empresas (MPMEs) mostra-se uma lacuna de pesquisa, e assim, o objeto de 

investigação proposto.  

 Este trabalho de conclusão de curso encontra-se subdividido em quatro 

capítulos. Este primeiro destina-se a apresentação das motivações da pesquisa, 

tema e problema de pesquisa, e objetivos. Em seguida, é construído o arcabouço 

teórico que embasa a aplicação da pesquisa à campo, sendo seus resultados 

apresentados no mesmo capítulo. No terceiro capítulo são apresentadas as 

considerações finais da pesquisa.  

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

A palavra empreendedorismo é formada por um conjunto de conceitos, como 

inovação, ideias, criatividade, risco, descoberta e crescimento econômico 

(AUDRETSCH; KURATKO; LINK, 2015). O empreendedorismo pode ser visto ainda, 

como o manifesto da capacidade e a vontade dos indivíduos, sendo ela por conta 

própria ou em equipes, dentro e fora das organizações existentes para perceber e 

criar novas oportunidades econômicas (novos produtos, novos métodos de 

produção, novas estruturas organizacionais e combinações de novos produtos para 

o mercado), e para introduzir as suas ideias no mercado, em face da incerteza e 

outros obstáculos, tomando decisões sobre localização, forma e a utilização de 

recursos e instituições (WENNEKERS; THURIK, 1999).  

O comportamento empreendedor é livre de contexto, na medida em que pode 

ocorrer em diferentes tipos de organizações, que vão desde pequenas empresas a 

grandes corporações, e até mesmo em organizações públicas (AUDRETSCH; 

KURATKO; LINK, 2015), e a essência do empreendedor é a disposição em buscar 

oportunidades, independente dos recursos disponíveis (STEVENSON; JARILLO, 

1990).  
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O interesse de estudar o empreendedorismo, refere-se a toda uma geração 

de jovens empreendendo nos mais diversos setores de atuação (BULGACOV et al., 

2011), e pouca atenção é conferida ao impacto desses na performance das 

empresas.  

A performance, por sua vez, é considerada uma importante ferramenta de 

controle para as empresas (SIMONS, 2000) e verifica se todas as atividades estão 

ocorrendo de forma correta dentro das organizações (ROCHA 2002). É fundamental 

para sucesso de uma empresa, por isso, é alvo do estudo proposto. 

Optou-se por estudar as pequenas e médias empresas, pois, no Brasil a 

maioria das empresas é deste porte, e têm um papel fundamental na condução do 

crescimento econômico, criação de emprego e redução da pobreza. Além de 

estimular os indivíduos a terem seu próprio negócio e por ter as habilidades 

empresariais necessárias elásticas, se adaptam rapidamente as mudanças do 

mercado (DURST, EDVARDSSON, 2012; LIN, 2014).  

Posto isso, esta pesquisa destina-se a responder a seguinte questão: Qual é 
a relação das competências empreendedoras dos gestores e a performance de 
micro pequenas e médias empresas (MPMEs) Catarinenses? 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O empreendedorismo no Brasil está crescendo, é o que mostra a pesquisa 

anual (2014) realizada pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor). O índice TTE 

(taxa total de empreendedores) teve uma queda no ano de 2011 (26,9%) com 

relação a 2010 (32,3%), porém, em 2012 chegou a 30,2% e continuou crescendo, 

sendo que em 2014 alcançou seu maior índice (34,5%). A pesquisa ainda traz dados 

interessantes sobre os empreendedores iniciais (empreendedores iniciais podem ser 

considerados 1) empreendedores nascentes e 2) empreendedores novos. Estes 

empreendedores possuem, em sua maioria (22,2%) de 25 a 34 anos e são 

considerados mais ativos, seguido por 18,2% de 35 a 44 anos e 16,2% entre 18 e 24 

anos. Esses dados evidenciam que a maioria dos empreendedores iniciais no Brasil 

são jovens. 

Além disso, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Jovens 

Empresários (CONAJE), em parceria com a Revista Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios mostra que 73% dos jovens empreendedores possuem pequena ou média 
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empresa. Santa Catarina, foco do estudo, é o maior movimento jovem 

empreendedor do Brasil, organizado por meio do Conselho Estadual do Jovem 

Empreendedor de Santa Catarina (CEJESC, 2016).  

De modo geral, este estudo avança no campo teórico e prático em ao menos 

três formas. Primeiramente, por verificar o fenômeno do empreendedorismo em 

MPMEs. Em segundo lugar, estuda um grupo específico de empreendedores, que 

representam o corpo empreendedor das próximas décadas: os jovens. Em terceiro 

lugar, o estudo contribui ainda para um grande corpo de pesquisa que busca 

compreender melhor o empreendedorismo em economias em desenvolvimento 

(BABBITT; BROWN; MAZAHERI, 2015; POGGESI; MARI; DE VITA, 2015). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Neste subcapítulo serão apresentados o objetivo geral e os objetivos 

específicos deste projeto de pesquisa. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a relação entre as competências empreendedoras dos gestores e a 

performance de MPMEs Catarinenses. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

  

Os objetivos específicos do estudo são:  

 Identificar o perfil dos gestores da amostra 

 Identificar as competências empreendedoras da amostra 

 Identificar a percepção de desempenho (performance) das empresas da 

amostra 

 Apontar relações entre as competências empreendedoras e a percepção de 

desempenho (performance) 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Esta seção destina-se a apresentar o embasamento teórico do estudo, bem 

como, a metodologia de pesquisa, os resultados do estudo, e suas implicações 

teóricas e práticas. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O desenvolvimento do projeto de pesquisa deve ser pautado no 

conhecimento técnico e científico construído por meio da pesquisa científica. Por 

este motivo, na busca de embasar as ações que serão realizadas, foi necessário 

construir a teoria de base para o desenvolvimento da metodologia que será usada 

para compreender o que já foi construído empiricamente sobre a gestão de MPMEs 

brasileiras e sobre a atuação de empreendedores jovens neste contexto. Para tal, 

este capítulo destina-se a apresentar as bases conceituais da gestão estratégica e 

do empreendedorismo, bem como, as principais características empreendedoras. 

Por fim, apresenta um panorama das pesquisas brasileiras sobre o 

empreendedorismo. 

 
2.1.1 Gestão Estratégica  
 

 Para uma empresa ter um bom desempenho no mercado em relação a seus 

concorrentes, é crucial que ela adote uma boa estratégia para atingir tudo que ela 

visa para seu futuro, seja ele curto, médio ou longo prazo. A estratégia deve ser 

implantada em todos os setores para que em conjunto a empresa alcance seus 

objetivos (FERNANDES, 2012). Os mesmos autores (p.4) complementam que a 

“estratégia empresarial é o conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, das 

metas, das políticas e dos planos para concretizar uma situação futura desejada, 

considerando as oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da 

organização”. 

 Por meio de um planejamento estratégico, a empresa sabe o que deve fazer 

para atingir sua meta, com ele, a empresa organiza todos os seus recursos e coloca 

todos os setores em sinergia para alcançar seus objetivos. O planejamento 
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estratégico busca sistematizar o pensamento estratégico, estabelecendo processos 

e procedimentos para a empresa seguir (FERNANDES, 2012).  

 Assim, a estratégia é o caminho que a empresa deve seguir para chegar ao 

seu objetivo, onde por meio de decisões tomadas pelo nível estratégico são 

definidos os procedimentos a serem realizados na empresa para atingir seus 

objetivos. No entanto, a estratégia pode ser entendida como um meio para chegar a 

um fim, utilizando-se dos métodos e recursos disponíveis para a empresa alcançar 

seus resultados (FERNANDES, 2012). 

 Oliveira (2013, p. 4-5) traz definições de administração e de estratégia 

separadas. Administração o autor define como “um sistema estruturado e intuitivo 

que consolida um conjunto de princípios, normas e funções para alavancar, 

harmoniosamente, o processo de planejamento de situações futuras desejadas e 

seu posterior controle de eficiência e produtividade, bem como a organização e a 

direção dos recursos empresariais para os resultados esperados, como a 

minimização de conflitos interpessoais. A estratégia, por sua vez, é “um caminho, ou 

maneira, ou ação estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, 

representados por seus objetivos, desafios e metas”. 

 A empresa, para ser competitiva deve estar em constante inovação, buscando 

sempre satisfazer as necessidades dos clientes para nunca ficar atrás da 

concorrência, deve estar adequando suas estratégias na medida que for necessário, 

otimizando a estratégia já adotada pela empresa ou formulando uma nova. Oliveira 

(2013, p. 7) explica que a “administração estratégica é uma administração evolutiva, 

moderna, sistêmica, interagente, que otimiza, de maneira efetiva, os resultados das 

empresas”. 

 Infere-se que, reconhecendo que o mercado está em constante mudança, 

usar sempre a mesma estratégia torna a empresa obsoleta. A estratégia deve estar 

sempre adequada a situação da empresa, visando caminhar com o objetivo de 

atingir os resultados esperados, é por meio da estratégia que a empresa tem traçado 

o caminho que deve seguir para atingir sua visão. Glamble (2013, p. 2) reflete sobre 

a essência da Administração Estratégica: 

 
Elaborar respostas claras a pergunta de como vamos “chegar la” é a 
essência da administração estratégica. Em vez de manter a mesma 
orientação e lidar com novas oportunidades ou ameaças à medida 
que aparecem, a administração estratégica implica o 
desenvolvimento de um plano de ação empresarial. A abordagem de 
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jogo da administração apresenta a metodologia empresarial e as 
mudanças que os administradores estão empregando para: fazer o 
negócio crescer, atrair os clientes e agradá-los; competir com 
sucesso; conduzir operações e alcançar níveis de desempenho 
almejados. Dessa forma, tudo na estratégia de uma empresa se 
refere a como alcançar uma meta – como eliminar a concorrência; 
como reagir as mudanças; como administrar cada área funcional do 
negócio, como desenvolver recursos e competências importantes, 
como tirar vantagem das oportunidades, de crescimento e como 
atingir os objetivos estratégicos e financeiros.  

 

 Os gestores de empresas devem estar a todo momento acompanhando o 

desempenho de sua empresa, pois, quando uma estratégia adotada pela empresa 

estiver falhando ela deve rapidamente ser reformulada, em alguns setores da 

empresa as mudanças podem ser muito lentas podendo a estratégia adotada levar 

anos para passar por alguma manutenção, porém, em outros setores que as 

mudanças são rápidas e de formas radicais, o ciclo de vida de uma estratégia é 

muito curto, sendo necessário assim a estratégia passar por mudanças e 

adequações (GAMBLE, 2013). 

 Como citado anteriormente, para uma empresa alcançar seus objetivos ela 

traça metas e um caminho a seguir, esse caminho traçado é a estratégia adotada 

pela empresa, onde é baseada em estudos, cálculos, recursos disponíveis, fatores 

internos e externos, entre muitos outros fatores que são alinhados de forma que a 

empresa trilhe um caminho para o sucesso. Contudo, nem todas as estratégias 

traçadas funcionam como esperado, a empresa deve estar atenta aos impactos 

causados por ela para a qualquer momento abandonar ou reformular sua estratégia. 

Glamble (2013, p. 2) explica que: 

 
Embora a estratégia flua de uma análise do setor e da competência 
interna da empresa, as estratégias planejadas nem sempre 
funcionam como esperado. Nesses casos, faz muito mais sentido 
abandonar um plano malsucedido do que aderir cegamente a 
elementos estratégicos fadados ao fracasso.  

