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“O espírito empresarial transcende a prática de negócios. É 

uma espécie distinta da ação humana que deriva de negócios, 

mas pode operar em qualquer área da atividade humana. O 

empreendedorismo também é um exercício básico de 

responsabilidade social. Como o mundo natural e o avanço do 

refluxo de recursos de tecnologia, cada vez mais a humanidade 

vai viver pela sua inteligência. Inovação sozinha não será 

suficiente. Nós precisaremos de pessoas que saibam como 

implementar novas idéias e torná-las acessíveis a grandes 

populações. Vamos ter de construir e manter uma sociedade 

mais empreendedora.” 

William Scott Green 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa busca promover um estudo sobre as empresas de confecção 
que compõem o arranjo produtivo local de moda de Nova Friburgo/RJ, mais 
especificamente as Empresas de Pequeno Porte (EPP). Busca responder a questão 
se o perfil empreendedor propicia inovações nos processos das pequenas empresas 
instaladas em arranjos produtivos locais. O estudo sobre as práticas do 
empreendedorismo no arranjo produtivo local de moda em Nova Friburgo/RJ, 
investigando a existência de atitudes empreendedoras e a ocorrência de inovação 
incremental nas pequenas empresas, tem como objetivo principal pesquisar a 
correlação entre o empreendedorismo no nível tático e as inovações em processos, 
como resultado do comportamento empreendedor. Constitui-se em uma pesquisa 
exploratória, utilizando-se de entrevista estruturada para a coleta de dados 
qualitativos, incluindo-se, ainda, a descrição da população e a amostra selecionada 
para a realização da mesma. Por fim, apresenta a tabulação e análise dos dados 
obtidos, intencionando proporcionar maior conhecimento sobre o fenômeno em 
pauta, cuja análise dos resultados sugere a inexistência de relação causal entre o 
perfil empreendedor e a inovação. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social.Empreendedorismo. Inovação. Pequenas 

Empresas. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to promote a study on the production companies that make up 
the local productive arrangement fashion Nova Friburgo / RJ, specifically the Small 
Businesses (EPP). Seeks to answer the question whether the entrepreneurial profile 
provides innovations in processes of small companies located in local clusters. The 
study of entrepreneurship practices in the local productive fashion arrangement in 
Nova Friburgo / RJ, investigating the existence of entrepreneurial attitudes and the 
occurrence of incremental innovation in small companies, has as main objective to 
study the correlation between entrepreneurship at the tactical level and innovations in 
processes as a result of entrepreneurial behavior. It is in an exploratory research, 
using structured interviews to collect qualitative data, including also the description of 
the population and the sample selected to perform the same. Finally, it shows the 
tabulation and analysis of data, intending to provide greater understanding of the 
phenomenon in question, whose analysis of the results suggests that there is no 
causal relationship between the entrepreneurial and innovation. 
 

Keywords: Social Responsibility. Entrepreneurship. Innovation. Small Business. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Os sistemas de gestão, intrinsecamente ligados à produção capitalista 

instaurada na Revolução Industrial, impulsionaram não apenas o surgimento das 

escolas de administração como também a análise e o aperfeiçoamento das teorias 

elaboradas no meio acadêmico na busca constante pela produtividade, 

competitividade, e contemporaneamente, sustentabilidade (DORNELAS, 2008; 

DRUCKER, 2003; FILION, 1999; HASHIMOTO, 2006;). 

 Com o advento do comércio global, manter-se competitivo se tornou 

sobremaneira desafiador, mediante uma competição que deixa de ser 

exclusivamente dentro das próprias fronteiras (SCHUMPETER,1982) , sejam estas 

de um bairro, cidade ou país, e passa a ser transnacional. A urgência do capital 

introduziu no ambiente dos negócios o modelo just in time onde o conceito de tempo 

real provocou impacto expressivo na dinâmica empresarial, interferindo diretamente 

na gestão dos recursos. 

Observa-se no século XX a experimentação de pesquisadores sob múltiplas 

abordagens, entre as quais Frederick Taylor introduz o ganho de produtividade pela 

racionalização do processo produtivo com a sistematização das operações, 

enquanto Henri Fayol enfatizou a flexibilidade administrativa, experiência e 

conhecimentos tácitos na coordenação de esforços coletivos para o alcance de 

objetivos comuns, em detrimento de teorias e rigidez na execução do trabalho. A 

evolução destes experimentos possibilitou o surgimento das condições favoráveis 

para o que hoje se considera a abordagem holística, integrando os três elos 

(financeiro, material e humano) e colocando o elemento “humano” em igualdade de 

importância no sistema produtivo. Desde então, uma diversidade de teorias, 

metodologias e tecnologias gerenciais se sucedem como ondas no oceano da 

administração, em busca do melhor resultado para o capital. 

O empreendedorismo, considerado por muitos como a próxima onda, emerge do 

pensamento intelectual com a publicação de artigos e livros na década de 1980 

(DRUCKER, 1986; PINCHOT, 1989), quando então o tema estava relacionado a 

uma habilidade para poucos. Contudo, sua origem como experimento data da 

década de 1960 quando David McClelland, psicólogo da Universidade de Harvard, 

nos Estados Unidos, identificou em empresários de sucesso um elemento 

psicológico marcante por ele intitulado “motivação da realização” ou “impulso para 
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melhorar” (McCLELLAND, 1967). Partindo deste pressuposto McClelland 

desenvolveu e testou até o final dos anos 1970, em mais de 40 países, o 

treinamento da motivação para a realização, objetivando melhorar esta característica 

e torná-la aplicável no ambiente empresarial. A proposta original de McClelland 

apresentou resultados positivos na criação e ampliação de empresas, e, passou a 

ser a base, em meados dos anos 1980, para o aprimoramento do comportamento 

empreendedor, com a disseminação de suametodologia ao redor do mundo por 

meio do UNCTAD– United Nations Conference on Trade and Development, 

traduzido para o português como Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (LEITE; MELO, 2008). 

No âmbito das ciências exatas, Joseph Schumpeter, economista austríaco que se 

estabelece em Harvard após a Primeira Guerra Mundial, apresenta o antagonismo 

entre progresso e destruição criativa, imputando o progresso à ação das empresas 

inovadoras por meio da figura do empreendedor. Segundo Schumpeter apud Degen 

(1989, p. 9):  

 

O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa. É o impulso 
fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, 
constantemente criando novos produtos, novos mercados e, 
implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e 
mais caros.  
 

A conjunção das bases teóricas de McClelland (1967) às de Schumpeter 

(1982) fundamentam o enquadramento do empreendedorismo sob as óticas 

comportamental e instrumental, possibilitando a abordagem da inovação como um 

atributo do comportamento do empreendedor, definido por Filion (1999) como uma 

pessoa que empenha toda sua energia na inovação e no crescimento, 

manifestando-se, ou com a criação de empresas ou desenvolvendo alguma coisa 

completamente nova em uma empresa pré-existente – o intraempreendedorismo. 

Eis o ponto de que trata o intraempreendedorismo e se constitui no foco de 

pesquisa deste projeto, cuja problematização está pautada na correlação entre a 

influência do perfil empreendedor nas empresas participantes de arranjos produtivos 

locais e as inovações em processos que resultaram do intraempreendedorismo. 

É exatamente sobre este aspecto que contextualizamos o tema desta 

pesquisa, partindo a investigação da existência do perfil empreendedor no nível 
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tático das Empresas de Pequeno Porte - EPPs, da identificação da inovação 

incremental, ambos contribuindo para a competitividade empresarial, buscando 

estabelecer parâmetros para impulsionar a atividade econômica no ambiente das 

pequenas empresas por meio dos seus recursos internos.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

No Brasil, o universo das micro e pequenas empresas representa o 

contingente de 99%do número absoluto de negócios instalados, segundo 

informações do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – instituição 

privada sem fins lucrativos que tem a missão de promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte.  Por 

intermédio de monitoramento, o SEBRAE apurou no levantamento realizado em 

2007 um aumento de 51% em 2002 para 78% em 2005 de empresas que 

mantiveram suas atividades por mais de dois anos, uma marca significativa quando 

considerado os levantamentos anteriores (acesso em 31/03/11).  

Conforme informações disponibilizadas na pesquisa Fatores Condicionantes e 

Taxa de Mortalidade das MPE (VOX POPULI, 2005, p. 7), no período 2003-2005 

foram abertas no Estado do Rio de Janeiro 27.598 MPE – Micro e Pequenas 

Empresas, das quais 25.832 enquadradas como Microempresa e 1.545 como 

empresas de Pequeno Porte, e em cuja estratificação, constatou-se o fechamento 

de 77 das 412 empresas da amostra, ou seja, 19% das MPEs abertas no Estado do 

Rio de Janeiro entre 2003 e 2005 não ultrapassaram o segundo ano de vida. 

A série histórica 2000-2010 produzida pelo GEM – Global Entrepreneurship 

Monitor–demonstra evolução da qualidade tanto dos empreendedores brasileiros 

quanto das empresas instaladas no país no decorrer das 12edições. O relatório 

2010 não só apresenta o Brasil com a maior Taxa de Empreendedores em Estágio 

Inicial (TEA) dentre os países membros do G20 participantes desta pesquisa, com 

17,5% (IBQP, 2010, p. 36), como evidencia as condições macroeconômicas 

favoráveis resultantes da estabilidade produzida pelo controle da inflação, 

crescimento econômico e aumento do poder aquisitivo da população. Todavia, 
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constata também que a “inovação ainda é incipiente” (IBQP, 2010, p. 23) acabando 

por impactar na competitividade e longevidade das pequenas empresas. 

Farah Júnior (2001, p. 14) relata a necessidade da evolução e ampliação da 

capacidade competitiva individual e coletiva das MPEs, “visando sua permanência e 

disputa no mercado, agora mais concorrido em função do avanço da globalização”. 

Segundo o autor, a dependência da competitividade do tecido empresarial está 

relacionada tanto a variáveis exógenas quanto endógenas às unidades de produção, 

e que nem sempre são passíveis de mudanças no curto prazo. 

A presente pesquisa busca promover um estudo nas empresas de confecção 

que compõem o arranjo produtivo local de moda de Nova Friburgo/RJ, mais 

especificamente as empresas de pequeno porte – EPP, respondendo ao problema: 

o perfil empreendedor propicia inovações nos processos das pequenas empresas 

instaladas em arranjos produtivos locais? 

Em função da temática proposta e da experiência a ser avaliada nesta 

pesquisa, é sugerida a seguinte questão norteadora: 

1) A incidência das características do comportamento empreendedor no 

nível tático da organização é indutora de inovação incremental nas empresas de 

pequeno porte? 

Acredita-se que a incorporação dos parâmetros intraempreendedores para a 

inovação na estrutura das Empresas de Pequeno Porte poderá contribuir para que o 

segmento empresarial brasileiro evolua para o nível de maturidade dos países 

desenvolvidos (SOUZA NETO, 2003), deixando no passado a longa permanência no 

rol dos países emergentes. A seguir são detalhados os objetivos desta pesquisa, 

suas limitações, justificativa e estrutura de apresentação da dissertação. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar se a ocorrência do perfil empreendedor (McCLELLAND, 1967) no 

nível tático, resulta ou não em inovação enquanto melhoria de processo, em 

pequenas empresas instaladas em APLs. 

 



17 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar a existência das características empreendedoras no nível 

tático, configurando o intraempreendedorismo. 

b) Verificar se o intraempreendedorismo resulta em inovação incremental 

nas empresas de pequeno porte. 

c) Verificar o grau de importância de variáveis exógenas e endógenas que 

dificultam a inovação em empresas de pequeno porte. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Ao verificar a correlação entre o perfil empreendedor do nível tático com a 

efetiva inovação nos processos, espera-se contribuir para a compreensão dos 

fatores causadores da inovação no âmbito das Empresas de Pequeno Porte - EPP. 

Assim contextualizado, o empreendedorismo se justifica como uma característica de 

comportamento que interfere positivamente na competitividade das EPPs, e por 

meio do intraempreendedorismo, proporciona melhoria no desempenho das 

empresas de pequeno porte, se a ocorrência do comportamento empreendedor na 

força produtiva resultar em inovação. Os questionários utilizados na pesquisa são 

instrumentos reais de avaliação, e, ao serem aplicados, colaboram com o 

mapeamento das forças e fraquezas das organizações. 

 

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As entrevistas realizar-se-ão nas pequenas empresas integrantes do setor 

industrial do Arranjo Produtivo Local de Moda do município de Nova Friburgo, 

localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. O nível tático, no que 

tange à particularização desta pesquisa, foi caracterizado por quatro cargos pré-

definidos pelo pesquisador: sócio-gerente, gerente, supervisor, outro. 

A opção pela aplicação deste estudo em um APL, definido por Borin (2006, p. 

70) como “aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – 

com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam 



18 

 

 

vínculos, mesmo que incipientes”, dá-se pela conformação relativamente 

homogênea das empresas e a possibilidade de interface equitativa com as 

instituições públicas e privadas de fomento. Tal delimitação torna-se relevante 

principalmente para o entendimento dos parâmetros econômicos e dos potenciais 

internos da comunidade onde se estabelece o APL, visto que, segundo o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (2006, p. 8), dentre as escalas de 

desenvolvimento local (regional, municipal e comunitário) é no município que está “a 

escala administrativo-territorial à qual estão associados os atores locais e onde se 

concretizam as iniciativas econômicas”, objeto de estudo desta pesquisa.  

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Essa dissertação está organizada em cinco capítulos, a fim de facilitar o 

entendimento do tema proposto.  

Capítulo 1 – Descreve a contextualização do tema da pesquisa, sua 

importância, seus objetivos gerais e específicos, a justificativa para o 

desenvolvimento da mesma, bem como suas limitações, incluindo-se, ainda, a forma 

como está estruturada essa dissertação. 

Capítulo 2 – Apresenta o referencial teórico dos principais construtos do tema 

da pesquisa – perfil empreendedor e inovação, iniciando pela exposição das ideias 

subtraídas da pesquisa bibliométrica às principais bases de artigos acadêmicos, 

seguindo-se dos enfoques de estudiosos por meio da revisão da literatura. 

Capítulo 3 – Apresenta o estudo de caso. 

Capítulo 4 – Contém a metodologia de pesquisa adotada para o 

desenvolvimento dessa dissertação. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 

utilizando-se de entrevista estruturada para a coleta de dados qualitativos, incluindo-

se, ainda, a descrição da população e a amostra selecionada para a realização da 

mesma e relata os resultados obtidos no estudo e suas análises. 

Capítulo 5– Apresenta as conclusões e recomendações para futuros estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica desta pesquisa, 

onde, por meio de pesquisa bibliométrica selecionaram-se os artigos que 

estruturaram a fundamentação teórica das áreas de interesse em questão, 

conduzindo em seguida à exposição dos principais construtos dessa dissertação, a 

saber: perfil empreendedor e inovação. A abordagem destes construtos foi 

complementada com pesquisas a periódicos, dissertações, teses e livros 

acadêmicos relacionados aos temas.  

 

2.1 EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

2.1.1 Aspectos da atividade econômica mundial 

 

Marco inconteste na história da sociedade moderna, a Revolução Industrial 

nos idos de 1850 alterou toda a dinâmica das relações de produção com a 

desvinculação da disponibilidade de luz solar para viabilizar as atividades produtivas. 

As alternativas de energia como óleo de baleia e carvão mineral, esclarece Souza 

(2006, p. 8), além de caras e precárias não atendiam ao anseio da indústria 

nascente: “o mundo demandava luz e na esteira desta carência floresceu a moderna 

indústria do petróleo”. Todavia, Souza destaca que a produção insipiente restrita à 

Europa até então (dois mil barris/ano em 1857 e quatro mil barris/ano em 1858) alça 

novos patamares em 1859, com a perfuração do primeiro poço em território norte-

americano pelo Coronel Edwin Drake, na Pensilvânia, alcançando a produção de 20 

barris/dia, dando início à exploração comercial do petróleo. 

A partir de então, novas transformações na indústria se sucedem, 

especialmente na Inglaterra nos idos de 1860, configurando a Segunda Revolução 

Industrial, reconhecida posteriormente como a ‘Era do aço e da eletricidade’. A 

transformação do ferro em aço, permitindo a produção em larga escala deste 

minério e a substituição do vapor pela eletricidade, possibilitada pelo dínamo, 

tornam-se as principais invenções desta etapa do capitalismo. Também neste 
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período, a intensificação da utilização do petróleo viabiliza a criação do motor de 

combustão interna criando condições para a invenção do automóvel e do avião. 

Os avanços se sucedem em diversas instâncias das ciências, fazendo surgir 

as escolas e teorias organizacionais, emergindo neste contexto, o método de gestão 

de Frederick Taylor cujo objetivo era tornar o trabalhador mais produtivo pautado em 

princípios básicos de divisão do trabalho, na padronização das tarefas e na 

separação entre planejamento e execução (TENÓRIO, 1994).  

As invenções da Segunda Revolução Industrial propiciaram a Henry Ford os 

recursos tecnológicos que impulsionariam o desenvolvimento de um novo sistema 

produtivo – o Fordismo – onde a conjugação dos avanços tecnológicos com o 

método de gestão de trabalho Taylorista desencadearia no processo de obtenção e 

acumulação do capital que vigoraria no mundo até a década de 1970 (HARVEY, 

1992). Com a linha de montagem de automóveis inspirada em um processo utilizado 

em frigoríficos, Ford cria a produção padronizada, transformando a indústria 

automobilística norte-americana em um marco.Neste ínterim, o petróleo, até então 

utilizado como matéria-prima para a atividade econômica fabril, passa a ser 

demandado como combustível para o produto final da indústria fordista – o 

automóvel, provocando reflexos no preço e no mercado como um todo, até que duas 

grandes crises se estabelecem, em 1973 e em 1979 consecutivamente (FARAH 

JÚNIOR, 2000).  

Farah Júnior (2000, p.46) relata que os sistemas capitalistas europeu e norte-

americano passam a apresentar sinais de dificuldade na manutenção do 

crescimento já na primeira crise em 1973, e complementa que a “queda da 

produtividade do trabalho” e “a redução da capacidade financeira dos governos nos 

países centrais em manter o Welfare State” já estavam sendo percebidos desde a 

década de 1960. Observou-se mais tarde que as concessões feitas pelo capital em 

relação ao trabalho com a constituição do Welfare State, estavam vinculadas a 

interesses diversos, sobretudo na Europa Ocidental, dentre estes a manutenção do 

sistema de produção fordista, a imposição disciplinar sobre as lutas políticas e 

sindicais dos partidos de esquerda, e a incorporação dos trabalhadores ao mercado 

consumidor de bens e serviços, sendo este último a principal motivação nos Estados 

Unidos. 



21 

 

 

O cenário de confronto entre trabalho e capital somado ao declínio do estado 

de bem-estar social tornou-se profícuo para o descontrole inflacional, que seguido 

de elevada redução do consumo, resultou em queda nos investimentos e aumento 

da crise. 

Neste período da história em que a economia encontrava-se aquecida pela 

grande circulação do dinheiro resultante do pleno emprego, o aumento concomitante 

da inflação e do custo do petróleo provocou a queda na produção, e por extensão na 

renda do trabalhador, dando início a uma crise econômica estrutural que foi 

potencializada pelo aumento das taxas de juros nos mercados financeiros 

internacionais.  

Este fenômeno de estagnação econômica associado a alta de preços ficou 

conhecido como estagflação, relata Farah Júnior (2000), e caracterizou o tempo em 

que o capitalismo e sua ordem econômica vigente fraquejaram mediante os 

problemas recorrentes nas principais economias mundiais, representado pelas 

sucessivas quedas no investimento, no nível do emprego e consequentemente, do 

PIB. Segundo Pindyck e Rubinfeld, 

 

No decorrer do período posterior à 2ª guerra mundial, dois aspectos têm se 
mostrado particularmente incômodos para os norte-americanos. Em 
primeiro lugar, nos Estados Unidos, o crescimento da produtividade tem 
ocorrido de forma menos rápida que na maioria das outras nações 
desenvolvidas. Em segundo lugar, para todas as nações desenvolvidas, o 
crescimento da produtividade nos últimos vinte anos tem sido 
substancialmente mais baixo do que havia sido no período anterior. 
(PINDYCK; RUBINFELD, 1994, p. 231) 
 

A reestruturação produtiva passa a existir principalmente nos setores básicos 

de produção e de trabalho por meio do surgimento de novos parâmetros ideológicos 

nas esferas da gestão (estratégico), na organização da produção (tático) e no 

trabalho (operacional). Não obstante o assolamento da crise nas economias 

ocidentais na década de 1970, especialmente sobre os mercados europeu e norte-

americano, este mesmo período proporcionou elevados ganhos de produtividade e 

competitividade para empresas japonesas e alemãs, em função da reorganização 

estrutural que estas realizaram ao incorporar inovações tecnológicas nos três níveis 

organizacionais (FARAH JÚNIOR, 2000). 
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O que se caracteriza como problema para uma parcela dos países 

industrializados, reverte-se em oportunidade para as empresas que ousaram na 

gestão, explícita ou intuitivamente, optando por novas formas de organização da 

produção. Somaram-se a este fator, o contínuo desenvolvimento de tecnologias e o 

acelerado processo de internacionalização do capital que impactou todas as 

interfaces sócio-econômicas em nível global. Farah Júnior (2000, p. 48) ressalta que, 

apesar do processo de globalização remontar à revolução industrial inglesa do 

século XVIII, “os sintomas da crise do capitalismo na década de 1970 representam 

uma ruptura com o modelo econômico anterior”, apresentando como elemento 

causal desta ruptura o “esgotamento do modelo fordista de produção” e seu 

embasamento em padrões de produção e consumo de massa, ilusoriamente 

amparados pelo sistema de acumulação subsidiado pelo Welfare State. 

Neste ínterim, Rezende Filho (1997) explica que a interferência da ação 

estatal auxiliava a manutenção da economia em crescimento, pois a garantia em 

investimentos nas áreas social e em infraestrutura imputavam ao Estado a 

“manutenção do sistema capitalista, impedindo que se acumulassem prejuízos ou 

ocorressem crises, enquanto suas sociedades passariam a gozar de um melhor 

padrão de vida e de um menor nível de desemprego” (REZENDE FILHO, 1997, p. 

305).  

Complementarmente, Harvey (1992) enfatiza que as dificuldades no 

enfrentamento à crise do petróleo encontraram seu pior obstáculo na inflexibilidade 

do sistema fordista, pois 

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos em capital fixo de larga 
escala e de longo prazo em sistema de produção em massa que impediam 
a flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 
mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos 
mercados, na alocação e nos contratos de trabalho. Por trás de toda a 
rigidez específica de cada área estava a configuração indomável e 
aparentemente fixa do poder político e relações recíprocas que unia o 
grande trabalho, grande capital e o grande governo no que parecia cada vez 
mais uma defesa disfuncional de interesses escusos definidos de maneira 
tão estrita que solapavam, em vez de garantir a acumulação do capital. 
(HARVEY, 1992, p. 135-136) 
 

Conforme demonstrado por Harvey, a crise do fordismo ocorreu nas esferas 

sócio-econômicas, políticas, diplomáticas, impactando a dinâmica de 

desenvolvimento mundial.  
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Em meio a toda adversidade instalada, surge um redirecionamento produtivo 

registrado essencialmente nos setores básicos de produção e de trabalho, e em 

1962 começa a ser implantado aquele que será considerado o principal modelo de 

reestruturação contemporâneo, o toyotismo. Em contraposição ao fordismo, cuja 

produção é que determina a demanda (ZEN; FRACASSO, 2008), o toyotismo que 

possui como característica central a produção do necessário no menor tempo, 

constrói um modelo de processo onde a produtividade é o resultado da melhor 

organização dos recursos humanos e materiais adequados à demanda. Desta 

forma, todos os setores da fábrica doravante voltam-se para diferenciação e 

qualidade dos produtos, vislumbrando o atendimento das expectativas do cliente 

(CASTRO; LEITE, 1994; HIRATA, 1998). Inaugura-se aí a Era do just-in-time. 

O toyotismo passa a ser o responsável por relevantes movimentos no 

universo empresarial mediante a necessária adaptação a máquinas multifuncionais, 

exigindo dos trabalhadores flexibilidade e polivalência, bem como responsabilizando-

os, individualmente, pelo sucesso ou insucesso da empresa, dada a autonomia em 

vigor (LEITE; MELO, 2008).  

Nesta conjuntura, o just-in-time veio para instalar no ambiente uma 

competição embasada em desempenho, atribuindo mais valia a quem produz melhor 

e mais rápido. Outro aspecto não menos importante é a inserção do Japão na 

competição pelos mercados automobilísticos americano e europeu, instituindo uma 

nova lógica econômica global e, sobretudo, introduzindo os parâmetros da terceira 

revolução industrial, cujo salto quantitativo e qualitativo englobou, entre outros 

aspectos, investimentos em tecnologia (notadamente a robótica), a flexibilização da 

produção, a necessidade da qualificação da mão de obra, e, sobretudo, o caráter 

transnacional dos negócios, originado na oferta e ampliado posteriormente para a 

produção (CASTRO; LEITE, 1994).  

Contudo, a partir do toyotismo, se verifica a instalação do ambiente de 

inovação que busca perenemente respostas aos desafios da economia, da 

tecnologia, da comunicação e das fontes de energia, instaurando-se um processo 

contínuo de antecipação de soluções que viabilizem o alcance da melhor 

lucratividade (LEITE; MELO, 2008).  

É neste cenário de premência na celeridade da transformação de produtos e 

processos que surge o ambiente propício à disseminação da inovação, pois, 
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conforme Arbix (2010, p. 169), “invenção e inovação estão conectadas por um 

continuum”, e exemplifica: “em áreas avançadas acontecem com tal frequência e 

velocidade que nem sempre é fácil distinguir uma da outra, como nos laboratórios de 

nano e biotecnologia”. 

