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Resumo 

O presente artigo é um estudo de caso e tem como objetivo analisar os impactos gerados pelaimplementação 

dacultura empreendedora, na gestão pública do município de Três Rios, no período de 2005 a 2015.  O 

município que alcançou destaque no cenário regional por ter adotado políticas de incentivo fiscal e captação de 

investimentos, obteve reflexos no seu crescimento e desenvolvimento. A pesquisa bibliográficade caráter 

descritivoapresenta como base o modelo proposto por Kearney, Hisrich e Roche (2008), e insereuma variável 

comportamental extraído do trabalho de Feger, Fisher e Nodari (2009). Relacionou-seaos elementos 

apresentados, alguns dos índices socioeconômicos disponibilizados pelo IBGE e INEP, afim de identificaros 

elementosque sofrem impactospositivos e negativos a partir da implementação da cultura empreendedora na 

gestão pública municipal de Três Rios. 

 

Palavras-chave:    Impactos, cultura empreendedora,gestão pública municipal. 

 

1 Introdução 

O empreendedorismo, gradativamente, vem ocupando espaço nos estudos 

acadêmicos e influenciando no desempenho das organizações públicas. Associando a 

implementação dessa cultura no âmbito organizacional público, partiu-se para uma pesquisa 

bibliográfica e documental mediante a qual foram sintetizados conhecimentos com o interesse 

na repercussão de resultados no ambiente interno e externo que envolve a gestão pública 

municipal. 

É clara a necessidade de inovação nas organizações públicas para fazer frente aos 

efeitos da globalização e a tentativa de superar uma das maiores crises do sistema de 

representação política. Segundo Arce (2017) “a democracia representativa está sofrendo uma 

de suas maiores crises dos últimos anos e o sistema de representação e as instituições 

políticas, já não estão à altura das exigências dos cidadãos”. Tais fatores são relevantes ao 

processo de gestão de pessoas e recursos. Dessa forma vale destacar o trabalho de Kearney, 

Hisrich e Roche (2008), que tratam o empreendedorismo como um processo organizacional 

que resulta em atividades inovadoras tais como o uso de tecnologias e a melhoria de novas 

estratégias. Ambas aplicadas com o decorrer do tempo e no período em estudo: 2005 a 2015. 

Para isso, a proposta é analisar os impactos que a cultura empreendedora promovena 

gestão pública municipal, da cidade de Três Rios,demonstrando essa inovação como processo 
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de transformação, além de ser forte característica associada ao desempenho do corpo técnico 

municipal. Segundo Felippe Willian (2014), “o modo de pensar e agir, fazem parte da cultura 

de um povo e devem ser preservados para que nunca se perca a singularidade do coletivo em 

questão”, construindo sua identidade com o tempo, fortalecendo sua imagem diante da 

diversidade de municípios. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos da implementação da cultura 

empreendedora na gestão pública municipal de Três Rios, durante o período acima 

mencionado, através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, revelando a princípio, 

reflexos no crescimento e no desenvolvimento do município, através dos índices que serão 

apresentados. 

O objetivo específico é registrar a coleta de dados, utilizando indicadores como IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano), PIB (Produto Interno Bruto) e IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) disponibilizados pelo IBGE e INEP e, ao mesmo 

tempo, identificar a relação entre as ações de empreendedorismo adotadas na gestão pública 

municipal, com a implementação de políticas públicas e as mudanças de comportamento nas 

relações sócio-políticas. 

2 Referencial Teórico 

Os estudos de Kearney, Hisrich e Roche (2008), apresentado por Filho, Gomes, Teixeira 

(2017) em “Ações Empreendedoras Inovadoras no Setor Público”, analisa o ambiente interno 

e externo das organizações públicas e relaciona seus elementos ao desempenho dessas 

mesmas organizações, apresentando como instrumento o empreendedorismo corporativo 

como facilitador para inovar constantemente e se adequar as mudanças que ocorrem no 

ambiente interno e externo. 