 

 Toda a empresa sofre interferência dos fatores externos os quais ela não 

pode controlar, e dos fatores internos que são controláveis, por isso, no momento de 

traçar uma estratégia esses fatores precisam ser mensurados, a administração 

estratégica tem como papel fundamental ajustar as duas extremidades -ambiente 

externo e interno- para alcançar os objetivos da empresa, atingir a satisfação dos 

clientes e realização profissional de seus colaboradores. “A administração 
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estratégica envolve um ajustamento interativo entre as mudanças dos fatores 

ambientais – externos e não controláveis – e nos fatores internos – controláveis -da 

empresa. Esse processo deve procurar a otimização dos resultados da empresa, 

principalmente os de médio e longo prazos, a satisfação crescente de seus clientes, 

bem como a acumulação gradativa do lucro qualitativo, ou seja, a realização pessoal 

e profissional de seus funcionários e colaboradores” (OLIVEIRA, 2013, p. 7). 

 Não obstante, a administração estratégica é evolutiva, moderna, sistêmica, 

interagente, que busca otimizar os resultados da empresa. Evolutiva pois está em 

constante mudanças, moderna pois considera os atuais conceitos da Teoria Geral 

da Administração, sistêmica pois ela tem uma divisão estruturada e todas as suas 

partes são integradas, por fim interagente pois tem ligação com as partes internas e 

externas da empresa (OLIVEIRA, 2013). 

 Como já citado anteriormente, para uma empresa sobreviver e ser competitiva 

é fundamental que ela siga uma boa estratégia traçada, isso faz com que ela tenha 

segurança em tomar decisões e definir todos os processos dentro da empresa, 

porém, ela é bem mais utilizada quando a competitividade está em um nível elevado, 

como consequência disso os gestores precisam ser muito mais criativos e 

competitivos em criar uma estratégia (OLIVEIRA, 2013).  

   Dessa forma, um dos principais objetivos da administração estratégica é uma 

constante melhoria da qualidade em todos os processos da empresa, seja em 

produtos ou serviços, como também no desempenho de todos os seus 

colaboradores, principalmente os que são envolvidos nas questões estratégicas da 

empresa, visto que, são os principais responsáveis pelos resultados da mesma 

(OLIVEIRA, 2013). 

 Oliveira (2013) infere que as questões estratégicas da empresa estarão cada 

vez mais interligadas com seus demais instrumentos administrativos (o 

desenvolvimento dos processos administrativos da empresa estruturados pela 

Teoria Geral da Administração), isso acontecerá com empresas que buscam por 

modelos de gestão mais otimizados. O mesmo autor ainda explica que a 

sustentação da administração estratégica é o desenvolvimento estratégico, pois é 

irrelevante para a empresa ter estratégicos modelos de gestão se não estiver 

interagindo com a cultura da empresa, com as mudanças desejadas e com as 

relações interpessoais, na figura a seguir ele mostra essa situação. 
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Figura 1  - Modelo de Gestão Estratégica 

 
Fonte: Oliveira, (2013). 

  

O planejamento estratégico, por sua vez, é uma mudança planejada 

adequada a cultura organizacional. “O desenvolvimento estratégico é, portanto, um 

processo de mudanças planejado e contínuo nas empresas. O executivo inteligente 

trata esse processo de mudança como uma oportunidade para a empresa, bem 

como considera que o mesmo pode e deve ser administrado, visando maximizar os 

resultados empresariais e as relações interpessoais” (OLIVEIRA, 2013, p. 220). O 

planejamento estratégico busca sistematizar o pensamento estratégico 

estabelecendo procedimentos que a empresa deve seguir (FERNANDES, 2012). 

 Cabe ressaltar que a administração estratégica envolve todas as áreas da 

administração, desde a criação do produto ou serviço até a entrega ao cliente. “A 

administração estratégica é o processo de planejar, executar e controlar, conduzindo 

a organização por meio de uma estratégia ampla, abrangendo as áreas de 

marketing, de operações, de pessoal e de finanças” (FERNANDES, 2012, p. 8). 

 A administração estratégica é de grande importância para uma empresa, a 

seguir alguns dos seus pontos mais fundamentais e benéficos para a organização. 

Assumir o controle sobre o destino “a administração estratégica estabelece 

objetivos, meios e instrumentos de controle para encaminhar à organização a sua 

meta” (FERNANDES, 2012, p. 15).  
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Quando se foca apenas nas atividades operacionais do dia a dia, a tendência 

é continuarmos a fazer as coisas que sempre foram feitas, talvez com pequenas 

mudanças incrementais. “O pensamento estratégico sinaliza as oportunidades de 

negócio quando nos convida a olhar além: o que acontece no mundo, na sociedade 

e na nossa cidade” (FERNANDES, 2012, p. 15).  

Assim, transformar ameaças em oportunidades “na maior parte dos setores, 

as novidades tecnológicas surgem a cada momento. Sem dúvida, uma delas vai 

substituir ou, pelo menos, aperfeiçoar os produtos ou serviços que nossas empresas 

oferecem hoje. Se as organizações assistirem passivamente a esse movimento, 

possivelmente o resultado seja a ruína (FERNANDES, 2012, p. 15).  

Definir novos rumos para a organização “esse motivo destaca a importância 

de um esforço ativo para romper a inércia de repetir e repetir-se no modo de fazer 

negócios. Sem uma estratégia, mesmo que implícita, talvez o Grupo Pão de Açúcar 

ainda fosse uma confeitaria em uma movimentada rua de São Paulo, ou O Boticário, 

uma farmácia de manipulação no centro de Curitiba” (FERNANDES, 2012, p. 15). 

Introduzir a disciplina de pensar no longo prazo “talvez um dos grandes méritos da 

administração e, particularmente, do planejamento estratégico, é que, quando 

sistematizado, incute na organização o hábito de pensar a organização no longo 

prazo” (FERNANDES, 2012, p. 16). 

Além disso, é necessário desenvolver um processo educacional e incentivar a 

interação e a negociação, sobre isso Fernandes (2012, p.16) explica: 

 
Quem sabe um dos maiores benefícios em pensar e envolver vários 
níveis da organização na concepção de uma estratégia esteja em 
desenvolver competências nas pessoas, enriquecendo seu 
entendimento, compartilhando os objetivos organizacionais e 
incentivando o pensamento alternativo em sintonia com os propósitos 
gerais. 
 

Mobilizar recursos para o objetivo comum “a estratégia ajuda a unificar os 

esforços da organização. Sem uma estratégia comum, entendida e compartilhada, 

cada área enfatizará seu interesse particular e parcial” (FERNANDES, 2012, p. 16). 

Infere-se ainda, a necessidade promover a mudança “para envolver todos em uma 

mudança, é importante propor o plano de ação e sensibilizar cada componente da 

importância da estratégia. Sem uma proposta concreta, é pouco provável que a 

empresa consiga o engajamento das pessoas. Uma proposta clara para desenvolver 
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a organização, com metas, ações, responsabilidades e recompensas definidas 

possui maior chance de ser implantada” (FERNANDES, 2012, p. 16). 

Vender ideias “a apresentação de uma reflexão estruturada, baseada em 

análise cuidadosa do mercado e da organização, tem maior poder de persuasão do 

que a simpatia ou insistência. Vender ideias é de especial interesse aos líderes 

interessados em alcançar a adesão de grupos importantes para a implantação da 

estratégia” (FERNANDES, 2012, p. 16). 

Não obstante, Aaker (2012) infere as quatro dimensões que definem uma 

estratégia empresarial, são elas: a estratégia de investimento no produto-mercado, a 

proposição de valor ao cliente, os ativos e competências e as estratégias e 

programas funcionais, a seguir a ideia de cada uma das dimensões. 

 A estratégia de investimento no produto-mercado refere-se a dimensão que 

traz olhares para como por exemplo, quais os setores que deveriam receber 

recursos e atenção de gestão, e quais os setores que deveriam retirar recursos ou 

então apenas manter? Definir quais produtos oferecer, e quais a empresa vai optar 

por não oferecer, em quais mercados pretende atuar ou não. Essas decisões 

quando seguidas rigorosamente permitem a empresa de ter recursos necessários 

para ser competitiva no mercado (AAKER, 2012). 

 A proposição de valor ao cliente: para oferecer um produto ou serviço, a 

empresa necessita de atrair clientes novos ou já existentes, para isso o seu produto 

ou serviço necessita de agregar valor para o cliente, para estabelecer uma 

estratégia de proposição de valor ela deve ser sustentável e diferente daquilo que a 

concorrência já oferece, alguns pontos que podem agregar valor ao cliente são: um 

bom valor, boa qualidade, linha diversificada de produtos, inovação, entre muitos 

outros (AAKER, 2012). 

 Ativos e competências: os ativos e competências são muito amplos em cada 

empresa, eles podem envolver desde os sites, a experiência da empresa no ramo, a 

qualidade dos seus produtos ou serviços percebidos pelos clientes, e o impacto que 

podem causar na empresa vai depender do poder que ela tem em relação aos 

concorrentes, se esses ativos e competências são realmente fortes, se estão 

alocados no lugar certo por isso tem um impacto crucial no resultado da estratégia 

(AAKER, 2012). 

 Estratégias e programas funcionais: as estratégias e programas funcionais 
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tem objetivo de orientar na estratégia adotada pela empresa implementando um 

conjunto de táticas de curto prazo, com o objetivo da proposição de valor e também 

de ativos e competências, a seguir alguns programas e estratégias que a empresa 

pode estar adotando: programa de relacionamento com o cliente, construção da 

marca, comunicação, estratégia de distribuição, programa de qualidade, estratégia 

logística, estratégia de manufatura, etc. (AAKER, 2012). 

Desenvolver uma estratégia de negócios não é a única função, após seu 

planejamento inicia a sua execução e a partir desse momento a tarefa é certificar se 

ela ainda está sendo relevante para o mercado que está em constante mudanças, 

garantir que a empresa retenha habilidades e competências necessárias para sua 

execução (AAKER, 2012). 

 

2.1.2 O Empreendedorismo  
 

O termo empreendedorismo (entrepreneur) teve sua origem na França e 

refere-se àquele que assume riscos e começa algo novo. No início do século XVI foi 

utilizado para designar homens envolvidos na coordenação de operações militares. 

Por volta de 1700, a palavra começou a ser utilizado naquele país para as pessoas 

que se associavam a proprietários de terras e trabalhadores assalariados (HISRICH; 

PETERS, 2014). 

Seu nascimento como disciplina é atribuída ao americano Myles Mace, que 

em 1947 ofereceu o primeiro curso de empreendedorismo na Harvard University. 

Contudo, pode-se encontrar as bases para a criação da teoria do 

empreendedorismo e de seu conceito à diferentes momentos históricos, conforme 

exposto no quadro 1. 
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Quadro 1 - Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do conceito  

Anos Conceito de empreendedorismo 

Idade Média Participante e pessoas encarregadas de projetos de produção em grande escala. 

 
 
Século XVIII 

Pessoas que assumiam riscos de lucro (ou prejuízo), em um contrato de valor fixo 
com o governo. 

 Richard Cantillon – pessoa que assume riscos é diferente do que fornece capital. 

1803 Jean Baptiste Say – lucros do empreendedor separados dos lucros do capital. 

 
1876 

Francis Walker – distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros e 
aqueles que obtenham lucro com habilidades administrativas. 

1934 Joseph Schumpeter – o empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia que 
ainda não foi testada. 

1961 David McClelland – o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos 
moderados. 

1964 Peter Drucker – o empreendedor maximiza oportunidades. 
 
1975 

Albert Shapero – o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos 
sociais e econômicos, e aceita riscos de fracasso. 