Arbix (2010), assim como Schumpeter (1982), enfatiza que a inovação é um 

atributo intrínseco à estratégia de desenvolvimento, inclusive das nações, quando 

afirma que:  

 

Gerada em ambiente cada vez mais globalizado, destaca-se atualmente 
como uma das mais significativas fontes do bom desempenho econômico 
das nações. Com diferentes formatos, dimensões e características, os 
processos de inovação geram aumento de produtividade, empregos de 
melhor qualidade e elevação do nível de bem-estar, além de auxiliar no 
enfrentamento de todos os desafios ligados ao meio ambiente. Nos países 
mais avançados é difícil encontrar algum documento de governo ou 
declaração de empresário que não faça menção às suas potencialidades, 
tidas atualmente como críticas para a elevação da produtividade e da 
competitividade das economias contemporâneas. (ARBIX, 2010, p. 168) 

 

Neste contexto, ao final do século XX a inovação é incorporada 

compulsoriamente como um relevante fator crítico de sucesso (DRUCKER, 1986; 

VAN DE VEN; ANGLE; POOLE, 2000), juntamente com a sustentabilidade, atingindo 

sem exceção a gestão das organizações, das grandes às pequenas empresas, 

vindo a aumentar consideravelmente a complexidade desta nova lógica econômica 

mundial (FREEMAN, 1975). 

A contemporaneidade inaugura uma nova era, onde a preocupação com a 

criação de empresas que consigam subsistir à velocidade da mudança imposta pela 

globalização torna-se fator crítico de sucesso, e a busca pela redução do alto índice 

de falência de novos negócios constitui-se em um dos motivos pelos quais este tema 

assume uma abrangência crescente no âmbito do governo, das entidades de classe, 

de instituições de apoio e da própria academia (FILION, 1999; DORNELAS, 2008, 

PINCHOT; PELLMAN, 2004), fazendo com que o empreendedorismo seja 

considerado uma alternativa factível para a sustentabilidade das empresas no século 

XXI. 

A indicação de que o empreendedorismo se configurou como um importante 

fenômeno sócio-econômico do final do século XX descende do seu caráter 

multidisciplinar e transversal no domínio da pesquisa científica, onde são 
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observados enfoques e abordagens que perpassam pela medicina, psicologia, 

sociologia, filosofia, política, economia e administração, entre outras áreas das 

ciências. Mediante o envolvimento de elevado número de pesquisadores com o 

tema, surgem variados axiomas que formarão o pilar de sustentação da teoria 

empreendedora, então emergente. 

Visando orientar os estudos por perspectivas, Cunningham e Lischeron 

(1991) catalogaram seis escolas de pensamento caracterizando-as por atributo, a 

saber: a escola bibliográfica, a escola psicológica, a escola clássica, a escola da 

administração, a escola da liderança e por fim, a escola corporativa. 

Os professores da Harvard Business School, Stenvenson e Jarillo (1990), 

propõem os estudos de empreendedorismo sob três abordagens. Na primeira, 

elaborada pelos economistas, o interesse transcende o empreendedor e suas ações, 

concentrando-se nos resultados que as ações empreendedoras geram. Neste 

contexto insere-se o pensamento economicista de Schumpeter (1982) revelando a 

importância dos empreendedores para criação do “novo” (seja este um produto, um 

processo ou um mercado), onde, por meio da integração do conceito de 

empreendedorismo com a inovação, ocorre o desenvolvimento econômico. 

Na segunda, sugerida por psicólogos e sociólogos, a ênfase no 

empreendedor como indivíduo decorre de uma análise do seu passado, suas 

motivações, seu ambiente e seus valores. A teoria comportamental de David 

McClelland (1967) integra este conjunto, e fundamenta-se no resultado de suas 

pesquisas onde está apontado que a necessidade de realização é o elemento 

central da motivação nas pessoas empreendedoras.  

Em sua análise, McClelland (1967) além de revelar que os empreendedores 

mal sucedidos têm carência de realização, identifica as características que os 

impulsiona, dentre elas: iniciativa, persistência, saber aproveitar as oportunidades, 

qualidade, eficiência, comprometimento, disposição para correr riscos de forma 

calculada, persuasão, independência, autoconfiança, além de trabalharem buscando 

informações e estabelecendo redes de contatos, planejando e acompanhando os 

resultados. 

A terceira abordagem é instituída por administradores e correlaciona-se com o 

conhecimento sobre a amplitude das habilidades gerenciais e administrativas, ou 
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seja, em como os empreendedores apreendem seus objetivos, quais são os 

métodos, técnicas e ferramentas utilizadas, como ocorre o processo de tomada de 

decisão, ou seja, em como lidam e resolvem seus problemas. 

Hashimoto (2006) faz referência à “essência do empreendedorismo” de 

Longenecker et al. (1998), que, segundo os pesquisadores americanos é atribuída a 

três elementos intrínsecos à atividade empreendedora: a inovação, o risco e a 

autonomia.  

Segundo Dornelas (2008) e em convergência com o pensamento de 

McClelland (1967), o empreendedorismo não se configura como uma nova teoria 

administrativa pensada para resolver os problemas empresariais. Ao contrário, 

apresenta-se como uma forma de comportamento que engloba processos 

organizacionais permitindo à empresa trabalhar em busca de um objetivo comum, ou 

seja, alinhado à missão e visão empresarial, identificando novas oportunidades por 

meio da sistematização de ações internas focadas na inovação. O pensamento de 

Dornelas é híbrido, tornando-se aderente tanto aos princípios de Stenvenson e 

Jarillo quanto aos ideais de Longenecker e Schoen. 

Filion (1999), Drucker (2003) e Shapero (1980) afirmam que criatividade e 

inovação conduzem os empreendedores a um movimento contínuo de mudanças 

que visa o crescimento e desenvolvimento de seus negócios, cuja organização dos 

recursos de forma inovadora resulta em uma nova empresa. 

A criatividade dos empreendedores, segundo Peter Drucker (1986), nasce do 

comprometimento com o exercício constante da inovação, que, em se constituindo 

numa prática sistemática, provém de duas fontes: internas (ocorrências inesperadas, 

incongruências, processos necessários, mudanças na indústria e no mercado) e 

externas (mudanças demográficas, mudanças de percepção e novo conhecimento).  

O ponto comum a todas elas, conforme Drucker (2003) é a relevância da 

informação, desta forma, quanto maior o aproveitamento das informações que 

chegam à organização e quanto mais sistematizada sua busca e disseminação, 

maior a probabilidade de se aproveitar as oportunidades de inovação. 

Ao analisar o comportamento dos empreendedores em relação à inovação, 

Drucker diz que: 
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A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo 
qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio 
diferente ou um serviço. Os empreendedores precisam buscar, de forma 
deliberada, as fontes de inovação, as mudanças, e seus sintomas que 
indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito. (DRUCKER, 
2003, p. 25) 

 

À multiplicidade de conceitos e definições sobre empreendedorismo 

produzidos nas últimas décadas, torna-se relevante agregar sua origem, reportada à 

Idade Média, quando o termo empreendedor passa a ser a alcunha do encarregado 

de projetos de produção em grande escala (FILION, 1999). Com o passar do tempo, 

no Século XII, o empreendedor era a pessoa que assumia riscos de lucro (ou 

prejuízo) em contratos de valor fixo com o governo. Contudo, etmologicamente a 

palavra francesa entrepreneur significa “aquele que está entre”ou “intermediário”. 

Não obstante a complementaridade dos enfoques discorridos anteriormente, a 

definição de Bateman e Snell (1998) explicita com clareza a função intermediária do 

entrepreneur, pois aquele que “está entre” a oportunidade e o mercado é quem 

identifica o valor e transforma (processo ou produto) para atender a demanda. Neste 

ínterim, os autores identificam como principais características e habilidades para o 

sucesso do empreendedor a autoconfiança, a excelência, a liderança, a criatividade, 

a motivação e a tolerância a incertezas e riscos. 

A convergência observada entre os pesquisadores se encontra na tratativa do 

empreendedorismo como uma conseqüência dos novos paradigmas de relações 

sociais e políticas, em cujo contexto está a organização, e não apenas como uma 

resposta ao encolhimento do nível de emprego (IBQP, 2012), seja como reflexo da 

expansão tecnológica, seja pelo excedente na oferta de mão de obra. 

As pessoas compartilham o ambiente de mudanças em todas as épocas da 

atividade econômica, entretanto, verifica-se na prática que os impactos e as 

expectativas sobre os trabalhadores evoluíram do tangível para o intangível de 

forma substancial nos últimos cem anos, conforme constatado por Sennet (1999) e 

demonstrado na figura 1. 
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Figura 1 – Evolução do Perfil Profissional 

   Fonte: Adaptado de Senett (1999, p. 9 e 25). 

 

Em meio às incertezas no ambiente de negócios, especialmente nas três 

últimas décadas do século XX, as empresas encontraram no empreendedorismo 

uma nova forma de agir, desenvolver e identificar conhecimentos e oportunidades 

produzindo mais valia para todas as partes. Não se trata, pois, de uma metodologia 

que ganha espaço nas organizações, mas antes, constitui-se num movimento que 

nasce no interior das empresas, é, portanto, endógeno, e posteriormente obtém um 

corpo metodológico conceitual. 

Paulatinamente, os fundamentos do empreendedorismo até então 

direcionados apenas para aquele que se dispõe a correr risco – o empresário–ganha 

especial atenção dentro das organizações, quando ao analisar as empresas com 

foco em inovação, pesquisadores de variadas instituições identificaram a recorrência 

dos comportamentos empreendedores nas equipes internas das empresas, e 

passam então a buscar a compreensão do que, no futuro, irá se consolidar como 

“intraempreendedorismo”.  

Dornelas (2008), no apêndice A da primeira edição da sua obra 

Empreendedorismo Corporativo, disponibiliza uma súmula de terminologias e 

autores, dentre os quais destacamos a seguir: 

 Corporate Entrepreneurship: 
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Empreendedorismo corporativo envolve o emprego da iniciativa dos níveis 
mais inferiores da organização para se desenvolver algo novo. Uma 
inovação que é criada por subordinados sem que tenha sido requisitada, ou 
seja, inesperada, mesmo que dada a permissão pela alta gerência para 
fazê-la. (VESPER, 1984) 

 

 Internal Corporate Entrepreneurship: 

 

Empreendedorismo corporativo interno refere-se a todas as atividades 
empreendedoras formalizadas dentro de uma organização existente. As 
atividades formalizadas são aquelas que recebem recursos da organização 
com o propósito de buscar a inovação: desenvolvimento de novos produtos, 
melhorias de produtos, novos métodos ou procedimentos. 
(SCHOLLHAMMER, 1982) 
 

Já com o cognome intrapreneurship, Dornelas (2008) apresenta a teoria de 

Nielson, Peters e Hisrich acerca do desenvolvimento de mercados internos e 

relativamente pequenos em uma grande empresa, por meio da implementação de 

unidades independentes destinadas a criar, testar internamente e expandir ou 

melhorar seus serviços, tecnologias e métodos, diferentemente do 

empreendedorismo ligado a novas unidades de negócios com o objetivo específico 

de desenvolver ações lucrativas em mercados externos à empresa em grandes 

empresas, apregoado até então. 

Pinchot (1989) entende intrapreneurship enquanto um atributo de 

determinados membros de uma empresa, cuja motivação está em realizar, e por 

meio desta realização gerar lucro. 

 

Intra-empreendedores são os sonhadores que fazem acontecer. Aqueles 
que assumem a responsabilidade de criar e inovar dentro de qualquer tipo 
de organização. Eles podem ser os criadores ou inventores, mas são 
sempre os sonhadores que entendem como transformar uma idéia em algo 
real e lucrativo.  

 

Empreendedores corporativos ou intraempreendedores são, pois, segundo 

Dornelas (2008, p. 38) “os indivíduos ou grupos de indivíduos, agindo 

independentemente ou como parte do sistema corporativo, os quais criam as novas 

organizações ou instigam a renovação ou inovação dentro de uma organização 

existente”. 
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Se as definições que envolvem o intraempreendedorismo são novidades, 

igualmente nova para a organização se torna a tomada de decisão, seja esta no 

nível estratégico, tático ou operacional. Desta forma, Costa, Cericato e Melo (2007) 

defende que na empresa empreendedora, é o compartilhamento da tomada de 

decisão com o corpo funcional que produz o ambiente de mudanças, criação e 

desenvolvimento de novos negócios, otimizando recursos, processos e resultados. 

O pensamento de Dornelas complementa este raciocínio, quando afirma que o 

intraempreendedorismo acontece quando a estratégia alinhada à competência 

central (recursos, métodos competitivos e escopo das operações) – corecompetence 

– perpassa por todos os níveis e estruturas da organização. 

Sobre este ponto, ou seja, sobre o empoderamento de todos os níveis para a 

tomada de decisão, Peter Drucker (1999) infere afirmando que o autogerenciamento 

implica uma mudança radical nos pensamentos e ações de todos, pois requer que 

cada funcionário pense e se comporte como um executivo, e por este motivo 

mesmo, caracteriza-se como uma revolução em assuntos humanos. Drucker é 

enfático quando preconiza a premência do empreendedor “auto-gerenciável” assim 

como da gerência movida pela inovação, enfatizada nesta pesquisa. 

A notoriedade conquistada cientificamente ultrapassa as fronteiras das 

universidades e ganha importância na medição das evidências e dos reflexos do 

empreendedorismo sobre a atividade econômica, e o próximo passo acontece com a 

consolidação de um sistema de análise do empreendedorismo sobre as nações.  

Com este intuito, no final do século passado estrutura-se o projeto de 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor – GEM, coordenado internacionalmente 

por um consórcio composto pelo Babson College, Universidad Del Desarrollo, 

Reykjavík University, London Business School e Global Entrepreneurship Research 

Association (Gera), e operacionalizado na esfera nacional pelo Instituto Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (IBQP).  

O projeto GEM abrange cerca de 50 países em diferentes estágios na escala 

de classificação econômica, e nos revela após mais de 10 anos de pesquisa que a 

riqueza gerada e medida pelo PIB possui correlação direta com aatividade 

empreendedora, sendo esta atividade mensurada “pelo número de pessoas dentro 

da população adulta de um determinado país envolvida na criação de novos 
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negócios” (IBQP, 2010, p. 5), e cuja identificação ocorre por meio de pesquisa 

quantitativa com uma população na faixa etária entre 18 e 64 anos.  

Conforme relatório GEM (IBQP, 2012, p. 7), em 2012 o Brasil ocupou a quarta 

posição do contingente de 69 países que integraram a pesquisa, número este que 

varia a cada edição de acordo com a entrada e saída dos países participantes. Com 

a força de trabalho estimada pelo IBGE em 126milhões de pessoas, com idade entre 

18 e 64 anos, o Brasil apresentou uma taxa de empreendedores de 30,2% onde 

aproximadamente 18 milhões de pessoas estavam envolvidas na criação ou 

administração de algum negócio com menos de três anos e meio de vida, e outros 

18 milhões de pessoas qualificadas como empreendedores estabelecidos, ou seja, à 

frente da administração de um negócio com mais de três anos e meio de existência 

(IBQP, 2012, p. 11). 

Dados apresentados no Relatório Executivo de 2008 (IBQP, 2008, p.5) 

demonstraram que em 2001, o Brasil possuía 65% de empreendedores nascentes 

para 35% de empreendedores novos, e em 2008 foram 24% de empreendedores 

nascentes para 76% de empreendedores novos, inversão proporcional originada em 

2003, e crescente desde então.  

Na série de pesquisas GEM, o Brasil alcançou em 2008 pela primeira vez a 

razão de dois empreendedores por oportunidade para cada empreendedor por 

necessidade, resultado este que dá indicações da evolução brasileira na longa 

escada de desenvolvimento de países como os Estados Unidos e França, 

respectivamente com 6,86 e 8,35 empreendedores por oportunidade para cada um 

por necessidade. Em 2010, para cada empreendedor por necessidade havia, no 

Brasil, outros 2,1 que empreenderam por oportunidade, valor este muito próximo à 

média dos países que participaram do último levantamento, que foi de 2,2 

empreendedores por oportunidade para cada um por necessidade (IBQP, 2010, 

p.40). 

É importante ressaltar que a temática “motivação para empreender” foi 

inserida na pesquisa em 2002, e desde então vem sendo monitorada anualmente, 

por meio da classificação dos empreendedores orientados por: oportunidade, 

quando motivados pela percepção de um nicho de mercado em potencial; ou 

necessidade, quando motivados pela falta de alternativa satisfatória de trabalho e 

renda. A primeira “reflete o lado positivo da atividade empreendedora nos países”, 
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afirma o relatório executivo, pois representa a “porção de empreendedores que 

iniciou sua atividade para melhorar sua condição de vida ao observar uma 

oportunidade para empreender” (IBQP, 2008, p.6). Na segunda categoria 

encontram-se as pessoas que empreendem como uma opção para a subsistência, e 

nesse caso, o empreendedorismo é considerado uma ferramenta para o 

desenvolvimento. 

A continuidade da atividade empreendedora demonstrada pelo aumento do 

tempo de duração da empresa impacta diretamente o conjunto da economia 

brasileira, tanto do ponto de vista da atividade, com o aumento de 4,1 milhões de 

MPEs no ano de 2000 para 5,7 milhões de MPEs em 2008, como no incremento da 

empregabilidade de 8,6 milhões para 13,1 milhões no mesmo período. Não obstante 

tal resultado estar relacionado ao amplo período de estabilidade macroeconômica 

brasileira, a melhora apontada pelo DIEESE (2010) é constatada pela participação 

dos empreendimentos novos no empreendedorismo brasileiro, tendo se mantido e 

se difundido por todo o sistema econômico produtivo nacional, constituído em 99% 

por micro e pequenas empresas (SEBRAE – acesso em 31/03/11).  

A representatividade das MPEs na economia nacional justifica desta forma, a 

plêiade de instituições governamentais e não governamentais que se dedicam a 

compreender as particularidades deste universo, destacando-se neste contexto a 

rápida adaptação metodológica do GEM, cujos enfoques e perspectivas vêm se 

alinhando ao longo dos anos ao contexto econômico global, e como se constata no 

quadro 1, a temática da inovação é introduzida no relatório de 2005 e o 

intraempreendedorismo em 2008: 

Quadro 1 – Pesquisa GEM Brasil 2001-2008 

2001 

Principais taxas. 

Condições para empreender. 

Motivação para empreender. 

Dados comparativos entre países. 

Características do empreendimentos. 

2002 

Empreendedorismo de alto potencial de crescimento. 

Relação entre empreendedorismo e crescimento econômico dos países. 

Fontes de recursos para empreender. 

Investidores informais. 
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2003 

Contextualização detalhada a partir de pesquisas secundárias. 

Tópicos especiais: investidores em capital de risco no Brasil e novos habitats do 

empreendedorismo e a questão de gênero. 

Proposições para a melhoria do empreendedorismo no Brasil. 

2004 

Correlações entre o empreendedorismo e a economia global. 

Caracterização dos grupos de países segundo renda per capita. 

Mentalidade empreendedora no Brasil. 

Empreendedorismo social. 

2005 

Caracterização dos empreendedores estabelecidos. 

Detalhamento dos estudos comparativos com outros países. 

A inovação no empreendedorismo no Brasil. 

O negócio na composição da renda do empreendedor. 

Expectativa de geração de emprego e inserção internacional. 

Busca de orientação e aconselhamento pelo empreendedor. 

Resumo das atividades dos demais países participantes da pesquisa GEM. 

2006 

Cálculo do potencial de inovação dos empreendimentos. 

Identificação do empreendedorismo brasileiro. 

Políticas e programas educacionais voltados ao empreendedor. 

Descontinuidade dos negócios no Brasil. 

Implicações para formuladores de políticas públicas. 

2007 

Empreendedorismo brasileiro em perspectiva comparada. 

Financiamento ao empreendedorismo no Brasil. 

Aspectos socioculturais da atividade empreendedora no Brasil sob perspectiva comparada. 

Acesso à informação e à tecnologia pelo empreendedor brasileiro. 

Razões para a descontinuidade dos negócios no Brasil. 

Empreendedores em série. 

Descrição de programas voltados ao empreendedorismo. 

2008 

Absorção de inovações na sociedade brasileira. 

Redes de relacionamento e de informações do empreendedor. 

Intraempreendedorismo. 

Educação e capacitação para o empreendedorismo no Brasil. 

Fonte: IBQP (2010, p. 5). 

 

A inquietação provocada pelo empreendedorismo e pela administração 

empreendedora gera uma perspectiva que ultrapassa as características endógenas 

de um negócio e instiga uma investigação aprofundada tanto do empreendedor 

(aquele que cria e transforma organizações), quanto da própria sociedade. Faz-se 

mister uma interpretação holística que integre os elementos e suas interfaces, 
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apurando-se o resultado que está sendo produzido, conforme defendido por 

Schumpeter (1982), e instrumentalizado pelo GEM. 

Não por acaso a criação de uma ferramenta de medição e acompanhamento 

se dá após a explosão de estudos conduzidos na década de 1980 e seguintes, 

objetivando elucidar a relação entre o insucesso das grandes corporações (até então 

improvável) e o interesse emergente pelo empreendedorismo.  

Neste ínterim, torna-se relevante registrar que a instauração das micro e 

pequenas empresas – MPEs – na economia brasileira, ressalvadas as 

particularidades de cada economia, representa o mesmo movimento que ocorreu 

nos Estados Unidos após a recessão de 1975quando então ocorreu o fechamento 

de grandes empresas ou sua reestruturação em unidades menores (HASHIMOTO, 

2006). A reorganização nos mercados produtivos e financeiros, e a migração da 

ênfase do setor produtivo da indústria para o setor de serviços (DRUCKER, 1986; 

MORICOCHI; GONÇALVES, 1994; REZENDE FILHO, 1997), viriam a se firmar 

como o prenúncio de um novo tempo, fechando o ciclo iniciado na Revolução 

Industrial e se configurando como a lógica econômica do século vindouro. 

 

2.2 PERFIL EMPREENDEDOR: UM ALICERCE DA INOVAÇÃO 

 

 A celeridade da mudança nos tempos hodiernos, inicialmente atribuída ao 

avanço ininterrupto de novas tecnologias, estabelece como parâmetros para o 

ambiente organizacional a interdependência na globalização, a necessidadde de agir 

prontamente e ser flexível, o aproveitamento de novas tecnologias e o trabalho em 

rede (GASALLA, 1999). Sob esta perspectiva, Gasalla afirma que  cenários 

paradoxais e complexos demandam profissionais com múltiplas habilidades, que 

possuam capacidade para manter o equilíbrio mediante o gerenciamento desta 

interdependência, e afirma:  

 

Estamos, pois, diante de uma nova revolução nas empresas. Já não se trata 
de as organizações determinarem como as pessoas vão trabalhar. Agora 
são as pessoas que irão determinar o modo como uma organização deve 
trabalhar. Poderíamos dizer que a organização em si já não existe e que o 
que há é o organizar-se continuamente. Essa evolução é impulsionada 
pelas pessoas que buscam um futuro a todo o momento: os intra-
empreendedores. São eles que vão impulsionar esse “fluir” da organização, 
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que tem de se mover em mercados cada vez mais voláteis e com limites 
cada vez mais esfumados.  

 

Em uma abordagem complementar, Filion (2004, p. 72) defende que em 

ações baseadas em processos visionários, “empregados e dirigentes que querem 

continuar operando em certo nível de eficiência e efetividade devem desenvolver 

suas próprias estruturas de ação”, visto que, sob sua ótica, é comum que os 

objetivos organizacionais estejam representados pela missão, mas nem sempre é 

fácil de serem compreendidos e transpostos para a prática.   

No âmbito da estratégia empresarial Mintzberg (2003) produziu ensaios sobre 

transferência de poder e delegação em estruturas informais, aperfeiçoando 

construtos sobre a descentralização horizontal onde a maior participação do 

indivíduo no processo em que se encontrava inserido foi observada nas hierarquias 

organizacionais mais flexíveis.  

Corroborando com Gasalla (1999) e Mintzberg (2003), Machado e Zotes 

(2005) analisam em sua pesquisa, fatores críticos de sucesso em empresas 

orientadas para a competitividade cujas estratégias empresariais tornam 

congruentes o potencial criativo do indivíduo e a permanente necessidade de 

inovação dos produtos e serviços. Os pesquisadores propõem a construção e/ou 

adoção de métodos que permitam a inferência do funcionário no sistema produtivo, 

independentemente da sua função na escala hierárquica, estruturando a empresa 

para o alinhamento dos objetivos do indivíduo empreendedor – o intraempreendedor 

– com os da organização, conforme figura 2: 

 

Figura 2 - Alinhamento dos Objetivos Organizacionais 

    Fonte: Machado e Zotes (2005, p. 8). 
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Desta forma, Machado e Zotes (2005) reiteram que o indivíduo 

empreendedor, por possuir a necessidade de explicitar sua criatividade, produz 

inovação no nível em que se encontra inserido, por ser inerente à sua personalidade 

a motivação para a realização – achievement motivation (McCLELLAND, 1967), 

concluindo que o poder de criação e inovação de tais funcionários pode constituir-se 

em vantagem competitiva  nas empresas que se propuserem a estimular a sinergia 

derivativa da gestão participativa, agregando valor aos meios e aos fins. Neste 

ínterim, o setor de P & D deixa de existir isoladamente e passa a coexistir, a permear 

toda a organização, possibilitando que cada funcionário deixe de ser um recurso 

humano estático na sua função e passe a produzir valor, a inovar continuamente no 

processo produtivo ou na idealização de produtos, tornando-se corresponsável pelo 

sucesso organizacional. 

 

2.2.1 Marco teórico 

 

Diferentemente de variados campos da pesquisa científica que possuem 

marco teórico bem definido quanto à idealização do conceito e sua respectiva 

localização no tempo e no espaço, a revisão da literatura demonstra que a gênese 

da terminologia entrepreneurship é atribuída a pessoas, locais e argumentos 

distintos.  

Filion (1999), em sua busca pela conceituação do termo ao longo da história 

das civilizações, observou que o empreendedor é descrito de maneira diferente a 

cada século, sendo sua origem francesa reportada ao século XII em associação 

“àquele que incentivava brigas” (VÉRIN, 1982 apud FILION, 1999, p. 452).  

Segundo Cunha (apud SCHIMIDT; BOHNENBERG, 2009), a palavra 

empreender – imprehendere no latim medieval – tem origem anteriormente ao 

século XV e possui dentre seus significados: tentar desempenhar uma atividade ou 

tarefa; pôr em execução.  

Encontra-se em Martinelli (1994, p. 476) a informação de que no século XVI o 

termo entrepreneur fazia referência ao “capitão que contratava soldados 

mercenários para servir ao rei”. De maneira semelhante, Filion (1999, p. 18) relata 
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tratar-se da “pessoa que assumia a responsabilidade de dirigir uma ação militar”. 

