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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar a existência de relação entre a maturidade em 

gerenciamento de projetos e a orientação empreendedora em um contexto de 

organizações de software. Para atingir o objetivo proposto, primeiramente a literatura 

relacionada à maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora foi 

abordada. Com base na revisão teórica e aproximação conceitual dos constructos, foi 

possível propor um modelo teórico inicial que sugere que a orientação empreendedora 

possui relação positiva com a maturidade em gerenciamento de projetos das mesmas. 

Para avaliação do modelo foi aplicada a técnica de Modelagem de Equações Estruturais, 

através do método de estimação PLS (Partial Least Square). A amostra de 140 casos é 

composta, basicamente, por organizações de software associadas à ABES (Associação 

Brasileira de Empresas de Software), principalmente localizadas no estado de São 

Paulo, com menos de 100 funcionários, e atuantes na área de desenvolvimento de 

software, assessoria e consultoria. A análise descritiva dos constructos indica notas 

médias para caracterização tanto da maturidade em gerenciamento de projetos, quanto 

da orientação empreendedora nas empresas participantes. O modelo foi validado e a 

hipótese do estudo confirmada. Assim, pode-se sugerir que a orientação empreendedora 

influência a maturidade em gerenciamento de projetos nas organizações de software 

estudadas. Como contribuições, os resultados deste estudo podem colaborar com as 

discussões teóricas que envolvem a maturidade em gerenciamento de projetos e 

orientação empreendedora. Além disso, fornece subsídios para tomada de decisão e 

gestão de organizações de software, além de motivar a realização de outros estudos 

empíricos em contextos organizacionais distintos. 

 

Palavras-chave: Maturidade em Gerenciamento de Projetos. Orientação 

Empreendedora. Organizações de Software. 
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ABSTRACT 

 

This study proposes to verify the existence of relationship between project management 

maturity and entrepreneurial orientation in a context of software organizations. In this 

way, the literature related to project management maturity and entrepreneurial 

orientation has been addressed. Based on a review of theoretical and conceptual 

approach constructs, it was possible to propose a theoretical model which suggests that 

the entrepreneurial orientation of software organizations has positive relationship with 

their project management maturity. The Structural Equation Modeling was applied to 

evaluate the model, using the estimation method PLS (Partial Least Square). The 

sample consists of 140 cases, mainly by software organizations associated with ABES 

(Associação Brasileira de Empresas de Software). The descriptive analysis of the 

constructs indicates average scores for project management maturity and entrepreneurial 

orientation in the participating companies. The model was validated and the study 

hypothesis was confirmed. The result of the study suggests that the entrepreneurial 

orientation influences project management maturity in the software organizations 

investigated. As contributions, the results may collaborate with the theoretical 

discussions of project management maturity and entrepreneurial orientation. It also 

provides support for decision making and software organizations management. 

Furthermore, this study can motivate other empirical studies in different organizational 

contexts. 

 

Key-words: Project Management Maturity. Entrepreneurial Orientation. Software 

Organizations. 
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1. Introdução 

 

Este capítulo possui cinco seções: contextualização e justificativa do estudo, questão 

de pesquisa e objetivos, e, por fim, a apresentação da estrutura do trabalho. 

 

1.1. Contextualização e justificativa do estudo 

 

Dois temas têm sido discutidos de forma crescente no contexto de estratégia em 

organizações: empreendedorismo e gerenciamento de projetos. O conceito de projetos 

tem se tornado essência de muitas indústrias, principalmente à medida que a mudança 

do mercado, risco e incerteza aumentam (HOBDAY, 2000). O interesse e a importância 

do tema empreendedorismo, paralelamente, têm crescido gradativamente nos últimos 

anos (BORBA et al., 2011). 

O gerenciamento de projetos como disciplina tem apresentado desenvolvimento 

principalmente a partir do final da década de 60 e início da década de 70 (MORRIS,  

1994). O processo de evolução pode ser observado em duas frentes: a primeira marcada 

pelo interesse de diversas áreas do conhecimento em relação ao modelo de gestão de 

projetos proposto pelo PMI (2009); e na segunda fase, onde o foco é a eficácia, destaca-

se a importância do sucesso do projeto e do alinhamento dos projetos com os objetivos 

estratégicos da organização (KERZNER, 2001). 

Para início da discussão a respeito do gerenciamento de projetos, é importante 

compreender os aspectos que envolvem o conceito de projetos nas organizações. 

“Projeto” possui várias definições disponíveis na literatura. Entre as definições mais 

completas e convincentes, segundo Rabechini Jr., Carvalho e Laurindo (2002), 

encontra-se a sugerida por Tuman (1983): 

 

 “um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando atingir um propósito e 

objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou 

empreendimentos de altos riscos no qual tem de ser completado numa certa data por um 

montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo todos 

projetos necessitam ter seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem 

desenvolver as tarefas requeridas” (TUMAN, 1983,  p. 26, tradução nossa). 
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Carvalho e Rabechini Jr. (2005) discutem a respeito de dois conceitos 

intrínsecos presentes nas definições mais utilizadas para projetos: temporalidade (o 

projeto possui um começo e um fim bem determinados) e unicidade (o resultado do 

projeto representa algo único, ou seja, diferente de tudo o que foi feito até então). Além 

disso, os autores ressaltam que a incerteza e a complexidade também são inerentes ao 

conceito, constituindo-se de grande importância para a compreensão do mesmo, uma 

vez que a análise dessas variáveis caracteriza os projetos e serve de base para a escolha 

da melhor estratégia de gerenciamento dos mesmos. 

Os estudos sobre a busca pela excelência em projetos remetem à ideia de 

maturidade em gerenciamento de projetos. Para Kerzner (2009), é necessário ter 

maturidade para alcançar a excelência em projetos. Neste contexto, uma organização 

madura “deverá estar sensibilizada, disponibilizando recursos, adequando estratégias, 

divulgando resultados de projetos, etc.” (CARVALHO; RABECHINI JR., 2005, p. 86).  

Diversos estudos apresentam modelos de maturidade, que têm como uma de 

suas premissas a ideia de que a maturidade da organização está relacionada ao 

desempenho do projeto, sendo este desempenho melhor quando a organização possui 

maior nível de maturidade (SKULMOSKI, 2001). Além disso, os modelos caracterizam 

as organizações conforme níveis de maturidade, onde o maior nível representa a 

organização madura em projetos. Alguns dos principais modelos disponíveis na 

literatura são: CMM (Capability Maturity Model), PM3 (Project Management Maturity 

Model), PMMM (Project Management Maturity Model), e OPM3 (Organizational 

Project Management Maturity Model).  

A busca pela excelência na área de projetos denota também uma necessidade das 

organizações em se tornarem mais flexíveis, e responderem mais rapidamente à 

demanda do mercado. A popularização da estrutura baseada em projetos também está 

relacionada ao desenvolvimento contínuo de novos produtos, processos e/ou serviços, e 

à rápida expansão tecnológica (MEREDITH; MANTEL JR., 2008). 

É possível perceber, desta forma, que o foco em projetos permite respostas mais 

rápidas através de projetos inovadores diante de um mercado exigente. O gerenciamento 

de projetos pode ser considerado, desta forma, um dos fatores críticos para a habilidade 

de inovar (THIEME; SONG; SHIN, 2003). 

A inovação remete ao conceito de outro constructo discutido neste trabalho: 

empreendedorismo. Drucker (2005, p. 25) afirma que a inovação é um “instrumento 
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específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente”. 

A área de estudo do empreendedorismo está ainda em amadurecimento, 

apresentando pesquisas combinadas com muitas outras áreas (CORNELIUS; 

LANDSTRÖM; PERSSON, 2006). Em trabalho realizado por Grégoire et al. (2006), é 

possível compreender uma evolução dos focos de estudo do termo empreendedorismo, 

iniciando pelo foco na pessoa, e passando a ser visto, ao longo dos anos, também como 

uma subárea da estratégia. 

No âmbito organizacional, o empreendedorismo refere-se à orientação 

empreendedora. A orientação empreendedora representa uma das poucas áreas do 

empreendedorismo onde há desenvolvimento considerável de conhecimento (RAUCH 

et al., 2009). Os estudos nesta área estão crescendo de forma acelerada desde os anos 

80, período das primeiras publicações. Em 2009, os estudos internacionais publicados 

sobre o assunto somam 67 publicações (MILLER, 2011). 

A orientação empreendedora está relacionada à postura empreendedora da 

organização vista por meio de “processos, práticas e atividades de tomada de decisão 

que levam a novos empreendimentos” (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 136, tradução 

nossa). Como caracterização da orientação empreendedora, Lumpkin e Dess (1996) 

sugerem cinco dimensões, quais sejam: autonomia, inovatividade, assunção de riscos, 

proatividade e agressividade competitiva.  

Uma organização empreendedora, neste contexto, é aquela onde há liberdade 

para tomada de decisões chave, sem pressão organizacional; que incentiva e dá suporte 

a novas ideias, que podem resultar em novos produtos ou serviços; que é propensa a 

assumir riscos; que se antecipa a problemas, necessidades ou mudanças futuras; e que 

reage proativamente perante seus competidores (LUMPKIN; DESS, 1996). 

É possível perceber alguma ligação entre as características de organizações 

focadas na excelência em gerenciamento de projetos (maturidade), e os aspectos que 

envolvem a orientação empreendedora da organização. Como primeiro passo desse 

estudo, Carneiro, Martens e Rabechini Jr. (2011) analisaram alguns aspectos conceituais 

que relacionam o empreendedorismo e o gerenciamento de projetos. Entre os elementos 

analisados, pode-se citar: a tendência empreendedora do gerente de projetos; o 

gerenciamento de projetos como uma variável crítica para a habilidade de inovar; a 

tendência de assumir riscos presente na seleção e qualidade dos projetos; proatividade e 

ousadia do gerente de projetos em buscar soluções para problemas; autonomia da equipe 
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como uma forma de alcançar o sucesso do projeto; e competências em projetos como 

condição fundamental para alcançar vantagem competitiva. 

Considerando que há relação entre os conceitos de empreendedorismo e 

gerenciamento de projetos, estudos que possibilitem uma melhor compreensão sobre 

essas relações em contexto organizacional podem contribuir para a evolução da teoria 

na área. Além disso, trabalhos desta natureza também podem contribuir para o 

aprimoramento da prática organizacional, onde a postura empreendedora e o 

gerenciamento de projetos assumem papel de destaque. 

Aumentando o foco da pesquisa, a busca pela compreensão das relações entre a 

maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora da organização, 

e como elas acontecem, também podem contribuir com a evolução dos conceitos 

envolvidos por estes dois constructos. Assim, este trabalho propõe analisar a relação 

entre orientação empreendedora e maturidade em gerenciamento de projetos.  

Optou-se por realizar a análise dessas relações em um contexto de organizações 

de software. Considera-se que as organizações de software são potencialmente 

organizadas por projetos, e que possuem um processo de tomada de decisão, e geração 

de receitas associados ao desenvolvimento dos mesmos (PMI, 2009). A escolha desse 

tipo de organização deu-se também, pois o gerenciamento de projetos pode ser 

analisado em âmbito organizacional ou estratégico neste contexto. 

O setor de software, além de ser foco em alguns estudos sobre orientação 

empreendedora (MARTENS; FREITAS, 2007; 2008; FREITAS et al., 2010, 

MARTENS; FREITAS; BOISSIN, 2010a; 2010b; 2011a; 2011b), também foi escolhido 

por ter se mostrado importante no contexto brasileiro. No Brasil, os indicadores de 

evolução do setor são crescentes – 24% de crescimento em 2010 – atingindo o 

equivalente a 1% do PIB e o 11º lugar no ranking mundial do setor no mesmo período 

(ABES, 2011).  

A partir da ideia de que os negócios relacionados a projetos têm crescido cada 

vez mais, e que o setor de software representa parcela significativa neste contexto, é 

possível destacar também a importância de um estudo que possa contribuir para a gestão 

destas organizações. Assim sendo, como uma justificativa de ordem prática, esse estudo 

pode também colaborar com a gerenciamento de organizações de software.  

A questão que orienta essa pesquisa, bem como os objetivos são apresentados a 

seguir. 
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1.2. Questão de pesquisa e objetivos 

 

A questão de pesquisa que orienta este trabalho é: 

 

Como ocorre a relação entre orientação empreendedora e maturidade em 

gerenciamento de projetos em organizações de software?  

  

Destaca-se, desta forma, que o objetivo principal deste trabalho é analisar a 

relação entre orientação empreendedora e maturidade em gerenciamento de 

projetos em organizações de software. Neste contexto, como objetivos específicos, 

pode-se relacionar: 

 

- Analisar na literatura as relações entre os conceitos de maturidade em gerenciamento 

de projetos e orientação empreendedora;  

- Caracterizar as organizações da amostra conforme as dimensões da orientação 

empreendedora; 

- Caracterizar as organizações da amostra conforme seus processos em gerenciamento 

de projetos;  

- Identificar e discutir sobre a relação entre a maturidade em gerenciamento de projetos 

e a orientação empreendedora. 