1980 Karl Vésper – o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, 
psicólogos, negociantes e políticos. 

1983 GiffordPinchot – o intraempreendedor é um empreendedor que atua dentro de uma 
organização já estabelecida. 

1986 

Robert Hisrich – o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com 
valor, dedicando tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, 
psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas 
da satisfação econômica e pessoal.  

Fonte: adaptado de Hisrich e Peters (2002).  

 

“O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou dinamiza um negócio para 

realizar uma idéia (sic.) ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e 

inovando continuamente” (CHIAVENATO; 2012). Atualmente, a essência do 

empreendedorismo o está na percepção e no aproveitamento das novas 

oportunidades no âmbito dos negócios tradicionais, constantemente criando 

produtos, métodos de produção ou novos mercados, sobrepondo aos antigos 

métodos menos eficientes e mais caros (DORNELAS, 2008).  

Destarte, o empreendedorismo envolve três dimensões do processo 

empreendedor: o risco, a inovação e a pró-atividade no desenvolvimento de uma 

nova e independente unidade de negócio, que pode ser associado, ao processo 

corporativo (LUMPKIN; DESS, 1996). 
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A motivação para o empreendedorismo, mais especificamente uma nova 

unidade de negócio pode ser diferente para cada pessoa, sendo as principais 

relacionadas a identificação de uma oportunidade de negócios; a experiência 

anterior; estar desempregado; dispor de capital; insatisfação no emprego; ter sido 

demitido e recebido indenização (TACHIZAWA, 2007). A literatura levanta ainda 

que, existe o empreendedor nato, ou seja, aquele que já nasce com as 

características necessárias para ser um empreendedor de sucesso – mas também, 

que indivíduos são empreendedores frutos do meio em que vivem, moldados a todo 

o momento pela sociedade (DORNELAS, 2008). Sobre a decisão de tornar-se um 

empreendedor Dornelas (2008, p. 24) relata que: 

 
A decisão de tornar-se empreendedor pode ocorrer aparentemente 
por acaso. Isso pode ser testado fazendo-se uma pergunta básica a 
qualquer empreendedor que você conhece: o que levou a criar sua 
empresa? Não se surpreenda se a maioria das respostas for: não sei, 
foi por acaso...Na verdade, essa decisão ocorre devido a fatores 
externos, ambientais e sociais, a aptidões pessoais ou a um 
somatório de todos esses fatores, que são críticos para o surgimento 
e o crescimento de uma nova empresa. 

 

 De modo comum, os empreendedores possuem características como: 

“coragem, inovação, espirito aventureiro e audácia. Os traços psicológicos que eles 

têm em comum são trabalhar duro, ter autoconfiança, otimismo, determinação e um 

alto nível de energia” (MENEGUIN, 2006, p. 9). Dornelas (2008, p. 32-33), por sua 

vez, explica que o 

 
Empreendedor de sucesso possui características extras, além dos 
atributos do gestor, e alguns atributos pessoais que, somados a 
características sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de 
uma nova empresa. Como características dos empreendedores de 
sucesso: são visionários; sabem tomar decisões; são indivíduos que 
fazem a diferença; sabem explorar ao máximo as oportunidades; são 
determinados e dinâmicos; são dedicados; são otimistas e 
apaixonados pelo que fazem; são independentes e constroem o 
próprio destino; ficam ricos; são líderes e formadores de equipes; são 
bem relacionados; planejam; possuem conhecimento; assumem 
riscos calculados; e criam valor para a sociedade.  

 

 Outros fatores que também determinam a personalidade empreendedora são: 

“necessidade de realização, a crença da capacidade de controlar seu próprio destino 

e o desejo de correr riscos moderados” (MENEGUIN, 2006, p. 10). Robbins (2000, p. 

9) infere que os empreendedores tendem a serem independentes, ou seja, 
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“preferem ser pessoalmente responsáveis por resolver problemas, definir metas e 

alcança-las por seus próprios esforços. Valorizam a autonomia e particularmente 

não gostam de ser controlados”. 

Assim, a satisfação pessoal se torna um troféu para os empreendedores, pois 

podem ver o sucesso depois de muita dedicação na abertura e desenvolvimento do 

seu negócio. As longas horas dedicadas e muita energia emocional trazem o melhor 

resultado de todos e principalmente a realização pessoal e profissional do 

empreendedor (MENEGUIN, 2006). 

 Os empreendedores estão, aos poucos, eliminando barreiras comerciais e 

culturais de modo a encurtar as distâncias, globalizando e renovando os conceitos 

econômicos. Como consequência criam relações de trabalho e empregos, 

quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade (DORNELAS, 2008). 

 Para Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 6) o empreendedorismo possui 

uma função importante “na criação e no crescimento dos negócios, assim como no 

crescimento e na prosperidade de nações e regiões”. Para os autores, esses 

resultados em larga escala podem ter princípios um tanto modestos, isso porque, as 

ações empreendedoras começam no ponto em que uma oportunidade lucrativa 

encontra um indivíduo empreendedor.  

 Nesta perspectiva, as oportunidades empreendedoras referem-se as 

“situações nas quais novos bens, serviços, matérias-primas, e métodos 

organizacionais podem ser introduzidos e vendidos por um valor maior do que seu 

custo de produção” (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014, p. 6). Assim, as 

possibilidades exigem que um “indivíduo empreendedor reconheça, avalie essas 

situações enquanto oportunidades possíveis” (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2014, p. 6). 

O espírito empreendedor é um fator que influencia grandemente no sucesso 

do empreendedorismo “o que pode tornar você bem-sucedido em um negócio é a 

conjunção de dois fatores: o negócio oportuno e apropriado e o espírito 

empreendedor bem-dotado que o leva adiante” (CHIAVENATO, 2012). 

 Assim, o empreendedorismo exige ação, e o segredo para atendê-la é ter a 

capacidade de avaliar o nível de incerteza percebido em torno de uma oportunidade 

e a sua disposição e motivação em enfrentar essa incerteza (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2014). Isso é conhecido como modelo de McMullen-Shepherd, 

conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de McMullen-Shepherd 

 
Fonte: adaptado de Hisrich,Peters e Shepherd (2014). 

 

Deste modo, “o talento empreendedor resulta da percepção, direção, 

\dedicação e muito trabalho dessas pessoas especiais que fazem acontecer. Onde 

existe este talento, há a oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos 

negócios” (DORNELAS, 2008, p. 25). 

 Assim “ser um empreendedor significa agir diante de uma oportunidade que 

vale a pena ser trabalhada. Isso envolve o pensamento empreendedor, ou seja, os 

processos mentais com que o indivíduo supera a ignorância para decidir se um sinal 

representa uma oportunidade ou se reduz dúvidas quanto a essa oportunidade” 

(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014, p. 7). 

  
2.1.3 Desenvolvimento do Pensamento Empreendedor 

 

A decisão ao empreendedorismo costuma ocorrer devido a fatores externos, 

sendo eles “ambientais e sociais, a aptidões pessoais ou a um somatório de todos 

esses fatores, que são críticos para o surgimento e o crescimento de uma nova 

empresa [...] o talento empreendedor resulta da percepção, direção, dedicação e 

muito trabalho dessas pessoas especiais, que fazem acontecer”. Logo, onde há este 

talento, há oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver novos negócios 

(DORNELAS, 2008, p. 24-25). 
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O pensamento do empreendedor possui peculiaridades em relação a tomada 

de decisões. Tomam decisões em ambientes com altos riscos, intensas pressões e 

considerável investimento emocional. Nesse sentido, Hisrich, Peters eShepherd 

(2014, p. 7) sugerem que dada a natureza do ambiente de tomada de decisões de 

um empreendedor, ele precisa desenvolver as características elencadas em 

seguida. 
 

2.1.3.1 Pensamento estrutural 

 

 O pensamento estrutural se refere a formar saltos mentais criativos partindo 

todos da mesma fonte, ou seja, o conhecimento prévio do indivíduo, no caso das 

ações empreendedoras, parte do conhecimento em que o empreendedor deve ter 

sobre os mercados existentes para uma nova tecnologia da qual pode levar produtos 

e serviços que satisfaçam tal mercado (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

Assim, as pessoas que veem ou criam correspondências estruturais entre 

uma tecnologia e um mercado-alvo, especialmente na presença de diferenças 

superficiais, têm maior probabilidade de reconhecer as oportunidades 

empreendedoras. “O conhecimento específico a uma tecnologia ou mercado pode 

facilitar essa capacidade. Essa habilidade pode ser aprimorada com a prática e o 

estudo” (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014, p. 8). 

 

2.1.3.2 Bricolagem 

 

 Os empreendedores por vezes não possuem recursos e por isso adotam a 

bricolagem, ou seja, se viram ao aplicar combinações dos recursos disponíveis a 

novos problemas e oportunidades (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). Isso 

envolve “utilizar os recursos existentes ou disponíveis e experimentar, remendar, 

reembalar e/ou reenquadrar tais recursos de modo que sejam utilizados de maneiras 

para as quais não foram projetados ou concebidos originalmente”. Desse modo, os 

empreendedores conseguem criar oportunidades a partir desse processo de utilizar-

se dos recursos possíveis (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014, p. 8). 
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2.1.3.3 Efetuação 

 

 Existe um modo alternativo de pensar quando os empreendedores pensam 

nas oportunidades, ou seja, eles fazem uso do quê tem e escolhem entre os 

possíveis resultados. Para isso deve-se considerar a “causalidade”, que para 

implementar uma ideia o empreendedor deve usar todos os possíveis clientes 

(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014). 

Kotler (1991 apud HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014) explica que o 

mercado consiste em todos os possíveis clientes compartilhando uma necessidade 

ou desejo particular, os quais podem estar dispostos ou podem ser capazes de fazer 

uma aquisição para atender a essa necessidade ou desejo”. Dessa forma, o autor 

sugere que para levar um produto ao mercado deve-se seguir os procedimentos 

elencados a seguir: 

 Analisar as oportunidades; 

 Pesquisar e escolher os mercados-alvo; 

 Identificar as variáveis de segmentação e segmentar o mercado; 

 Desenvolver os perfis dos segmentos resultantes; 

 Avaliar a atratividade de cada segmento; 

 Escolher o (s) segmento (s) alvo; 

 Identificar os possíveis conceitos de posicionamento de cada segmento-

alvo; 

 Selecionar, desenvolver e informar o conceito de posicionamento 

escolhido; 

 Elaborar as estratégias de marketing; 

 Planejar os programas de marketing; 

 Organizar, implementar e controlar o esforço de marketing; 

  

2.1.3.4 Adaptabilidade cognitiva 

 

A adaptabilidade cognitiva se refere a até que ponto o empreendedor é 

“dinâmico, flexível, autorregulador e engajado no processo de geração de várias 

estruturas de decisão focadas na identificação e no processamento de mudanças 
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em seus ambientes para depois se guiar por essas mudanças” (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2014, p. 13). 

A decisão está organizada em ter conhecimento sobre as pessoas e sobre 

determinada situação, que serão úteis para entender o que está acontecendo. Isto é, 

em termos mais específicos, a metacognição descreve um processo cognitivo de 

nível mais elevado, que serve para organizar o que as pessoas sabem e 

reconhecem sobre si mesmas, sobre as atividades, situações e seus ambientes com 

vistas a promover o funcionamento cognitivo efetível e adaptável em respostas aos 

estímulos de ambientes complexos e dinâmicos (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2014, p. 13). 

 Para isso, Hisrich, Peters e Shepherd (2014, p. 15) questionam sobre quatro 

aspectos que estão relacionados à: 

 Perguntas de conhecimento: estas costumam ser elaboradas “para aumentar 

nos empreendedores o conhecimento da natureza do ambiente antes de lidar com 

um desafio empreendedor”. 