Avançando no tempo, Martinelli (1994) identifica no século XVIII uma nova aplicação 

para a terminologia, sendo os entrepreneurs os atores econômicos que introduziam 

novas técnicas agrícolas ou arriscavam seu capital na indústria, enquanto Filion 

(1999) revela uma definição similar, de pessoas que criavam e produziam projetos 

ou empreendimentos.  

Na narrativa de Gasalla (1999), os prenunciadores da abordagem no contexto 

da atividade empresarial e da liderança, foram o francês Cantillon e o inglês Stewart 

no século XVIII, sendo imputada a Cantillon a alcunha do neologismo entrepreneur, 

cujo significado literal, conforme nota, é “empreendedor” e não “empresário” (chef 

d’enterprise). Na visão do economista Richard Cantillon (LÉVESQUE, 2004; ZEN; 

FRACASSO, 2008), o empreendedor capitalista caracteriza-se pela capacidade de 

enfrentar o desafio do risco imposto pela economia de mercado através do uso da 

racionalidade, mediante a natureza da incerteza.  

Nota-se que a partir do século XVIII a evolução do termo ocorre 

perifericamente à atividade empresarial, e é no século XIX com o surgimento da 

Escola Empreendedora, que o economista Jean-Batiste Say (apud DRUCKER, 

1986) relaciona o empreendedor com o indivíduo que transfere recursos econômicos 

de um setor com baixa produtividade para outro com produtividade superior, 

aproximando-se do parâmetro estabelecido para os dias atuais.  

No século XX, a alusão à figura do entrepreneur ressurge com a produção 

intelectual do economista austríaco Joseph A. Schumpeter, quando então associa o 

empreendedor ao desenvolvimento econômico no livro ”Capitalismo, socialismo e 

democracia”, publicado em 1942. Schumpeter (1982), em sua análise sobre o 

sistema econômico vigente - o capitalismo - introduz o conceito de “destruição 

criativa” fundamentando-se no princípio que a criação do “novo” depende da 

destruição do “velho”, e ao agente propulsor deste movimento ele denomina 

empreendedor.  

Enquanto o pensamento economicista de Schumpeter ganha repercussão 

mundial ao relacionar o desenvolvimento econômico à inovação – seja pela 

introdução de novos recursos ou pela combinação diferenciada dos recursos 

produtivos já existentes – em meados do século XX a teoria empreendedora começa 

a ser observada por outras áreas das ciências, e no âmbito comportamental, o 
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psicólogo norteamericano David McClelland estabelece como entrepreneurship a 

“atitude psicológica materializada pelo desejo de iniciar, desenvolver e concretizar 

um projeto, um sonho” (LEITE; MELO, 2008, p. 37), caracterizando o perfil 

empreendedor a ser observado nesta pesquisa. 

 

2.2.2 Diálogo entre as teorias e conceitos 

 

Diante das diversas origens e interpretações, Leite e Melo (2008, p. 37) no 

artigo “A naturalização do empreendedor” ponderam que o termo entrepreneur foi 

traduzido para o português como “empresário”, todavia, as pesquisadoras ressaltam 

que a terminologia vem sendo ressignificada, no contexto brasileiro, para 

“empresário bem-sucedido ou com qualidades especiais”. 

Birkinshaw (2000) assevera que a atividade empreendedora – 

entrepreneurship – representa a ação de criar um novo produto, serviço, negócio ou 

modelos de negócios, enquanto Schein (1985, p. 30) afirma tratar-se da criação de 

“algo novo, envolvendo a motivação para superar obstáculos, propensão por aceitar 

riscos e desejo de elevação pessoal e qualquer objetivo a ser alcançado”. 

Ser empreendedor tornou-se um neologismo para referir-se àquele que 

realiza que produz novas idéias, resgatando o construto advindo do latim 

imprehendere: pôr em execução. Nas palavras de Filion (1999, p. 19), “um 

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”, ou seja, 

extrapola o desejo e parte para ação.  

A definição hodierna de entrepreneur e a distinção entre empreendedor e 

capitalista são contribuições que emergiram com a Revolução Industrial, iniciada em 

fins do século XVIII, cujas mudanças impetradas no ambiente empresarial 

interferiram radicalmente na cultura ocidental (ZEN; FRACASSO, 2008). O processo 

decisório do empreendedor de outrora era baseado na maximização dos lucros 

obtidos com a melhor conformação do acesso aos insumos, ao trabalho e à 

tecnologia (TIGRE, 1998). Naquele contexto, o capitalista estava circunscrito ao 

investimento de seus recursos financeiros mediante a análise da perspectiva de 

altas taxas de retorno sobre o capital investido – atualmente denominado investidor 

de risco. Schumpeter (1982) reafirma a importância da distinção de Say entre 
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empreendedor (serviço que emprega o capital) e capitalista (serviço que empresta o 

capital). 

Neste período extremamente profícuo ao desenvolvimento de teorias 

econômicas é que se originam as teorias da administração pautadas pelo paradigma 

fordista da produtividade, e que, mais tarde, foram transpostas para as teorias 

clássicas da administração (ZEN; FRACASSO, 2008).  

Com o surgimento da escola empreendedora propagada pelo economista 

francês Jean-Batiste Say no início do século XIX, o pensamento economicista passa 

a considerar a interpretação peculiar deste pensador sobre o empreendedorismo, 

pois segundo Drucker (1986), na ótica de Say a função precípua do empresário é a 

conciliação dos fatores produtivos, e o caráter empreendedor desta ação é 

considerado na primeira vez em que ocorre a combinação dos fatores, pois ao 

instalar-se na rotina de trabalho, torna-se um processo operacional como outro 

qualquer na manutenção da organização. 

A contribuição de Say é incontestável para a ampliação dos horizontes da 

ciência econômica, não obstante não ter sido suficiente para inferir na visão clássica 

da economia, fundamentada até então na busca de um modelo de equilíbrio advindo 

da otimização dos recursos existentes, sem, contudo, considerar o 

empreendedorismo dentre os recursos. Decorridos mais de um século de avanço no 

tempo, Drucker (1986, p. 18) afirma que “Todo economista sabe que o 

empreendedor é importante e provoca impacto. Entretanto, para os economistas o 

‘empreender’ é um evento meta-econômico, algo que influencia profundamente, e, 

deveras, molda a economia sem fazer parte dela”. 

Nos dizeres de Drucker (1986), apreende-se a concepção do empreendedor 

como um agente ativo sobre a economia, cuja inovação decorrente de sua 

intervenção impacta substancialmente todo o sistema, apesar deste mesmo sistema 

não reconhecê-lo – o empreendedor – como parte integrante.  

Com visão antagônica à economia tradicional, porém convergente com os 

posteriores ensaios de Drucker (1999, 2003), Schumpeter (1982) apregoa que é o 

dinamismo do desequilíbrio provocado pelo empreendedor inovador que impõe 

novos parâmetros à realidade e torna a prática econômica saudável no modelo 

capitalista. Desta forma, configura-se a relação causal onde o efeito, tangibilizado 
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pelo desenvolvimento econômico em decorrência da identificação/aproveitamento 

das oportunidades e da inovação, possui sua causa no empreendedor - aquele que 

age intencionalmente na introdução de novos produtos, serviços, processos, 

recursos ou materiais - e que ao destruir a ordem econômica, assinala o que 

Schumpeter denomina destruição criativa.  

Extrapolando a perspectiva econômica até então abordada, descortina-se no 

âmbito das ciências humanas uma nova perspectiva denominada 

“comportamentalista”, onde o entrepreneurship se contextualiza pela “atitude 

psicológica materializada pelo desejo de iniciar, desenvolver e concretizar um 

projeto, um sonho. Diante desta perspectiva, reafirma-se o entendimento do 

empreendedorismo como algo que transcende o campo dos negócios e da 

economia” (SOUZA NETO, 2003, p. 112), pois que a ação econômica torna-se uma 

consequência do tipo de comportamento do entrepreneur. Leite e Melo (2008) 

esclarecem que o termo deixa então de ser traduzido por “empresário”, sendo agora 

compreendido como “empreendedor”.  

O psicólogo David McClelland é quem surge com o primeiro método para 

medir a intensidade da motivação, demonstrando a diferença entre pessoas que 

manifestam o desejo de realização e pessoas que vivem a obrigação da realização 

(LEITE; MELO, 2008). McClelland (1967) assegura que o modo empreendedor – 

entrepreneurialway – é um atributo do ‘ser empreendedor’, e por este motivo é 

encontrado nas atividades econômicas como em qualquer outra desempenhada pelo 

indivíduo empreendedor. A experimentação de suas pesquisas ao redor do mundo 

proporcionou a McClelland o mapeamento dos fatores que possibilitam a formação 

de empreendedores, traçando uma comparação entre países (McCLELLAND, 1967, 

p. 207), assim como descrevendo o empreendedor essencialmente por sua estrutura 

motivacional, marcada especificamente pela necessidade de realização. Para 

McClelland, “a necessidade de realização – ‘achieving’ – é a força motriz da ação 

empreendedora” (SOUZA NETO, 2003, p. 115). 

Destarte, Zen e Fracasso reiteram a inexistência de analogia entre ‘ser 

empreendedor’ e ‘ser inventor’, visto que a inovação promovida pelo empreendedor 

é resultante da sua capacidade individual de “introduzir a invenção na indústria e, 

assim, produzir inovação: a fabricação de um novo bem; a introdução de um método 

de produção; a abertura de um novo negócio e o ingresso em um novo mercado; a 
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conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou de produtos semi-acabados; o 

estabelecimento de um novo modelo de gestão organizacional” (ZEN; FRACASSO, 

2008, p. 142).  

Doravante compreende-se o empreendedorismo como uma dimensão do 

comportamento (McCLELLAND, 1967; SOUZA NETO, 2003; LEITE; MELO, 2008), 

possibilitando-se a clara diferenciação entre a função de empreendedores e 

gerentes: os primeiros inovam e podem estar alocados em qualquer instância da 

organização;os segundos administram sem necessariamente inovar e estão 

vinculados hierarquicamente na estrutura organizacional (ZEN; FRACASSO, 2008), 

ocorrendo, não raro, mudança de conduta de empreendedores alçados a função 

gerencial, agindo a partir de então como gerentes e não mais como 

empreendedores (SCHUMPETER, 1982).  

O campo de pesquisa sobre empreendedorismo, vinculado inicialmente 

apenas aos impactos sobre a atividade econômica, caracteriza-se, como exposto 

anteriormente, tanto pela amplitude quanto pela multidisciplinaridade das 

abordagens científicas nas suas variadas áreas de interface, a saber: indivíduo, 

equipe, organização, indústria e comunidade (FERNANDES; SANTOS, 2008; 

GARTNER, 2001).  

Complementarmente, Brush et al. (2003) reforça que a temática do 

empreendedorismo como pauta acadêmica abrange do nascimento da organização 

à sua transformação e interferência na cadeia produtiva da indústria em que se 

encontra inserida, instituindo-se como premissa o comportamento individual de 

identificação e criação de oportunidades, sendo a identificação de tal 

“comportamento individual” no interior da organização -  intrapreneurship - o objeto 

de estudo desta pesquisa. 

 

2.2.2.1 Entrepreneurial Way 

 

Pinchot (1989) faz referência ao intrapreneuring como uma alternativa 

encontrada por algumas organizações para manterem a característica 

empreendedora que as originou, evitando cair na armadilha da estagnação que 

acarretou, no século XX, o declínio de grandes empresas, em decorrência da queda 
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na competitividade ocasionada pela baixa capacidade de inovar. Tal estagnação foi 

atribuída, entre outras causas, às estruturas organizacionais rígidas que impediam a 

livre circulação das ideias (FILION, 2004; MACHADO; ZOTES, 2005; PINCHOT; 

PELMANN, 2004; TANURE; GHOSHAL, 2006), restritas à época aos setores de 

Pesquisa e Desenvolvimento – P & D. 

Na obra Empreendedorismo Corporativo, Dornelas (2008) apresenta um 

conjunto de definições sobre empreendedorismo e suas derivações, onde se 

observa uma grande concentração teórica acerca da temática no período 1980-

2000, e sob a alcunha “corporate entrepreneurship” a primeira referência encontrada 

em sua obra é de Burgelman, em 1983:  

 

Empreendedorismo corporativo refere-se ao processo pelo qual as 
empresas se envolvem na diversificação através de desenvolvimentos 
internos. Tal diversificação requer combinações de novos recursos para 
ampliar a ação da empresa a outras áreas, ou mesmo às suas atuais áreas, 
de atuação, correspondendo ao conjunto de oportunidades que a empresa 
está buscando (BURGELMAN, 1983 apud DORNELAS, 2008, apêndice A) 

 

Com a evolução da terminologia para intrapreneurship, utilizada em 1985 

tanto por Pinchot, quanto por Nielson, Peters e Hirish (DORNELAS, 2008), institui-se 

a corrente de pensamento intraempreendedora que vem sendo elaborada desde 

então.  

Antes, contudo, de um aprofundamento na vertente “intra” do 

empreendedorismo, torna-se relevante ratificar que o entrepreneurship, em 

essência, caracteriza-se pela identificação de oportunidades de negócios, e, 

corroborando com a teoria comportamentalista de McClelland (1967), Leite e Melo 

(2008) afirmam que empreender é um processo subjetivo condicionado à habilidade 

dos indivíduos em detectar as oportunidades, sendo a “habilidade” o elemento 

comum a empreendedores e intraempreendedores. Partindo dos experimentos de 

David McClelland acerca da motivação para a realização (achieving motivation), as 

pesquisadoras confirmam que os indivíduos com necessidade de realização “tendem 

a buscar sempre o aperfeiçoamento e o progresso constantes” (LEITE; MELO, 2008, 

p. 37), pois são impulsionados pela sensação eminente de êxito. 

Pautado neste princípio, Bom Ângelo (apud CHIE, 2007, p. 53) assinala três 

características que desvelam a aptidão empreendedora: 
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  Vontade e habilidade para criar algo absolutamente inédito e que possa 

melhorar as condições de vida da família, da empresa, da comunidade local 

ou da humanidade; 

 Capacidade de encontrar novas utilidades para velhas idéias. O objeto dessa 

ação de reciclagem deve resultar em benefício coletivo; 

 Talento para melhorar a eficiência de um sistema, processo ou produto, 

tornando-o mais econômico, acessível e tecnicamente superior. 

Pinchot (1989, p. 26) igualmente não distingue o comportamento de ambos. 

Ao contrário, afirma que “os intraempreendedores, assim como os empreendedores, 

não são necessariamente inventores de novos produtos ou serviços. Sua 

contribuição está em tomar novas ideias ou mesmo protótipos e transformá-los em 

realidades lucrativas”.  

Sob este prisma, o fato de um indivíduo detentor de tais características não 

ter a iniciativa de abrir uma empresa o qualifica como intraempreendedor, visto que 

a motivação para a ação caracteriza-se pela busca contínua por oportunidades 

criando ou inovando dentro da empresa onde colabora, configurando o que Hirish e 

Peters (2004) conceituam como empreendedorismo dentro de uma estrutura 

empresarial existente, enquanto as mesmas características associadas à ação de 

viabilizar o negócio tornam-se predicado do empreendedor.   

Filion (2004, p. 66), no ensaio “Entendendo os Intraempreendedores como 

Visionistas”, enfatiza novamente a eqüidade dos atributos de intra e entrepreneurs, 

destacando como resultado de suas pesquisas que “eles desenvolvem uma 

orientação, ou visão, que indica o que deverá ser feito”. Esta realidade projetada a 

posteriori – a visão – é capaz de proporcionar o encadeamento das etapas de 

realização do projeto, retroalimentando continuamente os dois extremos da 

inovação, quais sejam: o indivíduo empreendedor (entrepreneur ou intrapreneur) e a 

competitividade do negócio, conforme representado na figura 4. 

O Babson College – instituição pesquisadora e disseminadora do 

empreendedorismo – reitera que o empreendedorismo é “um modelo de pensar e 

agir obcecado pela oportunidade, holístico na abordagem e cuja liderança é 

equilibrada pela proposta de criação de valor” (apud DORNELAS, 2008, p. 41).  
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Os pressupostos abordados anteriormente associados ao conjunto de 

características reunido no levantamento realizado por Schmidt e Bohnenberger 

(2009) no artigo “Perfil Empreendedor e Desempenho Organizacional”, expressam 

as características atitudinais que qualificam o empreendedor, expostas na figura 3, e 

que serão utilizadas como base para a pesquisa de campo deste trabalho. 

 

Figura 3 – Características Atitudinais do Empreendedor 

  Fonte: Adaptado de Schmidt e Bohnenberger (2009, p. 455). 

 

Assim contextualizado, o intraempreendedorismo, na ótica de Machado e 

Zotes (2005), versa sobre a instalação efetiva de um sistema organizacional onde os 
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funcionários tenham liberdade para propor, criar ou inovar como o faria no 

empreendedorismo de startup, ou seja, de criação de novas empresas (DORNELAS, 

2008). Tais preceitos são claramente expostos por Hirish e Peters (2002, p. 61): 

 

A corporação tradicional é de natureza hierárquica, com procedimentos, 
sistemas de relatórios, linhas de autoridade e de responsabilidade, de 
instruções e mecanismos de controle estabelecidos. Esses sustentam a 
cultura corporativa atual e não estimulam a criação de novos 
empreendimentos. A cultura de uma empresa intra-empreendedora está em 
contraste com esse modelo. Em vez de uma estrutura hierárquica, uma 
atmosfera intra-empreendedora possui uma estrutura organizacional plana 
com várias redes, equipes, patrocinadores e mentores. 

 

Conclui-se que a essência de intra e entrepreneurs é equivalente (PINCHOT, 

1989; FILION, 2004), sendo o espaço onde inovam o que os distingue, e, portanto, 

“isto leva à conclusão de que as diferenças qualitativas entre o intraempreendedor e 

o empreendedor são irrelevantes” (BARINI FILHO; CARDOSO 2003, p. 9). 

 

2.2.2.2 Intraempreendedorismo: uma vertente do perfil empreendedor 

 

A fluidez do modo empreendedor – entrepreneurial way – no interior da 

organização pressupõe a transposição dos valores empreendedores da alta direção 

(KREISER; MARINO; WEAVER, 2002) para os demais níveis organizacionais, 

criando condições para que a cultura intraempreendedora se instaure e se viabilize. 

Convergem para esta mesma linha de argumentação estudos empíricos que 

correlacionam a orientação empreendedora à liderança dos executivos (SADLER-

SMITH et al., 2003; TARABISHY et al., 2005), contudo, é na revisão teórica de Bull e 

Willard (1993) que são apontadas quatro condições propulsoras da prática do 

intraempreendedorismo: 
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Figura 4 – Condições Básicas para Prática Intraempreendedora 

       Fonte: adaptado de Bull e Willard (1993, p. 188). 

A figura quatro promove a interligação do estado da arte com o estado da 

prática, ao integrar os fundamentos de McClelland (motivação para a ação e 

autoconfiança) aos de Filion (visão que impulsiona à ação) perpassando pelo êxito 

abordado por Leite e Melo (benefício). Observa-se ainda que, além dos aspectos 

intrínsecos ao ‘ser empreendedor’, dois elementos estão relacionados ao ambiente: 

o saber-fazer (know-how), que pode ser uma conquista anterior ou permanente tanto 

do indivíduo quanto da organização, e o suporte tangibilizado pelos recursos (físicos 

e materiais) que impactam no desempenho das atividades. 

Percebe-se desta forma, que o aumento da participação do indivíduo no 

processo organizacional tornou-se a base da orientação empreendedora que viria a 

diferir as empresas empreendedoras das demais (FERNANDES; SANTOS, 2008), 

sendo observado por Miller e Friesen (1982) que a ênfase em inovação é o que as 

torna proeminentes. Por sua vez, Hitt, Ireland e Hoskisson (1999) constataram nas 

organizações com forte orientação empreendedora, maior habilidade para passar 

pela instabilidade do ambiente, revertendo em seu benefício, ameaças em 

oportunidades.  

Intrapreneurship e corporate venturing são modalidades do 

empreendedorismo corporativo, e a definição de ambos converge para a 

identificação, desenvolvimento, captura e implementação de novas oportunidades de 

 
 

“Conforto e 
sustentação 

para realização 
de esforços, ou 
que reduzem o 
desconforto de 

algum 
empenho”. 
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negócio (DORNELAS, 2008; SHANE; VENKATARAMAN, 2000). Todavia, se 

aparentemente os conceitos se assemelham, observa-se na prática a existência da 

distinção de caracteres entre ambos, o que vem a contribuir para um melhor 

enquadramento metodológico do tema, cuja variação está basicamente associada 

ao ambiente: se a mudança é exógena, consorcia-se à estratégia de negócios; se é 

endógena, refere-se à renovação estratégica ou à inovação (DORNELAS, 2008), 

onde está contextualizada a presente pesquisa.  

A figura cinco se constitui em uma representação dos tipos de 

empreendedorismo corporativo encontrados nas organizações – corporate venturing 

e intrapreneurship – e concomitantemente apresenta os componentes e os 

desdobramentos destas que são as suas duas principais expressões.  

O corporate venturing, conforme se verificará adiante, correlaciona-se com a 

concepção de algo novo e independente que possui um conjunto de preceitos 

próprios, sem vínculo com a estrutura preexistente da organização que o produziu. 

O resultado do corporate venturing será a criação de um novo negócio (DORNELAS, 

2008; FILION, 1999), excluindo-se esta configuração do escopo da presente 

pesquisa. 
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Figura 5 – Modalidades e Variações do Empreendedorismo Corporativo 

Fonte: Adaptado de Dornelas (2008, p. 39 e p. 40). 

 

Entretanto, no intrapreneurship, existem claras diferenças de contexto, e as 

inovações que ocorrem na corporação resultam da associação das características 

organizacionais com as individuais, conforme mencionado anteriormente por 

Machado e Zotes (2005), onde os funcionários, ao identificarem oportunidades no 

ambiente, têm outorgado a autonomia para implementar projetos (FILION, 2004) 

assumindo o gerenciamento dos riscos (DRUCKER, 1986, 1999), buscando os 

retornos e as recompensas preconizados por Bull e Willard (1993), não obstante 

estar submetido às regras do sistema corporativo (DORNELAS, 2008). 

Hashimoto (2006, p. 82), na sua análise sobre o desenvolvimento das teorias 

organizacionais, propõe um quadro resumo com as diferenças essenciais entre 

empresas tradicionais e intraempreendedoras, possibilitando a visualização dos 

fundamentos que compõem os dois tipos de organizações, auxiliando na 

caracterização da pesquisa em questão: 

 

Quadro 2 – Organização Tradicional x Organização Intraempreendedora 

Fundamento 
Organização Tradicional Organização Intraempreendedora 

Comunicação 
De cima para abaixo, apenas o 

necessário 

Em todas as direções, sem restrições. 

Ambiente Externo 

A comunicação ocorre apenas 

por meio de canais pré-

estabelecidos 

Interação ampla e irrestrita como forma 

de geração de relacionamentos 

relevantes. 

Erros e Falhas 
São evitados e penalizados São vistos como parte do aprendizado. 

Burocracia Minimiza riscos e desvios Impede a criatividade e espontaneidade. 

Poder 
Centralizado, organizado em 

hierarquia 

Descentralizado, empowerment. 

Estrutura 

Organizacional 

Hierarquia Em rede. 

Controles 
Evitam desvios do padrão 

esperado 

São mínimos sobre as pessoas. 

Relacionamentos Diferenças departamentais Interdepartamentalização forte. 
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Formação das 

Pessoas 

Especialistas por área Estímulo à diversidade. 

Instrumentos 

Motivacionais 

Extrínsecos (recompensas 

financeiras, prêmios) 

Intrínsecos (reconhecimento, 

visibilidade, auto-realização). 

Novos Produtos e 

Serviços 

Gerado pela área de produtos, 

laboratório, engenharia, P&D 

Gerados em qualquer lugar da 

organização. 

Responsabilidades 

pelos Clientes 

Do “front-end” que tem contato 

direto com os clientes 

De todos os funcionários. 

Quem faz parte da 

organização 

Funcionários apenas Funcionários, terceiros, parceiros, 

fornecedores, stakeholders, etc. 

Estrutura de Cargos Preserva a responsabilidade de 

cada funcionário 

Limita o potencial de agregação de valor 

de cada funcionário. 

Orçamento Definido anualmente por 

departamento, conforme 

planejamento prévio 

Parcela aplicada como capital de risco, 

sem garantia de retorno, para projetos 

empreendedores. 

Planejamento Altamente valorizado, ensinado e 

seguido à risca. 

Flexível para acomodar circunstâncias 

ambientais altamente mutáveis e 

dinâmicas. 

Cultura Interna Resistente a mudanças, 

tradicional, paternalista 

Receptiva às experimentações, trocas 

mútuas, e baseada em colaboração e 

confiança recíproca 

Treinamento Determinado pelos Recursos 

Humanos, de acordo com as 

necessidades organizacionais. 

Determinado por cada um, segundo 

necessidades do projeto, e incorporado 

ao capital investido. 

Perfil do funcionário Seguidor de ordens, especialista, 

eficiente, focado em tarefas, 

pequeno escopo. 

Questionador, polivalente, eficaz, focado 

em realizações, escopo amplo. 

Hashimoto (2006, p. 82). 

 

Souza e Lopes Júnior (2005) objetivaram especificamente a construção de 

um instrumento de medição para o perfil empreendedor. Os autores partiram de 

quatro fatores identificados pela literatura: realização, planejamento, poder e 

inovação. A análise fatorial da pesquisa apontou a existência de somente dois 

fatores compostos: prospecção-inovação e gestão-persistência, não obstante estar 

sugerido na conclusão a existência empírica de somente um fator, chamado pelos 

pesquisadores de atitude empreendedora, vindo ao encontro do que McClelland 

(1967) define como “modo empreendedor” – entrepreneurial way. 
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Complementarmente ao construto ora apresentado, Zahra (1991), Lumpkin e 

Dess (1996) defendem que a orientação empreendedora correlaciona-se a três 

dimensões: 

 Inovatividade: 

Pré-disposição para estimular a criatividade intencionando o desenvolvimento 

de produtos e o acesso à tecnologia e processos. 

 

 Proatividade: 

Aptidão da organização para desenvolver oportunidades de mercado. 

 

 Aceitação do risco: 

Intenção do nível estratégico de financiar novos projetos, disponibilizando 

recursos em larga escala. 