Nesse contexto, a presente pesquisa toma os elementos do ambiente interno 

(estrutura, tomada de decisão, motivação e cultura), e agrega à análise do elemento cultura, 

característicascomportamentais como a resistência a proposta de mudança de abordagem 

organizacional, e características de gestores públicos municipais, este último apontado no 

estudo deFeger, Fisher, Nodari (2009). O elemento do ambiente externo refere-se ao ambiente 

político ou influência política ou mesmo pressão política. Dessa forma, os elementoscitados 
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poderão sofrer impactos mediante a influência da cultura empreendedora no sistema 

organizacional público municipal. Daí o objeto de estudo na cidade de Três Rios, buscando 

entender o desempenho resultante dessa influência nos anos de 2005 a 2015, e assim 

apresentar os resultados como crescimento e desenvolvimento a partir dos índices 

socioeconômicos apresentados pelo IBGE e INEP como PIB, IDH e IDEB. Segue abaixo 

alguns conceitos que norteiam a pesquisa, uma descrição para entendimento de gestão 

empreendedora e estratégia de empreendedorismo que compõem os fundamentos pela escolha 

da cidade de Três Rios. 

 

2.1 Gestão Empreendedora 

A gestão pública municipal que reúne planejamento estratégico e administração com 

orientação para resultados em um único processo, promove uma boa gestão, conforme 

comentado por Mintzberg e Quinn (2001).Segundo Schmidt e Dreher (2007, p. 2), 

é“fundamental a existência de uma cultura empreendedora para a formação e o 

desenvolvimento de um arranjo produtivo local.”.Ferramentas gerenciais passam a ser 

disseminadas pelas lideranças que, segundoHisrich e Peters (2004), como um processo 

dinâmico de um indivíduo em criar algo que tenha valor para a sociedade. Para Drucker 

(1986), o comportamento empreendedor está vinculado ao cultural.Certamente com a adoção 

de planejamentos estratégicos não só haverá crescimento de gestores envolvidos no ambiente 

interno, mas também segundo Castells e Borja (1996), as cidades passam a ser concebidas 

como atores políticos relevantes, capazes de assumir a centralidade das ações de intervenções 

nas diferentes esferas da vida social e de atuar como elo de articulação.Pode-se observar que 

os autores citados convergem em sentido de que a cultura empreendedora, por ser um 

processo dinâmico, envolve todos os indivíduos e ações como as políticas de incentivo fiscal 

e de investimento, conforme adotadas pelo município em referência. 

As características empreendedoras, envolvem ferramentas gerenciais e criativas com 

base em conhecimentos técnicos, legais e estratégicos, a fim de minimizar falhas no ambiente 

organizacional e desenvolver competências comportamentais baseadas na gestão participativa, 

auxiliadas por tecnologias da informação e comunicação precisas e em tempo ágil, e que 

estejam em sintonia com as demandas da sociedade.  Ferramentas gerenciais como nos 
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apresenta Arriens (1998),aferição da satisfação do cliente, balancedscorecard, benchmarking, 

gestão da qualidade total, missão/visão, PDCA (planejar, fazer, verificar e agir) e outras 

aliadas à tecnologia que vem agregando informações em tempo real, são capazes de tornar 

mais eficiente a tomada de decisãode lideranças ligadas às organizações públicas. De acordo 

com Bellone e Goerl (1992), “são características do empreendedor público a autonomia, visão 

pessoal de futuro, sigilo, tomada de risco, accountability, participação cidadã, formulação de 

políticas públicas transparentes e planejamento de longo prazo”. 

Portanto, ao analisar os meios de gerir a coisa pública e as novas visões de gestão, 

observa-se que o empreendedorismo adotado na organização pública, vem sendo uma 

importante ferramenta estratégica e de desenvolvimento na gestão dos municípios. De acordo 

com Costa-de-Souza (2013), o empreendedorismo foi difundido e esteve ligado de forma 

expressiva ao setor privado, mas com pouca ênfase no setor público. De forma mais 

específica, o empreendedorismo voltado para este último setor, segundo Diefenbach (2011), 

tem destaque no âmbito internacional, porém, Morais et al. (2015, p. 28), ressaltam que no 

Brasil o empreendedorismo no setor público “ainda é bastante incipiente”. 

Diefenbach(2011),aborda no empreendedorismo do setor público, as seguintes dimensões: 

inovação, proatividade e tomada de riscos. Esses elementos, estão também presentes na 

pesquisa inseridos no fator comportamental, fazendo parte das características das lideranças 

governamentais, portanto fazem parte do elemento cultura. 

A justificativa para isso, de acordo com o estudo que envolve os artigos estudados, 

pode estar calcada na novidade de governo empreendedor, o que vai de encontro aos 

pensamentos de Kim (2010), pois atrela o empreendedorismo no setor público ao surgimento 

da Nova Administração Pública. Segundo este autor, o empreendedorismo está conectado a 

esse movimento porque tenta remediar, por meio de mecanismos não burocráticos, os 

problemas da burocracia tradicional.  