  

 A seguir é apresentada a estrutura proposta para este estudo. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

Para alcançar o propósito do trabalho, o mesmo foi estruturado da seguinte 

forma: inicialmente a literatura relacionada à maturidade em gerenciamento de projetos 

e orientação empreendedora será abordada; posteriormente, algumas relações 

conceituais prévias serão propostas, dado origem à hipótese e modelo inicial do estudo; 

em seguida, serão apresentados os aspectos metodológicos adotados; na sequência, os 

dados coletados serão analisados com objetivo de caracterizar os constructos nas 

organizações participantes; e, por fim, o modelo proposto será avaliado, os resulados 

apresentados e analisados, seguidos das considerações finais. 
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2. Fundamentação Teórica 

 

A revisão teórica deste trabalho abordará a literatura referente à maturidade em 

gerenciamento de projetos e à orientação empreendedora. 

 

2.1. Maturidade em gerenciamento de projetos 

 

Nesta seção serão tratados alguns aspectos importantes para a compreensão da 

maturidade em gerenciamento de projetos. Inicialmente uma breve evolução dos 

estudos na área de projetos será apresentada; em seguida, será delineado o conceito de 

maturidade adotado neste trabalho; posteriormente, serão apresentados alguns dos 

modelos de maturidade em gerenciamento de projetos presentes na literatura; por fim, 

os grupos de processos em gerenciamento de projetos, sugeridos pelo PMBok (Project 

Management Body of Knowledge) (PMI, 2009), serão definidos e caracterizados.  

 

2.1.1. Gerenciamento de projetos: conceitualização e breve evolução dos estudos 

 

O atual ambiente, altamente mutável e competitivo, tem exigido maior 

flexibilidade das organizações para inovarem constantemente. Neste contexto, a 

disciplina de gerenciamento de projetos tem ganhado importância, se desenvolvendo 

nos últimos 60 anos, principalmente a partir do final da década de 60, início da década 

de 70 (MORRIS, 1994).  

O gerenciamento de projetos tem evoluído de um processo de gestão para um 

processo de negócio. Há cerca de vinte anos, as organizações podiam escolher entre 

adotar ou não a abordagem de gerenciamento de projetos. Atualmente, a sobrevivência 

das organizações está ligada a como, e quão rápida a implementação do gerenciamento 

de projetos ocorre (KERZNER, 2009). 

A evolução da área de gerenciamento de projetos como disciplina pode ser 

observada em duas ondas distintas. A primeira, considerada como uma expansão da 

área, foi marcada pelo interesse de diversas áreas do conhecimento em relação ao 

modelo proposto pelo PMI (2009). A segunda fase, onde o foco é a eficácia, iniciou-se a 

partir de 2005; nela destaca-se a importância do sucesso do projeto e do alinhamento 

estratégico da área de gerenciamento de projetos com a organização (RABECHINI JR., 

2005; CARNEIRO; MARTENS; RABECHINI JR., 2011). 
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O PMI (2009) traz uma visão geral a respeito do gerenciamento de projetos e sua 

aplicação através de documentos com práticas padrão na área, tais como o PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge). Em estudo realizado por Goulart et al. 

(2009) é possível constatar que a quantidade de artigos e publicações acadêmicas da 

ANPAD (EnANPAD), que contém a sigla “PMI”, aumentou em 125% entre os anos de 

1998 e 2008; enquanto a quantidade de trabalhos encontrados com a sigla “PMBOK” 

foi de 1 para 6 estudos no mesmo período. 

Segundo Goulart et al. (2009), dos trabalhos analisados (41 estudos) 

aproximadamente 29% representam a área de administração da informação. As cinco 

principais áreas de conhecimento, em ordem de representatividade, são: administração 

da informação; gerenciamento de ciência, tecnologia e inovação (19%); administração 

de ciência e tecnologia (10%); estratégia nas organizações (7%); e gerenciamento de 

operações logísticas (5%).   

O gerenciamento de projetos é definido pelo  PMI (2009) como o processo de 

aplicação de conhecimento, habilidades, instrumentos, e técnicas às atividades do 

projeto a fim de atender aos seus requisitos e expectativas dos interessados. 

Considerando que cada projeto possui suas especificações, Shenhar e Dvir (2007) 

indicam que a abordagem de gerenciamento de projetos deve ser escolhida de acordo 

com as características e objetivos dos mesmos. 

O  PMI (2009) sugere ainda um modelo de gerenciamento de projetos, o qual 

inclui os denominados grupos de processos (início, planejamento, execução, controle e 

encerramento). Os grupos de processos, por sua vez, deverão ser responsáveis por 

cuidar das áreas de conhecimento específicas: escopo, tempo, custos, recursos humanos, 

suprimentos, qualidade, comunicação, riscos, e integração. Essa proposta será abordada 

na seção que trata sobre os processos e áreas do conhecimento em gerenciamento de 

projetos.  

A busca pela excelência em gerenciamento de projetos leva à discussão da 

maturidade. Na próxima seção será apresentado o conceito de maturidade em 

gerenciamento de projetos, um dos constructos foco deste estudo.  

 

2.1.2. Conceito de maturidade em gerenciamento de projetos 

 

Maturidade deriva do termo “maduro”, que significa “em estado de produzir o 

resultado que se espera (negócio ou pretensão)” (MICHAELIS, 2011). Para melhor 
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compreensão do conceito de maturidade no âmbito de projetos, abaixo são relacionadas 

algumas das tentativas de sua conceitualização: 

  

Quadro 1 – Conceito de maturidade em gerenciamento de projetos 

Autores Definições Principais elementos 

Andersen e Jessen (2003, p. 457, 
tradução nossa) 

“maturidade em projetos 
significaria então que a 
organização está em perfeitas 
condições de lidar com seus 
projetos”. 

Perfeitas condições de lidar com 
projetos. 

PMI (2003) 

Associa a maturidade a um 
processo progressivo de 
mudança rumo à perfeição 
(CARVALHO et al., 2005). 

Processo progressivo de 
mudança; perfeição. 

Rabechini Jr. e Pessôa (2005 p. 
40) 

Quando a organização está 
“sensibilizada, disponibilizando 
recursos, adequando estratégias, 
divulgando resultados de 
projetos, etc.” 

Sensibilizada; disponibilizando; 
adequando; divulgando. 

Söderlund (2005, p. 455, 
tradução nossa) 

“é a habilidade da organização 
para gerar/selecionar e 
implementar/executar projetos 
habilmente”. 

Gerar, selecionar, implementar, 
executar projetos habilmente. 

Kerzner (2009, p.58, tradução 
nossa) 

“Maturidade em gerenciamento 
de projeto é a implementação de 
uma metodologia padrão e 
processos de acompanhamento 
no qual existe uma alta 
probabilidade de sucessos 
repetidos”. 

Implementação de metodologia 
padrão; processos de 
acompanhamento; alta 
probabilidade de sucesso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que as definições, apesar de apresentarem-se semelhantes, parecem 

utilizar termos complementares. Entre os termos utilizados nos conceitos apresentados 

sobre maturidade em gerenciamento de projetos, pode-se destacar: “estar em perfeitas 

condições para”; “implementação de metodologia padrão”; “processo progressivo de 

mudança”; “estar sensibilizada a”; e “habilidade da organização para”. 

É possível sugerir então, que a maturidade relaciona-se a quão apta uma 

organização está para aplicar as técnicas e conhecimentos em gerenciamento de projetos 

de maneira a alcançar o sucesso. Esse estado pode ser consequência de um processo de 

melhoria contínua, e apoio da alta administração e outras gerências. 

O estudo de Paulk, Weber e Chrissis (1995) caracteriza as organizações 

maduras, identificando-as e diferenciando-as das imaturas. As organizações maduras, 

neste contexto, são aquelas onde o trabalho em projetos é efetivamente concluído; os 

processos são definidos, documentados e há melhoria contínua; há apoio da alta 
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administração e gerências; os processos são seguidos e controlados; há medições de 

produto e processo; e utilização disciplinada da tecnologia.  

O trabalho de Moraes e Laurindo (2008) apresenta uma proposta diferente para o 

conceito de maturidade. Segundo os autores, o conceito de maturidade é 

multidimensional, sendo que não é possível afirmar que um grupo de organizações 

possui mais maturidade em gerenciamento de projetos do que outro. O que muda de um 

grupo para outro é o perfil do que eles denominam de dimensões. As dimensões 

utilizadas nessa análise representam os processos contidos nas áreas de conhecimento 

sugeridas pelo PMBOK (PMI, 2009). 

 O conceito de maturidade também é proposto por diversos autores através de 

modelos de maturidade. Os modelos, bem como alguns estudos sobre a maturidade em 

gerenciamento de projetos, serão apresentados na próxima seção. Vale ressaltar que o 

objetivo da próxima seção não é esgotar a literatura sobre modelos e estudos na área, 

mas sim tentar identificar os aspectos mais relevantes dos modelos de referência em 

gestão de projetos. 

 

2.1.3. Modelos e estudos sobre maturidade em gerenciamento de projetos 

 

Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos apresentam-se como 

uma estrutura que serve de guia para a comparação entre os níveis de desenvolvimento 

das organizações, no que diz respeito à aptidão em gerenciar projetos (CLELAND; 

IRELAND, 2007). Esses níveis são chamados de níveis de maturidade. 

Os modelos são, de forma geral, baseados em abordagens normativas (GAREIS; 

HUEMANN, 2007). Os autores afirmam que em cada modelo de maturidade deve 

haver: uma descrição sobre a abordagem gerencial; um questionário a ser aplicado; 

padrões para análises comparativas; e descrição da análise.  

Segundo Carvalho, Laurindo e Pessôa (2003), os modelos de maturidade em 

gerenciamento de projetos buscaram inspiração no estudo de Humphrey (1989). De 

acordo com os autores, nesse estudo foram definidos níveis de maturidade no processo 

de desenvolvimento de projetos de TI, baseados principalmente em atitudes gerenciais 

observadas.  

O primeiro modelo de maturidade foi desenvolvido pelo SEI - Software 

Engineering Institute em 1997 e denominado de Capability Maturity Model (CMM). 
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Este trabalho sugere a análise da maturidade através de um ciclo evolutivo de cinco 

níveis, e foca em projetos da área de desenvolvimento de softwares.  

 Outros modelos evolutivos de maturidade foram elaborados, a maioria deles com 

base no CMM. Carvalho, Laurindo e Pessôa (2003) afirmam que foram criados vários 

modelos, dos quais os mais discutidos são: o próprio CMM; o Project Management 

Maturity Model (PMMM) criado por Kerzner (2009); e o Organizational Project 

Management Maturity Model (OMP3) desenvolvido pelo PMI (2003). 

O PMMM, elaborado por Kerzner (2009), propõe também cinco níveis para 

análise da maturidade. Essa análise é feita baseando-se, assim como o CMM, nas áreas 

de conhecimento apresentadas pelo PMBOK. Além disso, o trabalho destaca que uma 

organização só evoluirá quando os requisitos descritos no nível anterior forem 

atendidos. 

O PMI (2003), na tentativa de propor um modelo que permitisse às organizações 

diagnosticar a situação e tomar decisões efetivas no sentido de atingir a maturidade, 

publicou o OPM3. Esse modelo trabalha com níveis de maturidade em três âmbitos: 

projetos, programas e portfólio. Desta forma, ao tratar de portfólios de projetos, essa 

abordagem mostra preocupação com o alinhamento estratégico de projetos no contexto 

organizacional. A Figura 1 representa o modelo OPM3. 

 

Figura 1 – Dimensões da maturidade organizacional – Modelo OPM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2003) 
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O OPM3 associa boas práticas em projetos, competências organizacionais, 

resultados, e indicadores quantitativos e qualitativos para confirmar o alcance destes 

resultados. Pode-se dizer que, entre os modelos apresentados até agora, o OPM3 

apresenta-se como um modelo mais robusto. Segundo Moraes e Kruglianskas (2010, p. 

23, tradução nossa), este modelo “é, provavelmente, o que terá maior aceitação pelos 

profissionais de gerenciamento de projetos. Isto porque seu desenvolvimento tem sido 

patrocinado pelo PMI, e conta, portanto, com o apoio desta instituição”. 