 

Tais pesquisadores defendem que a existência em maior ou menor grau das 

dimensões do processo empreendedor acabará por determinar a intensidade 

empreendedora da organização, instaurando ou não o ambiente favorável para a 

criação de valor – razão de ser da inovação.  

Não obstante o arcabouço teórico que institucionalizou o senso comum do 

perfil empreendedor neste capítulo, o enfoque proposto pelo presente trabalho 

encontra-se direcionado para o encadeamento da dimensão “proatividade” como 

indutora da dimensão “inovatividade”, ambas representadas na figura seis, a seguir, 

pelo quadrante “Empreendedorismo” nas categorias “Atitudes e Aspirações”, 

assumindo a aceitação do risco como uma premissa para a efetividade do 

intraempreendedorismo nas organizações. 
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Figura 6 – O Modelo GEM 

     Fonte: IBQP (2010, p. 217). 

Desta forma, estabelece-se o círculo virtuoso entre o empreendedorismo de 

Schumpeter (1982) e Filion (1986) que idealizaram um sistema econômico pautado 

em novos processos, produtos e serviços, tecnologias, lucros, perpassando pelos 

benefícios “pessoais e corporativos” (BULL; WILLARD, 1993; McCLELLAND, 1967), 

sendo a inovação o atributo que impulsiona a competitividade que proporciona o 

bem-estar social tão almejado pelos países, doravante não mais através do Estado, 

mas por meio das organizações privadas que viabilizam “empregos, ativos e 

crescimento da receita” (DORNELAS, 2008, p. 45). 
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2.3 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE NO SÉCULO XXI 

 

De acordo com Gramigna (2002) o fenômeno da inovação apresenta 

características inusitadas, tendo em vista que não pode ser tocado, ouvido ou 

provado. Outrossim, quando acontece, é sentido, pensado e percebido. Não 

obstante a existência de mitos envolvendo o tema inovação, um importante ponto de 

partida é a premissa que em países desenvolvidos a inovação está presente em 

toda a economia e ocorre em qualquer setor de atividade, nas pequenas ou grandes 

empresas, tendo como principal pressuposto a correlação com o atendimento das 

expectativas de todos os stakeholders, ou seja, de todas as partes interessadas. 

A inovação é imprescindível se relacionada com a oferta, conforme destaca 

Pinchot e Pellman (2004), pois confere diferencial competitivo quando localiza 

orifícios estruturais (structural holes) pertencentes a nichos ainda não atendidos pelo 

mercado. 

Objetivamente, inovar significa utilizar conhecimento para encontrar novas 

formas de criar valor na produção e comercialização de bens e serviços, como pode 

ser observado na definição adotada pelo The Advisory Committee on Measuring 

Innovation in the 21st Century Economy (2008, p. 1): 

 

The design, invention, development and/or implementation of new or altered 
products, services, processes, systems, organizational structures, or 
business models for the purpose of creating new value for customers and 
financial returns for the firm. 
 

Criado em 2006 pelo Secretário de Comércio norte-americano, este Comitê 

Consultivo composto por renomadas instituições dos meios acadêmico e 

empresarial do país, apresenta em seu relatório recomendações à Secretaria de 

Comércio para que medidas sejam adotadas pelo governo, pela comunidade 

empresarial e por pesquisadores de ambos os setores (público e privado) na 

melhoria da medição dos impactos dainovação sobre a economia. Tal enfoque, parte 

do pressuposto de que a inovação é mais do que simplesmente algo novo, pois 

considera o componente adicional de agregação de valor tanto para os clientes 

quanto para as empresas.  
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Em meio à diversidade de formas e classificações existentes, o Instituto 

Inovação destaca duas abordagens onde, quanto ao objeto focal, a inovação pode 

ocorrer sob três prismas: produto, processo e modelo de negócio. Quanto ao 

impacto, a inovação é classificada como incremental se ocorrem pequenas 

melhorias contínuas, ou radical quando representa mudança profunda.  

Segundo Schumpeter (1982), inovar significa fazer as coisas de maneira 

diferente no campo da atividade econômica, e esta inovação é por ele classificada 

como radical quando produz quebras de paradigmas, é, portanto, mais intensa, 

enquanto inovação incremental ocorre quando há continuidade ao processo de 

mudança. O autor propõe cinco vias de inovação: introdução de novos produtos, 

introdução de novos métodos de produção, abertura de novos mercados, 

desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias primas e outros insumos, 

criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

As contribuições de Schumpeter ecoam no Manual de Oslo, em cuja 

concepção, o processo de inovação inclui atividades em várias etapas científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que, de fato, levam ou 

pretendem levar à implantação de produtos ou processos tecnologicamente novos 

ou aprimorados. 

 
Uma inovação tecnológica de produto é a implantação/comercialização de 
um produto com características de desempenho aprimoradas de modo a 
fornecer objetivamente ao consumidor serviços novos ou aprimorados. Uma 
inovação de processo tecnológico é a implantação/adoção de métodos de 
produção ou comercialização novos ou significativamente aprimorados. Ela 
pode envolver mudanças de equipamento, recursos humanos, métodos de 
trabalho ou uma combinação destes. (OCDE, 2004, p. 21) 
 

Concomitantemente, indica seis áreas-chave que devem ser observadas 

durante a análise e formulação de políticas, a saber: estratégias corporativas, o 

papel da difusão, fontes de informações para inovação e obstáculos à inovação, 

inputs para inovação, o papel das políticas públicas na inovação industrial e 

resultados (outputs) da inovação (OCDE, 2004, p.18). 

Tais diretrizes tornam-se relevantes neste contexto por terem sido 

estruturadas, essencialmente, para tratar com inovações em empresas do setor 

privado, dentre as quais empresas manufatureiras, onde está inserida a cadeia 

produtiva da indústria têxtil, objeto de estudo desta pesquisa. 
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Pinheiro e Pinheiro (2002), complementarmente, abordam a definição de 

tecnologia proposta pelo IBICT, agrupadas em dois grandes grupos: tecnologia de 

processo, caracterizadas por técnicas, métodos e procedimentos utilizados para se 

obter um determinado produto, e tecnologia de produto, cujos resultados são 

componentes tangíveis e facilmente identificáveis, tais como: equipamentos, 

instalações físicas, ferramentas, artefatos.  

Bachmann e Destefani (2008) argumentam que a atividade inovadora é 

multifacetada, podendo apresentar-se como uma adaptação, imitação, 

experimentação, design, desenvolvimento ou pesquisa, ou mesmo na maneira de 

procurar inovações, por exemplo, propondo-se o deslocamento do foco no cliente 

para foco na circunstância ou no ambiente de uso dos produtos.  

A série histórica da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC 

2008, do IBGE, demonstra a evolução de 31,5% no ano de 2000 para 38,6% no 

período 2006-2008 no investimento em algum tipo de inovação nos setores da 

indústria e serviço (IBGE, 2008, p. 36), atingindo um contingente de 41,3 mil 

empresas. Destas, 71,9% das empresas industriais de grande porte (mais de 500 

funcionários) foram inovadoras em produto ou processo, 26,9% lançaram produto 

inovador para o mercado interno e 18,1% implementaram algum processo inovador 

para seu setor no país. A pesquisa 2008 categoriza o investimento em inovação 

demonstrando que 77,7% referem-se à aquisição de máquinas e equipamentos; 

59,9% dizem respeito a treinamento (atividade considerada complementar a 

aquisição de máquinas) e 26,5% dos gastos representam aquisição de software 

(IBGE, 2008, p. 46).  

Os percentuais apurados na PINTEC 2006-2008 (IBGE, 2008, p. 39) trazem 

informações relevantes para esta pesquisa sobre o perfil das empresas que estão 

investindo em inovação, visto que a indústria manufatureira, integrante das 

atividades industriais, não aparece entre as maiores taxas.Conforme classificação 

proposta pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – 

OCDE – e utilizada pela Pintec 2008, as indústrias que se destacaram foram: 

caminhões e ônibus (83,2%), produtos farmacêuticos e farmacoquímicos (63,7%), 

produtos eletrônicos e ópticos (63,5%), produtos químicos (58,1%), equipamentos 

de comunicação (54,6%), equipamentos de informática e periféricos (53,8%) e 

máquinas e equipamentos (51%). 
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Observa-se que o gasto em inovação sobre a receita líquida de vendas, no 

cenário nacional, apresentou estabilidade comparativamente aos dois últimos 

períodos, passando de 3,0% em 2005 para 2,9% em 2008. Quando considerados os 

gastos nas atividades internas de P&D, nota-se ligeiro aumento na proporção em 

relação à receita, de 0,77% em 2005 para 0,80% em 2008.Em 2008, a indústria 

investiu 2,5% do seu faturamento em inovação, sobressaindo-se a aquisição de 

máquinas e equipamentos como a atividade inovativa mais importante na estrutura 

dos gastos, totalizando 1,25% sobre o faturamento. As atividades dos serviços 

selecionados despenderam 4,2% e as de P&D, 71,1% do total de recursos 

efetivamente disponíveis, tendência já observada em todas as pesquisas realizadas. 

Em seguida, sobressaem os dispêndios em P&D interno (0,62%) e, posteriormente, 

aqueles realizados com o projeto industrial e outras preparações técnicas (0,23%) 

(IBGE, 2008, p. 43). 

Um dado que chama a atenção na PINTEC 2008 está relacionado com as 

fontes de informação para a inovação, onde na indústria, foram apontadas como as 

cinco principais: redes de informação informatizadas (68,8%), clientes (68,2%), 

fornecedores (65,7%), áreas internas à empresa (61,5%) e feiras e exposições 

(55,6%), com destaque para a queda de importância das áreas internas à empresa 

como fonte de informação, perdendo a colocação principal obtida em todas as 

pesquisas anteriores. Mesmo com a perda da posição de primeiro para terceiro, a 

inovação proveniente do interior das organizações é reconhecida como relevante, 

podendo ser potencializada com a instalação de uma cultura favorável ao 

intraempreendedorismo. 

Tais números determinam o perfil das empresas brasileiras, e factualmente, a 

classificação do país na categoria de emergente, estabelecendo dentre todos os 

desafios para o upgrade brasileiro, o amadurecimento dos negócios pautado em 

patamares de inovação como nos países desenvolvidos. Ante a disseminação de 

variadas frentes de pesquisa ao redor do mundo acerca do tema, torna-se possível 

traçar um paralelo da realidade brasileira por meio de análise aprofundada dos 

pontos de convergência e divergência entre as empresas nacionais e as 

estrangeiras, estabelecendo-se como premissas quanto aos aspectos endógenos os 

processos e os modelos de negócios, e quanto aos aspectos exógenos o sistema 
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econômico vigente (capitalismo global), excluindo-se as particularidades 

macroeconômicas de cada país. 

Em seu experimento realizado com pequenas empresas da Eslovênia, 

Antoncic e Hisrich (2001) estabeleceram uma análise comparativa dos conceitos 

entre empresas eslovenas e norte-americanas, ressaltando as diferenças e 

especificidades na dinâmica dos mercados destes países, cujos fatores históricos e 

mercadológicos podem ser considerados contrastantes, se não antagônicos. Tendo 

como princípio os elementos do constructo para o empreendedorismo – novos 

negócios de risco, inovação, auto-renovação e pró-atividade – utilizaram-se do 

senso comum sobre a correlação do intraempreendedorismo com a busca constante 

de soluções criativas ou inovativas para o enfrentamento dos desafios impostos pela 

competição global.  

Os pesquisadores propuseram uma demonstração causal entre o que 

denominaram relações positivas (características organizacionais e ambientais) e as 

consequências (crescimento e rentabilidade), tornando possível a mensuração em 

variados tamanhos de empresas e setores de negócios nos dois países. Ao testar 

um método de aplicação universal evidenciando parâmetros e perspectivas 

multiculturais, contribuíram para a ampliação da investigação das hipóteses 

intraempreendedorismo e inovação em países com economias distintas, 

promovendo a confirmação da teoria em um ambiente de negócios diverso do 

padrão norte-americano. 

Sob outra ótica, Menzel, Aaltio e Ulijn (2007) exploram a capacidade inovativa 

dos departamentos de engenharia em empresas de alta tecnologia norte-

americanas, enfocando um novo desenho organizacional intraempreendedor a ser 

alcançado pelos engenheiros em cooperação com as demais áreas da corporação, 

bem como os respectivos desafios gerenciais – matéria desta pesquisa – e 

educacionais para a instalação do ambiente favorável à criatividade que conduz para 

a inovação. 

No artigo os pesquisadores discorrem sobre a premência da necessidade de 

integração dos engenheiros com as demais áreas estratégicas propondo, a partir da 

inovação social, a inovação no desenvolvimento de novos produtos. Considerando-

se a complexidade das inter-relações dentro da empresa, outro elemento sobre o 

qual fazem menção é o tipo de apoio gerencial a ser instaurado nas organizações, 
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que propicie a efetividade de uma cultura intraempreendedora. As particularidades 

deste estudo dizem respeito à lacuna existente entre a competência técnica 

individual e a interação com o todo, o que os autores atribuem a uma diferença 

percebida entre as variadas culturas profissionais, em especial marketing e 

engenharia.  

Realizando o confronto do hiato existente entre as funções de engenharia e 

P&D nas grandes corporações, chamam a atenção para a ausência de diálogo entre 

os processos de criação e execução. Entretanto, mediante o paradoxo da 

reinvenção contínua das organizações, Menzel, Aaltio e Ulijn (2007) concluem que a 

profusão de boas ideias é imprescindível para a inovação que viabiliza o sucesso 

perene das empresas, justificando desta forma a prática do comportamento 

empreendedor em todos os níveis, especialmente na engenharia de produtos. Por 

fim, evidenciam que os investimentos em desenvolvimento pessoal interferem no 

clima organizacional, promovendo não apenas a intensificação das relações de 

trabalho como também a condução das pessoas para atitudes inovadoras advindas 

da tolerância ao risco e do apoio ao crescimento pessoal. 

Ainda interligando intrapreneur and innovation, Gapp e Fisher (2007) fazem a 

proposição de um modelo que começa com a construção de uma equipe eficaz 

dentro de um contexto intraempreendedor, abrangendo a correlação entre uma 

prestação de serviço e o desenvolvimento de produtos, por meio de uma plataforma 

eficaz para a inovação. Estes pesquisadores testam um modelo trifásico de 

comportamento intraempreendedor focado na inovação, baseado na compreensão 

das relações entre a prestação de serviços e o desenvolvimento de produtos, bem 

como a aplicação das equipes intraempreendedoras nos setores de saúde e nas 

indústrias. 

A pesquisa demonstra que equipes intraempreendedoras que investigam 

lacunas nos serviços de entrega, desenvolvem efetivamente melhorias e ou 

propõem novos serviços, observando-se que o desenvolvimento de novos serviços 

por sua vez, leva ao desenvolvimento de novos produtos. Neste estudo, 

especificamente, o modelo de pesquisa com base no ciclo PDCA (plan, do, check, 

action) determina o início de cada etapa da inovação, constituindo-se como etapas a 

combinação da inovação, desenvolvimento, conhecimento e gestão. No nível micro, 

a aplicação do modelo se relaciona diretamente com a melhoria do pacote de 
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produto/serviço intrínseco à competência central – core competence, e no nível 

macro, torna-se capaz de contribuir para a estratégia e melhorar a gestão da tomada 

de decisão. 

Há que se registrar que uma parcela dos estudos sobre a prática da inovação 

em produtos e serviços, especialmente as baseadas em equipe, está pautada na 

melhoria de processos no nível mais baixo, ou seja, no operacional. Contudo, o 

modelo proposto por Gapp e Fisher (2007) se concentra em criar elementos que 

intervenham na tomada de decisão por meio de uma influência bottom up, se não 

invertendo, pelo menos interferindo na estrutura hierárquica top down, cuja alçada 

de decisão está nas esferas estratégica e tática. A partir da interconexão do 

indivíduo com sua equipe imediata, supervisão e gerência, instala-se o ambiente 

propício à aprendizagem, favorecendo a inovação como resultado do 

intraempreendedorismo em todos os níveis da organização. 

As pesquisas de Menzel, Aaltio e Ulijn (2007) e Gapp e Fisher (2007) instigam 

a um olhar mais apurado sobre o papel das pessoas para além da etapa “fazer” (do) 

do ciclo PDCA, pois que os pesquisadores convergem para o ponto em que uma 

equipe integrada e ativa desde o “planejamento” (plan) permite a instrumentalização 

do comportamento empreendedor, até mesmo por meio de uma ferramenta clássica 

da era da qualidade, como o PDCA utilizado no experimento de Gapp e Fisher 

(2007). 

Um aprofundamento sobre os recursos humanos é realizado por Vance, Zell e 

Groves (2008) na análise da conjugação de pessoas com modelos de pensamento 

lineares e não lineares, e a respectiva contribuição para a capacidade inovadora das 

organizações. Por meio de revisão bibliográfica, os autores dão indícios da 

importância do desenvolvimento desde a educação formal para a cultura da 

inovação, como forma de preparação dos indivíduos para contribuir com as 

organizações de forma ampla e global.  

Em seu artigo, discutem como as lideranças juntamente com os demais 

funcionários podem desenvolver uma cultura corporativa que favoreça a inovação, 

através do equilíbrio entre os estilos individuais de pensamento lineares e não 

lineares. Sua exploração teórica traz argumentos que ratificam o fio condutor dos 

pesquisadores citados anteriormente, acerca da inovação como resultado de uma 

cultura corporativa internalizada e vivenciada nos três níveis funcionais, onde por 
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meio da interação mútua em todas as direções instala-se a gestão pela inovação, 

exaustivamente investigada nos tempos atuais. 

O Comitê Consultivo norteamericano aponta para o reconhecimento da 

insuficiência em controlar as entradas para a inovação atribuindo apenas os gastos 

com pesquisa e desenvolvimento. O relatório sinaliza que “diferentes medidasde 

inovaçãopodemcapturarrelativamentea inovaçãode retornorápido, enquanto outras 

podem captar inovações que exigem longos períodos de tempo para causar 

mudanças econômicas mensuráveis” (The Advisory Committee on Measuring 

Innovation in the 21st Century Economy, 2008, p. 6), e reitera que a apuração da 

inovaçãoprecisa ultrapassar amensuração do investimento, concluindo que as 

medidas deinovaçãodevempermitira análisenoestabelecimento, na empresa, na 

indústria, seja regionalmente ou internacionalmente, se possível.  

Em consonância com o The Advisory Committee on Measuring Innovation in 

the 21st Century Economy, o Manual de Oslo no capítulo 2desenvolve o conceito do 

“dínamo de inovação”, em cuja abordagem a relevância econômica da mudança 

tecnológica concentra-se na inovação em nível organizacional, mais particularmente, 

sobre a ótica da “inovação em termos de interação entre oportunidades de mercado 

ou base de conhecimentos e capacidade da empresa” (OCDE, 2004, p. 18), 

segundo a premissa neo-schumpeteriana.  

O propósito desta pesquisa é fixar-se no modelo de inovação incremental, 

visto que o foco é a identificação de iniciativas que contribuam para pequenas 

melhorias contínuas, investigando no cômputo desta atividade complexa, 

diversificada, em que vários componentes interagem, o quanto o 

intraempreendedorismo pode se configurar como uma variável a mais a contribuir 

neste contexto. 

Na concepção de Pinchot e Pellman (2004), a inovação rápida e econômica é 

o principal tipo de vantagem competitiva permanente no século XXI, tornando-se 

desafiadora a transformação das idéias em realidades rentáveis, tarefa esta que 

embasa o comportamento empreendedor dos funcionários. Na visão destes 

pesquisadores, a inovação é mais bem processada quando cada uma das cinco 

funções-chave é bem estruturada, a saber: 
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Figura 7 – As principais funções da inovação 

Fonte: Pinchot e Pellman (2004, p. 33). 

 

Desta forma, a organização que almeja a inovação como finalidade, deve 

entender as pessoas como o meio estratégico para o alcance dos seus objetivos, 

cujo encadeamento formado a partir da instalação de uma cultura 

intraempreendedora, constituir-se-á na força motriz para o diferencial competitivo no 

enfrentamento à dinâmica do mercado. 

 

 

2.3.1 O Paradigma da Inovaçao no Ambiente Negocial 

 

Adentrar as especificidades do núcleo produtivo das pequenas empresas – o 

ambiente interno – pressupõe a compreensão do contexto onde as organizações 

estão inseridas (IBQP, 2010), e, por conseguinte, onde são estabelecidos os 

parâmetros norteadores da competição entre os players, a saber: o macroambiente 

e o ambiente negocial que engloba clientes, concorrentes e fornecedores, 

caracterizando o mercado, sobre o qual não incide a interferência gerencial. 
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No que tange ao macroambiente, Schumpeter (1982) contextualiza o sistema 

capitalista como a principal variável interveniente da atividade econômica, e, 

consequentemente, geradora de desenvolvimento e propulsora da inovação, quando 

afirma que a “destruição criativa” é 

 

um processo de mutação industrial que incessantemente revoluciona a 
estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, 
incessantemente criando uma nova. Esse processo de ‘destruição criativa’ é 
o fato essencial acerca do capitalismo. (SCHUMPETER, 1942, p.113) 

 

Por sua vez, o mercado, elemento integrante do ambiente negocial, impacta e 

é impactado pelo macroambiente em uma simbiose ininterrupta, imputando às 

organizações a busca contínua pela manutenção da competitividade, criando uma 

interdependência entre as oscilações do ambiente, a capacidade organizacional de 

absorção das informações e a implementação de inovações direcionadas pelo 

próprio ambiente (MACHADO; VASCONCELLOS, 2007). 

A interseção dos conjuntos macroambiente – ambiente negocial – ambiente 

interno, associado a dinâmica da competição global, passa então a estabelecer 

padrões mundiais de referência no ambiente competitivo ou negocial, padrões estes 

que foram identificados e explorados na pesquisa de Bolwijn e Kumpe (1990) com 

empresas multinacionais localizadas na Europa, no período de 1960 a 1990.  

A análise sobre os resultados positivos destas organizações versa sobre o 

tripé mercado, tecnologia e competição, demonstrando que entre 1960 e 1980, como 

se vê no quadro 3, a performance da ‘organização ideal’ estava relacionada a uma 

variável divergente do indicador estabelecido pela demanda do mercado. 

Quadro 3 – Critérios de Competitividade no Século XX 

 1960 1970 1980 1990 

Demanda de Mercado Preço Qualidade Qualidade/Eficiência Inovação 

Performance Eficiência Eficiência Flexibilidade Inovação 

Fonte: Bolwijn e Kumpe (1990) 
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Todavia, constata-se que na década de 1990 as unidades de medida de 

“performance” e “demanda de mercado” convergem para a “inovação”, 

parametrizando o ambiente negocial do século XXI.  

Desde então, a inovação assume um caráter estratégico na gestão 

empresarial, e passa a ser “apontada como um fator crítico para a obtenção de 

vantagem competitiva”, não obstante o conhecimento ainda incipiente sobre suas 

“variáveis incentivadoras”, concluem Machado e Vasconcellos (2007, p. 16). 

 

Figura 8 – O Campo das Políticas de Inovação 

           Fonte: OCDE (2004, p. 37). 

 

Verifica-se na figura oito que a inovação está condicionada a aspectos 

exógenos – fatores estruturais e base de conhecimento e engenharia, e aspectos 

endógenos – dínamo da inovação, e entre ambos, realizando a interface para fora e 

para dentro, encontram-se os fatores de transferência onde estão alocadas as 

pessoas e toda a construção social e cultural que as compõem, “influenciando 

fortemente a eficácia dos elos de fluxo de informações e competências e absorção 

de aprendizado, essenciais para a inovação comercial” (OCDE, 2004, p. 37). 

Compreender o papel das pessoas na conjuntura da inovação pode constituir-

se, desta maneira, em um diferencial do ambiente interno da organização, onde se 



63 

 

 

localiza o dínamo da inovação, produzindo impacto direto tanto em sua capacidade 

inovadora quanto no desempenho do território (OCDE, 2004), instrumentalizando a 

dinâmica capitalista.  

 

2.3.2 Inovação e Competição 

 

Estabelecida a premissa de que as empresas inovam, torna-se essencial 

conhecer o que as motiva à constante mudança tecnológica (OCDE, 2004), e neste 

ínterim, Schumpeter (1982) apresenta uma resposta pragmática: a busca pelo lucro. 

Desta forma, a assertiva de Schumpeter quando transposta do estado da arte para o 

estado da técnica, possibilita, no estado da prática, a correlação entre causa e efeito 

da inovação para as empresas no dia a dia, justificando a recente obsessão por esta 

temática no ambiente competitivo contemporâneo. 

 

Figura 9 – Efeitos da Inovação 

 Fonte: Adaptado de OCDE (2004). 

 

O esquema acima demonstra que uma novidade tecnológica decorrente da 

implementação de uma inovação em processo ou em produto, resultará em 

vantagem para a empresa inovadora, convertendo-se em lucratividade superior 

comparativamente às demais organizações que competem pelo mesmo mercado-

alvo. Conforme descrito no Manual de Oslo (OCDE, 2004, p. 33): 

 

No caso de processo que eleve a produtividade, a empresa obtém uma 
vantagem de custo sobre seus concorrentes, vantagem esta que lhe permite 
obter uma maior margem aos preços vigentes de mercado ou, dependendo 
da elasticidade da demanda, usar uma combinação de preço mais baixo e 
margem mais elevada do que seus concorrentes para conquistar 
participação de mercado e obter ainda mais lucros. No caso de inovação de 
produto, a empresa obtém uma posição monopolista devido, ou a uma 
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patente (monopólio legal), ou ao tempo que levam os concorrentes para 
imitá-la. Esta posição monopolista permite que a empresa estabeleça um 
preço mais elevado do que seria possível em um mercado competitivo, 
obtendo lucro, portanto. 

 

A aptidão, para gerar soluções continuamente em processos, produtos ou 

serviços, conforme Baumol (2002) coloca a organização em um patamar 

diferenciado de competição a partir do momento em que o valor agregado, e não 

mais o preço, passa a ser o parâmetro para a tomada de decisão pelo consumidor. 

Tal aptidão é interpretada por Van de Ven et al. (1999, p. 3) como “habilidade e 

talentos gerenciais para transformar boas ideias em práticas ou produtos”, 

viabilizando-se internamente por meio do encadeamento de acontecimentos 

temporais advindos da interação entre as pessoas nos processos de 

desenvolvimento e implementação de ideias – o processo de inovação (VAN DE 

VEN; ANGLE; POOLE, 2000; MENZEL; AALTIO; ULIJN, 2007).  