De acordo com Bresser-Pereira (1999), no Brasil, essa Nova Administração é 

conhecida como Administração Pública Gerencial e teve seu início no país a partir de 1995. 

Assim, segundo Valadares e Emmendoerfer (2015, p. 83), “o processo de modernização que 

está acontecendo no setor público nos últimos anostem sido associado a noções 
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comportamentais e gerenciais, imbuídas de conceitos e práticas, que eram próprias e, até 

então, restritas à esfera das organizações empresariais”.  

Conforme a contribuição dos autores, pode-se entender que, a gestão voltada para 

uma visão mais empreendedora é a principal forma de melhoria e implantação de ideias 

inovadoras e alcance da gestão de excelência.  

De acordo com Kim (2010),  

 
[...] o principal ponto por detrás do empreendedorismo público não é fazer um 

governo de negócios ou que compreenda o mercado, ao invés disso, a ideia do 

empreendedorismo público é aumentar as oportunidades para a adoção de ideias 

inovadoras e encontrar maneiras de oferecer mais escolhas e benefícios públicos, 

proporcionando serviços de alta qualidade aos cidadãos. 

 

O empreendedor pode ser conceituado como um indivíduo movido pelo 

inconformismo; por isso, inova, transforma o mundo da forma que estiver ao seu alcance, 

sabe conviver com a incerteza e trata o risco comoalgo natural. O empreendedor é aquele que 

percebe oportunidades de crescimento nas circunstâncias mais comuns, não se abate ao 

encontrar problemas, encara-os como desafios para o crescimento contínuo; entusiasma-se, 

pois acredita que se existe um problema, há solução. Segundo Robbins (2002),“são os 

indivíduos que possuem o lócus de controle interno”.Nesse contexto, torna-se evidente a 

pessoa do gestor público municipal empreendedor, seu estilo de liderança e o modelo de 

gestão e deve se portar, segundo art. 37 da CF/88, respeitando o princípio da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

2.2 Estratégias de Empreendedorismo 

Segundo Kenneth Andrews(2017), 

Estratégia é o padrão de decisões em umaempresa que determina e revela seus 

objetivos, propósitos e metas, produz as principais políticas e planos para atingir 

essas metas, e define o escopo de negócios que a empresa irá perseguir, o tipo de 

organização econômica e humana que é ou intenciona ser, e a natureza da 

contribuição econômica e não-econômica que pretende fazer aos seus acionistas, 

empregados, clientes e comunidades. 

 

De acordo com Baccarin (2016), a “estratégia nasce dos „objetivos, propósitos e 

metas‟, ou seja, da missão e visão daquele negócio. Ela deriva as „políticas e planos‟, ou seja, 

os valores, processos e práticas da organização. E define como a empresa cria valor para um 

determinado mercado.”. 
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Os atores sociais integram o sistema político e manifestam interesses sociais, 

econômicos, políticos, culturais de forma articulada capazes de modificar modelos obsoletos e 

criar competências exclusivas a fim de identificar com auxílio da tecnologia e sistema de 

informação fontes eficientes de sinergias potencializadorasda qualidade de vida e 

desenvolvimento local, transformando o sistema organizacional, desde suas relações e até 

mesmo sua estrutura física. Segundo Bezerra (2008),  

Dentro dessa perspectiva, a participação política está intimamente relacionada ao 

modo como os indivíduos percebemo mundo público, ou seja, a política e os 

governantes, como coisas alheias ao leque de questões com as quais precisam de 

fato interagir e que, basicamente, dizem respeito ao mundo privado. 

 

Segundo Souza (2001), sob essa perspectiva, ao disseminar a cultura do empreendedorismo 

está sendo criado um novo comportamento, individual e organizacional. 

3 Procedimentos Metodológicos 

Adotou-se uma abordagem de natureza qualitativa e de caráter descritivo, adotando 

um método de pesquisa de análise bibliográfica, além de pesquisa em sites oficiais da 

prefeitura municipal de Três Rios, Boletim Informativo Oficial, que descrevem ações 

empreendedoras no âmbito da gestão pública municipal provocando mudanças no sistema 

organizacional. 