Outro modelo evolutivo de maturidade em gerenciamento de projetos é o 

proposto por Prado (2012) em 2002: o MMGP (Modelo de Maturidade em 

Gerenciamento de Projetos). O modelo brasileiro apresenta cinco níveis (inicial, 

conhecido, padronizado, gerenciado, e otimizado), cada qual podendo conter até seis 

dimensões da maturidade. A caracterização dessas dimensões pode variar de acordo 

com o nível de maturidade. As dimensões propostas são: alinhamento estratégico; 

competência comportamental; estrutura organizacional; informatização, metodologia; 

competência técnica e contextual. É importante destacar que este modelo também é 

aderente aos conceitos propostos no PMBOK. 

Fincher e Levin (1997), apesar de também proporem um modelo evolutivo de 

maturidade (Project Management Maturity Model – PM3), ao contrário dos demais 

autores que estudaram o assunto, afirmam que a empresa não precisa necessariamente 

atingir o nível mais alto de maturidade para ter projetos eficazes. Desta forma, percebe-

se que é importante que as empresas compreendam de que forma sua área de projetos se 

caracteriza, e como isso se relaciona aos seus objetivos, mais do que simplesmente se 

organizar para atingir a maturidade em projetos. 

Saindo dos modelos evolutivos, Andersen e Jessen (2003) iniciam a discussão 

sobre maturidade em seu estudo sugerindo que medir esta variável talvez seja mais 

subjetivo do que objetivo. Entretanto, na sequência, os autores referem-se aos estudos 

de Skulmoski (2001) que aprofundam a discussão da maturidade atrelada ao conceito de 

competências, como um primeiro passo para redução da subjetividade neste contexto.  

 O estudo de Andersen e Jessen (2003) sugere que o nível de excelência em 

gerenciamento de projetos, atrelado às competências nesta área, seja estudado sob as 

seguintes dimensões: atitude, conhecimento e ação. A análise das ações, atitudes e 

conhecimento em gerenciamento de projetos é então feita sob três níveis: gerenciamento 
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de projetos (projetos individualmente); gerenciamento de programas1; e gerenciamento 

de portfólio (projetos e programas que não compartilham dos mesmos objetivos). Estes 

autores trabalham com a hipótese de que algumas empresas podem ter suas dimensões 

em projetos (ação, atitude e conhecimento) mais desenvolvidas que outras.  

Neste sentido, os principais aspectos de cada dimensão podem ser assim 

discutidos: 

 

- a atitude está relacionada ao risco e incerteza, ao poder, valores, e cooperação, ou seja, 

pré-disposição da organização em se envolver com projetos e suas implicações.  

- o conhecimento refere-se ao entendimento dos impactos das ações tomadas, através de 

suposições, resultados, ou visão geral da situação.  

- e a ação, por sua vez, relaciona-se à habilidade de agir e decidir em nível estratégico, 

nível tático (gerenciamento de portfólio), nível administrativo (funções de suporte 

administrativo) e nível operacional (participantes do projeto). 

  

Outro estudo brasileiro na área de maturidade em gerenciamento de projetos foi 

desenvolvido por Rabechini Jr. e apresentado no trabalho de Rabechini Jr. e Pessôa 

(2005). O autor propõe um modelo estruturado de institucionalização de competências e 

maturidade em gerenciamento de projetos. Este modelo considera três pilares 

(estratégia, processos, e efetivação da mudança) que servem de base para o 

desenvolvimento das competências dos indivíduos, equipes e organização. Neste 

contexto, os passos para maturidade estão relacionados às camadas de desenvolvimento 

de competências, à definição das estratégias, e aos fatores críticos de sucesso em 

projetos.  

Entre os modelos de maturidade focados em organizações orientadas a projetos, 

é possível citar a abordagem apresentada por Gareis e Huemann (2007). Os autores 

propõem um modelo com cinco níveis de evolução para cada uma das dimensões de 

maturidade em organizações orientadas a projetos: gerenciamento de projetos; 

gerenciamento de programa; garantia de qualidade no gerenciamento de projetos e 

programas; atribuições de um projeto ou programa; coordenação de portfólio de 

                                                           
1 Para os autores, um programa “poderia ser um desenvolvimento de novo produto, uma reestruturação 
organizacional ou a implementação de um pacote de software avançado em diferentes departamentos de 
uma empresa”  (ANDERSEN; JESSEN, 2003, p. 459, tradução nossa). 
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projetos e relações entre projetos; desenho organizacional; gerenciamento de pessoal; e 

gerenciamento de processos. 

 

Figura 2 – Modelo de maturidade de organização orientada a projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gareis e Huemann (2007, p. 203) 

 

Ao contrário dos demais modelos evolutivos, Gareis e Huemann (2007) criticam 

a representação da maturidade em níveis, uma vez que este modelo pode se apresentar 

muito rígido. Ao invés disso, os autores sugerem uma representação em forma de “teia 

de aranha” para descrever as competências necessárias às organizações. Desta forma, 

cada organização possui ou deverá apresentar diferentes níveis de maturidade para cada 

dimensão em projetos. 

Ainda no contexto das organizações orientadas a projetos, o estudo de Söderlund 

(2005) sugere um modelo conceitual básico para a compreensão e explicação das 

variáveis que constroem e sustentam a competência em projetos. Este modelo parte do 

pressuposto de que as competências consistem de um número de subprocessos ou 

atividades.  

O autor, a partir de um estudo empírico inicial, propõe algumas variáveis as 

quais ele denomina de blocos de construção da competência em projetos (building 

blocks of project competence). Assim, o autor afirma que a “competência em projetos 
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consiste em quatro blocos: a geração do projeto, a organização do projeto; a liderança 

do projeto; e o trabalho em equipe do projeto” (SÖDERLUND, 2005, p. 475, tradução 

nossa). 

  

Figura 3 - Um modelo de competência em projeto 

Contexto de projetos, complexidade e incerteza do ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitividade 

Fonte: Adaptado de Söderlund (2005, p. 465). 

 

O modelo proposto por Söderlund (2005) relaciona o desenvolvimento e 

sustentação das competências em projetos com os diferentes tipos de projetos 

desenvolvidos pela empresa; com as ações reativas e proativas no sentido de atender às 

necessidades do mercado e novas tecnologias; e com o desenvolvimento e dinâmica dos 

blocos de construção de competências. Percebe-se que esta abordagem não caracteriza a 

construção das competências através de um modelo evolutivo, mas sim de uma análise 

das variáveis que modelam o gerenciamento de projetos da organização.  

O estudo destaca ainda, que a geração do projeto (análise prévia dos projetos 

antes de sua implementação - business cases, análise de riscos, etc.) é um processo 

estratégico em organizações orientadas a projetos. Enfatiza também a necessidade de 

uma boa estrutura organizacional, de forma a se adequar às exigências dos projetos; a 

importância do conhecimento técnico e de liderança do gerente de projetos; e a 

importância da organização das equipes, bem como do desenvolvimento de suas 

competências.  
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Os Quadros 2 e 3 resumem os modelos e estudos sobre maturidade em 

gerenciamento de projetos discutidos nesta seção. O Quadro 2 apresenta o resumo dos 

modelos estudados: 

 

Quadro 2 – Resumo dos modelos evolutivos de maturidade em gerenciamento de 

projetos 

Modelos Níveis de evolução Foco 
CMM (SEI, 1997) Inicial, repetível, definido, 

gerenciado, otimizado 
Maturidade no desenvolvimento 
de softwares 

PM3 (FINCHER; LEVIN, 1997) Inicial, repetível, definido, 
gerenciado, otimizado 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos 

PMMM (KERZNER, 2009) Linguagem comum, processo 
comum, metodologia singular, 
benchmarking, melhoramento 
contínuo 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos 

OPM3 (PMI, 2003) Padronização, mensuração, 
controle e melhoria contínua 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos 

MMGP (PRADO, 2012) Inicial, conhecido, padronizado, 
gerenciado, otimizado 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos aplicada aos setores 
da economia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 3, por sua vez, resume os estudos sobre maturidade em gerenciamento 

de projetos apresentados nesta seção: 

 

Quadro 3 – Resumo dos estudos sobre maturidade em gerenciamento de projetos 

Estudos Variáveis relevantes Foco 
Andersen e Jessen (2003) Atitude, conhecimento e ação – 

analisado em gerenciamento de 
projetos, gerenciamento de 
programas e gerenciamento de 
portfólios 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos 

Rabechini Jr. e Pessôa (2005) Estratégia, processos e 
efetivação da mudança – base 
para o desenvolvimento de 
competências dos indivíduos, 
equipes e organização 

Institucionalização de 
competências e maturidade em 
gerenciamento de projetos 

Söderlund (2005) Geração do projeto, trabalho em 
equipe, organização do projeto, 
liderança do projeto 

Desenvolvimento de 
competências em projetos em 
organizações orientadas a 
projetos 

Gareis e Huemann (2007) Gerenciamento de projetos, 
gerenciamento de programa, 
garantia de qualidade no 
gerenciamento de projetos e 
programa, atribuições de 
projetos e programas, 
coordenação de portfólio de 
projetos e programas, desenho 
organizacional, gerenciamento 
de pessoal, gerenciamento de 

Maturidade em gerenciamento 
de projetos em organizações 
orientadas a projetos 
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processos. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a análise de alguns dos principais modelos e estudos sobre maturidade em 

gerenciamento de projetos, é possível perceber que a maioria dos trabalhos utiliza como 

referência, em maior ou menor grau, os conceitos sugeridos pelo PMBOK (PMI, 2009). 

Entende-se por maioria dos trabalhos todos os estudos apresentados, exceto o proposto 

por Söderlund (2005), que foca no conceito de competências de organizações orientadas 

a projetos.  

Este estudo não tem pretensão de avaliar o grau de maturidade das organizações 

da amostra, mas sim identificar os aspectos relevantes à maturidade, de forma a 

caracterizar essas organizações. Desta forma, a apresentação dos modelos e estudos tem 

por objetivo servir de base para a identificação desses aspectos.  

Considerando que a análise dos trabalhos levou à constatação de que os mesmos 

têm por base os conceitos sugeridos pelo PMBOK (PMI, 2009), opta-se pela utilização 

dos processos em gerenciamento de projetos para a caracterização da maturidade das 

organizações da amostra.  

A avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos foi realizada de forma 

semelhante no estudo de Moraes e Kruglianskas (2010). O trabalho, que teve por 

objetivo analisar as relações entre desempenho e maturidade em projetos de TI, optou 

por não adotar um modelo de maturidade. Entre os argumentos da escolha, os autores 

citam: caso um modelo tivesse sido adotado, haveria a necessidade de construir uma 

amostra com quantidade expressiva de indivíduos em cada nível de maturidade; os 

modelos presentes na literatura são muito recentes, não foram satisfatoriamente testados 

e estão em desenvolvimento; e o importante para o trabalho era separar os elementos da 

amostra em grupos homogêneos de maturidade, e não caracterizá-los previamente. 

Outra justificativa utilizada por Moraes e Kruglianskas (2010) é a de que o 

CMM (assim como outros modelos gerados a partir desse) oferece uma estrutura de 

níveis de maturidade determinada por processos implantados. Esses processos são os 

trazidos pelo PMBOK, e escolhidos pelos autores para caracterização da maturidade por 

sua relevância e aceitação dentro e fora do país.  

Assim, na próxima seção serão apresentados e conceituados os processos e áreas 

de conhecimento sugeridas pelo PMBOK (PMI, 2009), quais sejam: gestão da 

integração, gestão do escopo, gestão do tempo, gestão do custo, gestão da qualidade, 
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gestão de recursos humanos, gestão das comunicações, gestão de riscos, e gestão das 

aquisições. 

 

2.1.4. Aspectos que caracterizam a maturidade: processos e áreas do 

conhecimento em gerenciamento de projetos 

 

O PMBOK (PMI, 2009) sugeriu os seguintes grupos de processos em 

gerenciamento de projetos: processos de início, planejamento, execução, controle e 

encerramento. O gerenciamento de projetos contempla nesse contexto nove áreas do 

conhecimento, quais sejam: gestão da integração, gestão do escopo, gestão do tempo, 

gestão de custos, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, gestão das 

comunicações, gestão de riscos, e gestão das aquisições. 

As áreas de conhecimento, por sua vez, apresentam conjuntos de processos que 

as definem. O Quadro 4 apresenta o resumo dos processos e áreas do conhecimento em 

gerenciamento de projetos. Esse quadro serviu de base para a elaboração da seção do 

questionário de pesquisa que tem por objetivo caracterizar a maturidade em 

gerenciamento de projetos. 

 

Quadro 4 – Processos em gerenciamento de projetos 

Áreas do conhecimento Caracterização Processos 

Gestão da integração 
Identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os 
processos. 

• Desenvolver o termo de 
abertura do projeto; 

• Desenvolver o plano de 
gerenciamento do projeto; 

• Orientar e gerenciar a 
execução do projeto 

• Monitorar e controlar o 
trabalho do projeto; 

• Realizar o controle integrado 
de mudanças; 

• Encerrar o projeto ou a fase. 