Compartilhando da mesma lógica, Kim e Mauborgne (1999) entendem a 

inovação como uma competência organizacional para elaborar soluções que 

agreguem valor para o mercado, cujo ponto de partida está na apreensão dos 

anseios comuns identificáveis no ambiente negocial. No estudo realizado com 

organizações norteamericanas e européias, os pesquisadores observaram que as 

empresas que focaram na criação de produtos ou serviços diferenciados, além de 

inovar na oferta, proporcionaram um redesenho das vantagens competitivas 

anteriormente estabelecidas no setor, compelindo todo o conjunto de competidores a 

um novo equilíbrio de mercado.  

Como apregoado no Manual de Oslo,  

 

[...] as empresas inovam ou para defender suas posições competitivas ou 
em busca de vantagem competitiva. Uma empresa pode ter uma 
abordagem reativa e inovar para evitar perder participação de mercado para 
um concorrente inovador. Pode, também, ter uma abordagem preventiva e 
buscar uma posição estratégica no mercado em relação a seus 
competidores desenvolvendo e tentando impor, por exemplo, padrões 
técnicos mais altos para os produtos que produz. (OCDE, 2004, p. 33) 

 

Desta forma, a velocidade com que as empresas respondem às tendências 

mapeadas no ambiente negocial, na análise de McArthur e Saches (2001), passa a 

ser mais determinante para o desempenho das organizações do que diferenças 
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geográficas, sociais ou históricas, e, por conseguinte, a competição entre países, na 

ótica destes autores, apresenta-se como um elemento dependente da capacidade 

de suas organizações produzirem inovações tecnológicas em consonância com os 

anseios do consumidor.  

Nesta conjuntura, o mapeamento da sistematização dos acontecimentos 

temporais (VAN DE VEN; ANGLE; POOLE, 2000) torna-se essencial para que a 

organização conheça o percurso que a conduz à inovação (DRUCKER, 1986), 

potencializando a interligação entre os fatores de transferência e o dínamo da 

inovação (OCDE, 2004), apresentados na figura 8.  

 

2.3.2.1 Tipos de Inovação 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE, 1997, p. 
55)  

 

A Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE – 

dissemina no compêndio denominado Manual de Oslo, o conceito de inovação, e por 

meio da sistematização dos preceitos que compõem a temática, estabelece os 

parâmetros que viabilizam a pesquisa analítica de campo, no âmbito das empresas, 

nos países que a integram. 

Uma ampla gama de variações acerca da definição institucionalizada no 

Manual de Oslo é encontrada na literatura, com abordagens mais ou menos 

elaboradas. Contudo, em meio às elucubrações sobre o tema, Peter Drucker (2003) 

reforça a perspectiva da continuidade difundida por Schumpeter (1982), quando 

afirma que “A inovação sistemática [...] consiste na busca deliberada e organizada 

de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem 

oferecer para a inovação econômica e social” (DRUCKER, 1986, p. 45). 

Para Drucker, esta ‘busca deliberada e organizada de mudanças’ tem origem 

no empreendedor, pois que este, por uma necessidade intrínseca à sua 

personalidade retroalimenta a prática inovativa buscando sistemática e 

continuamente a criação de valor. Neste ínterim, o modelo de inovação de Drucker 
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(1986) aflui para os preceitos de McClelland (1967), tendo como agente da mudança 

o empreendedor, e a ação, por conseqüência, o empreendedorismo (FILION, 2004). 

Ao aceitar a mudança como o núcleo da inovação (OCDE, 2004), as teorias 

comportamental e econômica se complementam, compondo o arcabouço conceitual 

que respalda esta pesquisa científica.  

É no domínio das ciências econômicas sob a influência da escola 

schumpeteriana que as teorias de Drucker (1986), McClelland (1967) e Filion (2004) 

se integram ao sistema econômico, sendo a inovação o atributo endógeno – o 

dínamo (figura 8) – que as une na busca incessante pelo novo, e ao mesmo tempo o 

atributo exógeno que provoca modificações na economia, quando tais inovações 

tecnológicas resultam na entrega de ‘valor’ para o mercado, provocando impacto em 

todo o sistema econômico. Nas palavras de Schumpeter,  

 

O impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da máquina 
capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de 
organização industrial que a empresa capitalista cria. (SCHUMPETER, 
1942, p.112) 

 

O conceito original de Schumpeter estabelece dois tipos de inovação, dentre 

os quais “inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto 

inovações incrementais preenchem continuamente o processo de mudança” (OCDE, 

2004, p. 32). Ao observar na figura 10 a convergência do segundo quadrante da 

horizontal (tipos de inovação) com o segundo quadrante da vertical (vias de 

inovação), identifica-se o ponto focal em que se localiza este trabalho, buscando a 

compreensão do impacto do comportamento empreendedor sobre a mudança 

enquanto processo no nível intermediário das pequenas empresas, resultando ou 

não em inovação incremental, ou seja, em novos métodos de produção. 
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VIAS DE INOVAÇÃO 

 

Introdução 

de novos 

produtos 

Introdução de 

novos 

métodos de 

produção 

Abertura 

de novos 

mercados 

Desenvolvi-

mento de 

novas 

fontes de  

matérias-

primas e 

outros 

insumos 

Criação de 

novas 

estruturas de 

mercado em 

uma indústria 

T
IP

O
S

 D
E

 I
N

O
V

A
Ç

Ã
O

 

RADICAL 

 

Introdução 

de um novo 

bem não 

familiar aos 

consumido-

res ou então 

de nova 

qualidade de 

certo bem. 

Introdução de 

um novo 

método de 

produção – 

método ainda 

não 

experimentado 

dentro de 

certo ramo 

produtivo. 

 

Abertura de 

um 

mercado 

em que o 

produto de 

determina-

da indústria 

nunca 

tivera 

acesso 

antes. 

Descoberta 

de uma nova 

fonte de 

matéria 

prima ou de 

produtos 

semi-

acabados. 

Reorganiza-

ção de uma 

indústria 

qualquer, 

como a 

criação ou a 

ruptura de 

uma posição 

de um 

monopólio. 

INCREMENTAL Continuidade ao processo de mudança 

Figura 10 – Vias de Inovação x Tipos de Inovação 

                               Fonte: Adaptado de Schumpeter (1982), Caron (2004), OCDE (2004). 

 

Freeman (1975) igualmente faz menção à inovação incremental como 

resultado do caráter contínuo e cumulativo das inovações, imputando à inovação 

radical a descoberta de novos conhecimentos com substanciais riscos técnicos de 

custo e tempo.  

Uma corrente científica, da qual fazem parte Hargadon e Sutton (2000), 

delibera que não raro a inovação é situacional, ou seja, é o produto de uma 

combinação pré-existente de recursos– humanos, tecnológicos e financeiros – que 

integra um determinado contexto. Para estes pesquisadores, a inovação emerge 

quando o conhecimento acumulado no interior da organização passa a ser 

sistematizado, e a viabilização do aproveitamento de tal conhecimento pela gerência 

constitui-se em melhoria ou mesmo em um novo processo. 
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Duelli e Hültenschmidt (2000) defendem que, qualquer que seja o tipo de 

inovação que a empresa pratique – radical ou incremental, o fundamental é que 

esteja integrada aos objetivos estratégicos da organização. Do contrário, a inovação 

corre o risco de não ser aceita como processo, e ao não ser internalizada pelos 

membros da organização, deixará de viabilizar-se. 

Corroborando com os princípios observados por Duelli e Hültenschmidt 

(2000), Baumol (2002), Van de Vem et al. (1999), Kim e Mauborgne (1999), o 

Manual de Oslo reitera que “a empresa inovadora tem determinadas características 

que podem ser agrupadas em duas categorias principais de competências: 

estratégicas e organizacionais” (OCDE, 2004, p. 32), cuja sistematização é 

observada na figura 11: 

EMPRESA INOVADORA 

COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

  

Visão de longo prazo Disposição para o risco e capacidade de 

gerenciá-lo. 

Capacidade de identificar e/ou antecipar 

tendências de mercado. 

Cooperação interna entre os vários 

departamentos operacionais. 

Disponibilidade e capacidade de coligir, 

processar e assimilar informações tecnológicas 

e econômicas. 

Cooperação externa com consultorias, 

pesquisas de público, clientes e fornecedores. 

 Envolvimento de toda a empresa no processo 

de mudança. 

 Investimento em recursos humanos. 

  

Figura 11 – Competências da empresa inovadora 

                               Fonte: Adaptado de OCDE (2004). 

 

A figura 11 aborda a instrumentalização da organização para a prática 

inovadora ao promover a interligação do estado da arte com o estado da técnica no 

que tange ao desdobramento das competências estratégicas em competências 

organizacionais, estabelecendo com clareza as funções dos níveis estratégico e 

tático, este último objeto deste estudo. 
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A literatura especializada faz referência a outros tipos e inovação, cujos 

enfoques não serão explorados no âmbito de abrangência da pesquisa em questão, 

tais como: 

 Inovação tecnológica (CHANDY; TELLIS, 1998); 

 Inovação de mercado (VAN DE VEM; ANGLE; POOLE, 2000); 

 Inovação contínua e descontínua (TUSHMAN; ANDERSON, 1986);  

 Inovação nos ciclos de vida (ABERNATHY; UTTERBACK, 1978);  

 Inovação modular e arquitetural (HENDERSON; CLARK, 1990);  

 Inovação disruptiva (CHRISTENSEN, 1997). 

Esta pesquisa espera contribuir para a consolidação do empreendedorismo 

em consonância com o preceito preconizado pelo Global Monitor Entrepreneurship, 

por concordar com a plenitude conceitual aposta na décima edição da série histórica 

GEM, onde se afirma que 

 

O empreendedorismo é basilar para o desenvolvimento sócio-econômico de 
um país, dado que é fundamental para a concepção de oportunidades de 
trabalho e é considerado um catalisador e um incubador do progresso 
tecnológico e de inovações de produto, serviços e de mercado. (MUELLER; 
THOMAS, 2000; JACK; ANDERSON, 1999 apud IBQP, 2010, p. 27) 

 

Neste contexto, o desenvolvimento socioeconômico torna-se uma 

consequência do somatório do desempenho das organizações de um país, e quando 

este desempenho está atrelado à motivação para a ação inerente ao comportamento 

empreendedor em todos os níveis (estratégico, tático e operacional), a inovação 

passa a configurar-se como um meio de retroalimentação da dinâmica capitalista 

vigente, estabelecendo o círculo virtuoso que se repercute nas esferas pessoal, 

profissional e social. 
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3  ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta informações sobre a indústria da moda de Nova 

Friburgo, contextualizando o município, a formação do arranjo produtivo e os pilares 

para a escolha deste para o estudo em questão. 

 

3.1 O MUNICÍPIO 

 

Nova Friburgo encontra-se a 136 km de distância da capital, localizando-se na 

região Centro Norte do Estado do Rio de Janeiro, da qual também fazem parte os 

municípios: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas 

Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e 

Trajano de Morais. O SEBRAE/RJ denomina esta divisão territorial como Serrana I1.  

 

Figura 12 – Localização de Nova Friburgo 

  Fonte: Google Maps. 

 

                                            

1 Fonte: Observatório das Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro, 2013. e IETS, 
com base nos dados do Censo/IBGE 2010. IPEA 
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É o maior município em extensão territorial da região Serrana I – 933.414 km², 

e em número de habitantes, concentrando 48% do contingente populacional 

quantificado no censo de 2010 em 182.082 habitantes2.  

Os indicadores socioeconômicos, apresentados na tabela 1, destacam o 

município como o principal gerador de riqueza na Serrana I, caracterizado pelo PIB 

mais alto da região, assim como pela melhor renda domiciliar per capta, dentre as 

municipalidades do entorno.  

Tabela 1 – Indicadores Socioeconômicos por Municípios: Serrana I, 2010 

 

Fonte: IETS com base nos dados do Censo/IBGE (2010) e PIB dos municípios/IBGE (2009), IPEA. 

 

Não obstante registrar crescimento do PIB entre 1999 e 2009 inferior às 

cidades circunvizinhas, Nova Friburgo, além de reunir a maior parte das empresas 

do Polo de Moda Íntima, exerce influência sobre o desenvolvimento dos outros 

municípios em decorrência de suas atividades industriais, de comércio e turismo3.  

A Região Serrana I contém 3,6% do total de estabelecimentos formais do 

Estado do Rio de Janeiro, coluna dois da figura 14, que contabilizando em números 

absolutos 9.649 empresas, das quais, 59% localizam-se em Nova Friburgo, 

totalizando 5.661 empresas. 

                                            

2Fonte: IBGE. Disponível em 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330340&search=rio-de-janeiro|nova-
friburgo|infograficos:-informacoes-completas. Acesso em: 20 maio 2013. 
3Fonte: IETS / SEBRAE/RJ. Observatório das Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de 
Janeiro: Painel Regional Serrana I. 2013. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330340&search=rio-de-janeiro|nova-friburgo|infograficos:-informacoes-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330340&search=rio-de-janeiro|nova-friburgo|infograficos:-informacoes-completas
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Tabela 2 – Número de estabelecimentos por setor e tamanho da empresa: estado do 

Rio de Janeiro, serrana e municípios, 2011. 

 

Fonte: IETS com base nos dados da RAIS/MTE. 

A tabela 2, complementada pela figura 13 possibilita a visualização da 

estratificação deste contingente, por enquadramento, em cujo contexto 87,8% são 

enquadradas como microempresas e 10,7% como pequenas empresas, perfazendo 

no setor industrial, onde estão inseridas as confecções, 1.234 MEs e 162 EPPs. As 

empresas pesquisadas estão contidas no enquadramento “empresas de pequeno 

porte”. 

 

Figura 13 – Percentual de estabelecimentos por tamanho. 

Fonte: IETS com base nos dados da RAIS/MTE. 
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3.2 A HISTÓRIA 

 

A criação da colônia que deu origem ao município, no século XIX, deu-se por 

iniciativa de D. João VI com a autorização para que 100 famílias suíças provenientes 

do cantão de Friburgo habitassem a região. Data de fins de 1819 a chegada das 30 

famílias de suíços que iniciaram o povoamento da região, que, em 1820 foi elevada 

à categoria de Vila de Nova Friburgo, em função do progresso da colônia, 

desmembrando-se nesta oportunidade da Vila de Cantagalo. O fim do sistema de 

administração especial da colônia, em 1831, e a chegada ao longo do século XIX de 

imigrantes italianos, portugueses, sírios, japoneses, dentre outros, exacerbaram o 

progresso da localidade, que foi elevada à categoria de cidade em8 de janeiro de 

1890.
4 

Borin (2006) relata que o início da transformação na estrutura socioeconômica 

do município, até então vocacionado para as atividades agrícolas, ocorre com a 

implantação das primeiras fábricas têxteis em Nova Friburgo: a Fábrica de Rendas 

Arp em 1911, e a Fábrica Ypu, em 1912, fundadas pelos imigrantes alemães Peter 

Julius Arp, e Maximilian Falck. 

A indústria têxtil no Brasil tornou-se promissora para os investimentos 

passando a atrair capitalistas e fazendeiros, modificando assim o cenário da zona 

rural de Nova Friburgo, que, ao dispor de mão de obra barata no município e 

arredores, viabilizou o crescimento exponencial do número de pequenas fábricas 

(FERREIRA, 2002). 

Ressalta-se, no entanto, que alguns fatores foram determinantes para que os 

investidores vislumbrassem em Nova Friburgo atratividade para instalação de 

indústrias, quais sejam a “proximidade da capital e instalações da ferrovia e da 

Companhia de Eletricidade” (BORIN, 2006, p. 157).  

Mediante tais condições favoráveis ao contexto industrial, e, em 

contraposição à crise econômica e social que assolava o velho continente, a 

transferência de parques industriais pelos imigrantes alemães deu origem à 

companhia Filó S/A, em 1925, fundada por Gustav Siems, e, em 1927, à companhia 

                                            

4 Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Disponível em http://novafriburgo.rj.gov.br/nova-
friburgo/historia/. Acesso em 20 maio 2013. 

http://novafriburgo.rj.gov.br/nova-friburgo/historia/
http://novafriburgo.rj.gov.br/nova-friburgo/historia/
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Haga S/A, fabricante de fechaduras e cadeados inaugurada pelo Engenheiro Civil 

Hans Gaiser (BORIN, 2006). Desta forma, a industrialização em Nova Friburgo, que 

fora acelerada pelas condições favoráveis aos negócios em face da crise europeia, 

torna-se, em função da guerra, relevante no contexto nacional, contribuindo parao 

abastecimento interno em substituição às importações. Por outro lado, houve 

ampliação da renda média da população em decorrência da criação de empregos de 

qualidade (SEBRAE, 2007). 

Até o final da década de 1960, mais especificamente 1968, a indústria têxtil 

da região, em especial o segmento de confecções, era composta exclusivamente 

por pequenas empresas (BORIN, 2006). Conforme relatado no livro Moda Íntima de 

Nova Friburgo: um arranjo produtivo que deu certo, “a cadeia têxtil do município, 

mais importante pelo volume de recursos movimentados do que pelo porte das 

empresas, incluía fábricas de rendas/passamanarias, e uma grande produtora de 

lingerie, Filó, cujo controle acionário foi assumido em 1968 pelo grupo multinacional 

Triumph, o maior produtor mundial de lingerie” (SEBRAE, 2007, p. 8). 

A Triumph torna-se então a maior empresa do município, sendo atraída, como 

as demais empresas implantadas pelos imigrantes alemães, em função dos baixos 

salários da região (BORIN, 2006).  

Com a instauração da crise econômica dos anos 80, os setores metal-

mecânico e têxtil sofreram abrupto impacto, e como resultado da retração destes, 

houve dispensa de grande volume de mão de obra pelas indústrias médias e 

grandes, principalmente de costureiras (SEBRAE, 2007).  

 

Pode-se dizer que o arranjo produtivo existente em Friburgo, hoje, surgiu de 
um processo espontâneo em função de as pessoas possuírem um 
conhecimento tácito que foi muito aplicado às atividades das micro e 
pequenas confecções, numa demonstração de empreendedorismo, mesmo 
que involuntário, dessas pessoas que, inicialmente, não tiveram nenhum 
apoio institucional ou governamental, mas montaram suas empresas como 
forma de sobreviver à crise que se instalou no município nos anos 80. 
(BORIN, 2006, p. 158). 

 

Corroborando com a visão de Borin, o SEBRAE reitera que o empenho pela 

sobrevivência foi o propulsor do surgimento do arranjo produtivo de moda íntima de 

Nova Friburgo, apresentando-se como alternativa para reintegração das pessoas ao 

trabalho. As micro e pequenas empresas de confecções originadas daquele 
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momento em diante, caracterizaram a formação da indústria de moda íntima em 

Nova Friburgo.  

 

3.3 O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

 

Data de 1989 a ocasião em que aproximadamente 600 operários foram 

demitidos pela Triumph, e deste contingente de ex-funcionários surgiram inúmeros 

negócios próprios. O setor industrial de moda íntima que computava, em 1980, 4 mil 

trabalhadores, supera a marca de 22 mil em 1998, todavia, o grande volume de 

pequenas empresas concentrado na pequena extensão territorial do centro-norte 

fluminense, associado ao baixo nível de informações sobre o mercado e pouco 

domínio de técnicas de gestão, resultou no fechamento de cerca de 3000 fábricas 

nesse período (ALMEIDA; MORÉ; VILLELA, 2010). 

A caracterização da atividade econômica da indústria da moda íntima em 

Nova Friburgo e região como “Arranjo Produtivo Local” surge por volta do ano 2000, 

quando da elaboração de estudo encomendado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN em parceria com o SEBRAE, objetivando 

identificar a estrutura produtiva existente no entorno daquele território.Tal estudo 

instituiu as “bases para o desenvolvimento de uma rede de serviços que permitisse 

potencializar a geração de economias de aglomeração associadas ao que antes se 

chamava cluster” (SEBRAE, 2007, p. 13). 

Observar-se-á adiante que a terminologia APL possui variações conceituais, 

conforme variam as instituições que a utilizam, e neste ínterim, torna-se oportuno 

resgatar o entendimento de sistemas e arranjos produtivos locais fundamentados na 

visão evolucionista sobre inovação e mudança tecnológica, na perspectiva de 

Cassiolato e Lastres. 

 

O conceito principal a partir do qual se propõe caracterizar arranjos e 
sistemas produtivos locais é o de sistemas de inovação, em suas 
dimensões supranacional, nacional e subnacional. Um sistema de inovação 
pode ser definido como um conjunto de instituições distintas que 
conjuntamente e individualmente contribuem para o desenvolvimento e 
difusão de tecnologias. Em termos gerais, tal sistema é constituído por 
elementos (e relações entre elementos) onde diferenças básicas em 



76 

 

 

experiências históricas, culturais e de língua refletem-se em idiossincrasias 
em termos de: organização interna das empresas, articulações entre elas e 
outras organizações, características sociais, econômicas e políticas do 
ambiente local, papel das agências e políticas públicas e privadas, do setor 
financeiro, etc. (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 24). 

 

Transportando para o contexto em pauta, identifica-se no relato do SEBRAE, 

que o conjunto de instituições existentes naquela localidade, contribuía 

individualmente para o “desenvolvimento e difusão de tecnologias” até o final da 

década de 1990, e, somente a partir do estudo encomendado à Fundação Getúlio 

Vargas, as instituições viriam a assumir papéis complementares, “contribuindo 

conjuntamente” para a ampliação da capacidade inovativa das empresas. A 

fundação do Conselho da Moda em 2002, constitui-se, portanto, em um marco na 

institucionalização da articulação entre as organizações do Arranjo Produtivo Local, 

visto que as “características sociais, econômicas e políticas do ambiente local” já 

estavam contidas no cenário em questão.  

 

O Conselho da Moda inaugurou e consolidou um sistema institucional de 
governança para o APL de Moda Íntima de Nova Friburgo, e se encarregou, 
sobretudo desde sua reestruturação em 2003, de estabelecer a estratégia 
de desenvolvimento do polo. (SEBRAE, 2007, p. 14) 

 

O novo patamar de atuação de entidades empresariais e de fomento ao 

desenvolvimento do polo encontra-se em consonância com os preceitos de 

Cassiolato e Lastres (2003), que preconizam ser essencial compreender a forma de 

operação dos agentes produtivos a partir da concepção de competitividade 

embasada na capacidade inovativa individual e coletiva dos atores locais (empresas 

e instituições), pois para tais pesquisadores, em um APL os aspectos locais e 

regionais referentes a aprendizado, interações, competências, complementaridades, 

governança, entre outros, são fatores que interferem na mudança tecnológica, e, por 

conseguinte, no desempenho das empresas. 

 

O aprendizado, considerado como fonte principal da mudança, baseia a 
acumulação das competências das empresas. Tais competências, por sua 
vez, são extremamente heterogêneas entre os diferentes agentes mesmo 
dentro de uma mesma atividade. Igualmente aponta-se para a importância 
dos estímulos aos diferentes processos de aprendizado e de difusão do 
conhecimento, assim como a necessária diversidade nas formas das 
políticas. Fundamental nesta análise é o entendimento das relações e 
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interações entre os diferentes agentes visando ao aprendizado, as quais 
apresentam forte especificidade local. Contrariamente ao que é sugerido por 
aqueles que acreditam que o importante, na atual fase de aceleração do 
processo de globalização, é simplesmente a aquisição (no mais das vezes, 
importação) de produtos sofisticados, passam a ter relevo ainda maior os 
objetivos de promover e gerar localmente os processos que estimulem o 
aprendizado e a acumulação de conhecimentos. 

 

Ressalta-se do argumento dos pesquisadores, o fato de que ainda que 

inseridas em um mesmo setor delimitado territorialmente, o processo de aprendizado 

não ocorre de maneira homogênea, tornando-se determinante a participação de 

diferentes agentes na difusão do conhecimento. Desta forma, a inovação resultante 

do acúmulo de conhecimento das empresas de um APL, tornar-se-á tão relevante 

quanto maiores forem os esforços empreendidos no incentivo à geração local de 

soluções decorrentes do aprendizado também local.  

Um exemplo do impacto da inter-relação das empresas com as instituições foi 

a discussão em torno dos distritos industriais italianos, proporcionado pelo projeto 

PROMOS/BID/SEBRAE. Em tal oportunidade, os empresários de Nova Friburgo e 

região despertaram para a necessidade de melhoria na produtividade das empresas, 

que, no modelo italiano, foi fortemente influenciado pelo investimento em 

capacitação profissional, e, por extensão, promoveu a melhoria da qualidade dos 

produtos. Os empresários, obsessivamente voltados para redução de custos, 

desconheciam as práticas relacionadas a capital e trabalho nos países 

desenvolvidos. Conforme relatos, a região passou por um processo de seleção 

natural com o fechamento de empresas, ao mesmo tempo em que aconteceu um 

adensamento da mão de obra, onde os funcionários começaram a criar, porque 

passaram a ter acesso a informações sobre moda e insumos, em detrimento ao 

hábito de copiar, vigente até então. 