 Tarefas para conexão: “são elaboradas para estimular o empreendedor a 

pensar na situação atual em termos de semelhança e diferenças, em relação as 

situações anteriormente enfrentadas e solucionadas”. 

 Tarefas estratégicas: Estimula o empreendedor a distinguir quais estratégias 

são “adequadas para solucionar o problema ou para buscar a oportunidade. Essas 

tarefas os orientam a raciocinar sobre o motivo e o modo de sua abordagem a 

situação”. 

 Tarefas para reflexão: desenvolvidas para estimular o empreendedor a refletir 

sobre a compreensão de seus sentimentos ao avançar no processo empreendedor. 

“Essas tarefas orientam o empreendedor a gerar o seu próprio feedback, para 

permitir a mudança”. 

A partir destas características, é possível compreender a atuação do 

empreendedor.  

 

2.1.4 Competências empreendedoras  

 

A palavra competência surgiu no fim da idade média e fazia referência à 

capacidade concedida à uma pessoa ou instituição de julgar alguns assuntos 

(CURY; ROSSETO, 2004). Para esses autores essa expressão passou a ser usada 
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para indicar a capacidade de uma pessoa se manifestar sobre determinado assunto. 

Em seguida a palavra competência começou a ser usada por empresas para se 

referir aos colaboradores capacitados para desenvolver determinada atividade na 

empresa. 

Cury e Rosseto (2004) e Ruas (2001) explicam que a palavra competência 

tem sido altamente utilizada na administração contemporânea. Percebe-se que a 

competência não é estável, que as variáveis organizacionais e sociais podem 

interferir no desempenho do indivíduo (MINELO et al., 2011).  

Porton et al. (2003) sugere que a competência se manifesta no indivíduo 

quando ele se responsabiliza por determinada atividade, relacionando essa atividade 

com foco em novas ideias para criação de produtos e serviços faz-se a correlação 

entre competência e empreendedorismo.  

As competências do empreendedor são percebidas pela capacidade que o 

indivíduo tem em entender o ambiente em que está inserido e auxiliar no processo 

de decisão (BRANDÃO, 2007). Dornelas (2008) relata que o empreendedor bem 

sucedido possui qualidades próprias e qualidades de administrador que somando 

com características sociológicas e ambientais contribuem para o surgimento de um 

empreendimento, para o autor as características empreendedoras são: ser 

visionário, tomar decisões, fazer a diferença, explorar ao máximo as oportunidades, 

determinação e dinamismo, dedicação; otimismo e paixão pelo que fazem, 

independência e construir o próprio destino, ficar rico, líder e formador de equipes, 

bem relacionado, organizado, planejamento, possuir conhecimento, assumir riscos 

calculados e criar valor para a sociedade. 

 Zarifian (2001) assegura que as características empreendedoras são 

correlacionadas com as competências empreendedoras pois o colaborador que 

apresenta as características empreendedoras em seu ambiente de trabalho é visto 

por suas competências empreendedoras.  

Para o estudo das competências empreendedoras, convém apresentar o 

estudo de Lenzi (2008). O autor, baseado nos estudos de Cooley (1990) e outros 

autores, criou um questionário de identificação de dez competências 

empreendedoras. A definição destas competências está apresentada no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Competências empreendedoras e suas dimensões 

Dimensão Questões de análise 

Busca de 
oportunidades 

Lidera ou executa novos projetos, ideias e estratégias que visam conceber, 
reinventar, produzir ou comercializar novos produtos ou serviços. 
Toma iniciativas pioneiras de inovação gerando novos métodos de trabalho, 
negócios, produtos ou mercados para empresa. 
Produz resultado para a empresa decorrente da comercialização de produtos 
e serviços gerados da oportunidade de negócio que identificou e captou no 
mercado. 

Correr riscos 
Calculados 

Avalia o risco de suas ações na empresa ou no mercado por meio de 
informações coletadas. 
Age para reduzir os riscos das ações propostas. 
Está disposto a correr riscos, pois eles representam um desafio pessoal e 
poderão de fato trazer bom retorno para a empresa. 

Exigência de 
qualidade e 
eficiência 

Suas ações são muito inovadoras, trazem qualidade e eficácia nos processos. 
É reconhecido por satisfazer seus clientes internos e externos por meio de 
suas ações e resultados. 
Estabelece prazos e os cumpre com padrão de qualidade reconhecido por 
todos. 

Persistência 

Age para driblar ou transpor obstáculos quando eles se apresentam. 
Não desiste em situações desfavoráveis e encontra formas de atingir os 
objetivos. 
Admite ser responsável por seus atos e resultados, assumindo a frente para 
alcançar o que é proposto. 

Comprometimento 

Conclui uma tarefa dentro das condições estabelecidas, honra os 
patrocinadores e parceiros internos. 
Quando necessário, “coloca a mão na massa” para ajudar a equipe a concluir 
um trabalho. 
Está disposto a manter os clientes (internos e externos) satisfeitos e de fato 
consegue. 

Busca de 
informações 

Vai pessoalmente atrás de informações confiáveis para realizar um projeto. 
Investiga pessoalmente novos processos para seus projetos ou ideias 
inovadoras. 
Quando necessário, consulta pessoalmente especialistas para lhe ajudar em 
suas ações. 

Estabelecimento 
de metas 

Define suas próprias metas, independente do que é imposto pela empresa. 
Suas metas são claras, específicas e entendidas por todos os envolvidos. 
Suas metas são mensuráveis e perfeitamente acompanhadas por todos da 
equipe. 

Planejamento e 
monitoramento 

sistemáticos 

Elaboram planos com tarefas e prazos bem definidos e claros. 
Revisa constantemente seus planejamentos, adequando-os quando 
necessário. 
É ousado na tomada de decisões, mas se baseia em informações e registros 
para projetar resultados. 

Persuasão e rede 
de contatos 

Consegue influenciar outras pessoas para que sejam parceiros em seus 
projetos viabilizando recursos necessários para alcançar os resultados 
propostos. 
Consegue utilizar pessoas chave para atingir os resultados que se propõe ou 
conseguir os recursos necessários. 
Desenvolve e fortalece sua rede de relacionamento interna e externa à 
empresa 

Independência e 
autoconfiança 

Está disposto a quebrar regras, suplantar barreiras e superar obstáculos já 
enraizados na empresa. 
Confia em seu ponto de vista e o mantém mesmo diante de oposições. 
É confiante nos seus atos e enfrenta desafios sem medo. 

Fonte: elaborado a partir de Lenzi (2008) 
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Esta tipologia será adota neste estudo, para a identificação das competências 

empreendedoras em micro, pequenas e médias empresas. 

 

2.1.5 Panorama de Pesquisas sobre Empreendedorismo em Micro, Pequenas e 
Médias Empresas  

 

O empreendedorismo é um tema vastamente discutido na literatura. Contudo, 

nesta etapa do Trabalho de Conclusão de Curso buscou-se entender como este 

tema está sendo explorado no contexto das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPMEs). Para tal, foi desenvolvido um levantamento das publicações brasileiras, 

que é apresentado nesta seção. 

 Para proceder o levantamento das produções científicas a respeito do tema 

no setor empreendedorismo em MPMEs, inseriu-se as palavras ‘MPMEs e em 

seguida, ‘empreendedorismo’ na plataforma SPELL1. Como resultados, foram 

selecionados dez artigos que tivessem aderência ao tema em estudo.  

 Os autores que publicaram sobre o tema são: Abbade, Mores e Spanhol 

(2014); Brollo (2003); Colbari (2015); Minello et al. (2011); Gondim, Rosa e Pimenta 

(2017); Krakauer, Albuquerque e Almeida (2013); Martins et al. (2010); Sarfati 

(2013); Souza et al. (2016). Apresentam-se no quadro 3, as principais contribuições 

dos trabalhos referenciados. 
 

Quadro 3 – Principais contribuições dos estudos do levantamento 
bibliométrico 

(Continua...) 
Autores Contribuições 

Abbade, Moraes 
e Spanhol (2014) 

Estudou o impacto das três dimensões da orientação para o 
empreendedorismo (proatividade, inovação e aceitação de riscos) nas três 
dimensões do desempenho organizacional sustentável (social, econômica e 
ambiental) em MPMEs de diversos segmentos. Os resultados apontaram que 
as três dimensões sustentáveis são significativamente e positivamente 
correlacionadas e também demonstraram que a inovação tem impacto apenas 
no desempenho ambiental e não nas outras dimensões (social e econômica) e 
também que as outras dimensões da orientação para o empreendedorismo 
(proatividade, inovação e aceitação de riscos) não tem impacto significativo 
sobre o organizacional sustentável. 

Brollo (2003) 

Examinou o papel da gestão e liderança das pequenas e microempresas 
voltadas para a execução da missão dessas empresas. Essa análise constatou 
que a falta da liderança e a deficiência no gerenciamento as declarações de 
missão das micro e pequenas empresas precisam de significado. 

                                                        
1 A biblioteca eletrônica SPELL® (Scientific Periodicals Electronic Library), é um repositório de artigos científicos e 
proporciona acesso gratuito à informação técnico-científica nas áreas de áreas de Administração, Contabilidade e 
Turismo. 
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(conclusão) 

Colbari (2015) 

Verificou os aspectos do processo de institucionalização do autoemprego, 
juridicamente incorporado como microempreendedor individual (MEI). Debate 
sobre informalidade e empreendedorismo. Propõe reflexões sobre a conjunção 
preferência e/ou constrangimento na inserção produtiva fora do regime salarial; 
a complexidade de motivações manifestas e latentes embutidas na iniciativa de 
formalizar uma parcela de trabalhadores historicamente associada à 
informalidade; o delineamento do perfil do MEI; e as problematizações sobre o 
significado desse fenômeno em que o autoemprego se institucionaliza pela via 
da ‘empresarialidade’. 

Minello et al. 
(2011) 

Buscaram verificar se os proprietários das lojas de um shopping popular 
possuem competências empreendedoras, baseado nas competências 
individuais, competências empreendedoras, empreendedorismo e 
características empreendedoras, através de um questionário subdividido em 
três etapas: aspectos socioeconômicos, competências empreendedoras e 
características empreendedoras. Identificaram que aparentemente não há 
relação entre os pilares das competências e características empreendedoras. A 
escolaridade não apresenta impacto em relação às competências e 
características empreendedoras. Constatou-se que a baixa rede de contatos 
mostra que os respondentes não se preocupam em influenciar as pessoas ou 
fazer novos relacionamentos. 

Gondim, Rosa e 
Pimenta (2017) 

Esse artigo buscou estudar a evolução do empreendedorismo como uma 
opção de renda diante do alto índice de desemprego frente aos acontecimentos 
do Brasil, como crise econômica e política, desdobramento da operação Lava 
Jato, entre outras. Relacionou-se o aumento das formalizações de 
microempreendedor individual (MEI) e as micro e pequenas empresas (MPE) 
optantes ou não pelo Simples Nacional com os níveis de desemprego durante 
o período analisado, onde as variáveis dependentes eram registros de MEI; 
MPE e a variável independente é o nível de desemprego, observou-se que há o 
aumento do número de formalizações dessas empresas ao longo dos anos por 
pessoas afetadas pelo desemprego. 

Krakauer, 
Albuquerque e 
Almeida (2013) 

Esse estudo analisou as atividades de empreendedorismo corporativo em 
pequenas e médias empresas (PMEs) para identificar qual é a principal 
característica de uma empresa que cultiva essa estratégia, foi analisado temas 
relacionados ao empreendedorismo corporativo, características de empresas 
empreendedoras, gestão de pessoas e contextualização de PMEs. Observou-
se que, mesmo a prática do empreendedorismo corporativo ser pouco utilizada 
por MPMEs, traz resultados benéficos para as mesmas, constatou-se também 
que empresas empreendedoras possuem características que as diferenciam 
das demais e que a prática do empreendedorismo corporativo depende da 
cultura da empresa e das pessoas envolvidas.   