Gestão do escopo 

Garantir que o projeto inclua o 
trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para que atinja o 
sucesso. 

• Coletar os requisitos; 
• Definir o escopo; 
• Criar a EAP (Estrutura 

analítica do projeto); 
• Verificar o escopo; 
• Controlar o escopo. 

Gestão do tempo 
Garantir o término do projeto no 

prazo correto. 

• Definir atividades; 
• Sequenciar atividades; 
• Estimar recursos da atividade; 
• Estimar as durações das 

atividades; 
• Desenvolver o cronograma; 
• Controlar o cronograma. 
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Gestão de custos 

Planejar, estimar, determinar o 
orçamento e controlar os custos, 
de forma que o projeto termine 
dentro do orçamento aprovado. 

• Estimar custos; 
• Determinar o orçamento; 
• Controlar os custos. 

Gestão da qualidade 

Planejar, controlar e monitorar o 
projeto de forma a garantir que o 
mesmo satisfará os requisitos de 

qualidade especificados. 

• Planejar a qualidade; 
• Realizar a garantia da 

qualidade; 
• Realizar o controle da 

qualidade. 

Gestão de recursos humanos 
Planejar, contratar ou mobilizar, 
desenvolver e gerenciar a equipe 

do projeto. 

• Desenvolver o plano de 
recursos humanos; 

• Contratar ou mobilizar a 
equipe do projeto; 

• Desenvolver a equipe do 
projeto; 

• Gerenciar a equipe do projeto. 

Gestão das comunicações 

Gerar, coletar, disseminar, 
armazenar e destinar as 

informações do projeto de forma 
oportuna e apropriada. 

• Identificar as partes 
interessadas; 

• Planejar as comunicações; 
• Distribuir informações; 
• Gerenciar as expectativas das 

partes interessadas; 
• Relatar desempenho. 

Gestão de riscos 
Identificar, analisar e controlar 

os riscos do projeto. 

• Planejar o gerenciamento de 
riscos; 

• Identificar os riscos; 
• Realizar análise qualitativa de 

riscos; 
• Realizar análise quantitativa 

de riscos; 
• Planejar respostas a riscos; 
• Monitorar e controlar os 

riscos. 

Gestão das aquisições 
Comprar ou adquirir produtos, 
serviços ou resultados para o 

projeto. 

• Planejar as aquisições; 
• Conduzir aquisições; 
• Administrar aquisições; 
• Encerrar aquisições. 

Fonte: Adaptado de PMI (2009). 

 

A gestão da integração inclui os processos envolvidos na integração, as técnicas 

para realização da integração, a relação da integração com o desempenho do projeto, 

etc. Esse processo é importante para alcançar o sucesso do projeto, pois é a área do 

conhecimento que inclui a coordenação dos planos do projeto. Os elementos do projeto 

só podem ser coordenados se estiverem integrados (CARVALHO; RABECHINI JR., 

2005).  

A gestão do escopo do projeto, por sua vez, está relacionada à garantia de que as 

atividades necessárias (somente as necessárias) ao projeto sejam executadas. O conceito 

de escopo do projeto refere-se à abrangência, alcance, intenções, limites do projeto, ou 

seja, a todo trabalho a ser realizado para terminar o projeto com sucesso. 
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A gestão do tempo está relacionada à garantia de que o projeto terminará dentro 

do prazo previsto. A importância dos processos pertencentes a essa área do 

conhecimento está na dificuldade de se estimar o prazo de projetos, uma vez que os 

mesmos representam eventos únicos. As estimativas podem utilizar dados secundários 

ou históricos. 

A respeito das estimativas de tempo, o PMBOK (PMI, 2009) destaca estimativas 

bottom-up (utiliza a estimativa de recursos em um nível mais detalhado da atividade) ou 

top-down (baseiam-se em atividades semelhantes). Outros aspectos discutidos estão 

relacionados ao conceito de folga total, que se refere a quanto tempo pode haver de 

atraso na atividade, sem atrasar o término do projeto; e folga livre, que está relacionada 

à ideia de quanto tempo pode haver de atraso na atividade sem atrasar a data de início 

das próximas atividades. A determinação das folgas é o primeiro passo para a 

determinação do caminho crítico, conjunto de atividades críticas ao projeto, e que 

determinam a duração do mesmo. 

Pode-se dizer que a gestão de custos e a gestão de tempo do projeto estão 

intimamente relacionadas. Qualquer que seja a alteração no tempo do projeto pode 

implicar em uma redução ou aumento de custos, e vice-versa. Além disso, assim como 

na gestão do tempo, também há a dificuldade em estimar os custos dos projetos, uma 

vez que são eventos únicos.  

Os custos do projeto podem ser classificados em: diretos (variam de acordo com 

a utilização); indiretos (não atribuíveis diretamente às atividades); ou causais (custos 

esporádicos ou não esperados). A duração normal do projeto representa o menor custo 

direto, e a duração acelerada, o maior custo direto. O custo total do projeto é igual à 

soma dos custos diretos e indiretos das atividades. 

Em uma situação de replanejamento de tempo e custo, Carvalho e Rabechini Jr. 

(2005) ressaltam a importância de se analisar os trade-offs entre as escolhas dos 

gerentes de projetos. No contexto de avaliação do desempenho do projeto, os autores 

discutem sobre a técnica do EVA (Earned Value Management), que compara o valor 

real do trabalho com o valor orçado, integrando as áreas de escopo, custo e prazo.  

Outra área de conhecimento em gerenciamento de projetos é a gestão da 

qualidade. A gestão da qualidade inclui os processos que são necessários para garantir 

que os padrões de qualidade definidos para o projeto sejam atendidos. Está relacionada 

ao planejamento, controle e monitoramento do projeto, com foco em assegurar a 

qualidade especificada. 
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Além da gestão da qualidade, a gestão de recursos humanos também é uma das 

áreas de conhecimentos em gerenciamento de projetos de projetos. Montar uma equipe, 

selecionar, organizar e definir papéis, e estabelecer períodos de alocação de recursos são 

pontos que estão relacionados à gestão de recursos humanos. 

Outra área é a gestão das comunicações. A gestão das comunicações do projeto 

inclui processos relacionados à geração, coleta, disseminação, armazenagem, e 

destinação das informações do projeto de forma apropriada. A comunicação contínua 

ajuda a garantir que a ideia inicial do projeto seja realizada na prática. 

A gestão de riscos, por outro lado, refere-se a processos que tratam da 

identificação, análise, monitoramento, controle, planejamento da gestão de riscos, e 

resposta aos riscos do projeto. Segundo o PMBOK (PMI, 2009), a gestão de riscos tem 

como objetivo reduzir a probabilidade de eventos negativos, aumentando a 

probabilidade de eventos positivos. 

Por fim, encontra-se a gestão das aquisições como a nona área do conhecimento 

em gerenciamento de projetos. Essa área inclui os processos relativos à aquisição de 

bens e serviços externos à organização que executa o projeto, e necessários ao mesmo. 

Na próxima seção, alguns aspectos sobre orientação empreendedora serão 

apresentados, de forma a caracterizar o constructo e embasar a análise proposta neste 

trabalho. 

 

2.2. Orientação empreendedora 

 

A orientação empreendedora envolve os estudos sobre empreendedorismo em 

nível organizacional. Pode ser vista como “políticas e práticas que oferecem uma base 

para decisões e ações empreendedoras” (LUMPKIN; DESS, 1996, tradução nossa). 

Inicialmente, os estudos nesta área sugerem que a orientação empreendedora 

seja caracterizada por três dimensões, quais sejam: inovatividade, assunção de riscos e 

proatividade (MILLER, 1983; COVIN; SLEVIN, 1991). Lumpkin e Dess (1996), em 

estudo posterior, propõem que outras duas dimensões (autonomia e agressividade 

competitiva) também façam parte desta caracterização.  

Para melhor compreensão dos conceitos envolvidos pelo constructo orientação 

empreendedora e suas dimensões, serão apresentados primeiramente alguns aspectos 

relativos à evolução dos estudos na área. Na sequência, serão relacionadas e 
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caracterizadas as dimensões da orientação empreendedora, que servirão de base para a 

discussão sobre a orientação empreendedora de uma organização. 

 

2.2.1. Empreendedorismo e orientação empreendedora: conceitualização e breve 

evolução dos estudos 

 

Os estudos que envolvem o termo empreendedorismo têm crescido de forma 

impressionante nas últimas décadas, apesar de ainda ser um campo relativamente novo 

(SHORT et al., 2010).  Este crescimento remete à ideia de uma área em 

amadurecimento, que apresenta pesquisas combinadas com muitas outras áreas, tais 

como ética, inovação, sociologia, empregabilidade, organizações, etc. (CORNELIUS; 

LANDSTRÖM; PERSSON, 2006). 

Neste cenário, a literatura tem se mostrado altamente fragmentada, com 

contribuições para diversas linhas temáticas. Apesar de não estar claro se há ou não 

diferentes correntes de estudos sobre empreendedorismo, ainda não existe um consenso 

a respeito das pesquisas que envolvem esta área do conhecimento (SCHILDT; ZAHRA; 

SILLANPÄÄ, 2006). 

A crítica sobre a alta fragmentação da literatura na área, entretanto, pode ser 

amenizada pelos resultados do estudo realizado por Grégoire et al. (2006). Este trabalho 

conclui que nos últimos 25 anos é possível notar convergência na pesquisa sobre 

empreendedorismo. 

Em relação à definição de empreendedorismo, um trabalho realizado por Morris, 

Lewis e Sexton (1994) a respeito da evolução das definições deste termo, analisou 77 

trabalhos publicados em periódicos científicos. As expressões mais mencionadas, em 

ordem de mais citada para menos citada, foram: iniciar ou criar um novo 

empreendimento; inovação ou novas combinações ou novos produtos; busca de 

oportunidades; assunção de riscos, incerteza, entre outras. De maneira geral, é possível 

perceber que as definições de empreendedorismo remetem à ideia de oportunidades e 

inovação. 

No cenário brasileiro cabe ressaltar que apesar do crescente número de trabalhos 

na área, ainda há certa dificuldade em estabelecer uma construção teórica universal 

sobre o tema. Isso indica a necessidade de um aprimoramento dos trabalhos científicos 

rumo a uma melhor compreensão do tema empreendedorismo inserido no contexto 

cultural brasileiro (PAIVA JR.; CORDEIRO, 2002). 
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Este trabalho tratará especificamente do empreendedorismo em nível 

organizacional. Neste contexto, surge o termo orientação empreendedora, referindo-se 

ao processo empreendedor no nível da organização. Esse constructo permite a 

compreensão de que o empreendedorismo é mais do que possíveis atividades de 

subunidades, é uma postura estratégica global. Além disso, a orientação empreendedora 

ocupa na literatura um lugar distinto dos outros fenômenos empreendedores (COVIN; 

LUMPKIN, 2011). 

A orientação empreendedora tem canalizado considerável atenção tanto 

conceitual, quanto empírica, além de representar uma das poucas áreas do 

empreendedorismo onde um corpo de conhecimento cumulativo é desenvolvido 

(RAUCH et al., 2009). Segundo os autores, os estudos sobre orientação empreendedora 

estão crescendo com o passar das décadas. Nos anos 80, os primeiros estudos sobre o 

assunto foram publicados nos Estados Unidos, somando apenas 3 trabalhos. Nos anos 

90 foram 14 estudos, a maioria ainda nos Estados Unidos, mas já com participação da 

Europa e Austrália. Já entre 2000 e 2006, 34 estudos foram publicados, 22 deles fora 

dos Estados Unidos, entre eles 7 na Ásia. Entre 2006 e 2009, os estudos sobre o assunto 

já somavam 67 publicações (MILLER, 2011). 

No Brasil, a produção científica na área de orientação empreendedora ainda 

pode ser considerada incipiente. É possível citar alguns estudos brasileiros que tratam 

da orientação empreendedora: Mello e Leão (2005), Mello et al. (2006), Castanhar, Dias 

e Esperança (2006), Martens e Freitas (2007; 2008), Silva, Gomes e Correia (2009), 

Freitas et al. (2010), Martens, Freitas e Boissin (2010a; 2010b; 2011a; 2011b), entre 

outros. 

Entre as principais razões para a popularidade do tema, segundo Miller (2011), 

está, primeiramente, a crescente importância do empreendedorismo em mercados como 

os da América Latina, China, Rússia, e Tigres Asiáticos. Há também a ideia de que o 

crescimento econômico e o bem-estar social têm por fonte novos negócios e inovação. 

Além disso, os pequenos empreendimentos contribuem com o crescimento da 

empregabilidade e dos altos retornos mais do que os gigantes da economia. E, por fim, a 

globalização, que segundo o autor é uma tendência dominante, está diretamente 

relacionada ao lançamento de novos empreendimentos.  