Mediante as considerações introdutórias sobre as particularidades que 

caracterizam o Arranjo Produtivo Local, são apresentadas no quadro 4 definições 

sobre APL, na perspectiva de instituições governamentais, de pesquisa e de 

fomento: 
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Quadro 4 – Definições de arranjo produtivo local 

INSTITUIÇÃO DEFINIÇÃO 

Ministério da Ciência e 
Tecnologia - MCT/FINEP 

(Financiadora de Estudos e 
Projetos) 

Os arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de 
agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas, que podem 
apresentar vínculos e interdependência. Geralmente, envolvem 
a participação e a interação de empresas – que podem ser 
desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 
comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas 
formas de representação e associação. Podem incluir diversas 
outras instituições públicas e privadas voltadas para formação e 
capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidade, pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 
promoção e financiamento. Engloba o conceito de Pólo como 
um aglomerado de empresas de um setor (um ou mais elo da 
cadeia produtiva) em um determinado espaço geográfico. 
(www.mct.com.br) – Conceito baseado no da RedeSist 

Ministério do Desenvolvimento 
Indústria e Comércio Exterior- 

MDIC - GTP/APL 

Indústria e Comércio Exterior- MDIC - GTP/APL Pelo termo de 
referência elaborado pelo Grupo de Trabalho Permanente para 
arranjo produtivo local, um APL tem a seguinte caracterização: 
um número significativo de empreendimentos no território e de 
indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva 
predominante, e que compartilhem formas percebidas de 
cooperação e algum mecanismo de coordenação. Pode incluir 
pequenas, médias e  grandes empresas. (www.mdic.gov.br)    

Grupo de Economia da 
Inovação – Instituto de 

Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - 

IE/UFRJ 

As configurações produtivas locais são entendidas 
simplesmente como conjuntos de atividades, de produção, 
comércio e serviços, situados em espaços de proximidade mais 
ou menos delimitada e empreendidas por empresas de tamanho 
modesto, eventualmente estruturadas em torno de empresas 
maiores. Essas empresas encontram-se envolvidas em uma 
problemática comum de desenvolvimento, mas seu dinamismo 
precisa ser retomado ou criado, supõe uma organização 
adaptada, o aumento das relações interempresas, uma melhoria 
na coordenação das atividades e a adoção de inovações de 
todos os tipos. (HASENCLEVER, L.; FAURÉ, Y. A., 2004, p.28) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA 

O conceito do IPEA para arranjo produtivo local engloba: 
empresas mais ou menos iguais - aglomerações formadas por 
empresas pequenas e médias em uma mesma atividade 
econômica, que utilizam mão-de-obra qualificada, sem 
hierarquia rígida das relações de trabalho; troca de informações 
e cooperação - existe um forte fluxo de informações entre 
empresas do cluster e forte cooperação horizontal (subdivisão 
do trabalho entre empresas); cultura comum - existência de 
cultura comum e uma relação de confiança entre as empresas 
participantes, o que facilita o processo de cooperação; apoio 
institucional: existência de instituições locais públicas e privadas 
que atuam, em conjunto, para dar suporte ao desenvolvimento 
dos APLs. Essas políticas englobam, por exemplo, treinamento 
conjunto de mão-de-obra, concessão de crédito, incentivos à 
inovação, despesas conjuntas em marketing, promoção de 
feiras etc.  (www.ipea.com.br)   

SEBRAE 

Os arranjos produtivos locais são aglomerações de empresas 
localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm algum vínculo de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e 
com outros atores locais, tais como governo, associações 
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Um 
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arranjo produtivo local (APL) é caracterizado pela existência da 
aglomeração de um número significativo de empresas que 
atuam em torno de uma atividade produtiva principal. Para isso, 
é preciso considerar a dinâmica do território em que essas 
empresas estão inseridas, tendo em vista o número de postos 
de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento, 
diversificação, entre outros aspectos. Portanto, o APL 
compreende um recorte do espaço geográfico (parte de um 
município, bacias hidrográficas, vales, serras, etc.) que possua 
sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econômicos, 
políticos, ambientais ou históricos). Além disso, ele deve manter 
ou ter a capacidade de promover uma convergência em termos 
de expectativas de desenvolvimento, estabelecer parcerias e 
compromissos para manter e especializar os investimentos de 
cada um dos atores no próprio território, e promover ou ser 
passível de uma integração econômica e social no âmbito local. 
(www.sebrae.com.br) 

Fonte: Borin (2006, p. 70). 

 

Na interpretação do SEBRAE, além do aspecto territorial e da existência de 

atores locais que interagem com as empresas, comum às demais definições, é 

também considerado o quantitativo de empresas de um determinado contexto 

produtivo. Os números extraídos da RAIS-MTE/2011 demonstram desta forma a 

relevância deste APL que reúne 1.208 empresas, das quais 91,88% estão 

classificadas como microempresas (até 19 empregados); 7,61% são empresas de 

pequeno porte (20 a 99 empregados); e menos de 1% são empresas de porte médio 

(100 a 499 empregados) e grande (acima de 500 empregados). Quanto à 

especialização produtiva, o Conselho da Moda5 divulga que a maior parte da 

produção do APL é referente a lingerie dia, seguido por lingerie sensual, roupa 

infantil, moda praia e lingerie noite.  Registre-se que o Conselho da Moda é a 

instância onde ocorre os vínculos de “articulação, interação, cooperação entre os 

atores locais”, do qual fazem parte: FIRJAN, SINDIVEST, SEBRAE, SENAI, UERJ, 

Prefeituras, MDIC, SEDET/RJ, BNDES e Banco do Brasil. 

Segundo o Sindicato das Indústrias de Vestuário de Nova Friburgo e Região 

(Sindvest), as confecções instaladas no território abrangido pelo APL são 

responsáveis por 25% da produção nacional, estimada em aproximadamente 700 

milhões de peças anuais, fazendo deste o principal polo produtor de lingerie do 

Brasil6. 

                                            

5 Disponível em www.firjan.org.br/estudosepequisas. Acesso em: 02 fev. 2013. 
6 Disponível em http://www.swissinfo.ch/por/feira-de-moda. Acesso em: 02 fev. 2013. 

http://www.firjan.org.br/estudosepequisas
http://www.swissinfo.ch/por/feira-de-moda
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Os APLs são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e 

sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que 

apresentam vínculos, mesmo que incipientes. Geralmente, envolvem a participação 

e a interação de empresas – estas podem ser desde produtoras de bens e serviços 

finais até fornecedores de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e 

serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de 

representação e associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e 

privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos (escolas 

técnicas e universidades); pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 

promoção e financiamento (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p.27). 

A escolha de um arranjo produtivo local para a realização da pesquisa que se 

segue decorre do fato de os elementos estruturantes (coordenação institucional, 

cooperação, aprendizagem, inovação, competitividade e território) para o 

desenvolvimento de um APL serem comuns, sendo a inovação o elemento de 

interesse desta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada nesta dissertação, que busca 

identificar se o perfil empreendedor no nível tático é determinante para a ocorrência 

de inovação incremental nas pequenas empresas. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para responder ao problema proposto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

quanto à abordagem, pois que os elementos questionados intencionam elucidar o 

motivo, a causa de determinados fatos, aprofundando a compreensão de um grupo 

social concentrando-se na apreensão e esclarecimento da dinâmica das relações 

sociais, no caso em questão, de um grupo de empresas de pequeno porte do setor 

industrial. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2010), engloba o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A amostra, neste contexto, 

torna-se determinante apenas para a produção das informações que se constituem 

no objeto de estudo, não importando a quantidade, mas a capacidade de produzir 

novas informações. 

Na perspectiva de Downey e Ireland (1979, p. 635) “os métodos qualitativos 

possuem função relevante no que tange aos estudos organizacionais” visto que 

possibilitam a avaliação de características do ambiente, embora atendam também a 

outras finalidades. Por outro lado, na perspectiva dos pesquisadores, são menos 

eficazes uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que 

seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1999). 

Quanto aos objetivos, configura-se como uma pesquisa exploratória, dado o 

caráter de busca de aprofundamento de um problema intencionando torná-lo mais 

explícito ou elaborar hipóteses, como na presente pesquisa. Para Gil (1999), tais 

pesquisas são compostas por: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 
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de exemplos que estimulem a compreensão. A pesquisa exploratória pode ser 

classificada como bibliográfica e estudo de caso. 

Quanto aos procedimentos, Godoy (1995, p. 21) relata a existência de ao 

menos três possibilidades oferecidas pela pesquisa qualitativa – a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia. Contudo, no cômputo do objeto de 

estudo desta pesquisa, o autor afirma que a definição do estudo de caso é a que 

mais se aproxima dos fins a que se pretende, pois que visa ao exame de um 

ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular, promovendo o 

preenchimento de uma lacuna do conhecimento pouco explorado, buscando 

compreender uma realidade que ocorre em uma dada situação (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p.151). Tem sido vastamente utilizado nos estudos que 

buscam a apreensão de como e por que certos fenômenos acontecem, nas análises 

de eventos com probabilidade de controle reduzida, ou, finalmente, quando os 

fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido dentro de um contexto 

específico, englobando: um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um 

programa, ou um evento (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p.640) 

O uso de questionários neste tipo de pesquisa, segundo Hair Jr. et al. (2005, 

p. 104), pode proporcionar dados mais objetivos mediante a apresentação de 

resultados que independem da opinião do pesquisador, não obstante estarem 

fundamentados na capacidade de análise do pesquisador. 

Para o alcance dos objetivos propostos, utilizou-se como método científico o 

indutivo. Do ponto de vista da sua natureza, trata-se de pesquisa aplicada, pois tem 

o intuito de produzir saber para aproveitamento na prática, sendo direcionada para a 

resolução de problemas específicos. Em função dos seus objetivos, a pesquisa é 

qualitativa, pois esta abordagem traduz e expressa o sentido dos fenômenos do 

mundo social, “reduzindo a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 

entre contexto e ação” (MAANEN, 1979, p. 520). 

A coleta de dados foi realizada in loco, com os funcionários que respondem 

pelo nível tático de empresas, representado nesta pesquisa pelos cargos “sócio-

gerente, gerente, supervisor e outro”, sendo o instrumento utilizado um questionário 

contendo perguntas estruturadas sobre o perfil empreendedor dos funcionários nas 

empresas de confecção do APL de Moda de Nova Friburgo, e perguntas 
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estruturadas sobre a freqüência e a importância da inovação no âmbito das 

empresas de pequeno porte – EPPs – do APL de Moda. 

Baseado nesse instrumento foi calculado a intensidade do perfil 

empreendedor dos profissionais de cada empresa, e, logo após, foi calculada a 

média do perfil empreendedor dentro do grupo pesquisado. 

Para as respostas concernentes a Identificação do Perfil Empreendedor, 

integrante do Bloco 1 do questionário, utilizou-se a Escala proposta por Likert, com 

cinco opções para os respondentes e intensidade de pontos variando entre 5; 4; 3; 2 

e 1 pontos. Foram aplicadas 30 perguntas que abordam os itens ilustrados na 

Tabela 1. Para o cálculo do perfil empreendedor do nível tático por funcionário, a 

pontuação máxima poderá chegar até 150 pontos (cento e cinquenta pontos), que 

corresponde à pontuação 5 multiplicado pelas 30 perguntas em 100% das 

perguntas, e a pontuação mínima possível de ser alcançada é de 30 pontos (trinta 

pontos), correspondente à pontuação 1 multiplicado pelas 30 perguntas em 100% do 

Bloco 1. Optou-se pela utilização do modelo proposto por Timmons, encontrado em 

Dornelas (2008). 

A Tabela 3 ilustra a Escala de Likert demonstrando as intensidades e 

pontuações em que o perfil empreendedor, por funcionário respondente, foi 

calculado. 

Tabela 3 – Escala de Likert: intensidade do perfil empreendedor 

Excelente Bom Regular Fraco Insuficiente 

5 (cinco) pontos 

5 x 30 = 150 

4 (quatro) pontos 

4 x 30 = 120 

3 (três) pontos 

3 x 30 = 90 

2 (dois) pontos 

2 x 30 = 60 

1 (um) ponto 

1 x 30 = 30 

Fonte: Dornelas (2008) adaptado de Timmons (1994). 

 

 

A Tabela 4 ilustra os intervalos de pontos pelo qual foram avaliadas as 

características do perfil empreendedor dos gerentes e suas devidas características. 
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Tabela 4 – Intervalo de pontos: características do perfil empreendedor 

Intervalo Características 

120 a 150 pontos A empresa possui gerentes com características comuns aos empreendedores 

e tem tudo para se diferenciar. 

90 a 119 pontos A empresa possui gerentes com muitas características empreendedoras, 

exteriorizando na maior parte do tempo o comportamento nas ações. 

60 a 89 pontos 

 

A empresa possui gerentes com algumas características do perfil 

empreendedor, contudo, na maior parte do tempo os gerentes ainda agem de 

maneira tradicional. 

Até 59 pontos A empresa possui gerentes com qualidades, mas sem as características do 

perfil empreendedor, demonstrando se tratar de uma pessoa que age como 

um subordinado. 

Fonte: Dornelas (2008) adaptado de Timmons (1994). 

Para as respostas sobre Identificação da Inovação, integrantes do Bloco 2 do 

questionário, utilizou-se a Escala Ordinal, cujas opções de frequência para os 

respondentes variam entre “sempre”, “eventualmente”, “raramente”e “não se aplica”, 

e a importância variando entre “alta”, “média”, “baixa” e “não relevante”. 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Esta pesquisa exploratória foi realizada com 16 empresas que estão contidas 

na população de empresas de pequeno porte – pequenas empresas – do APL de 

Moda de Nova Friburgo.  

As empresas investigadas foram definidas com base nos dados oficiais 

disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Classificação 

Nacional da Atividade Econômica – CNAE, conforme tabela 5: 

Tabela 5 – Classificação Nacional da Atividade Econômica – CNAE 

Classificação Nacional da Atividade Econômica – CNAE: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CÓDIGO 

Confecção de Roupas Íntimas é composta das seguintes subclasses 1411-8 

Confecção de Roupas Íntimas 1411-8/01 

Facção de Roupas Íntimas 1411-8/02 

Fonte: adaptado de IBGE – CNAE 2.0 (2012). 
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A partir do universo de empresas qualificadas no CNAE 1411-8, houve uma 

depuração quanto ao porte, em conformidade com a Classificação do Porte das 

Empresas – RAIS, aposto na tabela 6: 

 

Tabela 6– Classificação do Porte das Empresas – RAIS 

Confecções em Nova Friburgo 

PORTE Nº DE EMPREGADOS QUANTIDADE DE EMPRESAS 

Microempresa  até 19 empregados 1.110 

Pequena Empresa  20 a 99 empregados 92 

Média Empresa 100 a 499 empregados 5 

Grande Empresa acima de 500 empregados 1 

Total 1.208 

Fonte: adaptado MTE - RAIS (2011) 

 

O levantamento das atividades foi restrito ao ano de 2012, evitando-se, desta 

forma, possíveis distorções que possam resultar da reorganização das empresas em 

função do desastre climático ocorrido no início de 2011 em Nova Friburgo.As 

conclusões serão elaboradas por meio da inter-relação entre os dados resultantes 

da pesquisa de campo e os subsídios teóricos explicitados nos capítulos anteriores.  

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa de campo, cujo 

objetivo principal foi observar a correlação entre o perfil empreendedor no nível 

tático e a ocorrência de inovação incremental nas pequenas empresas do arranjo 

produtivo local de Moda de Nova Friburgo. 

 

4.4 QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ENTREVISTADOS 

 

Visando ampliar a capacidade de interpretação dos dados dentro da 

classificação de Pequena Empresa (Tabela 6) que abrange de 20 a 99 funcionários, 
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houve a opção de subdividir o levantamento do número de funcionários das 

empresas respondentes por intervalos menores de vinte em vinte, e neste contexto, 

apurou-se dentre as empresas participantes o quantitativo abaixo: 

Tabela 7 – Número de Funcionários das Pequenas Empresas Respondentes 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Nº Funcionários 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 a 99 TOTAL 

Qtde Empresas 11 02 1 2 16 

Fonte: o autor. 

 

Dentre as empresas que participaram da coleta, buscou-se categorizar o 

entrevistado por gênero, idade e cargo. Conforme tabela 8, o perfil dos entrevistados 

que ocupam funções no nível tático é: 

 

Tabela 8 – Caracterização do Entrevistado: Gênero, Idade, Cargo 

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

GÊNERO 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Quantidade  06 10 16 

IDADE 

Faixa Etária 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 ou mais TOTAL 

Quantidade 3 8 5 - - 16 

CARGO 

Cargo Sócio-gerente Gerente Supervisor Outro TOTAL 

Quantidade 7 3 3 3 16 

Fonte: o autor. 

 

4.5 BLOCO 1 – QUALIFICAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR 

 

A configuração deste bloco de perguntas tem o intuito de analisar a existência 

de características empreendedoras no nível tático da organização, ou seja, se as 

funções intermediárias da empresa são ocupadas por pessoas com perfis 

empreendedores.  
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A tabela 9, objetiva identificar as intensidades do perfil empreendedor, por 

funcionário respondente, sendo obtido o seguinte resultado: 

Tabela 9 – Escala de Likert: intensidade do perfil empreendedor do nível tático 

Excelente Bom Regular Fraco Insuficiente 

5 (cinco) pontos 

5 x 30 = 150 

4 (quatro) pontos 

4 x 30 = 120 

3 (três) pontos 

3 x 30 = 90 

2 (dois) pontos 

2 x 30 = 60 

1 (um) ponto 

1 x 30 = 30 

12 3 1 - - 

75% 18,75% 0,0625% 0% 0% 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

A Tabela 10 ilustra os intervalos de pontos pelo qual foram avaliadas as 

características do perfil empreendedor do nível tático, conforme Timmons (apud 

DORNELAS, 2008). 

 

Tabela 10 – Intervalo de pontos: características do perfil empreendedor do nível 

tático 

Intervalo Características Quantidade % 

121 a 150 pontos 

A empresa possui funcionários com 

características comuns aos 

empreendedores e tem tudo para se 

diferenciar. 

12 75 

91 a 120 pontos 

A empresa possui funcionários com muitas 

características empreendedoras, 

exteriorizando na maior parte do tempo o 

comportamento nas ações. 

3 18,75 

61 a 90 pontos 

 

A empresa possui funcionários com 

algumas características do perfil 

empreendedor, contudo, na maior parte do 

tempo os gerentes ainda agem de maneira 

tradicional. 

1 0,0625 

Até 60 pontos 

A empresa possui funcionários com 

qualidades, mas sem as características do 

perfil empreendedor, demonstrando se 

tratar de uma pessoa que age como um 

subordinado. 

0 0 

Fonte: dados do autor (2013). 
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A identificação do perfil empreendedor que integra o bloco 1 é subdividida em 

seis categorias de comportamento, cuja pontuação máxima é informada abaixo de 

cada característica. O resultado apurado por empresa encontra-se demonstrado na 

tabela 11: 

 

Tabela 11 – Distribuição dos pontos por características do perfil empreendedor por 

empresa 
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Empresa 1 29 15 25 22 28 25 144 

Empresa 2 29 15 20 24 29 23 140 

Empresa 3 30 15 25 17 27 24 138 

Empresa 4 28 11 18 17 22 23 119 

Empresa 5 30 15 25 24 30 25 149 

Empresa 6 29 12 19 17 24 21 122 

Empresa 7 26 15 24 19 25 22 131 

Empresa 8 27 12 18 20 21 19 117 

Empresa 9 20 05 17 17 15 14 88 

Empresa 10 25 13 19 17 25 20 119 

Empresa 11 30 12 22 20 27 22 133 

Empresa 12 29 12 20 21 26 25 133 

Empresa 13 29 12 19 20 23 22 125 

Empresa 14 30 14 25 20 26 25 140 

Empresa 15 30 13 23 21 25 21 133 

Empresa 16 30 15 23 23 27 25 143 

µ Empresas 28,18 12,87 21,37 19,93 25 22,25 129,62 

Fonte: dados do autor(2013) 
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Para compreender se o perfil empreendedor está presente nas diversas 

funções categorizadas pela presente pesquisa como nível tático, realizou-se a 

distribuição dos resultados por cargo e por empresa, demonstrado na tabela 12. Na 

tabela 13 encontra-se a distribuição dos pontos por característica do comportamento 

empreendedor. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos pontos por características do perfil empreendedor por 

cargo 
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Empresa 5 30 15 25 24 30 25 149 

Empresa 8 27 12 18 20 21 19 117 

Empresa 10 25 13 19 17 25 20 119 

Empresa 11 30 12 22 20 27 22 133 

Empresa 13 29 12 19 20 23 22 125 

Empresa 15 30 13 23 21 25 21 133 

Empresa 16 30 15 23 23 27 25 143 

µ Empresas 28,71 13,14 21,28 20,71 25,43 22 131,27 

G
E

R
E

N
T

E
 

 

Empresa 2 29 15 20 24 29 23 140 

Empresa 4 28 11 18 17 22 23 119 

Empresa 12 29 12 20 21 26 25 133 

µ Empresas 28,67 12,67 19,33 20,67 25,67 23,66 130,67 

S
U

P
E

R
V

I

S
O

R
 Empresa 1 29 15 25 22 28 25 144 

Empresa 3 30 15 25 17 27 24 138 
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Empresa 6 29 12 19 17 24 21 122 

µ Empresas 29,33 14 23 18,67 26,33 23,33 134,66 

O
U

T
R

O
 

Empresa 7 26 15 24 19 25 22 131 

Empresa 9 20 05 17 17 15 14 88 

Empresa 14 30 14 25 20 26 25 140 

µ Empresas 25,33 11,33 22 18,67 22 20,33 119,66 

µ Empresas 28,18 12,87 21,37 19,93 25 22,25 129,62 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

Tabela 13 – Distribuição dos pontos por característica do comportamento 

empreendedor 
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3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



91 

 

 

6 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 

7 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 

8 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

9 1 4 4 4 4 4 3 1 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 3 4 3 1 

10 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 

12 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 2 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 

13 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 1 5 4 4 5 5 4 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Fonte: dados do autor (2013). 

 

A tabela 14 faz a correspondência entre o número de funcionários e a 

estrutura hierárquica das empresas pesquisadas, conforme demonstrado abaixo: 

 

Tabela 14 – Estrutura Hierárquica x Número de Funcionários 

 Cargos Número de Funcionários 

 SG G S O 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 a 99 

Empresa 1         

Empresa 2         

Empresa 3         

Empresa 4         

Empresa 5         

Empresa 6         

Empresa 7         

Empresa 8         

Empresa 9         

Empresa 10         

Empresa 11         

Empresa 12         
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Empresa 13         

Empresa 14         

Empresa 15         

Empresa 16         

TOTAL 07 03 03 03 11 02 01 02 

LEGENDA: SG - Sócio-gerente G – Gerente S – Supervisor      O - Outro 

Fonte: o autor (2013). 

 

 

4.6 BLOCO 2 – QUALIFICAÇÃO DA INOVAÇÃO 

 

O bloco 2 – identificação da inovação – buscou verificar por meio do 

levantamento de dados adaptados da pesquisa PINTEC 2011, a existência de 

inovação incremental nas empresas de pequeno porte do segmento de confecções 

em Nova Friburgo. 

Conforme mencionado no capítulo 2, sub-item 2.3.2, a inovação incremental 

na ótica de Freeman (1975) resulta da continuidade e acumulação das inovações 

nos processos, corroborando com a conjetura de Hargadon e Sutton (2000), cuja 

abordagem reitera ser a inovação o produto de uma conjunção dos recursos 

existentes em um determinado contexto, sejam estes recursos humanos, 

tecnológicos ou financeiros. 

O resultado apurado no conjunto de empresas pesquisadas integra a tabela 

15: 

Tabela 15– Impacto das inovações em processos: iniciativas de melhoria contínua 

 

Impactos das Inovações em Processos 

Indique se há busca contínua pela melhoria dos processos 

relacionados a seguir: 

Frequência 

Sempre Eventualmente Raramente Não se 

aplica 

31. Capacidade de produção ou de prestação de serviços 75% 25% - - 
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32. Flexibilidade da produção ou da prestação de serviços 81,25% 18,75% - - 

33. Custos de produção ou dos serviços prestados 81,25% 12,50% 6,25% - 

34. Custos do trabalho 81,25% 12,50% 6,25% - 

35. Consumo de matérias-primas 81,25% 12,50% 6,25% - 

36. Consumo de energia 68,75% 12,50% 18,75% - 

37. Consumo de água 62,50% 25% 12,50% - 

38. Impacto sobre o meio ambiente 25% 75% - - 

39. Aspectos ligados à saúde e segurança 75% 25% - - 

40. Regulação e normas padrão relativas ao mercado 81,25% 18,75% - - 

 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

A tabela 16 identifica a existência de obstáculo às inovações, cujo resultado 

apresenta-se abaixo: 

Tabela 16 – Problemas e obstáculos às inovações 

Problemas e obstáculos às inovações 

41. A empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que podem ter 

tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou que os 

tenha inviabilizado, no último ano? 

1 – Sim 

50% 

2 – Não 

50% 

 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

Para o grupo cuja resposta foi existência de problemas que influenciam as 

inovações, houve a proposição de questões complementares, a saber: 
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Tabela 17 – Justificativas para a ausência de inovação em 2012 

 

Para as empresas que NÃO desenvolveram ações em 2012 

42 - Qual das razões, listadas a seguir, justifica o fato da empresa não ter realizado nenhuma atividade 

inovativa no último ano? 

1 -  Não necessitou, devido às inovações prévias 0% 

2 -  Não necessitou, devido às condições de mercado  12,5% 

3 -  Outros fatores impediram o desenvolvimento, implementação de inovação  87,5% 

 

ATENÇÃO 

Caso tenha assinalado 3, passe para a questão 43. 

Caso contrário, passe para o bloco “Inovações organizacionais”,questão 55. 

 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

As perguntas abaixo correspondem ao terceiro objetivo específico desta 

pesquisa, objetivando verificar o grau de importância de variáveis exógenas e 

endógenas que dificultam a inovação em empresas de pequeno porte, realizado por 

meio do mapeamento da percepção do gestor no nível tático quanto à origem das 

dificuldades relacionadas à inovação incremental.  

Tabela 18 – Grau de importância dos fatores endógenos e exógenos sobre as 

atividades inovativas. 

Assinale a importância dos fatores que prejudicaram as 

atividades inovativas da empresa: 

Importância 

Alta Média  Baixa Não relevante 

43. Riscos econômicos excessivos 42,9% 42,9% 14,2% 0% 

44. Elevados custos de inovação 42,9% 57,1% - - 

45. Escassez de fontes apropriadas de financiamento 42,9% 14,2% 28,7% 14,2% 

46. Rigidez organizacional 28,7% 57,1% 14,2% - 

47. Falta de pessoal qualificado 57,1% 42,9% - - 

48. Falta de informação sobre tecnologia - 57,1% 42,9% - 

49. Falta de informação sobre mercados - 57,1% 42,9% - 

50. Escassas possibilidades de cooperação com outras 

empresas/instituições 

14,2% 42,9% 14,2% 28,7% 



95 

 

 

51. Dificuldade para se adequar a padrões, normas e 

regulamentações 

- 42,9% 42,9% 14,2% 

52. Fraca resposta dos consumidores quanto a novos 

produtos 

- 14,2% 57,1% 28,7% 

53. Escassez de serviços técnicos externos adequados 14,2% 42,9% 42,9% - 

54. Centralização da atividade inovativa em outra empresa 

do grupo 

14,2% 14,2% 42,9% 28,7% 

Fonte: dados do autor (2013). 