Martins et al. 
(2010) 

Visando o aumento da participação das mulheres empreendedoras no mercado 
de trabalho, esse estudo buscou identificar as características pessoais de 
empreendedoras relacionadas à origem, educação, trajetória profissional, 
experiência profissional e vida pessoal e descrever o papel das mulheres 
empreendedoras nas pequenas e médias empresas. Os resultados 
demonstraram que os obstáculos são incontáveis e dessa forma as 
respondentes demonstraram características em comum, como: determinação 
para alcançar objetivos, atingir metas e superar dificuldades, porém suas vidas 
particulares foram afetadas de modo diferenciado. 

Sarfati (2013) 

Essa pesquisa trás um comparativo em políticas públicas de 
empreendedorismo em micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no 
Brasil, no Canadá, no Chile e na Itália. Supôs-se que economias em estágio de 
inovação desenvolvem mais políticas de empreendedorismo do que as de 
países no estágio de eficiência. 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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Como se pode observar, as pesquisas na área são recentes e insuficientes. 

Há uma análise sobre diferentes focos de análise das competências 

empreendedoras, contudo, neste levantamento não foi encontrada a relação entre 

as competências empreendedoras e a percepção de performance de empresários 

de micro, pequenas e médias empresas.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a 

elaboração, realização e para a análise dos dados obtidos na pesquisa em campo.   

  

2.1.2 Natureza da Pesquisa 

 

 A natureza da pesquisa é quantitativa. Nesta abordagem os resultados podem 

ser quantificados. Esta pesquisa foi trabalhada com amostra de uma população, na 

qual se espera que os resultados possam de alguma forma representar a realidade 

do público-alvo da pesquisa. Tende a comprovar o raciocínio dedutivo, as regras 

lógicas e outras características mensuráveis da experiência humana (FONSECA, 

2002).  

 

2.2.2 Tipo de Pesquisa  

 

 A abordagem da pesquisa é descritiva. O objetivo desse modelo de pesquisa 

é “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). Roesch (1999) 

explica que o objetivo da pesquisa descritiva é alcançar informações sobre 

determinada população.  

 A operacionalização da pesquisa se deu por meio de uma survey. Este tipo de 

pesquisa é definido por interrogar diretamente as pessoas sobre determinado 

comportamento que deseja conhecer (GIL, 2008), neste caso, destinada a 

empresários de MPMEs catarinenses. 
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2.2.3 Delimitação do Universo 

 

 O universo da pesquisa é composto por um grupo de pessoas que 

apresentam alguma característica em comum. Delimitar o universo consiste em 

descrever quais serão as características estudadas (LAKATOS; MARCONI, 2006). 

Neste aspecto, o presente estudo, delimitou-se como universo as MPMEs 

Catarinenses, visto que estas empresas geram 27% do PIB do Brasil (SEBRAE, 

2018). 

 

2.2.3.1 Determinação da Amostra  

 

 No momento da escolha do tipo de amostragem, o pesquisador deve 

considerar o tipo de pesquisa, a acessibilidade e disponibilidade de alcançar a 

população escolhida, os recursos financeiros e pessoais, etc. (MATTAR, 2014).  

Para acessar as MPMEs, utilizou-se os contatos da Federação das 

Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) que disponibilizou contato 

(e-mail) de associações comerciais, que por sua vez, encaminharam as empresas 

associadas. O e-mail encaminhado possuía uma apresentação do trabalho e da 

acadêmica, e um convite a participar da pesquisa, por meio de um link de acesso.  

O link encaminhado se referia ao questionário online, elaborado por meio da 

ferramenta de formulários online do Google Drive. Optou-se em aplicar o 

questionário online em virtude desta população ter acesso à internet. O convite para 

participação foi enviado por meio de e-mail dos envolvidos no estudo, coletando 

dados por meio do método de coleta denominado ‘bola de neve’ – onde se buscou 

um ponto de saturação, isto é, quando os novos entrevistados passam a repetir os 

conteúdos já obtidos em respostas anteriores, sem acrescentar novas informações 

relevantes à pesquisa (WHA, 1994).  

A forma da escolha dos respondentes foi aleatória simples, por conveniência, 

ou seja, a pesquisa é considerada não-probabilística, onde a probabilidade de 

inclusão de cada indivíduo na população não é conhecida e nem equivalente. 

Desse modo, a amostra da pesquisa consistiu nos questionários retornados, 

considerados válidos, sendo obtidos neste período 47 questionários válidos. 
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2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Este estudo foi operacionalizado por meio de uma survey, destinada 

empresários de MPMEs catarinenses. Esta survey conteve dois blocos principais de 

questões. O primeiro bloco é relativo ao perfil do empreendedor e suas 

competências empreendedoras, utilizando como base a escala de mensuração 

desenvolvida por Lenzi (2008). O segundo bloco é destinado ao perfil da empresa e 

a satisfação com a performance, utilizando como base Brouthers, Brouthers e 

Werner (1999).  

Assim, o questionário foi estruturado da seguinte forma: 

 Perfil do empreendedor e competências empreendedoras: Adaptado de 

Lenzi (2008). 10 variáveis latentes, compostas por três variáveis observáveis (cada 

uma), sendo questões fechadas, analisadas por meio de uma escala de Likert de 

cinco pontos (1-5), variando de (1) nunca e (5) sempre. 

 Perfil da empresa: (1) Nome fantasia, (2) Nome do diretor principal da 

empresa, (3) Faixa etária do diretor principal da empresa, (4) Região geográfica de 

Santa Catarina onde a sede da empresa está localizada, (5) área de atuação da 

empresa, (6) Número total de funcionários da empresa, (7) Qual setor a empresa 

atua, (8) Grau de adoção de tecnologias na linha de produção, (9) qual a faixa de 

renda bruta anual da empresa no ano de 2017. 

 Performance: foi verificada, por meio de quatro variáveis não-financeiras e 

três variáveis financeiras, sendo modelo adaptado de Brouthers, Brouthers e Werner 

(1999). Verificou-se a satisfação em relação a: (1) crescimento das vendas; (2) nível 

de vendas; (3) a rentabilidade; (4) quota de mercado; (5) marketing; (6) reputação; 

(7) distribuição; e (8) o acesso ao mercado. As variáveis foram verificadas por meio 

de uma escala do tipo Likert, variando entre (1) muito pior a (5) muito melhor. 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o perfil dos responsáveis 

pelas informações, foram adicionadas no instrumento de coleta de dados algumas 

variáveis de caracterização dos respondentes, sendo: 

 Em que nível se encontra no cargo que ocupa na empresa; 

 Qual a formação (escolaridade); 

 Qual o gênero; 

 Há quantos anos atua na empresa;  

 Há quantos anos atua no setor; 
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O questionário, em seu formato final, pode ser visto nos apêndices deste 

trabalho. 

A coleta de dados teve início em 14 de agosto de 2018 e finalizou no dia 29 

de outubro de 2018. A coleta de dados ocorreu de forma eletrônica, o que gerou 

ganhos de eficiência e importância comparável à concepção e aplicação de 

questionários autoadministrados (DILLMAN, 2000).  

De acordo com o artigo 26 do Regulamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso em Administração da UNIARP, este estudo foi dispensado para análise no 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

2.2.5 Procedimento para Análise de Dados 

 

 Os dados foram coletados e analisados por meio da ferramenta de gráficos do 

Microsoft excel e também do software SPSS Statistic 21.  

Inicialmente, foi conduzida a preparação da matriz de entrada de dados, onde 

foram analisados missing values, outliers, e a normalidade da distribuição de dados. 

Após isso, realizou-se a análise descritiva dos dados. Em seguida, a análise 

univariada das variáveis, onde podemos identificar a apresentação das medidas de 

média, desvio padrão, valores mínimo e máximo da frequência dos comportamentos. 

Por fim, foi feita a análise bivariada dos dados, com o objetivo de testar as 

correlações propostas nos objetivos do estudo. 

  

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

 Esta seção destina-se a apresentar os resultados da pesquisa. Estes estão 

subdividos nas seguintes subseções: perfil dos gestores e das empresas que 

integram a amostra; análise das competências empreendedoras dos gestores da 

amostra; a percepção de desempenho que os gestores possuem em relação aos 

resultados da empresa; a relação estatística entre as competências 

empreendedoras e a percepção de desempenho. Por fim, são apresentadas as 

implicações teóricas e gerenciais. 

 Cabe lembrar que foram estudadas, nesta pesquisa, 47 micro, pequenas e 

médias empresas Catarinenses, sendo estas a amostra deste estudo. 

 



40 

2.3.1 Perfil das empresas e dos gestores  
 

 O Gráfico 1 demonstra as regiões onde as empresas respondentes estão 

inseridas, percebe-se que grande parte (89,4 %), está localizada na região Meio – 

Oeste e o restante distribuídas nas regiões Extremo – Oeste e Norte. 

 
Gráfico 1 – Região Geográfica de Santa Catarina onde a sede da empresa está 
localizada (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 O gráfico 2 representa o ramo de atuação das empresas respondentes. 

Verifica-se que a maioria se concentra em prestação de serviços (57,4% dos 

respondentes), em segundo lugar ficou comércio e varejo que correspondem a 

27,7% dos respondentes, e uma parte menos significativa em indústria de 

transformação representada por 14,9%. 
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Gráfico 2 - Ramo de atuação (n = 47)  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 O gráfico 3 mostra o grau de adoção de tecnologias na linha de produção. 

Como esperado, por apenas uma pequena parte das empresas serem indústrias de 

transformação, e por serem micro, pequenas e médias empresas, o uso de 

tecnologia é verificado em poucas unidades, da mesma forma que grande parte 

delas não possui adoção em altos índices relativos a produção total.  

 

Gráfico 3 - Grau de adoção de tecnologias na linha de produção (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 4 evidencia a faixa de renda bruta anual da empresa no ano de 

2017. Constatou-se que a maior parte das empresas respondentes (46,8%) 
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possuem uma renda bruta anual maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 

milhões, enquanto 38,3% das empresas respondentes possuem renda bruta anual 

menor que R$ 360 mil, as microempresas, e uma pequena parte que possui renda 

bruta mensal maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões que são 

consideradas as médias empresas. 

 

Gráfico 4 – Faixa de renda bruta anual da empresa no ano de 2017 (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O Gráfico 5 apresenta em qual cargo na empresa se encontra o respondente 

da pesquisa. Verifica-se que a maior parte dos respondentes sendo 53,2% dos 

respondentes estão no cargo de diretor principal da empresa, em segundo lugar 

uma parte significativa dos respondentes (27,7%) são gerentes (mas todos os 

principais tomadores de decisão). 

 
Gráfico 5 – Nível ao qual encontra-se o cargo do respondente da pesquisa 
(n=47) 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 6 apresenta a escolaridade dos respondentes da pesquisa. 

Observa-se que 24 respondentes possuem ensino superior, 13 possuem pós-

graduação em nível MBA ou especialização, dois possuem em nível de mestrado ou 

doutorado. Verifica-se que houve 7 respondentes com ensino médio e um 

respondente com ensino fundamental.  

 

Gráfico 6 – Formação do respondente da pesquisa (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 7 trata do gênero dos respondentes da pesquisa, sendo 59,6% 

homens e 40,4% mulheres.  