Apesar de o tópico orientação empreendedora fazer-se presente nos trabalhos 

acadêmicos há aproximadamente duas décadas, uma revisão da literatura sobre o 

assunto retrata fragmentações do conceito e falta de consenso em relação à 
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dimensionalidade e definição adequada do constructo (COVIN; LUMPKIN, 2011). 

Segundo os autores, uma das principais questões sobre a conceitualização do termo, 

ainda não resolvida, é a compreensão de que a orientação empreendedora representa ou 

um constructo de natureza disposicional ou comportamental. Pode-se dizer que a dúvida 

está na tentativa de definir o termo “orientação” nesse contexto – modo, estilo ou 

postura?. 

A confusão é agravada pela existência de conceitos (VOSS; VOSS; 

MOORMAN, 2005; PEARCE II; FRITZ; DAVIS et al., 2010) e escalas (COVIN; 

SLEVIN, 1989; MILLER, 1983) que incorporam ambas vertentes. Para melhor 

compreensão dessa discussão, abaixo são relacionadas algumas das tentativas de 

conceitualização da orientação empreendedora: 

 

Quadro 5 – Conceito de orientação empreendedora 

Autores Definições Principais elementos 

Miller e Friesen (1982, 1983); 
Miller (1983) 

Definiram orientação 
empreendedora em termos de 
inovação, proatividade e 
assunção de riscos. 

inovação; proatividade e 
assunção de riscos. 

Covin e Slevin (1989, p.77, 
tradução nossa) 

“é demonstrada pelo grau no 
qual a alta administração está 
inclinada a assumir riscos 
relacionados ao negócio, a 
favorecer mudança e inovação a 
fim de obter uma vantagem 
competitiva para sua empresa, e 
para competir agressivamente 
com outras firmas” (baseado em 
Miller, 1983). 

Grau no qual a alta 
administração está inclinada; 
assumir riscos; mudança e 
inovação; vantagem competitiva; 
competir agressivamente. 

Lumpkin e Dess (1996, p. 136, 
tradução nossa) 

“refere-se aos processos, práticas 
e atividades de tomada de 
decisão que levam a novos 
empreendimentos”. 

Processos; práticas, atividades de 
tomada de decisão; novos 
empreendimentos. 

Voss, Voss e Moorman (2005, p. 
1134, tradução nossa) 

“é uma disposição a nível 
organizacional para se engajar 
em comportamentos que 
conduzem à mudança na 
organização ou no mercado” 

Disposição à nível 
organizacional; 
comportamentos; mudança na 
organização 

Pearce II, Fritz e Davis (2010, p. 
219, tradução nossa) 

“É um conjunto de 
comportamentos distintos mas 
relacionados, que tem as 
qualidades de inovatividade, 
proatividade, agressividade 
competitiva, assunção de riscos e 
autonomia.” 

Conjunto de comportamentos; 
distintos mas relacionados 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir do Quadro 5 é possível perceber a presença de elementos que são por 

vezes complementares, por vezes contraditórios, tais como: “grau no qual a alta 

administração está inclinada a”; “processos de tomada de decisão”; “uma disposição a 

nível organizacional”; “conjunto de comportamentos distintos e relacionados”. 

Entretanto, pode-se dizer que há consenso no que diz respeito à caracterização da 

orientação empreendedora, envolvendo inovação, proatividade e assunção de riscos. O 

Quadro 6 pode ilustrar esse consenso, além de resumir alguns dos principais estudos 

nesta área e as dimensões utilizadas em suas pesquisas. 

 

Quadro 6 – Dimensões da orientação empreendedora adotadas por diferentes 

estudos 

 

Fonte: Martens, Freitas e Andres (2011, p. 427) 

 

Os autores do Quadro 6 destacam que o estudo de Covin e Covin (1990) utiliza o 

termo “agressividade competitiva” como um elemento da dimensão proatividade, ou até 

mesmo como sinônimos. Além disso, ressaltam que o estudo de Mello e Leão (2004) 

também menciona uma sexta dimensão: rede de negócios. 

Na próxima seção a orientação empreendedora será caracterizada através da 

descrição detalhada de suas dimensões, quais sejam: inovatividade, assunção de riscos, 

proatividade (MILLER, 1983; COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 1996), 

autonomia e agressividade competitiva (LUMPKIN; DESS, 1996). 
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2.2.2. Dimensões da orientação empreendedora 

 

Os primeiros trabalhos sobre a orientação empreendedora caracterizaram este 

constructo como sendo formado por três dimensões: inovatividade, assunção de riscos e 

proatividade (MILLER, 1983; COVIN; SLEVIN, 1989). Desde então, a maior parte dos 

estudos têm por base essas dimensões.  

Através do Quadro 6 é possível constatar que Lumpkin e Dess (1996) foram 

pioneiros na sugestão de outras duas dimensões características da postura 

empreendedora: autonomia e agressividade competitiva. A agressividade competitiva 

foi discutida como uma dimensão e não como um sinônimo ou um elemento da 

proatividade. A autonomia, por sua vez, surgiu das noções sobre a independência 

empreendedora. 

Apesar das dimensões propostas por Lumpkin e Dess (1996), em estudo 

realizado por Rauch et al. (2009), que relacionou 51 estudos sobre orientação 

empreendedora entre 1983 e 2006, é possível dizer que 82% deles utilizaram as 

dimensões inovatividade, assunção de riscos e proatividade como base para suas 

pesquisas. Entre os outros 18% (9 trabalhos), 6 trabalhos utilizaram a dimensão 

agressividade competitiva, e apenas 2 trabalhos abordaram as duas dimensões propostas 

por Lumpkin e Dess (1996).  

Segundo Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009), uma das razões para o reduzido 

número de estudos que exploram a autonomia como uma das dimensões da orientação 

empreendedora pode ser o fato de que esta dimensão não faz parte do primeiro grupo de 

dimensões sugeridas por Miller (1983) e desenvolvidas por Covin e Slevin (1989). 

Além disso, alguns estudos sugerem que a autonomia é mais um antecedente à postura 

empreendedora do que um elemento da mesma. Com o objetivo de permitir e incentivar 

a adoção desta variável como uma dimensão, os autores sugeriram uma escala de 

mensuração da autonomia sob uma perspectiva da orientação empreendedora. 

A discussão a respeito da proposta original de Miller (1983) e Covin e Slevin 

(1989) e as duas dimensões sugeridas por Lumpkin e Dess (1996) remetem a duas 

formas de caracterização do constructo orientação empreendedora: uma unidimensional 

e outra multidimensional, respectivamente. A visão unidimensional entende que a 

orientação empreendedora existe somente quando a empresa manifesta assunção de 

riscos, inovação e proatividade simultaneamente. Já a visão multidimensional considera 
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que ela existe como um conjunto de dimensões independentes, ou seja, as 5 dimensões 

constituem o constructo (COVIN; LUMPKIN, 2011). 

É possível dizer então que a orientação empreendedora, como um constructo 

unidimensional, refere-se a uma postura estratégica caracterizada por proatividade, 

assunção de riscos e inovatividade. Se uma ou duas das dimensões não forem 

constatadas na organização, então não seria possível caracterizá-la como 

empreendedora. A visão multidimensional, por outro lado, remete à ideia de que a 

postura estratégica é criada ou moldada pelas características refletidas pelas dimensões 

(GEORGE; MARINO, 2011). 

Diante das duas diferentes propostas de caracterização da orientação 

empreendedora, surge a seguinte questão: “qual das abordagens é a melhor”?. Alguns 

pesquisadores procuram defender uma ou outra abordagem (ex. George e Marino, 

2011). Covin e Lumpkin (2011), por outro lado, sugerem que ambas as visões da 

orientação empreendedora: 

 

“são constructos fundamentalmente diferentes que exigem definições e modelos de 

mensuração separados. Significativamente, ambas conceitualizações do constructo podem 

conduzir para contribuições significativas teoricamente e na prática para a base de 

conhecimento da orientação empreendedora” (COVIN; LUMPKIN, 2011, p. 863, tradução 

nossa). 

 

Este estudo utilizará o conceito e dimensões propostas por Lumpkin e Dess 

(1996). O trabalho corrobora com a ideia de que as organizações podem apresentar 

variações das dimensões dependendo do contexto, e que o “empreendedorismo não é 

algo que a organização apresenta ou não; é uma variável” (MORRIS; KURATO; 

COVIN, 2011, p.54, tradução nossa). Desta forma, nas próximas subseções as 

dimensões inovatividade, assunção de riscos, proatividade, agressividade competitiva e 

autonomia serão conceituadas e discutidas. 

 

2.2.2.1. Inovatividade 

 

A inovatividade, a assunção de riscos e a proatividade podem ser apontadas 

como as dimensões da orientação empreendedora mais adotadas na literatura. Neste 

contexto, a inovatividade pode ser considerada a dimensão que mais se destaca nos 
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estudos da área, além de ser a mais enriquecida com a prática organizacional 

(MARTENS; FREITAS; BOISSIN, 2011a). 

O conceito de inovação tem se tornado foco de vários estudos tanto na área de 

empreendedorismo, quanto em outras áreas do conhecimento. Uma das razões pode ser 

o fato de a inovação causar considerável impacto na economia. Um dos primeiros 

estudos que destacou a inovação como variável de destaque na dinâmica econômica, e 

parte do processo empreendedor, foi Schumpeter (1934, 1942) (LUMPKIN; DESS, 

1996). O trabalho tratou sobre o que foi denominado de “destruição criativa”, relativa 

ao impacto que empreendedores promovem no ambiente econômico quando lançam 

novos produtos.  

O termo inovar pode ser conceituado como “produzir algo novo, encontrar novo 

processo, renovar” (MICHAELIS, 2011). Drucker (2005, p. 25) afirma que o ato de 

inovar é um “instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço 

diferente”.  

A inovação, em nível organizacional, é compreendida nos estudos de Miller e 

Friesen (1982) através de dois modelos distintos: o modelo conservador de inovação e o 

modelo empreendedor de inovação. O primeiro modelo compreende que a inovação 

somente ocorre quando necessária, de forma reativa à mudanças no ambiente onde a 

organização está inserida. O modelo empreendedor, por sua vez, indica que a inovação é 

natural aos processos da empresa, a qual destina constantemente recursos para esse fim. 

Ambos os modelos fazem parte do processo empreendedor. 

Segundo Dess e Lumpkin (2005), as inovações podem se apresentar de 

diferentes formas. A inovatividade tecnológica está relacionada aos esforços das áreas 

de engenharia e pesquisa no desenvolvimento de novos produtos e processos. A 

inovatividade em produto e mercado, por sua vez, relaciona-se à inovações no desenho 

de produtos, em publicidade e promoções, e pesquisa de mercado. Já a inovatividade 

administrativa refere-se a novidades em sistemas, técnicas de controle e gestão, e 

estrutura organizacional.  

No contexto da orientação empreendedora, a inovatividade pode ser definida 

como “a tendência da organização em se envolver e dar suporte a novas ideias, 

inovação, experimentação, e processos criativos que podem resultar em novos produtos, 

serviços, ou processos tecnológicos” (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 142, tradução nossa). 

Rauch et al. (2009)  acrescentam que a inovatividade também pode estar na 



37 

 

predisposição da organização em liderar tecnologicamente através do incentivo à 

pesquisa e desenvolvimento de novos processos. 

Abaixo são relacionados os elementos da inovatividade, resumidos com base em 

estudos apresentados neste trabalho: 

 

Quadro 7 – Conceitualização da dimensão inovatividade 

Elementos Autores 

• Inovação no processo empreendedor refere-se à 
realização de novas combinações; 
• Introdução de novo produto ou novo método de 
produção; abertura de novo mercado; conquista de 
nova fonte de matéria-prima ou bens; 
estabelecimento de nova organização. 

Schumpeter (1982) 

• A inovação em organizações empreendedoras faz 
parte da estratégia; 
• A inovação é natural aos processos da empresa, a 
qual destina constantemente recursos neste 
sentido. 

Miller e Friesen (1982) 

• A organização dá importância à pesquisa e 
desenvolvimento e inovações; 
• Novas linhas de produtos e serviços foram 
lançadas nos últimos 5 anos; 
• As mudanças são, em sua maioria, drásticas em 
linhas de produtos e serviços. 

Covin e Slevin (1989) 

• “predisposição para se envolver em criatividade 
e experimentação através da introdução de novos 
produtos/serviços, bem como através de liderança 
tecnológica via P&D e novos processos”. 

Rauch et al. (2009, p. 763, tradução nossa) 

• Refere-se aos esforços da organização em 
encontrar novas oportunidades e soluções 
inovadoras; 
• Dar suporte e se envolver em novas ideias, 
experimentação, e processos criativos que resultem 
em novos produtos, serviços, ou processos 
tecnológicos. 