Quanto a natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada onde busca-se a 

triangulação entre a gestão pública municipal, o empreendedorismo e os impactos dessa 

cultura através de um estudo científico, direcionado à dinâmica do ambiente, transformando 

estrutura, relações, ambiente sócio-político-cultural e econômico. 

Fundamentado na proposta de um modelo de análise de conteúdo, primeiramente, o 

estudo se dirige a cada fator: estrutura, tomada de decisão, motivação, cultura e influência 

política; e em seguida ao tratamento dos resultados, conforme apresentado no Quadro 1. 

Relacionando as ações tomadas na gestão entre os anos de 2005 e 2015 aos elementos 

propostos pelos autores estudados, verifica-se que ocorrem osimpactos como consequência da 

implementação da cultura empreendedora no município em questão.  

Elaborado o tipo e método de pesquisa, a coleta de dados será feita de acordo com o 

ponto de vista dos objetivos, o estudo consiste em um trabalho descritivo e de acordo com os 
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procedimentos técnicos serão listados alguns dos impactos mais relevantes no ambiente 

interno e externo que passam por alterações com a implantação gradual de uma cultura 

empreendedora no sistema organizacional, basicamente extraído do trabalho de Kearney, 

Hisrich e Roche (2008) e associado aos fatos do município de Três Rios apresentados no 

período de 2005 a 2015. 

 

Quadro 01 – Categorias e elementos de análise do estudo 

Categorias Elementos de análise 

Ambiente Interno 

Estrutura, 

Tomada de decisão, 

Motivação, 

Cultura 

Ambiente Externo Influência política 

Desempenho 

Crescimento, 

Desenvolvimento, 

Produtividade. 

Fonte:Elaborado pelos autores com base emKearney, Hisrich e Roche (2008) 

3.1 Análise dos dados. 

A categoria ambiente interno foi analisada com base nos elementos: estrutura, 

tomada de decisão, motivação, cultura. O elemento estrutura considera que estruturas 

organizacionais mais flexíveis contribuem para um ambiente com orientação para resultados, 

que está intimamente ligado ao comportamento que envolve o empreendedorismo, 

fortalecendo fundamentalmente o desempenho organizacional no ambiente público municipal. 

As ações inovadoras alavancam a implementação de políticas públicas ou projetos e 

programas de governo capazes de remodelar o sistema organizacional, adequando novos 

processos, contemplando novas estruturas organizacionais, fortalecendo a institucionalização 

e contribuindo para o desenvolvimento. 

Políticas públicas ganham destaque na área da saúde, melhorando a qualidade de 

vida dos moradores de Três Rios, cuja prioridade é destacadaconforme o documento 

elaborado pela prefeitura:“Plano Municipal de Saúde 2010 – 2013”, declarado na página 30 

que “tem como firme propósito priorizar a saúde como a principal política deste governo”. 

Programas em parceria com instituições incrementam o empreendedorismo, alavancando as 



 

 

8 

 

micro, pequenas, médias e grandes indústrias, promovendo consequentemente, o aquecimento 

do comércio. De acordo com o artigo publicado pela TV Rio Sul em 31/01/2014 

“Crescimento econômico de Três Rios é destaque no sul do Rio de Janeiro.”.A grande maioria 

das iniciativas dependem de algum recurso tecnológico que auxiliam na implantação de novas 

estruturas.  Segundo Valadares &Emmendoerfer (2015), “O alto grau de burocratização, inibe 

uma cultura empreendedora baseada na inovação.”. A iniciativa do portal da transparência é 

um exemplo de interação que repercute no desempenho das relações. Dessa forma, a inovação 

viabiliza a prestação de contas à sociedade, contribuindo para uma estrutura mais enxuta que 

tem por objetivo a desburocratização de estruturas. Agindo dessa maneira, de acordo com 

Brandão & Bruno-Faria (2013), “o setor público envolve abordagens inovadoras devido a 

inúmeros desafios enfrentados, dentre os quais estão a globalização, o combate às 

desigualdades, o respeito à diversidade e a busca de uma boa governança e de uma gestão 

pública eficiente, quando disponibiliza produtos e serviços de boa qualidade, estabelecendo 

uma relação mais eficaz com os cidadãos.”. Segundo Kearney, Hisrich e Roche (2008), “a 

presença de inovação sozinha não é suficiente para definir uma organização como 

empreendedora. Para isso, é necessário que a inovação seja utilizada pelas organizações como 

mecanismo para melhorar o desempenho”. De acordo com os mesmos autores, o 

empreendedorismo está relacionado positivamente com organizações que possuem maior 

flexibilidade e decisões descentralizadas. Daí o controle sugerido pelas ações da gestão, ser 

entendido como uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão. Trata-se aqui do segundo 

elemento: tomada de decisão, conforme o Quadro 1 influenciando o desempenho do sistema 

organizacional. 