 
Gráfico 7 – Gênero do respondente da pesquisa (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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O gráfico 8 mostra o tempo de empresa dos respondentes da pesquisa. 

25,5% deles tem mais de 16 anos de empresa, 21,3% tem entre 11 e 15 anos, 

25,5% tem de 6 a 10 anos e 27,7% tem até 5 anos de empresa. 

 
Gráfico 8 – Anos de empresa do respondente da pesquisa (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O gráfico 9 trata do tempo de experiência no setor que tem cada respondente 

da pesquisa. Percebe-se que a maior parte dos respondentes da pesquisa (44,7%) 

possuem mais de 16 anos de experiência no setor em que estão inseridos, 19,1% 

dos respondentes possuem entre 6 e 10 anos, 14,9% entre 11 e 15 anos e 21,3% 

tem até 5 anos de experiência no setor. 

 
Gráfico 9 – Anos de experiência no setor (do respondente da pesquisa) (n=47) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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2.3.2 Competências empreendedoras dos empreendedores de MPMEs  

 

As competências empreendedoras são subdividas em três conjuntos, 

sendo: conjunto de realização, conjunto planejamento e conjunto de poder. Os 

resultados de cada conjunto, com suas dimensões está apresentado em seguida. 
 

2.3.2.1 Conjunto realização  

 

Em relação a realização, verifica-se por meio da Tabela 1 que grande parte 

(média 4,06) lidera ou executa novos projetos, ideias e estratégias que visam 

conceber, reinventar, produzir ou comercializar novos produtos ou serviços. Esse 

mesmo comportamento pode ser visto em relação a produção de resultado para a 

empresa decorrente da comercialização de produtos ou serviços gerados da 

oportunidade de negócio que identificou e captou no mercado (média 4,09). Uma 

quantidade menor de respondentes (média 3,83) toma iniciativas pioneiras de 

inovação gerando novos métodos de trabalho, negócios, produtos ou mercados para 

a empresa.  

 

Tabela 1 – Análise univariada da dimensão busca por oportunidades (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Lidera ou executa novos projetos, ideias e 
estratégias que visam conceber, reinventar, 
produzir ou comercializar novos produtos ou 
serviços. 

4,06 ,845 0,0 6,4 12,8 48,9 31,9 

Toma iniciativas pioneiras de inovação gerando 
novos métodos de trabalho, negócios, produtos 
ou mercados para empresa. 

3,83 ,940 4,3 2,1 21,3 51,1 21,3 

Produz resultado para a empresa decorrente da 
comercialização de produtos e serviços gerados 
da oportunidade de negócio que identificou e 
captou no mercado. 

4,09 ,929 2,1 4,3 12,8 44,7 36,2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A Tabela 2 evidencia que grande parte dos respondentes (média 4,09) age 

para reduzir riscos das ações propostas. Mostram ainda avaliar o risco de suas 

ações na empresa ou no mercado por meio de informações coletadas (3,85) e com 

uma média muito próxima (3,83) os respondentes mostram-se dispostos a correr 

riscos, pois consideram que eles representam um desafio pessoal e poderão de fato 

trazer bom retorno para a empresa. 
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Tabela 2 – Análise univariada da dimensão Correr Riscos Calculados (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Avalia o risco de suas ações na empresa ou 
no mercado por meio de informações 
coletadas. 

3,85 1,063 4,3 6,4 19,1 40,4 29,8 

Age para reduzir os riscos das ações 
propostas. 4,09 ,803 2,1 - 14,9 53,2 29,8 

Está disposto a correr riscos, pois eles 
representam um desafio pessoal e poderão de 
fato trazer bom retorno para a empresa. 

3,83 ,868 - 6,4 27,7 42,6 23,4 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

Por meio da Tabela 3 nota-se que a maior parte dos respondentes 

estabelecem prazos e os cumprem com padrão de qualidade reconhecido por todos 

(média 4,23). Da mesma forma, são reconhecidos por satisfazer seus clientes 

internos e externos por meio de suas ações e resultados (média 4,09). Afirmam 

ainda ter ações muito inovadoras que trazem qualidade e eficácia nos processos da 

empresa (média 3,79). 

 

Tabela 3: Análise univariada da dimensão exigência de qualidade e eficiência 
(n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Suas ações são muito inovadoras, trazem 
qualidade e eficácia nos processos. 3,79 ,858 2,1 2,1 29,8 46,8 19,1 

É reconhecido por satisfazer seus clientes 
internos e externos por meio de suas ações e 
resultados. 

4,09 ,717  4,3 8,5 61,7 25,5 

Estabelece prazos e os cumpre com padrão de 
qualidade reconhecido por todos 4,23 ,729  2,1 10,6 48,9 38,3 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Observando a Tabela 4, verifica-se que os respondentes apresentaram com 

alta frequência o comportamento de admitir serem responsáveis por seus atos e 

resultados, assumindo a frente para alcançar o que é proposto (média 4,64).  Ainda, 

grande parte dos respondentes costumam com frequência não desistir em situações 

desfavoráveis e buscar encontrar formas para atingir seus objetivos (média 4,49). 

Por fim, agem para driblar ou transpor obstáculos quando eles se apresentam 

(média 4,45). 
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Tabela 4 – Análise univariada da dimensão persistência (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Age para driblar ou transpor obstáculos quando 
eles se apresentam. 4,45 ,583 - - 4,3 46,8 48,9 

Não desiste em situações desfavoráveis e 
encontra formas de atingir os objetivos. 4,49 ,655 - 2,1 2,1 40,4 55,3 

Admite ser responsável por seus atos e 
resultados, assumindo a frente para alcançar o 
que é proposto. 

4,64 ,529 - - 2,1 31,9 66,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Analisando a tabela 5, evidencia-se que grande parte dos respondentes com 

uma frequência bastante alta colocam a “mão na massa” quando necessário para 

ajudar a equipe a concluir um trabalho (média 4,72), com menor frequência os 

respondentes estão dispostos e de fato conseguem manter os clientes (internos e 

externos) satisfeitos (média 4,57), bem como, concluem uma tarefa dentro das 

condições estabelecidas, honra os patrocinadores e parceiros internos (média 4,49). 

 

Tabela 5 – Análise univariada da dimensão comprometimento (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Conclui uma tarefa dentro das condições 
estabelecidas, honra os patrocinadores e 
parceiros internos. 

4,49 ,748  4,3 2,1 34,0 40,4 

Quando necessário, “coloca a mão na massa” 
para ajudar a equipe a concluir um trabalho. 4,72 ,452    27,7 72,3 

Está disposto a manter os clientes (internos e 
externos) satisfeitos e de fato consegue. 4,57 ,542   2,1 38,3 59,6 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

2.3.2.1 Busca de Informações   

 

Com relação a busca de informações, analisando a tabela 6 percebe-se que 

grande parte dos respondentes (média 4,43) vão pessoalmente atrás de informação 

confiável para realizar um projeto. Ainda, consultam pessoalmente especialistas 

para lhes ajudar em suas ações (média 4,30), e com uma frequência minimamente 

menor que as apresentadas anteriormente os respondentes apresentam o 

comportamento de investigar pessoalmente novos processos para seus projetos ou 

ideias inovadoras (média 4,30). 
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Tabela 6 – Análise univariada da dimensão Busca de Informações (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Vai pessoalmente atrás de informações 
confiáveis para realizar um projeto. 4,43 ,801  4,3 6,4 31,9 57,4 

Investiga pessoalmente novos processos para 
seus projetos ou ideias inovadoras. 4,30 ,858  6,4 6,4 38,3 48,9 

Quando necessário, consulta pessoalmente 
especialistas para lhe ajudar em suas ações. 4,30 ,931 2,1 2,1 12,8 29,8 53,2 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 
 

A Tabela 7 mostra que uma quantidade significativa (média 4,13) dos 

respondentes tem suas metas claras, específicas e entendidas por todos os 

envolvidos. Esse comportamento também se observa em relação a ter metas 

mesuradas e perfeitamente acompanhadas por todos da equipe (média 4,09), e com 

uma frequência menor que as anteriores temos os respondentes que definem suas 

próprias metas, independente do que é imposto pela empresa (média 3,98). 

 

Tabela 7 – Análise univariada da dimensão Estabelecimento de metas (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência 
1 2 3 4 5 

Define suas próprias metas, independente do 
que é imposto pela empresa. 3,98 1,011 2,1 8,5 12,8 42,6 34,0 

Suas metas são claras, específicas e entendidas 
por todos os envolvidos. 4,13 ,769 - 4,3 10,6 53,2 31,9 

Suas metas são mensuráveis e perfeitamente 
acompanhadas por todos da equipe. 4,09 ,803 - 4,3 14,9 48,9 31,9 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

Observando a Tabela 8, verifica-se a maioria dos respondentes (média 4,00) 

são ousados na tomada de decisão, mas baseiam-se em informações e registros 

para projetar resultados. Afirmam costumar revisar constantemente seus 

planejamentos, adequando-os quando necessário (média 3,89) e elaborar planos 

com tarefas e prazos bem definidos e claros (média 3,77).  
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Tabela 8 – Análise univariada da dimensão Planejamento e monitoramento 
sistemáticos (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência (%) 
1 2 3 4 5 

Elaboram planos com tarefas e prazos bem 
definidos e claros. 3,77 1,088 6,4 4,3 21,3 42,6 25,5 

Revisa constantemente seus planejamentos, 
adequando-os quando necessário. 3,89 1,026 4,3 4,3 19,1 42,6 29,8 

É ousado na tomada de decisões, mas se 
baseia em informações e registros para projetar 
resultados. 

4,00 ,780 2,1 - 17,0 57,4 23,4 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

2.3.2.1 Conjunto de poder   
 

Com relação ao conjunto de poder, analisando a Tabela 9 evidencia-se que 

grande parte dos respondentes desenvolve e fortalece sua rede de relacionamento 

interna e externa à empresa (média 4,06). O comportamento de utilizar pessoas 

chave para atingir os resultados que se propõe ou conseguir os recursos 

necessários (média 3,74) e também de conseguir influenciar outras pessoas para 

que sejam parceiros em seus projetos viabilizando recursos necessários para 

alcançar os resultados propostos (média 3,55). 

 
Tabela 9 – Análise univariada da dimensão persuasão e rede de contatos (n = 
47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência 
1 2 3 4 5 

Consegue influenciar outras pessoas para que 
sejam parceiros em seus projetos viabilizando 
recursos necessários para alcançar os 
resultados propostos. 

3,55 1,017 6,
4 6,4 25,5 48,9 12,8 

Consegue utilizar pessoas chave para atingir os 
resultados que se propõe ou conseguir os 
recursos necessários. 

3,74 ,920 2,
1 8,5 19,1 53,2 17 

Desenvolve e fortalece sua rede de 
relacionamento interna e externa à empresa 4,06 ,942  10,6 8,5 44,7 36,2 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

Observando a tabela 10, verifica-se que grande parte dos respondentes são 

confiantes nos seus atos e enfrentam desafios sem medo (média 4,13).  Mostram 

também estar dispostos a quebrar regras, suplantar barreiras e superar obstáculos 

já enraizados na empresa (média 3,87) e confiar em seu ponto de vista e o manter 

mesmo diante de oposições (média 3,87). 
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Tabela 10 – Análise univariada da dimensão Independência e autoconfiança (n 

= 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência 
1 2 3 4 5 

Está disposto a quebrar regras, suplantar 
barreiras e superar obstáculos já enraizados na 
empresa. 