Lumpkin e Dess (1996); 
Dess e Lumpkin (2005) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É possível perceber que os elementos destacados são consequência de uma 

análise da postura da organização que incentiva a inovação e os processos criativos. 

Pode-se dizer, assim, que uma organização que apresenta constante mudança em seu 

portfólio de produtos/serviços; que investe em inovação e melhoria de seus processos, e 

em P&D; e que, de forma geral, fomenta as iniciativas inovativas e os processos 

criativos, é uma organização com alto grau de inovatividade. 

A inovação e os processos inovativos podem envolver certo grau de risco. A 

assunção de risco, outra das dimensões que caracterizam a orientação empreendedora, 

será discutida a seguir. 
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2.2.2.2. Assunção de riscos  

 

A assunção de riscos foi destacada por Venkatraman (1989) como um 

importante elemento da orientação estratégica da organização. Segundo o estudo, essa 

dimensão reflete o grau de risco presente na tomada de decisões de alocação de recursos 

diversos, escolha de produtos e mercado. Essa definição corrobora com a sugerida por 

Miller e Friesen (1978), que refere-se a assunção de riscos como o grau em que os 

gestores estão dispostos a realizar compromissos arriscados com alta quantidade de 

recursos. 

A dimensão assunção de riscos, no contexto da orientação empreendedora, pode 

ser demonstrada pela propensão da alta administração em assumir riscos relacionados 

ao negócio (COVIN; SLEVIN, 1989). O conceito de assunção de riscos sugerido de 

Covin e Slevin (1989) está baseado nos estudos de Miller (1983), que refere-se à 

dimensão como a inclinação da organização em realizar projetos arriscados, com 

tendência de seus gestores em tomar decisões ousadas, a fim de atingir os objetivos do 

negócio. 

Dess e Lumpkin (2005), ao analisar a implicação da assunção de riscos na 

prática organizacional, destacam três tipos de risco: risco de negócio; risco financeiro, e 

risco pessoal. A assunção de risco do negócio, neste contexto, refere-se aos riscos de se 

aventurar no desconhecido sem conhecer a probabilidade de sucesso da empreitada, tal 

como quando há compromisso com tecnologias ou entrada em mercados não antes 

testados.  

A assunção de riscos financeiros, por sua vez, relaciona-se às tomadas de 

decisão baseadas no risco e retorno das operações. Nestes casos, exige-se da 

organização que sejam alocados quantidade considerável de recursos a fim de promover 

o crescimento da mesma. Por fim, a assunção de riscos pessoais envolve a ideia de que 

um executivo pode assumir riscos a favor de uma ação estratégica. A decisão do 

executivo também pode oferecer implicações significantes em suas carreiras, e no curso 

da organização como um todo. 

O Quadro 8, elaborado no estudo de Martens, Freitas e Boissin (2011b),  

relaciona os elementos encontrados nos principais estudos da área: 
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Quadro 8 – Conceitualização da dimensão assunção de riscos 

Elementos Autores 

• Operações que são geralmente vistas como de 
alto risco. 
• Ter uma visão não conservadora ao tomar 
decisões importantes. 

Venkatraman (1989) 

• Forte inclinação para projetos de alto risco (com 
a possibilidade de retornos maiores). 
• Devido à natureza de um ambiente ousado, uma 
ampla variedade de ações são tomadas para 
alcançar os objetivos da organização. 

Miller e Friesen (1982) 
Covin e Slevin (1989) 

• Tendência para realizar projetos de risco. 
• Preferência da gestão em agir com ousadia para 
alcançar os objetivos da organização. 

Miller (1983) 

• Manter uma postura ousada e agressiva para 
maximizar a probabilidade de explorar 
oportunidades potenciais. 

Covin e Slevin (1989) 

• Abranger riscos formais do negócios que 
envolvem se aventurar no desconhecido sem 
consciência da probabilidade de sucesso. 
• Assumir riscos financeiros que exigem que a 
organização obtenha grandes empréstimos a fim de 
crescer. 
• Assumir riscos pessoais, por exemplo, aqueles 
que um executivo assume por abranger um 
comportamento a favor de uma certa ação 
estratégica. 
• Abranger comportamento de assunção de riscos 
que envolve maiores compromissos financeiros 
para alcançar altos retornos por agarrar 
oportunidades. 

Lumpkin e Dess (1996) 
Dess e Lumpkin (2005) 

Fonte: Adaptado de Martens, Freitas e Boissin (2011b) 

 

 É possível perceber que os elementos do Quadro 8 convergem para uma 

definição semelhante da dimensão assunção de riscos. Pode-se compreender, desta 

forma, que organizações que possuem uma tendência a assumir riscos no processo de 

tomada de decisão; que apresentam um comportamento pouco conservador, de assunção 

de riscos financeiros, formais e pessoais, podem ser consideradas organizações com 

tendência a assumir riscos no contexto da orientação empreendedora. 

 A próxima seção tratará de outra dimensão da orientação empreendedora: a 

proatividade. 

 

2.2.2.3. Proatividade 

 

No contexto da orientação empreendedora, Lumpink e Dess (1996) conceituam a 

proatividade como a forma na qual a organização age diante das oportunidades, 
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aproveitando-as e agindo de forma oportunista, moldando o ambiente, e criando 

demandas e tendências. Em complemento, os autores afirmam que a proatividade 

“sugere uma característica prospectiva de um líder de mercado que tem a precaução de 

agir em antecipação de demanda futura e moldar o ambiente” (LUMPKIN; DESS, 2001, 

p. 433, tradução nossa). 

O estudo de Covin e Slevin (1989), baseado no estudo de Miller (1983), sugere 

que a proatividade seja encarada como uma orientação da organização à agressividade 

competitiva. Entretanto, Lumpkin e Dess (1996) ressaltam que apesar da proatividade 

estar intimamente relacionada à agressividade competitiva, ambas possuem conceitos 

distintos. Proatividade refere-se a como a organização se relaciona com as 

oportunidades de mercado (atender à demanda); enquanto a agressividade competitiva 

refere-se a como a organização se relaciona com seus competidores (competir pela 

demanda). 

Desta forma, pode-se dizer que uma organização proativa “monitora tendências, 

identifica as necessidades futuras de clientes existentes, e antecipa mudanças na 

demanda ou problemas emergentes que podem levar a novas oportunidades de 

empreendimentos” (DESS; LUMPKIN, 2005). A discussão a respeito da dimensão 

agressividade competitiva será realizada na próxima seção. 

A proatividade também foi estudada anteriormente como uma dimensão da 

orientação estratégica da organização. Neste contexto, foi caracterizada como um 

comportamento proativo no sentido de entrar em mercados emergentes, procurar 

constantemente novas oportunidades e respostas às mudanças no ambiente 

(VENKATRAMAN, 1989). Essa definição é baseada no estudo de Miles et al. (1978), 

que apresenta uma tipologia de estratégias, na qual o tipo prospector tem a capacidade 

de achar e explorar novas oportunidades de produtos e mercado. 

Dess e Lumpkin (2005, p. 151, tradução nossa) afirmam que a proatividade “é 

especialmente efetiva na criação de vantagens competitivas, porque ela coloca os 

competidores na posição de ter de responder a iniciativas de sucesso”. Segundo esses 

autores, uma estratégia proativa que leve a vantagens competitivas inclui cuidadoso 

monitoramento do ambiente e vastos estudos sobre viabilidade. 

O trabalho de Tang et al. (2010) também estuda o impacto do ambiente externo 

quando a estratégia da organização está em análise. Os autores sugerem que a 

proatividade em nível organizacional está diretamente relacionada com a habilidade da 

organização em perceber e identificar as oportunidades e recursos disponíveis no 
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mercado. Além disso, o estudo suporta a ideia de que as percepções da organização em 

relação ao ambiente são determinantes de sua performance. 

O Quadro 9 abaixo relaciona os elementos da proatividade apontados em alguns 

dos estudos apresentados nesta seção: 

 

Quadro 9 – Conceitualização da dimensão proatividade 

Elementos Autores 

• Moldar o ambiente através da introdução de 
novos produtos, tecnologias, técnicas 
administrativas, ou reação. 

Miller e Friesen (1978) 

• Organização empreendedora é aquela que é 
pioneira em inovações proativas. 

Miller (1983) 

• Comportamento proativo no sentido de procurar 
novas oportunidades; 
• Novas oportunidades podem estar relacionadas, 
ou não, à atual linha de operações, à introdução de 
novos produtos antecipando-se à concorrência, e à 
eliminação de operações que podem estar em 
estágio maduro ou em declínio; 
• Constantemente em busca de negócios que 
podem ser adquiridos; 
• Normalmente a primeiro a introduzir novas 
marcas ou produtos no mercado. 

Venkatraman (1989) 

• Organização pioneira na introdução de novos 
produtos/serviços, técnicas administrativas, ou 
tecnologias operacionais; 
• Tendência de estar a frente dos competidores; 
• Orientação à agressividade competitiva; 

Covin e Slevin (1989) 

• Refere-se aos esforços da organização para 
aproveitar novas oportunidades; 
• Processos que visam antecipar necessidades 
futuras; 
• Envolve não somente reconhecer mudanças, mas 
também se antecipar à ação da concorrência; 
• Agir em antecipação à demanda futura e moldar 
o ambiente. 

Lumpkin e Dess (1996) 
Lumpkin e Dess (2001) 
Dess e Lumpkin (2005) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base nos elementos da proatividade destacados acima, é possível 

compreender que uma organização proativa é aquela que se molda o mercado através de 

inovações proativas; que monitora constantemente o ambiente, identificando 

oportunidades, necessidades, e se antecipando à demanda; que se organiza e se planeja 

com foco na busca de novas oportunidades; e que possui flexibilidade tecnológica capaz 

de enfrentar a dinâmica do mercado. 
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Conforme dito anteriormente, a agressividade competitiva está intimamente 

relacionada à proavitidade, representando a postura da organização perante seus 

concorrentes. A seguir, será discutido a respeito dessa dimensão. 

 

2.2.2.4. Agressividade competitiva 

 

A agressividade competitiva foi sugerida como uma dimensão da orientação 

empreendedora por Lumpkin e Dess (1996). Em estudos anteriores (Miller, 1983; 

COVIN; SLEVIN, 1989), esse conceito era considerado como parte integrante da 

dimensão proatividade. 

É importante ressaltar a diferença entre essa dimensão e a proatividade, 

argumentada no estudo de Lumpkin e Dess (2001). Para os autores, enquanto a 

proatividade está relacionada à criação e desenvolvimento de recursos, a agressividade 

competitiva está ligada à defesa desses recursos perante seus concorrentes. Pode haver 

uma transição gradual ou radical entre essas posturas, ou podem estar presentes 

simultaneamente.  

A agressividade competitiva pode então ser compreendida como a inclinação da 

organização em dominar os concorrentes através de esforços proativos e inovadores. As 

organizações agressivas, portanto, são aquelas que respondem agressivamente às ações 

da concorrência (COVIN; COVIN, 1990). Vale ressaltar que os autores também 

utilizam elementos da proatividade para conceituar a agressividade competitiva. 

A agressividade é considerada no estudo de Venkatraman (1989) como uma das 

dimensões da orientação estratégica da organização. Segundo ele, “esta dimensão 

refere-se à postura adotada por uma empresa na alocação de recursos para melhorar 

posições no mercado a uma taxa relativamente mais rápida que os concorrentes no 

mercado escolhido” (VENKATRAMAN, 1989, p. 948, tradução nossa). 

Segundo Dess e Lumpkin (2005), duas das formas da organização apresentar sua 

agressividade competitiva são: entrar em mercados com preços muito baixos; e copiar 

as práticas de negócio ou técnicas de sucesso de seus competidores. O estudo de 

Venkatraman (1989) também destaca o corte de preços e o sacrifício da lucratividade de 

organizações com uma postura agressiva. 

O estudo de Martens, Freitas e Boissin (2012) destaca os elementos das 

dimensões da orientação empreendedora, a partir de estudos clássicos da área. O Quadro 
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10 apresenta os elementos que caracterizam a agressividade competitiva para esses 

autores: 

 

Quadro 10 – Conceitualização da dimensão agressividade competitiva 

Elementos Autores 

• Gastos agressivos (comparados com os 
concorrentes) em marketing, qualidade de 
produtos e serviços, ou capacidade de manufatura. 

Macmillan e Day (1987 apud LUMPKIN;DESS, 
2001) 

• Sacrifica a lucratividade para ganhar parcela de 
mercado. 
• Corta preços pra aumentar a participação no 
mercado. 
• Coloca preços abaixo da competição. 
• Busca posição no mercado à custa de fluxo de 
caixa ou rentabilidade. 

Venkatraman (1989) 

• Normalmente responde às ações que a 
concorrência inicia. 
• Tipicamente adota postura competitiva e 
desqualifica os concorrentes. 