O bloco sobre inovações organizacionais objetivou proporcionar a verificação 

da coerência das respostas indicadas nos dois blocos anteriores, cujo resultado é 

apresentado na tabela 19: 

Tabela 19 – Inovações organizacionais: atividades com melhorias contínuas. 

Inovações organizacionais 

Indique se em 2012 a empresa promoveu melhorias nas atividades relacionadas a 

seguir: 

1 – Sim 2 – Não 

55. Técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso 

e a troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa. Por 

exemplo: re-engenharia dos processos de negócio, gestão do conhecimento, controle 

da qualidade total, sistemas de formação/treinamento,SIG(sistemas de informações 

gerenciais),ERP( planejamento dos recursos do negócio), etc. 

 

68,75% 

 

31,25% 

56. Técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes, redução de resíduos, 

de CO2, etc. 

 

31,25% 

 

68,75% 

57. Métodos de organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e 

poder de decisão, como por exemplo o estabelecimento do trabalho emequipe, a 

descentralização ou integração de departamentos, etc. 

 

93,75% 

 

6,25% 

58. Relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos, tais 

como o estabelecimento de alianças, parcerias, terceirização ou sub-contratação de 

atividades. 

 

25% 

 

75% 

59. Conceitos/estratégias de marketing, como por exemplo nas mídias ou técnicas 

para a promoção de produtos; formas de colocação de produtos no mercado ou canais 

de venda; métodos de fixação de preços para a comercialização de bens e serviços 

 

43,75% 

 

56,25% 

60. Estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos produtos   
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75% 25% 

 

Fonte: dados do autor (2013). 

 

4.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A primeira evidência observada nesta pesquisa exploratória diz respeito à 

incidência preponderante do sexo feminino na ocupação do nível tático das 

empresas pesquisadas (62,5%), na faixa etária entre 30 e 39 anos (50%), ocupando 

a função de sócio-gerente (43,75%), conforme dados da tabela 6. 

As tabelas 9, 10, 11 e 12 possuem os elementos relacionados ao primeiro 

objetivo específico deste trabalho, visando a identificação da existência das 

características do comportamento empreendedor no nível tático, configurando o 

intraempreendedorismo. 

Do ponto de vista dos respondentes, a tabela 9 que versa sobre o nível de 

intensidade das características empreendedoras, demonstra que 75% das pessoas 

pesquisadas que ocupam funções no nível tático possuem “excelente” nível de 

intensidade, 18,75% possuem “boa” intensidade e menos de 1% está categorizado 

como intensidade “regular”, não havendo incidência nas classificações “fraco” e 

“insuficiente” (DORNELAS, 2008). 

A tabela 10, utilizando como parâmetro o modelo de Timmons (1994) 

adaptado por Dornelas (2008), complementa a tabela 9 qualificando os níveis de 

intensidade. O resultado da amostra demonstra que as empresas categorizadas 

como “excelente” (75%) possuem pessoas que ocupam funções no nível tático com 

as características comuns aos empreendedores, as empresas categorizadas com 

intensidade “boa” (18,75%) possuem profissionais que exteriorizam as 

características do perfil empreendedor na maior parte do tempo, e, naquelas 

categorizadas como “regular” (-1%) os respondentes agem de maneira tradicional no 

desempenho de sua função devido a apenas algumas características do perfil 

empreendedor encontradas em sua personalidade. Não houve ocorrência de 

profissionais que agem apenas como subordinados no nível tático das empresas 

pesquisadas. 
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A tabela 11 e a tabela 12 são complementares em função dos objetivos a que 

se propõem: a tabela 11, ao contabilizar os pontos das características do perfil 

empreendedor por empresa, viabiliza o cálculo da média de cada característica de 

comportamento do grupo pesquisado, enquanto a tabela 12 mensura o perfil dos 

respondentes por cargo, permitindo a comparação tanto com a média do grupo 

quanto com o modelo teórico utilizado. Os resultados são apresentados por conjunto 

de características.  

No conjunto “comprometimento e determinação”, observam-se desempenho 

superior à média de 28,18 pontos (tabela 11) em três dos quatro cargos pesquisados 

(tabela 12): sócio-gerente (28,71), gerente (28,67), supervisor (29,33). A pontuação 

máxima foi alcançada por 37,50% dos respondentes, sendo 67% caracterizados 

como sócio-gerente, 17% supervisor e 17% outra função. O cargo classificado como 

“outro” alcançou 25,33 pontos, com resultado inferior à média do grupo. 

No conjunto “obsessão pelas oportunidades”, com média apurada de 12,87 

pontos, dois cargos alcançaram desempenho superior: sócio-gerente (13,14) e 

supervisor (14). Dois cargos obtiveram desempenho inferior: gerente (12,67) e outro 

(11,33). A pontuação máxima foi alcançada por 37,50% dos respondentes, sendo 

33% caracterizados como sócio-gerente, 33% supervisor, 17% gerente, e 17% outra 

função, conforme dados da tabela 12. 

No conjunto “tolerância ao risco, ambiguidade e incertezas”, cuja média 

representativa do grupo é de 21,37 pontos, dois cargos demonstram índice superior: 

supervisor (23) e outro (22). Dois cargos possuem índice inferior: sócio-gerente 

(21,28) e gerente (19,33). A pontuação máxima foi alcançada por 25% dos 

respondentes, sendo 50% caracterizados como supervisor, 25% sócio-gerente e 

25% outra função. 

No conjunto “criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação”, com 

média apurada de 19,93 pontos, sócios-gerentes com 20,71 e gerentes com 20,67 

obtiveram índice superior à média, tendo supervisores com 18,67 e outras funções 

com 18,67 apurado índice inferior à média. A pontuação máxima não foi alcançada 

por nenhum dos respondentes, sendo que dos 12,5% que mais se aproximaram da 

pontuação máxima, 50% ocupa a função de sócio-gerente e 50% de gerente. 
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O conjunto “motivação e superação”, com média de 25 pontos, indica na 

tabela 12 que três dos quatro cargos pesquisados superam a média: sócio-gerente 

(25,43), gerente (25,67) e supervisor (26,33). A pontuação máxima foi atingida por 

6,25% dos respondentes, ocupando este a função de sócio-gerente e o cargo 

classificado como “outro” alcançou 22 pontos, com resultado inferior à média do 

grupo. 

No conjunto “liderança”, com média de 22,25 pontos, dois cargos demonstram 

índice superior: gerente (23,66) e supervisor (26,33). A pontuação máxima foi 

alcançada por 31,25% dos respondentes, sendo 40% caracterizados como sócio-

gerente, 20% gerente, 20% supervisor e 20% outra função. O cargo classificado 

como “outro” alcançou 20,33 pontos, com resultado inferior à média do grupo. 

A tabela 14 proporciona uma interpretação sobre a estrutura hierárquica das 

empresas pesquisadas, em comparação ao número de funcionários. Conforme 

critério estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no Relatório 

Anual de Informações Sociais – RAIS, são consideradas Empresas de Pequeno 

Porte aquelas que possuem entre 20 e 99 funcionários no ano fiscal, conforme 

tabela 7. Não obstante a utilização dos parâmetros oficiais do MTE para a definição 

da amostra, esta pesquisa exploratória propôs a subdivisão do número de 

funcionários em grupos de 20, no intuito de identificar se os cargos pesquisados 

existem nas estruturas hierárquicas das empresas independente do volume de 

funcionários. A tabela 5 evidencia que o nível tático das empresas com 20 a 39 

funcionários é ocupado pelo sócio-gerente em 37% dos casos, pelo supervisor em 

27%, pelo gerente em 18% e por outra função em 18% das empresas. Nas 

empresas com 40 a 59 funcionários o nível tático foi representado em 50% pelo 

sócio-gerente e 50% por outra função. A empresa com 60 a 79 funcionários foi 

representada pelo sócio-gerente e nas empresas com 80 a 99 funcionários o nível 

tático foi representado em 50% pelo sócio-gerente e 50% pelo gerente. 

O conjunto de perguntas integrantes da tabela 15 possui correlação com o 

segundo objetivo específico, buscando verificar se o intraempreendedorismo resulta 

em inovação incremental em processos nas empresas de pequeno porte - EPP. Os 

parâmetros utilizados no questionário são baseados na Pesquisa Industrial de 

Inovação Tecnológica 2011 – PINTEC, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE.  
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Os resultados apurados, cuja frequência proposta possui uma variação entre 

“sempre”, “eventualmente” e “raramente”, demonstram que 100% das empresas 

informam haver melhoria contínua em seus processos, confirmando a ocorrência da 

inovação incremental. Os itens que alcançaram o maior percentual (81,25%) na 

frequência “sempre” foram: flexibilidade da produção ou da prestação de serviços, 

custos de produção ou dos serviços prestados, custos do trabalho, consumo de 

matérias-primas, regulação e normas padrão relativas ao mercado. Em seguida são 

apontados com 75% os itens “capacidade de produção ou de prestação de serviços” 

e “aspectos ligados à saúde e segurança", com 68,75% “consumo de energia”, com 

62,50% “consumo de água”. Na frequência “eventualmente”, o item “impacto sobre o 

meio ambiente” foi o que obteve maior índice, sendo apontado por 75% dos 

respondentes. A frequência “raramente” computa índices inferiores a 20% em cinco 

dos processos pesquisados, a saber: custos de produção ou dos serviços prestados, 

custos do trabalho, consumo de matérias-primas, consumo de energia, consumo de 

água. 

As tabelas 15, 16 e 17 promovem uma depuração na análise sobre a 

ocorrência de inovação em processos – inovação incremental, por possibilitarem a 

identificação das dificuldades encontradas no interior das empresas de pequeno 

porte pesquisadas. 

A tabela 16 tem o intuito de mapear a existência de problemas e obstáculos 

às inovações. O resultado demonstra que 50% dos respondentes afirmam que “a 

empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que podem ter tornado mais lenta a 

implementação de determinados projetos ou que os tenha inviabilizado” em 2012, e 

50% não identificam problemas para que processos inovadores ocorram em suas 

organizações. O grupo que alega dificuldades é composto pelos seguintes cargos: 

sócio-gerente (37,5%), gerente (12,5%), supervisor (25%) e outra (25%). O grupo 

que não identificou problemas é composto por: sócio-gerente (50%), gerente (25%), 

supervisor (12,5%), outro (12,5%). Estes dados demonstram que a percepção 

quanto à ocorrência ou não de dificuldade para as atividades inovativas estão 

contidas na resposta dos variados tipos de cargos pesquisados. 

Em complemento à tabela 16, a tabela 17 propõe, para o grupo de empresas 

que indicou a ocorrência de problemas, representada por 50% dos respondentes, 

três opções de justificativas para a inexistência de inovações em 2012 nas empresas 
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pesquisadas, sendo apurado o seguinte resultado: nenhuma empresa alegou 

ausência de inovação “devido a inovações prévias”, 12,5% atribuiu às “condições de 

mercado” a inexistência de necessidade de inovação, e, por fim, 87,5% alegou que 

“outros fatores impediram o desenvolvimento ou implementação da inovação”. Por 

intermédio deste último grupo de empresas foi elaborada a tabela 18. 

A tabela 18 possui duas finalidades distintas: aprofundar a resposta do grupo 

de empresas que escolheu a opção “3” na tabela 16, qualificando os motivos que 

dificultam a inovação nas organizações pesquisadas, bem como responder ao 

terceiro objetivo específico desta pesquisa que busca identificar o grau de 

importância das variáveis internas (endógenas) e externas (exógenas) que 

prejudicaram as atividades inovativas das empresas respondentes, em 2012.  

Identifica-se na tabela 18 que 57,1% das empresas que alegam dificuldades 

na inovação atribuem alta importância a falta de pessoal qualificado, caracterizando 

este como o fator mais relevante dentre os 12 propostos, seguido por três fatores 

com 42,9%: “riscos econômicos excessivos, elevados custos de produção e 

escassez de fontes apropriadas de financiamento”. Quatro fatores foram apontados 

por 57,1% dos respondentes com médio grau de importância – “elevados custos de 

inovação, rigidez organizacional, falta de informação sobre tecnologia e falta de 

informação sobre mercado”, seguido com o índice de 42,9% por: “riscos econômicos 

excessivos, falta de pessoal qualificado, escassas possibilidades de cooperação 

com outras empresas/instituições, dificuldade para se adequar a 

padrões/normas/regulamentações, escassez de serviços técnicos externos 

adequados”. Baixa importância foi atribuída pelos respondentes em 57,1% a “fraca 

resposta dos consumidores quanto a novos produtos”, seguido por 42,9% nos 

fatores “falta de informação sobre tecnologia, falta de informação sobre mercados, 

dificuldade para se adequar a padrões/normas/regulamentações, escassez de 

serviços técnicos externos adequados, centralização da atividade inovativa em outra 

empresa do grupo”. Na classificação “não relevante”, os fatores que alcançaram o 

maior percentual (28,7%) são: “escassas possibilidades de cooperação com outras 

empresas/instituições, fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos e 

centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo”. 
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A tabela 19 permite o mapeamento das atividades onde foram observadas 

melhorias contínuas, caracterizadas como o principal elemento da inovação 

incremental.  

Observa-se que 68,75% das empresas afirmam ter promovido progressos em 

“técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o uso 

e a troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa” 

(questão 55).  

Na questão 56, 68,75% das empresas afirmam não ter promovido ações de 

melhoria em “técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes, redução de 

resíduos, de CO2, etc”, estando este percentual coerente com a questão 38 – 

impacto sobre o meio ambiente – onde 75% dos respondentes afirmaram haver 

busca contínua “eventualmente”, e por aderência, com as questões 36 (68,75%) e 

37 (62,50%).  

Na questão 57 que versa sobre “métodos de organização do trabalho para 

melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão, como, por exemplo, o 

estabelecimento do trabalho em equipe, a descentralização ou integração de 

departamentos”,93,75% das empresas afirmaram ter promovido melhorias. Esta 

questão está diretamente correlacionada com os itens 14, 16, 22 e 30, cuja soma da 

média destes quatro conjuntos de comportamento totaliza 88,55%, denotando 

convergência de opiniões. 

 Na questão 58 cuja tratativa é o “relacionamento com outras empresas ou 

instituições públicas e sem fins lucrativos, tais como o estabelecimento de alianças, 

parcerias, terceirização ou sub-contratação de atividades”, 75% afirmou não ter 

realizado melhorias em 2012. Se compararmos à questão 50 sobre dificuldades de 

cooperação com outras empresas/instituições onde se verifica que 57,1% atribuíram 

a este aspecto importância alta ou média para a ausência de inovação em 2012 

observa-se um descompasso no cruzamento dos dados. Cabe ressaltar que este 

índice corresponde aos 50% dos respondentes que assinalaram a questão 42.  

 A questão 59 demonstra que 56,25% das empresas afirmam não ter 

promovido melhorias em “conceitos/estratégias de marketing”, não obstante 43,75% 

dos respondentes afirmarem ter realizado ações no âmbito de “mídias ou técnicas 

para a promoção de produtos; formas de colocação de produtos no mercado ou 
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canais de venda; métodos de fixação de preços para a comercialização de bens e 

serviços”. No contexto do bloco “inovações organizacionais”, esta foi a única questão 

cujo resultado não reflete posições extremas, caracterizado pela proximidade entre 

os percentuais apurados. 

Na questão 60, que versa sobre progressos na “estética, desenho ou outras 

mudanças subjetivas em pelo menos um dos produtos”, 75% das empresas 

afirmaram ter realizado melhorias contínuas, em consonância com 75% que 

alegaram alta frequência na capacidade de produção e 81,25% na flexibilidade da 

produção.  

A busca pela ocorrência do perfil empreendedor no nível tático das empresas 

de pequeno porte do APL de Moda de Nova Friburgo, e, pela inovação enquanto 

melhoria de processo – inovação incremental – como uma extensão do 

comportamento empreendedor, utilizando-se como parâmetro para mensuração das 

características que compõem o comportamento empreendedor o modelo proposto 

por Timmons, explicitado na obra de Dornelas (2008), resultou na identificação de 

acúmulo de atribuições pelo empresário nos níveis estratégico e tático, 

possibilitando análises sobre divergências ou convergências de comportamento 

entre os cargos, no que se refere ao bloco 1, e sobre a percepção da inovação, 

referente ao bloco 2, o nível tático, caracterizado pelos cargos “sócio-gerente, 

gerente, supervisor, outro”. 

Os dados levantados na aplicação do questionário demonstram que em 

43,75% dos casos, o empresário – aquele que aporta recursos e assume o risco do 

negócio (LEITE; MELO, 2008; LÉVESQUE, 2004; TIGRE, 1998; ZEN; FRACASSO, 

2008), acumula as funções estratégica e tática na estrutura hierárquica das 

empresas pesquisadas. O acúmulo de cargos abre pressupostos para duas 

situações distintas: a primeira possibilidade, que não foi mapeada na presente 

pesquisa, está relacionada à existência de poucos níveis em 7 das 16 empresas 

respondentes. A segunda possibilidade pode estar correlacionada com a questão 

47, integrante da tabela 18, onde 57,1% dos respondentes informam haver “falta de 

pessoal qualificado”, o que pode repercutir inclusive na ocupação de um cargo no 

nível tático. Ambas podem ser exploradas em um novo estudo. 
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Outra implicação contida nestes dados diz respeito, em particular, ao impacto 

do comportamento “possui iniciativa para tomar decisões”, integrante do conjunto de 

comportamento “comprometimento e determinação”, do bloco 1, sobre os elementos 

apurados no bloco 2, pois a ausência de níveis pode vir a imprimir maior velocidade 

entre a identificação de um problema ou oportunidade no nível tático e a tomada de 

decisão inerente aos dois níveis (tático e estratégico), como consequência do 

acúmulo dos cargos e funções pela mesma pessoa. 

 O bloco 1, identificação do perfil empreendedor, apresenta-se como um 

desdobramento do arcabouço teórico contido na figura 3 – Características Atitudinais 

do Empreendedor, que se configura como uma compilação de definições proposta 

por Schmidt e Bohnenberger (2009). 

Neste contexto, as tabelas 11 e 12, complementares a partir do momento que 

em que a primeira mensura a média dos pontos por característica do perfil 

empreendedor por empresa, e a segunda mensura o perfil dos respondentes por 

cargo, possibilitam a integração da pesquisa com o estado da arte compilado na 

figura 3, através da análise realizada sobre cada conjunto de características. 

Na definição da característica “auto-eficaz: estimativa cognitiva que uma 

pessoa tem das suas capacidades de mobilizar motivação, recursos cognitivos e 

cursos de ação necessários para exercitar controle sobre eventos na sua vida”, 

encontra-se os argumentos para as características de comportamento que compõem 

o conjunto “motivação e superação”. Neste conjunto, cuja média é de 25 pontos, a 

empresa cinco obteve a pontuação máxima (30 pontos) e a empresa nove, com 15 

pontos, obteve o menor valor apurado. Dentro deste conjunto, 62,5% dos 

respondentes demonstraram que “não se preocupa com hierarquia, títulos ou cargos 

e poder”. 

 A característica “assume riscos calculados”, que define a “pessoa que diante 

de um projeto pessoal, relaciona e analisa as variáveis que podem influenciar o seu 

resultado, decidindo, a partir disso, a continuidade do projeto”, espelha os elementos 

contidos no conjunto “tolerância ao risco, ambiguidades e incertezas”. Este conjunto 

possui quatro empresas (1, 3, 5 e 14) com o índice máximo de 25 pontos, e a 

empresa nove, com 17 pontos, alcançou a menor pontuação.   
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 A característica “planejador”, cujo atributo principal é a preparação para o 

futuro, está presente, de forma transversal, nos seis comportamentos mapeados no 

questionário, de onde se destaca alguns comportamentos abaixo: 

 Conjunto: comprometimento e determinação 

Item 5: está sempre disposto ao sacrifício para atingir metas; 

 Conjunto: motivação e superação 

Item 20: é orientado para metas e resultados. 

Na definição da característica “detecta oportunidades: habilidade de capturar, 

reconhecer e fazer uso efetivo de informações abstratas, implícitas e em constante 

mudança” estão os elementos do conjunto “obsessão pelas oportunidades”, onde 

seis empresas (1, 2, 3, 5, 7 e 16) alcançaram os 15 pontos máximos, a empresa 

nove, com 5 pontos, foi a que mais se distanciou da média de 12,87 pontos. Neste 

quesito, cuja média alcançada é de 21,37 pontos, 37,5% dos respondentes 

demonstraram baixa “tolerância às incertezas e falta de estrutura” e 31,25% 

demonstraram baixa “tolerância ao estresse e aos conflitos”.  

 A característica “persistente”, que analisa a “capacidade de trabalhar de forma 

intensiva, sujeitando-se até mesmo a privações sociais, em projetos de retorno 

incerto” está espelhada no comportamento “comprometimento e determinação”.  

Este conjunto possui seis empresas (3, 5, 11, 14, 15 e 16) pontuadas no valor 

máximo (30 pontos). A empresa nove com 20 pontos é a que mais se distancia da 

média de 28,18 pontos, tendo sido representada na pesquisa por um colaborador 

com função descrita como “outro”, sendo este resultado condizente com 

desempenho de função no nível operacional, conforme descrito no modelo 

Timmons. Dentro deste conjunto, 25% dos respondentes assinalaram o 

comportamento “possui iniciativa para tomar decisões” abaixo da pontuação 

máxima.  

A característica “sociável: grau de utilização da rede social para suporte à 

atividade profissional”, ocorre de maneira transversal nos comportamentos 

empreendedores (bloco 1) somente se analisarmos sob a ótica da mobilização dos 

parceiros internos (endógenos), não sendo mapeado neste conjunto de perguntas o 

relacionamento exógeno. Contudo, a definição acima encontra correlação com a 

questão 50 do bloco 2: “escassas possibilidades de cooperação com outras 
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empresas/instituições”, onde se observa a dispersão dos resultados com 14,2% 

classificadas como alta, 42,9% média, 14,2% baixa e 28,7% não relevante.  

Considerando que a presente pesquisa possibilita uma representação 

qualitativa da amostra, este resultado indica a existência de espaço para o 

aperfeiçoamento da cooperação no âmbito das empresas de pequeno porte do APL 

de moda íntima de Nova Friburgo, estando a característica “sociável” em 

consonância com os “vínculos” provenientes das “aglomerações territoriais de 

agentes econômicos, políticos e sociais”, mencionados por Borin (2006), como 

explicitado na página 16. 

Na definição da característica “inovador: pessoa que relaciona ideias, fatos, 

necessidades e demandas de mercado de forma criativa”, encontra-se os 

argumentos para as características de comportamento que compõem o conjunto 

“criatividade, autoconfiança e capacidade de adaptação”. Neste conjunto, além de 

nenhuma empresa ter alcançado a pontuação máxima de 25 pontos, cinco das 16 

empresas respondentes (3, 4, 6, 9 e 10) obtiveram 17 pontos como o menor valor 

registrado, onde a média apurada é de 19,93 pontos. Dentro deste conjunto, 50% 

dos respondentes demonstraram que “possuem a mente aberta a novas 

possibilidades” e 50% “não concordam com a hierarquia formal”.  

A característica “líder”, que define a “pessoa que, a partir de um objetivo 

próprio, influencia outras pessoas a adotarem voluntariamente esse objetivo”, 

espelha os elementos contidos no conjunto “liderança”. Este conjunto possui cinco 

empresas (1, 5, 12, 14 e 16) com o índice máximo de 25 pontos, e a empresa nove, 

com 14 pontos, foi a que mais se distanciou da média de 22,25 pontos.  

Uma segunda leitura do resultado da pesquisa exploratória é realizada a partir 

da proposição teórica de Bull e Willard (1993), onde na figura 4 - Condições básicas 

para prática intraempreendedora se encontra outra conformação do estado da arte. 

O quadrante “motivação frente a tarefas”, que fala sobre “alguma visão 

relacionada a alguma tarefa que motiva a pessoa a agir”, está integrado, em 

essência, com os conjuntos “comprometimento e determinação” e “motivação e 

superação”, do bloco 1. O conjunto “comprometimento e determinação”, dentre os 

seis conjuntos de comportamentos analisados, registrou a média do grupo de 

respondentes (28,18) mais próxima do valor total possível (30 pontos), conforme 
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tabela 12, caracterizando este como o conjunto de maior intensidade na amostra 

realizada, chegando a alcançar em três dos quatro cargos, valores superiores à 

média: sócio-gerente (28,61), gerente (28,67) e supervisor (29,33).  

O quadrante “conhecimento”, cujo enfoque está sobre o “know-how 

adicionado à autoconfiança de ter ou de poder adquirir tal conhecimento no futuro”, 

não integra o escopo desta pesquisa no que concerne ao know-how, mediante o fato 

de nenhuma das perguntas integrantes do questionário versar sobre o “saber fazer”. 

Todavia, no que tange à “[...] autoconfiança de ter ou de poder adquirir tal 

conhecimento no futuro”, é possível identificar reciprocidade nos conjuntos 

“criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação” e “motivação e superação”. 

O conjunto “criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação”, dentre os seis 

conjuntos de comportamentos analisados, registrou a média do grupo de 

respondentes (19,93) mais distante do valor total possível (25 pontos), conforme 

tabela 12, caracterizando este como o conjunto de comportamento de menor 

intensidade na amostra realizada, com cindo dos dezesseis entrevistados obtendo 

17 como a pontuação mais baixa, distribuídos nos quatro cargos: sócio-gerente (1), 

gerente (1), supervisor (2) e outro (1).  

O quadrante “expectativa de ganho pessoal”, expresso por “benefício 

econômico ou psíquico de uma ação”, está diretamente relacionado ao conjunto de 

comportamento “motivação e superação”, mais especificamente ao item 21 – 

ambiciona crescer e obter melhores resultados, tendo este conjunto registrado uma 

média de 25 pontos frente aos 30 pontos possíveis. Três dos quatro cargos 

obtiveram médias superiores à média do grupo (tabela 10): sócio-gerente (25,43), 

gerente (25,67) e supervisor (26,33).  

O quadrante “suporte do ambiente”, que abrange “conforto e sustentação para 

realização de esforços, ou que reduzem o desconforto de algum empenho”, não é 

mensurado diretamente pela pesquisa. Uma possível análise secundária pode 

ocorrer quando correlacionado com o bloco 2, item 31 – capacidade de produção ou 

de prestação de serviços, e item 32 – flexibilidade da produção ou da prestação de 

serviços, onde ambos foram apontados com 75% e 81,25% respectivamente, como 

dois processos com alta frequência de melhoria contínua.  