Referindo ao elemento motivação por ações e iniciativas empreendedoras no âmbito 

público municipal, segundo Kearney, Hirish& Roche (2008),“isso se coaduna com a 

percepção de que realizações de empreendedores públicos, em nível organizacional, ensejam 

poder e realização, sem envolver efetivamente lucro financeiro”.A este elemento, associa-se 

um fator comportamental, conforme apresentado por Feger, Fisher e Nodari (2009): as 

características dos gestores públicos, que na execução de sua função de liderança, são capazes 

de promover alterações organizacionais. 
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A cultura, o quarto elemento, está associada ao comportamento de resistência à 

mudanças, que pode ser superada através de lideranças governamentais capazes de quebrar 

paradigmas e implantar um novo processo, uma nova cultura organizacional, portanto, 

entendida como um elemento de apoio e incentivo às ações empreendedoras, capaz de 

impulsionar o desempenho. 

A categoria ambiente externo relaciona pressões políticas de grupos externos, apesar 

de que estas, também ocorrem no ambiente interno. Quanto mais as organizações se adequam 

aos impactos do ambiente político, mais positivamente impactam seu desempenho. Segundo 

Pereira (2014, p.29),“a interferência política proveniente de mudanças constantes na gestão 

local, acarreta necessidade de nova sensibilização para o entendimento, adesão e continuidade 

dos projetos”. 

A categoria desempenho, que aborda os resultados, analisa o crescimento, o 

desenvolvimento e a produtividade. O crescimento refere-se ao excedente orçamentário, 

crescimento quantitativo do produto agregado. Desenvolvimento vai mais além. Está ligado às 

mudanças qualitativas nas condições de vida e eficiência. E produtividade relaciona produção 

e fatores de produção. 

4 Desenvolvimento – Apresentação e discussão dos resultados 

Tabela 1- Três Rios e a evolução do seu PIB (Produto Interno Bruto) no período de 2005 a 

2015 

Ano Unidade R$x1.000 

2005 740.643 

2006 867.708 

2007 943.361 

2008 1.148.044 

2009 1.463.378 

2010 1.835.764 

2011 1.950.586 

2012 2.411.569 

2013 2.893.042 
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2014 3.429.417 

2015 3.582.746 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados doIBGE 

 

 

Tabela 2-Três Rios e a evolução de seu IDEB(Índice de Desenvolvimento de Educação 

Básica) 

Ano Índice 

2007 4,1 

2009 4,2 

2011 4,4 

2013 5,3 

2015 5,5 

Fonte:Elaborado pelos autores com base nos dados do INEP 

 

Os dados apresentados nas tabelas 1 e 2 demonstram a evolução do quadro 

socioeconômico de Três Rios. As mudanças estão relacionadas às ações empreendedoras, 

políticas públicas, gestão de baixo para cima, onde a governança é o grande destaque.  

A proposta desta pesquisa se efetiva ao relacionar as categorias e seus respectivos 

elementos apresentados no Quadro 1, extraídos do artigo deFilho, Gomes, Teixeira (2017), 

aos índices acima apresentados, conforme descrição abaixo.  

 De acordo com o Quadro 1, o elemento estrutura que pertence a categoria ambiente 

interno, ganhou destaque a partir do planejamento estratégico. Conforme os dados 

apresentados pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, desde 2009 foram abertas no 

total 2.138 empresas no município, entre microempresas, pequenas, médias e grandes, 

gerando cerca de 10.300 empregos. Conforme a declaração do então prefeito Vinícius Farah 

(2016), “ esse número se deve a uma forte política de desburocratização e incentivos fiscais”, 

que atraindo novas empresas, gera emprego e renda para a cidade, contribuindo para seu 

crescimento. Essa declaração se fundamenta através da publicação do Boletim Informativo 