Covin e Covin (1990) 

• Mover-se em função das ações dos concorrentes. 
• Responder agressivamente às ações dos 
concorrentes. 

Chen e Hambrick (1995) 

• Postura agressiva para combater tendências da 
indústria que podem ameaçar a sobrevivência ou 
posição competitiva. 
• Melhora posição competitiva por entrar em 
mercados com preços muito baixos, copiando 
práticas de negócios ou técnincas de competidores 
de sucesso, ou marketing oportuno de anúncio de 
novos produtos ou tecnologias. 
• Uso de métodos de competição não 
convencionais. 
• É agressiva e intensamente competitiva. 
• Adota postura competitiva do tipo desqualificar 
o competidor. 

Lumpkin e Dess (1996, 2001) 
Dess e Lumpkin (2005) 

Fonte: Adaptado de Martens, Freitas e Boissin (2012). 

 

A agressividade competitiva pode então ser compreendida como os esforços de 

uma organização para superar seus concorrentes. Caracteriza-se como uma postura 

reativa quando a organização defende sua posição de mercado, ou agressiva quando o 

objetivo é atacar algum rival entrante. De forma geral, essa dimensão refere-se a uma 

postura ofensiva por parte de uma organização que tem por objetivo se defender de seus 

concorrentes (LUMPKIN; DESS, 2001; DESS; LUMPKING, 2005). 

 A seguir será abordada a dimensão autonomia, também sugerida por Lumpkin e 

Dess (1996), a partir dos estudos de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989). 
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2.2.2.5. Autonomia 

 

A autonomia, sob a perspectiva da orientação empreendedora, permite aos 

membros de uma organização tomar decisões estrategicamente importantes, e agir de 

forma independente. A autonomia pode variar de acordo com tamanho da organização, 

o estilo de gestão, ou pela caracterização de propriedade (LUMPKIN; DESS, 1996). 

Diante da importância da autonomia para o ambiente organizacional, Lumpkin e 

Dess (1996) a sugeriram como uma dimensão separada das demais dimensões da 

orientação empreendedora propostas por Miller (1983). A ideia baseia-se em estudos 

que destacam a importância da autonomia para a construção de uma postura estratégica, 

e a importância de alguns tipos de autonomia nesse contexto. 

A dimensão autonomia é considerada uma parte crucial da orientação 

empreendedora no estudo de Lee e Peterson (2000). Os autores afirmam que para a 

autonomia atingir um nível significante em uma organização, a mesma deve encontrar 

uma cultura que estimule os gestores a agirem de forma independente. 

A liberdade e a ação independente também foi destacada por Lumpkin e Dess 

(1996) como uma dimensão importante da orientação empreendedora com base no 

modelo sugerido por Hart (1992). O modelo sugere que a iniciativa para novos 

empreendimentos ocorre geralmente nos níveis mais baixos da organização, destacando 

a importância da autonomia dos membros da organização na tomada de decisão. Os 

membros da organização exercem a autonomia sugerindo melhorias, identificando 

novas oportunidades de negócio e reunindo esforços para defender o negócio. 

As considerações sobre a autonomia utilizadas no estudo de Hart (1992) estão 

baseadas no conceito sugerido por Imai (1986 apud HART, 1992). Neste contexto, o 

comportamento autônomo relaciona-se ao incentivo a iniciativas individuais, interesse 

de melhoria na produtividade e inovação. 

Bailyn (1985) conceitua autonomia como “a liberdade para escolher os 

problemas nos quais trabalhar, para persegui-los independetemente de diretrizes (...)”. 

Apesar do foco do estudo estar relacionado à autonomia em laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento, é possível dizer que os elementos utilizados para a definição de 

autonomia corroboram com os outros estudos discutidos nesta seção. 

Para Lumpkin e Dess (1996), a autonomia sob a perspectiva da orientação 

empreendedora se refere ao que a literatura sobre o assunto define por “autonomia 

estratégica” ou “autonomia de objetivos”. Esse tipo de autonomia refere-se ao grau de 
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controle de um grupo sobre seus objetivos e como eles serão atingidos. Ter autonomia, 

nesse caso, seria trabalhar sem restrições organizacionais para atingir os objetivos 

(LUMPKIN; COGLISER; SCHNEIDER, 2009). 

Apesar da proposta de inclusão da autonomia como uma das dimensões da 

orientação empreendedora, poucos trabalhos adotaram essa premissa. Segundo 

Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009), esse fato ocorre por duas razões: a autonomia 

não faz parte do grupo de dimensões originalmente identificadas por Miller (1983) e 

estudadas por Covin e Slevin (1989); e não havia um instrumento válido de mensuração 

da autonomia sob a perspectiva da orientação empreendedora (LUMPKIN; COGLISER; 

SCHNEIDER, 2009). 

Diante dessa constatação, Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009) argumentaram 

sobre o papel da autonomia no contexto da orientação empreendedora, e propuseram 

meios para mensurá-la, demonstrando que a mesma se difere das demais dimensões da 

orientação empreendedora. Entre os argumentos utilizados, está o fato de a ação 

empreendedora independente ser necessária para a busca de novas oportunidades de 

negócios, e para sua conclusão; ou seja, a tomada de decisão autônoma pode tornar-se 

um meio indispensável para se alcançar vantagens estratégicas e resultados 

empreendedores. 

O Quadro 11 resume alguns dos principais elementos presentes na literatura 

sobre a dimensão autonomia discutida nesta seção: 

 

Quadro 11 – Conceitualização da dimensão autonomia 

Elementos Autores 
• Organizações mais empreendedoras possuem 
líderes mais autônomos. 
• Em organizações pequenas, a atividade 
empreendedora está relacionada à centralização da 
autoridade. 

Miller (1983) 

• Incentivo a iniciativas individuais; 
• Incentivo ao interesse de melhoria na 
produtividade e inovação por parte dos indivíduos. 

Imai (1986 apud HART, 1992) 

• Espírito independente e liberdade necessária para 
criar novos empreendimentos. 

Lee e Peterson (2000) 

• Tomada de decisão estratégica sem 
restrição/pressão organizacional; 
• A organização dá suporte aos indivíduos e/ou 
equipes que trabalham de forma autônoma; 
• Indivíduos e/ou equipes possuem papel 
importante na busca por oportunidades de negócio, 
e tomam decisões por conta própria; 

Lumpkin e Dess (1996) 
Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Uma vez estabelecidas as definições conceituais das dimensões da orientação 

empreendedora, a seguir será discutido a respeito da mensuração da orientação 

empreendedora em uma organização. 

 

2.2.3. Elementos para mensuração da orientação empreendedora da organização 

 

Vários são os estudos que se propõem a mensurar a orientação empreendedora, e 

diferentes variações de escala de mensuração têm sido utilizadas (RAUCH et al., 2009). 

As escalas utilizadas são baseadas nas escalas propostas por Covin e Slevin (1989) – 

estudo pioneiro - porém Rauch et al. (2009) afirmam que pesquisas futuras na área 

devem reunir esforços para desenvolver uma escala válida e confiável das dimensões da 

orientação empreendedora. 

Apesar disso, a escala proposta por Covin e Slevin (1989) é frequentemente 

utilizada em pesquisas nesta área (LUMPKIN; COGLISER; SCHNEIDER, 2009), o 

que denota confiança a esta ferramenta. A escala conta com nove itens para análise e 

mensuração das três dimensões da orientação empreendedora: inovatividade, assunção 

de riscos e proatividade (três itens para cada dimensão). Ela possui 7 pontos (escala 

Likert), onde o ponto 7 caracteriza uma organização com forte ênfase em determinada 

dimensão. 

Os itens sugeridos por Covin e Slevin (1989) para a mensuração da 

inovatividade e da assunção de riscos foram complementados por Lumpkin (1998 apud 

Lumpkin e Dess, 2001), que acrescentou mais dois itens para a primeira dimensão e um 

item para a segunda. Em estudo posterior, Lumpkin e Dess (2001) complementaram a 

mensuração da proatividade com mais item, e também propuseram um novo item para 

mensuração da agressividade competitiva. Além disso, Lumpkin, Cogliser e Schneider 

(2009) sugeriram mais quatro itens para a mensuração da autonomia. É importante 

destacar que a escala para todos os itens sugeridos seguiu a mesma formatação do 

estudo original, contendo 7 pontos. 

O Quadro 12 resume os itens sugeridos na literatura para a mensuração das cinco 

dimensões da orientação empreendedora em organizações: 

 

Quadro 12 – Elementos para mensuração das dimensões da orientação 

empreendedora 
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Dimensões e elementos para mensuração 

Inovatividade 
Baixa inovatividade Alta inovatividade Estudos 

A administração dá ênfase na 
comercialização de produtos e serviços. 

A administração dá ênfase em P&D, 
liderança competitiva, e inovações. 

Covin e Slevin 
(1989) 

Não há novas linhas de produtos ou 
serviços nos últimos 5 anos. 

Há muitas linhas de produtos e serviços 
nos últimos 5 anos. 

Covin e Slevin 
(1989) 

As mudanças em linhas de produtos ou 
serviços são, em sua maioria, de menor 
natureza. 

As mudanças em linhas de produtos ou 
serviços são, em sua maioria, dramáticas. 

Covin e Slevin 
(1989) 

A administração incentiva a utilização 
de métodos utilizados em outras 
empresas. 

A administração incentiva abordagens 
originais para a solução de problemas. 

Lumpkin (1998 
apud Lumpkin e 
Dess, 2001) 

Há preferência em adaptar métodos e 
técnicas desenvolvidos e comprovados. 

Há preferência em projetar processos e 
métodos de produção. 

Lumpkin (1998 
apud Lumpkin e 
Dess, 2001) 

 
Assunção de riscos 

Baixa assunção de riscos Alta assunção de riscos Estudos 
A administração tem propensão para 
realizar projetos de baixo risco. 

A administração tem propensão para 
realizar projetos de alto risco. 

Covin e Slevin 
(1989) 

A administração acredita que é melhor 
explorar o ambiente gradualmente 
através de comportamento tímido. 

A administração acredita que agir de 
forma audaz é necessário para alcançar 
os objetivos da organização. 

Covin e Slevin 
(1989) 

Em situações de incerteza, adota postura 
cautelosa para minimizar a 
probabilidade de altos custos. 

Em situações de incerteza, adota postura 
audaciosa e agressiva para maximizar a 
probabilidade de explorar oportunidades. 

Covin e Slevin 
(1989) 

A administração prefere estudar um 
problema antes alocar recursos. 

A administração é rápida em gastar 
dinheiro para solucionar problemas. 

Lumpkin (1998 
apud Lumpkin e 
Dess, 2001) 

 
Proatividade 

Baixa proatividade Alta proatividade Estudos 
Age em resposta às ações que os 
competidores iniciam. 

Iniciam ações que os competidores 
respondem. 

Covin e Slevin 
(1989) 

Raramente é a primeira organização a 
introduzir inovações. 

Frequentemente é a primeira organização 
a introduzir inovações. 

Covin e Slevin 
(1989) 

Tendência em “seguir o líder” na 
introdução de novos produtos ou ideias. 

Tendência de estar à frente na introdução 
de novas ideias e produtos. 

Lumpkin e Dess 
(2001) 

 
Autonomia 

Baixa autonomia Alta autonomia Estudos 
Indivíduos e/ou equipes contam com 
gerentes para guiar seus trabalhos. 

Há suporte a indivíduos e/ou equipes que 
trabalham de forma autônoma. 

Lumpkin, 
Cogliser e 
Schneider (2009) 

A administração oferece o primeiro 
impulso para a busca de oportunidades. 

Indivíduos e/ou equipes decidem por eles 
mesmos quais oportunidades buscar. 

Lumpkin, 
Cogliser e 
Schneider (2009) 

Indivíduos e/ou equipes usam processos 
padrão para a tomada de decisão. 

Indivíduos e/ou equipes tomam decisões 
por conta própria. 

Lumpkin, 
Cogliser e 
Schneider (2009) 

A administração identifica e seleciona 
oportunidades. 

Funcionários identificam e selecionam 
oportunidades. 

Lumpkin, 
Cogliser e 
Schneider (2009) 

 
Agressividade competitiva 

Baixa agressividade competitiva Alta agressividade competitiva Estudos 
Não há esforços especiais para tirar Postura muito agressiva e intensamente Lumpkin e Dess 
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negócios da concorrência. competitiva com a concorrência. (2001) 
Evita confrontos, preferindo uma postura 
“viver e deixar viver”.* 

Postura muito competitiva - “destruir os 
concorrentes”.* 

Lumpkin e Dess 
(2001) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Covin e Slevin (1989), Lumpkin (1998 apud 

Lumpkin e Dess, 2001), Lumpkin e Dess (2001) e Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009). 