A interposição dos comportamentos empreendedores que compõem o bloco 1 

da presente pesquisa com a proposição esquemática de Bull e Willard (1993) 
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possibilita a interligação da teoria original elaborada por McClelland (1967) sobre o 

“modo empreendedor”com os preceitos sobre intrapreneurship posteriormente 

desenvolvidos por Pinchot (1989) e Filion (2004), ratificando que a distinção entre 

entrepreneurship e intrapreneurship decorre do espaço ocupacional onde atuam, 

dado que, nas palavras de Barini Filho e Cardoso (2003, p. 9), as “diferenças 

qualitativas entre o intra-empreendedor e o empreendedor são irrelevantes”. 

O bloco 2 – identificação da inovação, é conclusivo para a transposição do 

estado da arte para o estado da prática sobre o perfil empreendedor e inovação, 

objeto de estudo desta pesquisa, por demonstrar concretamente os resultados da 

inovação vinculando-os à existência do comportamento empreendedor, e, portanto, 

configura-se como resposta para a questão norteadora da presente dissertação. 

A tabela 15, que versa sobre o impacto das inovações em processos, 

demonstra que 81,25% dos respondentes informaram existir melhoria contínua no 

que tange à flexibilização da produção e em custos de produção, trabalho e matéria-

prima, ratificando a existência da inovação incremental nas empresas. No entanto, 

ao encaminhar para um refinamento da informação na tabela 18, os custos em 

inovação são apontados com médio grau de importância para não realização da 

inovação. O cruzamento destas informações vem ao encontro dos comportamentos 

“tolerância ao risco, ambiguidades e incertezas” e “criatividade, autoconfiança e 

habilidade de adaptação”, ou seja, reiterando os dois conjuntos de comportamento 

onde mais empresas se distanciaram do valor médio apurado, representado por 

21,37 e 19,93, respectivamente. Neste ínterim, se observa reciprocidade com os 

itens: 4 (possui persistência para resolver problemas), 9 (tem obsessão por criar 

valor e satisfazer os clientes), 14 (possui habilidade para resolver problemas e 

propor soluções), 15 (possui a menta aberta a novas possibilidades, é pensador) e 

26 (tem iniciativa). 

A questão investigada na tabela 17 objetivou mapear a percepção do 

funcionário do nível tático quanto à origem das dificuldades relacionadas à inovação 

incremental, caso existissem, e neste contexto, o levantamento de dados 

demonstrou que 50% dos respondentes assinalaram a opção afirmativa, indicando 

que o conjunto “comprometimento e determinação” encontra-se presente nas 

variadas funções que integram o nível tático das organizações pesquisadas 
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Concernente à tabela 17, dentre as empresas que afirmaram não terem 

realizado ações em 2012, destaca-se o fato de nenhuma ter escolhido a opção 1 – 

“não necessitou devido às inovações prévias”, mesmo que 81,25% (tabela 15) das 

respondentes afirmem praticar melhorias contínuas em seus processos, 

configurando uma lacuna entre “intenção” e “ação”. A opção 2, que atribui ao 

mercado a justificativa para ausência de inovação foi assinalada por 12,5%, e a 

opção 3 deteve 87,5% das respostas, indicando, na tabela 17, as áreas onde houve 

maior dificuldade para desenvolvimento e/ou implementação da inovação. 

O confronto do resultado entre o item 47 – “falta de pessoal qualificado”, com 

57,1% dos respondentes atribuindo “alta importância” no mapeamento dos 

problemas para a inovação (tabela 16), e o conjunto “tolerância ao risco, 

ambiguidades e incertezas”, demonstra certa dificuldade das empresas em lidar com 

a “falta de estrutura” (questão 12), “estresse” (questão 13) e “conflitos” (questão 14). 

Como evidenciado na tabela 9, o conjunto “tolerância ao risco, ambiguidades e 

incertezas” possui oito das dezesseis empresas respondentes com resultados 

abaixo de 21,37 (média do grupo), nos quatro cargos analisados (tabela 10). O 

aprofundamento do resultado do item 47 pode ser objeto de análise de novas 

pesquisas acadêmicas, ao se buscar a correlação com problemas exógenos, caso 

não exista no âmbito de abrangência do APL a oferta de cursos técnicos e/ou 

profissionalizantes para qualificação da mão-de-obra; ou com problemas endógenos, 

decorrentes da estrutura administrativa das organizações. 

A rigidez organizacional, avaliada no item 46 da tabela 18 com importância 

atribuída como “média” por 57,1% dos respondentes, possui relação direta com o 

conjunto “criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação”, item 16 – não 

concorda com a hierarquia formal, onde 50% dos respondentes afirmaram discordar 

da estrutura hierárquica vigente. Estes indicadores evidenciam a existência do 

ambiente intraempreendedor no nível tático em 50% das organizações pesquisadas. 

Por outro lado, no conjunto “motivação e superação”, item 22, verifica-se que 62,5% 

dos respondentes assinalaram ausência de preocupação com a hierarquia, títulos ou 

cargos e poder, denotando diacronia entre os dados. 

A questão 48 da tabela 18– “falta de informação sobre tecnologia” permite 

uma análise em confronto com as questões relacionadas ao “impacto das 

inovações” (tabela 13), mediante o desdobramento da análise em etapas. Na tabela 
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16, contata-se que 50% das empresas alegaram “problemas e obstáculos à 

inovação”. Deste contingente, 57,1% qualificou como “médio” o problema de acesso 

à tecnologia na tabela 16, representando proporcionalmente 28% das empresas. 

Considerando que o termo “tecnologia” não está restrito no questionário a máquinas, 

equipamentos ou softwares, e considerando ainda que a opção “sempre” qualifica 

majoritariamente nove dos dez itens avaliados concernentes à melhoria contínua 

dos processos (tabela 15), alcançando 81,25% das escolhas em cinco dos 

processos relacionados, constata-se a existência de coerência entre os dados.  

O conjunto de questões que trata das inovações organizacionais, 

representado pela tabela 19, permite o desdobramento da análise da tabela 15. 

A questão 55 da tabela 19 – “técnicas de gestão para melhorar rotinas e 

práticas de trabalho, assim como o uso e a troca de informações, de conhecimento e 

habilidades dentro da empresa”, demonstra que 68,75% dos respondentes 

assinalaram afirmativamente para a promoção de melhorias neste contexto. Este 

índice é espelhado na tabela 15 no item 36 – consumo de energia, e por similaridade 

(68,50%) no item 37 – consumo de água. Na questão 31 – “capacidade de produção 

ou de prestação de serviços”, onde 75% dos respondentes informaram haver 

melhorias na capacidade de produção, encontra-se relativa proximidade entre os 

índices, no entanto, ao promover a comparação com os 81,25% da questão 32 – 

“flexibilidade da produção” – percebe-se um distanciamento. 

A questão 57 que versa sobre a distribuição de responsabilidades, obteve 

93,75% de respostas afirmativas quanto a melhorias. Esta questão encontra sintonia 

com os itens: 14 (possui habilidade para resolver problemas e propor soluções), 16 

(não concorda com a hierarquia formal), 22 (não se preocupa com o status quo - 

títulos ou cargos - e poder) e 30 (quando precisa, sabe montar uma equipe e 

trabalhar em grupo), cuja soma da média destes quatro conjuntos de 

comportamento totaliza 88,55%, denotando convergência de opiniões. 

O modelo Timmons, estabelece que pessoas com pontuação acima de 91, 

conforme tabela 10, são consideradas possuidoras das características do 

comportamento empreendedor, portanto, são empreendedoras. Contudo, não faz 

distinção de importância entre os comportamentos dentro de um mesmo conjunto de 

características, possibilitando a elaboração de algumas reflexões acerca do perfil do 

funcionário no nível tático, a saber: 



110 

 

 

 A tomada de decisão na empresa intraempreendedora é uma característica que 

permeia toda a organização, conforme comparação proposta por Hashimoto 

(2006) entre as organizações tradicional e intraempreendedora, explicitado no 

quadro 2, e neste contexto, apenas 12,5% dos respondentes alcançaram 

pontuação média ou baixa neste item, denotando que a maioria das empresas 

pesquisadas tende para o intraempreendedorismo.  

 Risco, ambiguidades e incertezas constituem-se em premissas do ambiente 

negocial, e neste contexto observa-se que três empresas se distanciam do valor 

médio do grupo em função dos seus funcionários sinalizarem dificuldades para 

lidar com as incertezas (37,5%) e com conflitos (31,25%). 

 A motivação configura-se como o elo de todo o encadeamento teórico deste 

estudo (achievement motivation), sendo considerado um balizador para o 

impulso das demais características (McCLELLAND, 1967). Os dados deste 

conjunto demonstram que 62,5% dos respondentes alegam não atribuir 

importância a status e poder, dando indicações de que as empresas possuem 

orientação intraempreendedora.  

 Liderança e a obsessão pelas oportunidades foram os conjuntos com maior 

percentual de cargos na distribuição de pontos, dentre os cargos propostos, 

corroborando para os pressupostos da existência de ambientes favoráveis ao 

intraempreendedorismo no grupo de empresas participantes da pesquisa, vindo 

ao encontro do esquema proposto por Hashimoto demonstrado no quadro 2. 

 O conjunto onde se insere a criatividade é, dentre todos, o que maior correlação 

possui com os parâmetros de inovação apresentados na teoria, e apesar de 

50% dos respondentes afirmarem que “possuem a mente aberta”, o que 

caracterizaria uma propensão para a inovação conforme conceito de 

inovatividade integrante do capítulo 2: “pré-disposição para estimular a 

criatividade intencionando o desenvolvimento de produtos e o acesso à 

tecnologia e processos”. Entretanto, ao confrontar os dados com os 37,5% de 

empresas que afirmaram agir com obsessão pelas oportunidades, e 

encontrando-se esta obsessão alinhada ao conceito de proatividade - “aptidão 

da organização para desenvolver oportunidades de mercado”, percebe-se um 

descompasso entre a intenção e a ação nas empresas pesquisadas, quando 

analisadas sob a ótica de Zara (1991), Lumpkin e Dess (1996). 
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A convergência entre obsessão pelas oportunidades (proatividade) e 

criatividade (inovatividade) no âmbito organizacional torna-se relevante à medida 

que a inovação assume, no século XXI, o papel de propulsor da competitividade 

(PINCHOT; PELLMAN, 2004), sendo esta, portanto, potencializada quando as ideias 

(criatividade) se transformam (proatividade) em realidades rentáveis (inovação), e no 

caso desta pesquisa, medida pela maior ou menor frequência nos processos 

discriminados na tabela 13. 

Dentre os pressupostos sobre intrapreneurship trazidos por Dornelas (2008) 

dispostos na figura 5, a amostra pesquisada corrobora para a confirmação de dois 

elementos: “criação de uma cultura e clima inovadores” e gerentes agindo como se 

fossem proprietários”, representados respectivamente por 4,5 e 4,3 de média 

apurada (tabela 13) sobre os cinco pontos possíveis nos itens 15 (possui a mente 

aberta a novas possibilidades) e 1 (possui iniciativa para tomar decisão). Reitera-se 

que, na pesquisa em questão, os gerentes são representados pelos quatro cargos 

pré-determinados. Ambos pressupostos também são confirmados pelos dados 

apurados na tabela 15, configurando o “dínamo da inovação”, ou seja, os “fatores 

dinâmicos que conformam a inovação nas empresas” (OCDE, 2004) conforme 

aposto na figura 8, retroalimentando o sistema capitalista de produção vigente nos 

dias atuais. 

Voltando a análise para a abordagem sobre inovação, os resultados da 

pesquisa convergem para a definição de Schumpeter (1982) sobre inovações 

incrementais, ou seja, aquelas que “... preenchem continuamente o processo de 

mudança” (OCDE, 2004, p. 32), evidenciado na tabela 15, onde a frequência 

“sempre” representa com índices acima de 60%, nove dos dez itens avaliados, 

concernentes à melhoria contínua dos processos. Tais dados realizam a 

transposição do estado da arte para o estado da prática sobre a temática inovação, 

com base nas premissas de Schumpeter (1982), por meio da correlação da “via de 

inovação” categorizada como “introdução de novos métodos de produção” com o 

“tipo de inovação” classificado como “incremental”, em conformidade com a figura 

10.  
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5   CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

A análise das práticas do empreendedorismo no Arranjo Produtivo Local de 

Moda em Nova Friburgo com o propósito de observar a contribuição das atitudes 

empreendedoras para a ocorrência de inovações no âmbito das pequenas empresas 

configura-se como uma instrumentalização do modelo teórico aposto na figura 6 – O 

Modelo GEM, cuja elaboração esquemática integra o empreendedorismo ao 

contexto social, cultural e político como ponto de partida, e ao crescimento 

econômico nacional como ponto de chegada.  

O referido modelo, em cuja representação o empreendedorismo está alocado 

em um quadrante na posição central, vincula ao entrepreneurship três conjuntos de 

categorias: atitudes, atividade, aspirações. A categoria “atitudes”, subdividida em 

“percepção de oportunidades” e “percepção de capacidade”, foi amplamente 

discutida com base nas assertivas que integram o bloco 1 do questionário – 

identificação do perfil empreendedor. A categoria “atividade”, subdividida em 

“estágio do empreendimento” e “descontinuidade do negócio”, não integrou o escopo 

da presente pesquisa. E por fim, a categoria “aspirações”, subdividida em 

“crescimento”, “inovação” e “responsabilidade social”, está representada no objeto 

de análise deste estudo pelas assertivas do bloco 2 – identificação da inovação.  

A correlação realizada entre o perfil empreendedor no nível tático, utilizando-

se como parâmetro o modelo Timmons, e as inovações em processos com base na 

Pesquisa PINTEC 2011, viabilizou a exploração do conhecimento por meio da 

análise cruzada de ambos, contribuindo para compreensão dos fatores causadores 

da inovação no âmbito das pequenas empresas do APL de Moda de Nova Friburgo, 

como apresentado na justificativa. 

Diante desta conjuntura, o perfil empreendedor apresenta-se como uma 

variável diferenciada no ambiente organizacional na medida em que sua ocorrência, 

ao promover a inovação, contribui para a competitividade empresarial, 

retroalimentando as duas extremidades do Modelo GEM: o contexto social, cultural e 

político, e o crescimento econômico nacional. 
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A pesquisa evidencia que a existência das características do comportamento 

empreendedor dos funcionários do nível intermediário das pequenas empresas do 

APL de Moda de Nova Friburgo resulta em inovação incremental, ao constatar a 

ocorrência de mudanças contínuas nos processos identificados nas tabelas 15 e 19, 

respondendo a situação-problema proposta: a incidência das características do 

comportamento empreendedor no nível tático da organização é indutora de inovação 

nas empresas de pequeno porte? 

Quanto aos objetivos específicos, os resultados apurados na pesquisa 

apontam os seguintes resultados:  

a) Promove a identificação da existência das características 

empreendedoras no nível tático, por meio da utilização do modelo 

Timmons e sua comparação com outros modelos (SCHMIDT; 

BOHNENBERGER, 2009), configurando o intraempreendedorismo em 

comparação com Bull e Willard (1993), e Dornelas (2008); 

b) Confirma que o modo empreendedor no nível intermediário – o 

intraempreendedorismo – resultou em inovação incremental nas 

empresas de pequeno porte do APL de Moda de Nova Friburgo em 2012, 

mas não confirma a correlação entre as variáveis 

“intraempreendedorismo” e “inovação”; 

c) Categoriza quanto ao grau de importância (alto, médio, baixo, não 

relevante) os fatores exógenos e endógenos que dificultaram a inovação 

nas empresas de pequeno porte pesquisadas, conforme tabela 18. 

 

5.2 INDICAÇÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

A análise realizada nesta dissertação suscitou questões que emergem como 

possibilidades de investigação em novas pesquisas, sendo uma destas um 

mapeamento sobre a ocorrência ou não dos três níveis organizacionais (estratégico, 

tático e operacional) na estrutura hierárquica das empresas de pequeno porte, 

auxiliando na melhor compreensão quanto a distribuição dos cargos, e, por 

conseguinte, das funções e responsabilidades. 
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Sobre o modelo de Bull e Willard (1993), utilizado para promover a 

interligação das características do perfil empreendedor com as condições básicas 

para a prática do intraempreendedorismo, insurgiram lacunas quanto ao “suporte do 

ambiente – conforto e sustentação para realização de esforços, ou que reduzem o 

desconforto de algum empenho” e quanto ao “conhecimento – know-how adicionado 

à autoconfiança de ter ou de poder adquirir tal conhecimento no futuro”. Ambos os 

contextos não foram abordados nesta dissertação, configurando-se como 

oportunidade para aprofundamento de todo o modelo. 

Novas correlações podem ser realizadas a partir do mapeamento de 

funcionários identificados pelo modo empreendedor – entrepreneurial way, e o 

desdobramento do comportamento em inovação, independente do espaço 

ocupacional ou do nível organizacional que ocupem, caracterizando o 

intraempreendedorismo sob a perspectiva apresentada no quadrante das 

“competências organizacionais” da figura 11, transpondo a teoria em prática quanto 

às competências da empresa inovadora. 

Sugere-se, por fim, pesquisar se o intraempreendedorismo, nas pequenas 

empresas, interfere na inovação em processos ou produtos resultando em elevação 

da produtividade, ou em vantagem de custo, em consonância com os pressupostos 

da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social  

CNAE - Atividade  

Nº Funcionários  20 a 39             40 a 59             60 a 79            80 a 99             

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Sexo  Masculino                    Feminino 

Idade  20 a 29          30 a 39           40 a 4950 a 59             60 ou mais 

Cargo Sócio-gerente Diretor  Gerente    Supervisor  Outro ________           

BLOCO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL EMPREENDEDOR 

Características 

S
e
m

p
re

 

F
re

q
ü

e
n

te
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m
e
n

te
 

R
a
ra

m
e
n

te
 

N
u

n
c

a
 

N
ã
o

 s
a
b

e
 

N
o

ta
 

5 4 3 2 1 

COMPROMETIMENTO E DETERMINAÇÃO 

1. Possui iniciativa para tomar decisões       

2. Desenvolve seu trabalho com apego e constância       

3. É disciplinado e dedicado       

4. Possui persistência para resolver problemas       

5. Está sempre disposto ao sacrifício para atingir metas       

6. Possui envolvimento total nas suas atividades       

OBSESSÃO PELAS OPORTUNIDADES 

7. Procura ter conhecimento profundo das necessidades dos clientes       

8. É dirigido para as necessidades do mercado       

9. Tem obsessão por criar valor e satisfazer aos clientes       

TOLERÂNCIA AO RISCO, AMBIGUIDADE E INCERTEZAS 

10. Assume riscos calculados, ou seja, analisa antes de agir       

11. Procura diminuir os riscos       

12. É tolerante às incertezas e falta de estrutura       

13. É tolerante ao estresse e aos conflitos       

14. Possui habilidade para resolver problemas e propor soluções       

CRIATIVIDADE, AUTOCONFIANÇA E HABILIDADE DE ADAPTAÇÃO 

15. Possui a mente aberta a novas possibilidades, é pensador       
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16. Não concorda com a hierarquia formal       

17. Tem habilidade para se adaptar a novas situações       

18. Não tem medo de falhar       

19. Tem facilidade em definir conceitos e detalhar idéias       

MOTIVAÇÃO E SUPERAÇÃO 

20. É orientado para metas e resultados       

21. Ambiciona crescer e obter melhores resultados       

22. Não se preocupa com “status quo” (títulos ou cargos) e poder       

23. Possui autoconfiança       

24. Conhece seus pontos fortes e fracos       

25. Tem senso de humor e procura ser otimista       

LIDERANÇA 

26. Tem iniciativa       

27. Possui autocontrole       

28. Demonstra integridade e confiança       

29. É paciente e sabe ouvir       

30. Quando precisa, sabe montar uma equipe e trabalhar em grupo       

TOTAL DE PONTOS ACERCA DO PERFIL EMPREENDEDOR       

 

BLOCO 2: IDENTIFICAÇÃO DA INOVAÇÃO 

Impactos das Inovações 

Indique se há busca contínua pela melhoria dos processos 

relacionados a seguir: 

Frequência 

Sempre Eventualmente Raramente Não se 

aplica 

31. Capacidade de produção ou de prestação de serviços     

32. Flexibilidade da produção ou da prestação de serviços     

33. Custos de produção ou dos serviços prestados     

34. Custos do trabalho     

35. Consumo de matérias-primas     

36. Consumo de energia     

37. Consumo de água     

38. Impacto sobre o meio ambiente     

39. Aspectos ligados à saúde e segurança     
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40. Regulação e normas padrão relativas ao mercado     

 

Problemas e obstáculos às inovações 

41. A empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que podem ter 

tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou que os 

tenha inviabilizado, no último ano? 

 1 – Sim  2 – Não 

 

ATENÇÃO 

Se a resposta for Não, passe para o bloco "Inovações organizacionais”, questão 55. 

Se a resposta for Sim, passe para a questão 43. 

 

Para as empresas que NÃO desenvolveram ações em 2012 

42 - Qual das razões, listadas a seguir, justifica o fato da empresa não ter realizado nenhuma atividade 

inovativa no último ano? 

1 -  Não necessitou, devido às inovações prévias 

2 -  Não necessitou, devido às condições de mercado 

3 -  Outros fatores impediram o desenvolvimento, implementação de inovação 

 

ATENÇÃO 

Caso tenha assinalado 3, passe para a questão 43. 

Caso contrário, passe para o bloco “Inovações organizacionais”,questão 55. 

 

 
 

Assinale a importância dos fatores que prejudicaram as 

atividades inovativas da empresa: 

Importância 

Alta Média  Baixa Não relevante 

43. Riscos econômicos excessivos     

44. Elevados custos de inovação     

45. Escassez de fontes apropriadas de financiamento     

46. Rigidez organizacional     

47. Falta de pessoal qualificado     

48. Falta de informação sobre tecnologia     

49. Falta de informação sobre mercados     

50. Escassas possibilidades de cooperação com outras     



127 

 

 

empresas/instituições 

51. Dificuldade para se adequar a padrões, normas e 

regulamentações 

    

52. Fraca resposta dos consumidores quanto a novos 

produtos 

    

53. Escassez de serviços técnicos externos adequados     

54. Centralização da atividade inovativa em outra empresa 

do grupo 

    

 

Inovações organizacionais 

Indique se em 2012 a empresa promoveu melhorias nas atividades relacionadas a 

seguir: 

1 – Sim 2 – Não 

55. Técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas de trabalho, assim como o 

uso e a troca de informações, de conhecimento e habilidades dentro da empresa. Por 

exemplo: re-engenharia dos processos de negócio, gestão do conhecimento, controle 

da qualidade total, sistemas de formação/treinamento,SIG(sistemas de informações 

gerenciais),ERP( planejamento dos recursos do negócio), etc. 

  

56. Técnicas de gestão ambiental para tratamento de efluentes, redução de resíduos, 

de CO2, etc. 
  

57. Métodos de organização do trabalho para melhor distribuir responsabilidades e 

poder de decisão, como por exemplo o estabelecimento do trabalho emequipe, a 

descentralização ou integração de departamentos, etc. 

  

58. Relações com outras empresas ou instituições públicas e sem fins lucrativos, tais 

como o estabelecimento de alianças, parcerias, terceirização ou sub-contratação de 

atividades. 

  

59. Conceitos/estratégias de marketing, como por exemplo nas mídias ou técnicas 

para a promoção de produtos; formas de colocação de produtos no mercado ou 

canais de venda; métodos de fixação de preços para a comercialização de bens e 

serviços 

  

60. Estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos 

produtos 
  

 

OBSERVAÇÕES 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

GRADE DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE DO PERFIL EMPREENDEDOR 

Até 59 pontos  

Possui qualidades, mas não possui as características do perfil empreendedor, demonstrando se 

tratar de uma pessoa que age como um subordinado. 

60 a 89 pontos 

Possui algumas características do perfil empreendedor, contudo, na maior parte do tempo age de 

maneira tradicional.  

90 a 119 pontos 

Possui muitas características do perfil empreendedor, exteriorizando na maior parte do tempo o 

comportamento em suas ações. 

120 a 150 pontos 

Possui as características comuns aos empreendedores e tem tudo para se diferenciar em sua 

organização. 

Fonte: DORNELAS (2008) adaptado de Timmons, J.A., 1994. New Venture Creation. 4 ed. Boston: Irwin 

McGraw-Hill 

 

 

GRADE DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE DA INOVAÇÃO 

INOVAÇÃO DE PROCESSO NA INDÚSTRIA 

- Adoção de novas tecnologias nas linhas de produção, como por exemplo: 

digitalização do processo de impressão; processamento de matérias por laser; 

novos sistemas de CAD eCAE; robotização com ou sem sensores; sistemas de 

inspeção e testes controladosautomaticamente por videocâmeras; maquinário de 

alta velocidade, bem como cortadores demetal operando em altas velocidades; etc. 

- Automatização dos processos de produção através da utilização de hardware 

(CLP – controleslógicos programáveis e SDCD – sistemas digitais de controle 

distribuído) e de softwareespecífico; 

- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento e/ou preservação para 

entrega doproduto aos clientes, como a introdução de balcões refrigerados em 

supermercados, apassagem de embalagem tradicional para embalagem Tetra 

Pack, para resina pet, etc.; 

- Introdução de novos equipamentos para transportar cargas ou empacotar produtos 
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nosistema logístico da empresa, com maior capacidade de movimentação de 

produtos porminuto ou velocidade de empacotamento por minuto; 

- Melhoria substancial do planejamento e controle da produção através da utilização 

desistemas MRP II, JIT, OPT, APS, etc. ou de softwares para atividades específicas 

(compra,estoque, manutenção, etc.); 

- Novos métodos de descarte de resíduos minimizando impactos ambientais. 

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Compreende a implementação de novas técnicas de gestão ou de significativas 

mudanças na organização do trabalho e nas relações externas da empresa, com 

vistas a melhorar o uso do conhecimento, a eficiência dos fluxos de trabalho ou a 

qualidade dos bens ou serviços. Deve ser resultado de decisões estratégicas 

tomadas pela direção e constituir novidade organizativa para a empresa. 

Fonte: IBGE. Adaptado de Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2011– disponível em 

http://www.pintec.ibge.gov.br/ (acesso em 07/01/13) 

http://www.pintec.ibge.gov.br/