Oficial (BIO) do município de Três Rios, em que a pesquisa se estendeu, e em uma das 
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publicações de nº 1200 de 30/01/2010, concede incentivos fiscais a uma empresa do setor 

químico, de acordo com o decreto 4014 de 25/01/2010, como um exemplo. Projetos e 

programas sociais são implementados como políticas públicas a fim de alavancar o 

desenvolvimento do município. Segundo Oliveira, Soares (2016), numa construção flexível, 

ocorre maior preocupação com a distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, qualidade 

de vida e satisfação das necessidades básicas da população, potencializando recursos próprios 

com maior vinculação do tecido empresarial local. Essa estratégia vincula-se à consequente 

progressão de seus índices relacionados a qualidade de vida. Pode-se, neste ponto citar o IDH-

M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de Três Rios, cuja divulgação feita pelo 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em 2013, apresenta no ano de 

2000 – 0,627 e em 2010 – 0,725. Analisando os dados, pode-se considerar que houve 

evolução, podendo associar a melhoria significativa ocorrida no município de Três Rios. 

Ao elemento tomada de decisão –  apresentado no Quadro 1 - vincula-se às 

iniciativas de implementação de políticas públicas, priorização de ações administrativas, os 

vários projetos e programas que surgem para promover melhorias na qualidade de vida dos 

cidadãos, inclusão social, a importância da qualificação profissional, indo de encontro ao 

terceiro elemento do Quadro 1: motivação. Analisando o índice do IDEB, é possível afirmar 

que o município de Três Rios teve um salto significativo graças a criação de planos 

abrangentes e com força de lei, conforme mencionado por Aline Oliveira Azevedo (2016), em 

sua pesquisa “Análise do IDH no município de Três Rios- RJ”. Essa transformação gradativa 

na sociedade trirriense, que vem ocorrendo ao longo do período abordado nesta pesquisa, 

provoca mudanças culturais, envolvendo portanto, o último elemento do Quadro 1, 

classificado como cultura, promovendo maior controle do processo de desenvolvimento por 

atores locais. Porém, inclui-se como uma característica inversa, a resistência às mudanças, 

impregnada no elemento “cultura”, principalmente por parte dos servidores já adaptados a 

rotina que tratam a transformação organizacional e a implantação de inovações como um 

empecilho a execução das tarefas. Conforme Feitosa, Costa (2016, p.2), “mudanças trazem 

incertezas e turbulências no ambiente organizacional que podem gerar resistências 

decorrentes da retirada do indivíduo de uma situação conhecida para uma situação 

desconhecida, o que afeta o seu comprometimento para com a instituição.”. Na presente 
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pesquisa, a cultura não foi elemento impeditivo à implantação de uma gestão empreendedora, 

apresentando superação às dificuldades ao longo do período estudado, ou talvez um relativo 

esgotamento vinculado ao modelo de gestão anterior. Conforme Oliveira, Soares (2016, p.5), 

“os países estão aprendendo a perceber no empreendedorismo uma fonte de geração de 

riqueza e desenvolvimento econômico e social”, considerado elemento que impactou 

positivamente, na gestão pública municipal, de acordo com os dados apresentados. 

Portanto, os impactos da cultura empreendedora na gestão pública municipal de Três 

Rios no período estudado, são positivos em relação aos elementos do ambiente interno, 

identificados no Quadro 1. Estrutura, tomada de decisão, motivação e cultura que, de acordo 

com o cruzamento de dados demonstrado acima, apresenta significativo progresso dos índices 

socioeconômicos.  

No ano de 2014, o chefe do executivo da cidade de Três Rios, foi o vencedor 

nacional do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, e no evento deu a seguinte declaração: “ O 

passo a passo do sucesso foi o recrutamento de uma equipe técnica, e não meramente política; 

o fim do assistencialismo; e a articulação intensa com os governos estadual e federal, além do 

apoio de especialistas do Sebrae.”. Analisando este fato, associa-se impacto negativo ao 

elemento influência política, que também pode ser denominado de pressão política, 

apresentado na categoria ambiente externo do Quadro 1. A partir dessa declaração conclui-se 

que, a medida que a cultura empreendedora é implementada numa gestão pública, menor a 

possibilidade de recrutamento de equipe meramente política, estreitando a pressão política, 

tornando seus líderes mais independentes na escolha dos membros. Através dessas 

informações, o desempenho da gestão municipal foi alavancado, influenciando 

substancialmente o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade do município estudado, 

conforme comprovam os índices divulgados pelo IBGE. 