3,87 ,969 2,1 6,4 21,3 42,6 27,7 

Confia em seu ponto de vista e o mantém 
mesmo diante de oposições. 3,87 ,797  2,1 31,9 42,6 23,4 

É confiante nos seus atos e enfrenta desafios 
sem medo. 4,13 ,875 2,1 2,1 12,8 46,8 36,2 

Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

 

2.3.3 Percepção de desempenho de MPMEs  

 

 Nesta subseção, são apresentados os resultados da percepção de 

desempenho que estes gestores possuem de suas MPMEs. Brouthers, Brouthers e 

Werner (1999) explicam a necessidade de mensurar o desempenho por meio de 

medidas de satisfação com o desempenho da empresa. Dessa forma, o construto de 

mensuração de satisfação com o desempenho assume um carácter 

multidimensional, aferido por meio das dimensões: (1) crescimento das vendas; (2) 

nível de vendas; (3) a rentabilidade; (4) quota de mercado; (5) marketing; (6) 

reputação; (7) distribuição; e (8) o acesso ao mercado. 

 

Tabela 11 – Análise univariada da Percepção de Desempenho (n = 47) 

Variável observável Média Desvio 
Padrão 

Frequência 
1 2 3 4 5 

Crescimento das vendas 3,64 ,987 2,1 10,6 27,7 40,4 19,1 

Nível (índices) de vendas 3,55 ,996 4,3 8,5 29,8 42,6 14,9 

Rentabilidade/ lucratividade 3,34 1,089 8,5 8,5 36,2 34 12,8 

Fatia de mercado (Market share) 3,28 1,155 12,8 4,3 38,3 31,9 12,8 

Investimento em marketing 3,06 1,150 10,6 21,3 27,7 31,9 8,5 

Distribuição 3,28 1,117 10,6 6,4 40,4 29,8 12,8 

Reputação 4,28 ,852 - 2,1 19,1 27,7 51,1 

Acesso ao mercado 3,87 1,076 6,4 - 25,5 36,2 31,9 
Fonte: dados da Pesquisa (2018) 

  

 Verifica-se que as empresas se mostram satisfeitas de uma forma 

intermediária (porém positiva) com seu desempenho relativo ao crescimento e nível 
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de vendas, lucratividade, Market share, investimento em marketing e distribuição. 

Por outro lado, mostram-se satisfeitos com sua reputação e acesso ao mercado.  

 

2.3.4 Relação entre as competências empreendedoras e a percepção de 
desempenho 
 

Transcorrida essa etapa inicial de apresentação descritiva dos resultados, 

procedeu-se a análise bivariada, de modo a verificar se há alguma correlação 

(positiva ou negativa) entre as competências empreendedoras e a percepção de 

desempenho das MPMEs estudadas.  

Nesta etapa, de modo a estabelecer correlações exploratórias entre as 

variáveis em análise, procedeu-se a análise de correlação por meio do coeficiente 

linear de correlação de Pearson (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Relação das dimensões das competências empreendedoras com a percepção de desempenho (n = 47) 

 BOP CRC EQE PER COM BIN ESM PMS PRC INA CEM_ 
Total 

Crescimento das vendas ,308* ,346* ,269 ,027 ,144 ,379** ,166 ,587** ,572** ,162 - 

Nível (índices) de vendas ,295* ,273 ,342* ,077 ,196 ,357* ,233 ,624** ,527** ,212 - 

Rentabilidade/ lucratividade ,356* ,441** ,388** ,094 ,146 ,310* ,185 ,543** ,567** ,191 - 

Fatia de mercado (Market share) ,394** ,307* ,349* ,046 ,202 ,386** ,232 ,558** ,596** ,106 - 

Investimento em marketing ,193 ,212 ,311* ,148 ,466** ,406** ,373** ,629** ,497** ,054 - 

Distribuição ,287 ,338* ,350* ,061 ,300* ,346* ,348* ,658** ,688** ,110 - 

Reputação ,082 ,139 ,350* ,186 ,174 ,111 ,302 ,428** ,406** ,307** - 

Acesso ao mercado ,205 ,335* ,267 ,090 ,216 ,391* ,245 ,570** ,582** ,153 - 

Performance (total) - - - - - - -  - - ,587** 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Notas: Busca de oportunidades (BOP); Correr riscos Calculados (CRC); Exigência de qualidade e eficiência (EQE); Persistência (PER); Comprometimento 

(COM); Busca de informações (BIN); Estabelecimento de metas (ESM); Planejamento e monitoramento sistemáticos (PMS); Persuasão e rede de contatos 

(PRC) e Independência e autoconfiança (INA); CEM_Total (Competências Empreendedoras  (total). 
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Cabe ainda, antes da avaliação das relações verificadas apresentar o 

significado dos coeficientes de correlação de Pearson (r). De acordo com o 

explicitado em Hair Jr. et al. (2005) é considerada uma: (1) relação muito forte 

quando a variação é entre 0,91 e 1,00; (2) alta quando a variação é entre 0,71 e 

0,90; (3) moderada quando a variação é de 0,41 e 0,70; (4) pequena, mas definida 

quando varia entre 0,21 e 0,40; e (5) leve, quase imperceptível quando a variação 

encontra-se entre 0,01 e 0,20.  

Dentre as relações obtidas, cabe evidenciar a relação moderada da “Busca de 

Oportunidade” com as variáveis de crescimento de vendas, nível de vendas, 

rentabilidade/lucratividade e fatia de mercado (Market share), com relação ao 

“Comportamento de Correr Riscos Calculados” ele também apresenta uma relação 

moderada com o crescimento de vendas, a rentabilidade/lucratividade, a fatia de 

mercado (Market share). A distribuição e o acesso ao mercado, em relação a 

“Exigência de Qualidade e Eficiência” apresentou uma relação forte com nível de 

vendas, rentabilidade/lucratividade, fatia de mercado (Market share), investimento 

em marketing, distribuição e reputação.  

A “Busca de Informações” apresenta relação com o crescimento das vendas, 

o nível de vendas, a rentabilidade/lucratividade, fatia de mercado (Market share), 

investimento em marketing, distribuição e acesso ao mercado. É importante 
ressaltar que as competências “Planejamento e Monitoramento Sistemáticos” 
e “Persuasão e Rede de Contatos” se relacionam com todas as variáveis 
observáveis de forma moderada e alta. Por exemplo, a relação com distribuição 

apresentou uma relação alta, as demais apresentaram-se com nível moderado, 

porém bastante significativos nos resultados das empresas. 

Por fim, cabe evidenciar a relação moderada entre as competências 

empreendedoras e a performance das MPMEs.  
 

2.3.5 Implicações teóricas e práticas 

 

Esta seção está reservada para apresentar as implicações teóricas e práticas 

dos resultados obtidos neste estudo, que buscou estudar a relação entre as 

competências empreendedoras dos gestores e a performance de MPMEs 

Catarinenses. 
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O primeiro resultado que cabe ser evidenciado é que o planejamento e 

monitoramento sistemático e a capacidade de persuasão e rede de contatos são as 

características empreendedoras mais determinantes no desempenho das MPMEs. 

Neste cenário, mais do que nunca, planejar se torna uma tarefa indispensável nas 

organizações de pequeno e grande porte (FREZATTI, 2017). 

Outra competência que se apresentou com destaque nos resultados da 

pesquisa foi a Persuasão e Rede de Contatos, que também está interligada com a 

competência de Busca de Informações, que juntamente apresentou um alto impacto 

na performance das empresas. Isso mostra o quanto é importante para as empresas 

ter networking (rede de contatos). O networking permite a empresa conseguir 

informações sobre seus clientes, como de seus fornecedores e também de seus 

concorrentes, e mantendo essa relação ela fideliza seus clientes, fortalece parcerias, 

e fica atualizada sobre os fatores que acontecem ao seu redor. “Networking não é 

apenas conhecer pessoas, mas fazer contatos que possam trazer benefícios para 

ambos os lados” (GLOBO, 2017). 

Estes resultados trazem algumas reflexões para a prática. A primeira se 

refere ao desenvolvimento de equipes. Os resultados sugerem que as organizações 

devem pautar sua busca por profissionais nas competências empreendedoras do 

profissional. Isso porque, estas competências são se mostram determinantes no 

desempenho das empresas de micro, pequeno e médio porte.  

A segunda reflexão diz respeito a necessidade de atividades e escolas que 

ofereçam atividades para o desenvolvimento das competências empreendedoras, 

tanto de empresários, quanto de estudantes e da comunidade em geral. É senso 

comum que o empreendedorismo pode ser desenvolvido na pessoa, e sabendo seu 

impacto no desenvolvimento das empresas (na sua percepção multifacetada de 

desempenho), torna-se extremamente importante.   

 



56 

3 CONCLUSÕES  
 

Sabendo que o empreendedorismo no Brasil está crescendo constantemente, 

e que a maioria dos empreendedores possuem empresas de pequeno porte, o 

presente estudo teve como objetivo geral estudar a relação entre as competências 

empreendedoras e a performance das MPMEs. Para alcançar o objetivo, foi 

desenvolvida uma pesquisa quantitativa e descritiva, operacionalizada por meio de 

uma survey com 47 MPMEs catarinenses. 

Em atendimento ao primeiro objetivo específico, que buscou descrever o perfil 

dos gestores, verificou-se que em sua maioria possuem entre 40 e 58 anos (48,9%) 

e uma boa parte de 27 a 39 anos (33,3%). Identificou-se também que a maioria 

deles se encontram no cargo de diretor principal da empresa (52,1%), possuem 

ensino superior (50%) e são do sexo masculino (58,3%). 

Na análise das competências empreendedoras da amostra, verificou-se que a 

maioria dos empreendedores respondentes buscam oportunidades, correm riscos 

calculados e exigem qualidade e eficiência com frequência em suas atividades 

realizadas dentro da empresa. Também pode-se observar que os mesmos 

apontaram ser sempre persistentes, comprometidos e buscam informações. Ainda 

demonstraram que com frequência estabelecem metas, planejam e monitoram, 

mantém rede de contatos, são independentes e autoconfiantes. 

No que tange a percepção de desempenho dessas empresas, constatou-se 

que, a maioria (60,4%) estão em alto crescimento das vendas,14,6% constataram 

ser muito lucrativas e 68,7% tem lucratividade média a alta as demais são de baixa 

lucratividade, 68,8% delas possuem boa parte da fatia de mercado (market share) e 

14,6% dominam a fatia de mercado. Além disso, 41,6% investem altamente em 

marketing. Em relação a distribuição, apenas 12,5% dessas empresas estão bem 

distribuídas, e a maioria delas (52,1%) mostra ter um nível de reputação elevado e 

68,7% delas demonstraram ter acesso ao mercado significativo. É possível afirmar 

que as empresas mostram ter uma percepção de desempenho positiva.  

Em atendimento ao objetivo geral, foi possível verificar que há relação 

entre as competências empreendedoras e a performance de MPMEs (grifo 

nosso). Entre as competências, foi possível concluir que o planejamento e 

monitoramento sistemáticos e a persuasão e rede de contatos são as características 

empreendedoras decisivas no desempenho das MPMEs. Essas características 
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apontaram relação moderada com o desempenho das MPMEs em relação ao 

crescimento e nível das vendas, lucratividade, fatia de mercado, marketing, 

distribuição, reputação e acesso ao mercado. Exigência de qualidade e eficiência e 

busca de informações foram características empreendedoras que apontaram 

correlação pequena, porém definida com a maioria das variáveis de percepção de 

desempenho que impactam na performance (desempenho) das empresas. Sendo 

assim, os resultados mostram que planejar e monitorar, ter persuasão e manter rede 

de contatos é fundamental para o desempenho das empresas. 

 

3.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Mesmo tendo atingido os objetivos propostos da pesquisa, este trabalho de 

conclusão de curso apresentou algumas limitações. 

A dificuldade de acessar todas as empresas catarinenses impediu a 

montagem de amostras estatisticamente representativas e, antes disso, a definição 

de critérios de estratificação. Assim, a amostra desta pesquisa foi constituída como 

uma amostra não probabilística e intencional, na qual a chance de seleção de um 

componente da população é desconhecida e a seleção de elementos para a amostra 

não é necessariamente feita com o objetivo de ser estatisticamente representativa 

da população (HAIR et al., 2005).  

O tempo total para realização deste estudo dificulta a coleta de dados para 

amostras grandes, bem como, impede o amadurecimento das análises de dados. 
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APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA ESTUDANTE 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 Vimos por meio deste apresentar a aluna Karieli Belli de Mello, regularmente 

matriculada no curso de Administração, na Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe (UNIARP), que está desenvolvendo a pesquisa em campo, que irá compor 

seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado: O EMPREENDEDORISMO E 

SUA RELAÇÃO COM A PERFORMANCE DE MPMEs CATARINENSES.  

Na oportunidade, solicitamos autorização para que se realize a pesquisa por 

meio da coleta de dados por meio de questionário online junto aos gestores de 

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Queremos informar que o caráter 

ético desta pesquisa assegura a preservação total da identidade das pessoas 

participantes, assim como, das empresas. 

Ressaltamos, que uma das metas da condução e finalização deste estudo é o 

comprometimento das pesquisadoras em retornar as empresas participantes um 

relatório gerencial com os resultados da pesquisa.  

Não obstante, solicitamos, a permissão para a divulgação desses resultados e 

suas respectivas conclusões, em forma de pesquisa científica, preservando sigilo e 

ética, conforme termo de consentimento livre que representa uma pré-condição para 

participação deste estudo. 

Em caso de dúvida, sugestões e críticas, convidamos você a entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, pelos seguintes contatos:  

- Profª. Drª. Ivanete Schneider Hahn (ivanete@uniarp.edu.br) ou (49) 999548420) 

Agradecemos por vossa atenção, compreensão e colaboração no processo 

de desenvolvimento profissional e acadêmico da acadêmica.  

              Atenciosamente, 

 

Dr.ª Ivanete Schneider Hahn – Orientadora 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) 

 



64 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO 

 

Tema do estudo: O empreendedorismo e sua relação com a performance de 

MPMEs Catarinenses 
Pesquisador responsável: Dr.ª Ivanete Schneider Hahn  

Instituição/Departamento: Curso de Administração – Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe (UNIARP) 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Esta pesquisa compõe a coleta de dados doTrabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) da aluna Karieli Belli de Mello, regularmente matriculada no curso de 

Administração, na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e consistirá apenas no 

preenchimento do questionário, respondendo às perguntas formuladas. O 

preenchimento do questionário não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica a você.  

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a 

preservação da identidade das pessoas participantes, assim como, das empresas. 

Assim, precisamos estar certos de que você autoriza que o material e as 

informações obtidas possam ser publicados em aulas, seminários, congressos, 

palestras ou periódicos científicos (em forma de pesquisa). Porém, não deve ser 

identificado por nome do respondente e nem da empresa, em qualquer uma das vias 

de publicação ou uso.  

O banco de dados com as respostas ficará sob a propriedade dos 

pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com: 

Profª. Drª. Ivanete Schneider Hahn (ivanete@uniarp.edu.br) 

 

Caçador/SC, ___ de _____________ de 2018 

 

Ciente e de acordo com o exposto, eu aceito participar desta pesquisa: 

(   ) Sim 

(   ) Não (não continua respondendo). 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS RELATIVO AO PERFIL 

DA EMPRESA 

 

 

PERFIL DA EMPRESA 

Nome fantasia:  

Nome do diretor principal da empresa:  

Região geográfica de localização da sede da empresa:  

(   ) Extremo-oeste           (   ) Meio-Oeste (   )  Norte      (   ) Serrana 

(   ) Vale do Itajaí    (   ) Grande Florianópolis      (   ) Sul 

 

Área de atuação da empresa:  

Assinale a opção que melhor descreve a área de atuação da empresa. 

(   ) Agropecuária 

(   ) Água, gás e saneamento 

(   ) Alimentos processados 

(   ) Bancos 

(   ) Carnes e derivados 

(   ) Construção civil e intermediação  

(   ) Construção pesada e engenharia 

(   ) Energia Elétrica 

(   ) Equipamentos, máquinas e peças 

(   ) Holdings 

(   ) Hotelaria e Restaurantes 

(   ) Imóveis comerciais e shoppings 

(   ) Indústria de alimentos 

(   ) Indústrias em geral 

(   ) Materiais diversos 

(   ) Mineração 

 

(   ) Negócios de lazer e eventos 

(   ) Papel e madeira 

(   ) Petróleo, gás e combustíveis 

(   ) Química e petroquímica 

(   ) Roupas, calçados e assessórios 

(   ) Serviços diversos 

(   ) Serviços financeiros 

(   ) Setor de Educação 

(   ) Setor de saúde 

(   ) Setor de seguros 

(   ) Setor de transporte 

(   ) Siderurgia e metalurgia 

(   ) Tecnologia da informação 

(   ) Telecomunicações 

(   ) Têxteis 

(   ) Utilidades domésticas 

(   ) Varejo 
 
Número total de funcionários da empresa: _____________________ 
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Grau de adoção de tecnologias na linha de produção: 

(   ) até 20% da produção é automatizada 

(   ) entre 21% e 40% da produção é automatizada 

(   ) entre 41% e 60% da produção é automatizada 

(   ) entre 61% e 80% da produção é automatizada 

(   ) mais de 81% da produção é automatizada 

 

Indique qual a faixa de renda bruta anual da sua empresa no ano de 2017: 

Lembramos que esta informação será utilizada para caracterizar o porte da 

empresa, dentre os diversos setores de atuação. 

(   ) Menor ou igual a R$ 2,4 milhões (microempresa) 

(   ) Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões (pequena empresa) 

(   ) Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões (média empresa) 

(   ) Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões (média-grande 

empresa) 

(   ) Maior que R$ 300 milhões (grande empresa) 

(   ) Prefere não responder 

 
 
PERFIL DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 
 

Nome do responsável pelas informações: _______________________ 
 
Em que nível encontra-se o cargo que ocupa na empresa: 

(   ) Presidente/ diretor principal/ CEO 

(   ) Gerente 

(   ) Coordenador/ supervisor 

(   ) Outro (qual? __________) 

 
Formação (Considere apenas o nível mais elevado) 

(   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio 
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(   ) Ensino Superior  

(   ) Pós-graduação – em nível de especialização ou MBA 

(   ) Pós-graduação – em nível de mestrado ou doutorado 

Gênero: (   ) Masculino  (   ) Feminino  (   ) Prefere não responder 

Há quantos anos atua na empresa:  

(   ) Até 5 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Mais de 16 anos 

Há quantos anos atua no setor:  

(   ) Até 5 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Mais de 16 anos 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS SOBRE 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS E PERFORMANCE 

 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

C
on

ju
nt

o 
de

 re
al

iz
aç

ão
 

Busca de oportunidades  1 2 3 4 5 
Lidera ou executa novos projetos, ideias e estratégias que visam 
conceber, reinventar, produzir ou comercializar novos produtos ou 
serviços. 

     

Toma iniciativas pioneiras de inovação gerando novos métodos de 
trabalho, negócios, produtos ou mercados para empresa. 

     

Produz resultado para a empresa decorrente da comercialização de 
produtos e serviços gerados da oportunidade de negócio que identificou 
e captou no mercado. 

     

Correr riscos Calculados      
Avalia o risco de suas ações na empresa ou no mercado por meio de 
informações coletadas. 

     

Age para reduzir os riscos das ações propostas.      
Está disposto a correr riscos, pois eles representam um desafio pessoal 
e poderão de fato trazer bom retorno para a empresa. 

     

Exigência de qualidade e eficiência      
Suas ações são muito inovadoras, trazem qualidade e eficácia nos 
processos. 

     

É reconhecido por satisfazer seus clientes internos e externos por meio 
de suas ações e resultados. 

     

Estabelece prazos e os cumpre com padrão de qualidade reconhecido 
por todos 

     

Persistência      
Age para driblar ou transpor obstáculos quando eles se apresentam.      
Não desiste em situações desfavoráveis e encontra formas de atingir os 
objetivos. 

     

Admite ser responsável por seus atos e resultados, assumindo a frente 
para alcançar o que éproposto. 

     

Comprometimento      
Conclui uma tarefa dentro das condições estabelecidas, honra os 
patrocinadores e parceiros internos. 

     

Quando necessário, “coloca a mão na massa” para ajudar a equipe a 
concluir um trabalho. 

     

Está disposto a manter os clientes (internos e externos) satisfeitos e de 
fato consegue. 
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 Busca de informações (BDI)      

Vai pessoalmente atrás de informações confiáveis para realizar um 
projeto. 

     

Investiga pessoalmente novos processos para seus projetos ou ideias 
inovadoras. 

     

Quando necessário, consulta pessoalmente especialistas para lhe ajudar 
em suas ações. 

     

Estabelecimento de metas      
Define suas próprias metas, independente do que é imposto pela 
empresa. 
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Suas metas são claras, específicas e entendidas por todos os 
envolvidos. 

     

Suas metas são mensuráveis e perfeitamente acompanhadas por todos 
da equipe. 

     

Planejamento e monitoramento sistemáticos      
Elaboram planos com tarefas e prazos bem definidos e claros.      
Revisa constantemente seus planejamentos, adequando-os quando 
necessário. 

     

É ousado na tomada de decisões, mas se baseia em informações e 
registros para projetarresultados. 
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Persuasão e rede de contatos (PRC)      
Consegue influenciar outras pessoas para que sejam parceiros em seus 
projetos viabilizando recursos necessários para alcançar os resultados 
propostos. 

     

Consegue utilizar pessoas chave para atingir os resultados que se 
propõe ou conseguir os recursos necessários. 

     

Desenvolve e fortalece sua rede de relacionamento interna e externa à 
empresa 

     

Independência e autoconfiança (IAC)      
Está disposto a quebrar regras, suplantar barreiras e superar obstáculos 
já enraizados na empresa. 

     

Confia em seu ponto de vista e o mantém mesmo diante de oposições.      
É confiante nos seus atos e enfrenta desafios sem medo.      

Fonte: Lenzi (2008) 

 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (PERFORMANCE) 

 

Em relação ao desempenho de mercado, responda as próximas afirmações com 

base na seguinte proposição:  

 

“Nos últimos três anos, em relação ao principal concorrente, como foi o desempenho 

da sua empresa, considerando, primeiramente, se ele foi melhor ou pior e, 

posteriormente o grau (que varia de 0 a 5 sendo, 0 muito pior e 5 muito melhor) para 

cada uma das variáveis. 

 

***Os pontos intermediários devem ser usados para respostas mais neutras 

(paridade competitiva). 

 

(continua...) 

Crescimento das vendas Muito pior – 1          5 - Muito melhor 

Nível (índices) de vendas Muito pior - 1  5 – Muitomelhor 

Rentabilidade/ lucratividade Muito pior - 1  5 - Muito melhor 
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(conclusão) 

Fatia de mercado (Market share) Muito pior - 1 5 - Muito melhor  

Investimento em marketing Muito pior - 1 5 - Muito melhor  

Distribuição Muito pior - 1  5 - Muito melhor  

Reputação Muito pior – 1 5 - Muito melhor  

Acesso ao mercado Muito pior - 1 5 - Muito melhor  

Fonte: Brouthers, Brouthers e Werner (1999) 