 Tabela 3 - O crescimento do número de empresas no município de Três Rios e no 

Estado do Rio de Janeiro entre 2010 e 2015 (%): 

Setores Três Rios Rio de Janeiro 

Indústria 3,80 10,30 

Construção Civil 37,70 37,70 

Comércio 10,60 8,80 
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Serviços 20,90 15,50 

Agropecuária -21,70 -2,30 

Total 13,10 12,80 

Fonte: Adaptado de MTe 

O quadro acima apresenta um crescimento superior do município de Três Rios 

(13,10) em relação ao do Estado do Rio de Janeiro (12,80), cujo número de empresas, sendo 

micro, pequenas, médias e grandes empresas, contribuem para acelerar o crescimento e o 

desenvolvimento do município, impactando positivamente no seu desempenho. 

 

5 Considerações Finais 

De acordo com asanálises bibliográficas e documental que trazem assuntos 

relacionados ao tema estudado, observa-se que a cultura empreendedora presente na 

gestãopública municipal, contribui sobremaneira para o desempenho do município, refletindo 

no crescimento, desenvolvimento e produtividade. Cabe salientar que a cultura 

empreendedora é um processo dinâmico, e representa a essência do empreendedorismoque 

envolve o ambiente interno e externo capaz de provocar inovações sem precedentes na 

história da gestão pública municipal, podendo partir de ideias e ações, contribuindo para a 

implantação de políticas públicas. Caso a cultura empreendedora estivesse ainda mais 

caracterizada, as lideranças teriam influência mais positiva em um processo contínuo no 

alcance de objetivos e metas planejadas. Observou-se que as parcerias entre a prefeitura, o 

Sebrae e empresas, impactaram a cultura empreendedora do município, promovendo ações 

que contribuem para a continuidade do desenvolvimento de Três Rios, envolvendo o despertar 

de empreendedores e a formalização de novos negócios.  

Esta pesquisa objetivou analisar os impactos positivos e negativos envolvidos na 

implementação da cultura empreendedora no sistema organizacional, identificando alguns 

elementos do ambiente interno, externo e do desempenho envolvidos na gestão pública 

municipal, associando variáveis conceituais às práticas de gestão empreendedora. 

Observa-se que há elementos que sugerem dupla análise, quanto ao impacto que ele 

mesmo possa causar à análise, cabendo ao pesquisador o cuidado em mensurar qual seu maior 
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peso, como impacto positivo ou negativo. Qual sua real contribuição no decorrer do tempo em 

análise? Cabe aqui ressaltar que o elemento cultura nesta pesquisa, não foi elemento 

impeditivo à implementação da cultura empreendedora na gestão municipal de Três Rios, 

apesar da resistência às mudanças, tanto do corpo técnico, quanto servidores e colaboradores. 

Os índices apresentados comprovam que houve melhoria com o tempo, houve evolução, 

crescimento e desenvolvimento do município.Portanto, as políticas adotadas no município 

com base na gestão empreendedora, terão impactos positivos e negativos refletidos em vários 

elementos do sistema público, seja no ambiente interno ou externo ou no seu desempenho. 

Cabe às lideranças públicas municipais, sabedoria para superar os desafios e criatividade para 

solucionar os problemas, como a implementação de políticas públicas e parcerias público-

privadas e estratégias na área de comunicação e tecnologia contribuem para alavancar todo o 

sistema público municipal, envolvendo todos os setores da organização.  

Identificou-se outras variáveis que implicam de maneira intrínseca no sistema 

organizacional como flexibilidade, proatividade, inovação, orientação para resultados, 

accountability, tomada de riscos e sua influência na cultura empreendedora, produzindo 

efeitos capazes de alavancar o crescimento, desenvolvimento e a produtividade relacionadas 

ao sistema organizacional, porém tornaria extenso sua apresentação neste artigo. Cabe 

portanto, como sugestão, a continuidade de pesquisa, incorporando esses e outros elementos 

que possam afetar o desempenho organizacional, envolvendo as relações no engajamento dos 

atores organizacionais em abordagem de um ambiente dinâmico, onde o desafio seja 

propulsor na solução de problemas. 

Observou-se que a medida que as políticas públicas são inseridas no contexto do 

sistema municipal, mais envolve seus atores, motivando o engajamento de seus membros a 

conquistar as metas traçadas no planejamento, envolvendo aqui características 

comportamentais que contribuem para impactar diretamente nos índices socioeconômicos 

tornando a cultura empreendedora um fator essencial ao desenvolvimento dos municípios. 
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