*Este item foi classificado por Covin e Slevin (1989) como pertencente à dimensão proatividade. 

  

 Os estudos de Martens, Freitas e Boissin (2010b; 2011a; 2011b; 2012) e Freitas 

et al. (2010) propuseram um conjunto de elementos que caracterizam as dimensões da 

orientação empreendedora em organizações de software. Considerando que a 

mensuração da orientação empreendedora nesse tipo de organização faz parte do escopo 

deste estudo, torna-se importante analisar os elementos sugeridos. 

 Neste sentido, o Quadro 13 apresenta um conjunto de elementos da orientação 

empreendedora observados em organizações de software e sugeridos pelos estudos em 

questão: 

 

Quadro 13 – Conjunto de elementos das dimensões da orientação empreendedora 
no contexto das organizações de software 

Dimensões da orientação 
empreendedora 

Categorias das dimensões da orientação empreendedora 

Inovatividade 

Produtos e serviços: lançamentos, mudanças, produtos globais. 
Processos: inovação em gestão, tecnologia, mercado e modelos de 

negócios. 
Recursos financeiros: novas tecnologias, P&D, melhorias, recursos de 

fontes externas. 
Pessoas: recursos humanos dedicados e parcerias externas para inovação. 
Criatividade: ideias, novidades, experimentos, práticas para a 

criatividade. 
Diferenciação: iniciativas inovativas diferenciadas. 

Assunção de riscos 

Risco geral: aceitação geral de riscos, operações e projetos de risco, risco 

calculado. 
Risco na decisão: decisões ousadas, postura agressiva na decisão, risco 
pessoal. 
Risco financeiro: assunção de risco financeiro. 
Risco em negócios: assunção de risco em negócios, ações de grande porte. 

Proatividade 

Monitoramento do ambiente: clientes, concorrentes, busca de 
oportunidades. 
Atitude de antecipação: inovação em produtos, em processos, ações no 
mercado. 
Participação e resolução de problemas: descentralização, participação. 
Flexibilidade tecnológica: pessoas, recursos e equipamentos para inovação. 

Autonomia 

Equipe: líderes e times de trabalho autônomos, atividades autônomas. 
Centralização: centralização da liderança, delegação, propriedade da 
organização. 
Intraempreendedorismo: pensamento, iniciativas, práticas para seu 

desenvolvimento. 
Ação independente: pensamento criativo, novas ideias, cultura a ação 
independente. 

Agressividade competitiva Reação à concorrência: resposta à concorrência, agressividade, 
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competitividade. 
Competição financeira: atuação com preço muito baixo para 
manter/ganhar mercado. 
Competição em negócios: reação a tendências, novas formas, 

internacionalização. 
Marketing: marketing de inovações, agressividade em marketing. 

Fonte: Adaptado de Freitas et al. (2010). 

 

O estudo que propõe o Quadro 13 utilizou a literatura e a observação da prática 

organizacional para a elaboração do mesmo. Neste contexto, alguns elementos novos 

foram adicionados a partir da análise da prática organizacional, à base conceitual 

originalmente definida a partir da literatura. Os elementos novos são representados no 

Quadro 13 pela grafia em itálico. 

Pode-se perceber que a dimensão com maior número de elementos novos é a 

inovatividade, com um total de 5 elementos. A dimensão assunção de riscos, com 1 

novo elemento; a dimensão autonomia também com acréscimo de 1 elemento; e a 

dimensão agressividade competitiva com 2 novos elementos. A dimensão proatividade 

foi a única na qual não houve adição de novos elementos.  

A análise dos elementos da orientação empreendedora sugeridos pelo estudo de 

Freitas et al. (2010) e Martens, Freitas e Boissin (2010b; 2011a; 2011b; 2012) reflete 

uma base importante para elaboração do modelo de mensuração que será utilizado nesse 

trabalho. Isso se dá, pois o estudo foca na literatura sobre orientação empreendedora e a 

complementa com aspectos da prática organizacional de organizações de software 

(campo de pesquisa deste estudo). 

Para a mensuração da orientação empreendedora ser feita de maneira efetiva, 

também é importante ter claro qual visão (unidimensional ou multidimensional) da 

orientação empreendedora está sendo adotada. O conceito unidimensional e 

multidimensional são fundamentalmente diferentes e, desta forma, requerem modelos 

de mensuração diferentes (COVIN; LUMPKIN, 2011).  

 A seguir serão analisados aspectos da literatura que tratam sobre a relação entre 

a maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação empreendedora. 
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3. Aproximação conceitual entre os constructos e hipótese do estudo 

 

O estudo realizado por Carneiro, Martens e Rabechini Jr. (2011) deu o primeiro 

passo nas discussões a respeito das possíveis relações conceituais entre orientação 

empreendedora e maturidade em gerenciamento de projetos. Primeiramente, os autores 

apresentaram um quadro-resumo com algumas contribuições presentes na literatura que 

relacionam os elementos entre empreendedorismo e gerenciamento de projetos.  

 

Quadro 14 – Análise da aproximação conceitual entre empreendedorismo e 

gerenciamento de projetos 

Empreendedorismo Gerenciamento de projetos 
Postura empreendedora Entre as características do gerente de projetos é 

possível citar sua tendência empreendedora 
(KERZNER, 2001; RUSSO; SBRAGIA, 2007); 
capacidade de trabalhar de maneira criativa e 
inovadora; pensar proativamente, e estar pronto 
para assumir riscos (KERZNER, 2004) 

Tendência em apoiar processos de inovação O gerenciamento de projetos é uma variável crítica 
para a habilidade da organização em inovar 
(THIEME; SONG; SHIN, 2003) 
A competência em gerenciamento de projetos 
melhora o processo de inovação (GORDON; 
TARAFDAR, 2007) 

Tendência a agir de forma audaz A tendência em assumir riscos em uma 
organização pode ser decisiva no processo de 
seleção de projetos. A atitude da organização neste 
sentido influencia na qualidade dos projetos 
selecionados (KERZNER, 2004) 

Busca de oportunidade, antecipação de demandas Espera-se que o gerente de projetos tenha ousadia 
para encontrar a melhor solução para os problemas 
do empreendimento (RABECHINI JR., 2005) 
Um gerente de projetos que se destaca deve pensar 
proativamente (KERZNER, 2004) 

Ação independente ou autonomia Obter autonomia junto ao patrocinador do projeto 
pode garantir o sucesso do projeto (KERZNER, 
2004) 

Postura combativa para alcançar vantagem 
competitiva 

Competências em projetos são fundamentais para 
empresas que buscam uma vantagem competitiva 
pela inovação (RABECHINI JR.; CARVALHO; 
LAURINDO, 2002) 

Fonte: Carneiro, Martens e Rabechini Jr. (2011) 

 

A partir do Quadro 14 apresentado, pode-se dizer que um dos fatores críticos 

para a habilidade de inovar é o conhecimento e a prática do gerenciamento de projetos 

(THIEME; SONG; SHIN, 2003). Sob outro foco, o ato de empreender está relacionado 

à criação de algo diferente, novo, que pode ser representado por um novo produto, ou 

um novo serviço, ou um novo negócio.  
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Empreendedorismo 

Gestão estratégica Gestão de projetos 

Modelo de negócio / indústria 

Neste contexto, o estudo de Gordon e Tarafdar (2007) mostra que o 

gerenciamento de projetos compõe o grupo de competências em tecnologia da 

informação que contribui para a realização do processo de inovação (iniciação, 

desenvolvimento e implementação). Esse estudo deixa clara a relação entre essas duas 

variáveis. É possível compreender, desta forma, a decisão de organizações em adotar 

uma estrutura baseada em projetos. Elas têm por objetivo tornarem-se flexíveis, 

promovendo respostas rápidas através de projetos inovadores (HOBDAY, 2000). 

 Estas duas disciplinas também podem ser analisadas em nível individual. O 

empreendedorismo pode ser considerado uma das características do gerente de projetos 

(KERZNER, 2009). Espera-se que ele tenha ousadia para encontrar a melhor solução 

para os problemas do empreendimento (RABECHINI JR., 2005). Corroborando com 

esta ideia, o estudo de Russo e Sbragia (2007) destaca que a tendência empreendedora 

do gerente de projetos tem uma participação positiva no sucesso de projetos inovadores. 

Ainda analisando aspectos individuais, é possível dizer que as características de 

um empreendedor de sucesso, atreladas aos conhecimentos em gerenciamento de 

projetos, são de extrema importância no atual contexto organizacional. Os 

empreendedores de sucesso têm a habilidade de implementar estratégias de negócio, e 

devem apresentar para isso um bom conhecimento do mesmo (SEMOLIC; KOVAC, 

2008). A Figura 4 é apresentada por Semolic e Kovac (2008) como uma representação 

das relações entre empreendedorismo, gerenciamento de projetos e gestão estratégica. 

 

Figura 4 – Interligação entre diferentes conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Semolic e Kovac (2008, p. 412) 
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A partir da revisão da literatura sobre orientação empreendedora e maturidade 

em gerenciamento de projetos também é possível sugerir que, em relação à dimensão 

inovatividade, o apoio às novas ideias ou processos criativos, que resultem em novos 

produtos ou serviços, caracteriza o apoio ao desenvolvimento e gerenciamento de 

projetos. Isto significa dizer que as organizações que adotam uma postura estratégica 

inovativa podem concentrar esforços na definição de metodologias em gerenciamento 

de projetos, no direcionamento de pessoas para participação em atividades de inovação 

ou projetos, no investimento em novas tecnologias úteis a esse processo, e no 

desenvolvimento da capacidade criativa de gestores e equipes para busca de resultados 

positivos neste contexto. É importante ressaltar que a inovatividade está relacionada a 

uma postura estratégica da organização, que pode contribuir para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas a projetos.  

Sobre a dimensão assunção de riscos, sugere-se que uma organização que possui 

tendência para agir de forma audaz pode auxiliar no desenvolvimento de atividades 

relativas a projetos. São destacadas neste contexto a existência de indicadores de 

sucesso dos projetos, e a capacidade dos gestores e equipes para lidar com os níveis de 

incerteza dos mesmos. 

Os conceitos relativos à proatividade da organização, que incluem buscar 

oportunidades potenciais e se antecipar a mudanças, podem estar principalmente 

relacionados às competências dos gestores e da equipe, que aparecem como indicadores 

de um comportamento proativo. Este aspecto desenha a estratégia da organização, 

podendo incentivar as atividades de projetos, assim como as demais dimensões 

discutidas.  Além disso, a proatividade da organização pode também sugerir a existência 

de indicadores que reflitam o sucesso dos projetos e sua gestão, servindo de base para o 

monitoramento da situação organizacional perante o ambiente no qual está inserida.  

A caracterização da tendência da organização em agir de forma autônoma, 

segundo a literatura analisada, está fortemente relacionada ao comportamento dos 

indivíduos. Percebe-se, desta forma, uma forte aproximação entre a dimensão 

autonomia e as competências dos indivíduos e equipes. A postura da organização em 

incentivar esse tipo de atitude pode influenciar também no delineamento de sua 

estrutura organizacional. Ambos aspectos podem caracterizar o ambiente de 

gerenciamento de projetos, no sentido de que a organização pode conceder maior 

autonomia a seus gestores através de uma estrutura organizacional focada em projetos, e 

o comportamento dos indivíduos envolvidos, por sua vez, será reflexo desta postura. 
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Por fim, a agressividade competitiva da organização, que está atrelada às ações 

para superar os competidores, seja através de preços ou qualidade dos produtos, sugere 

uma forte relação com a estratégia da organização, como aspecto relevante à prática de 

gerenciamento de projetos. No âmbito de gerenciamento de projetos, a organização que 

procura superar seus competidores pode se atentar, principalmente, aos indicadores de 

sucesso dos projetos, e às competências dos indivíduos envolvidos para que estes 

estejam comprometidos com o sucesso do negócio. 

De forma geral, é possível sugerir que as dimensões da orientação 

empreendedora, relacionadas à postura estratégica da organização, podem estar 

relacionadas ou até mesmo podem contribuir com o desenvolvimento do gerenciamento 

de projetos da mesma. O Quadro 15 resume a reflexão realizada a partir da aproximação 

conceitual entre a maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação 

empreendedora. 

 

Quadro 15 – Reflexão e aproximação conceitual dos constructos 

Elementos da literatura – aproximação conceitual Reflexão 
- Conhecimento e a prática do gerenciamento de projetos 
considerado fator crítico para inovar (THIEME; SONG; SHIN, 
2003) 
- Competências em projetos são fundamentais para empresas que 
buscam uma vantagem competitiva pela inovação (RABECHINI 
JR.; CARVALHO; LAURINDO, 2002) 
- A competência em gerenciamento de projetos melhora o 
processo de inovação (GORDON; TARAFDAR, 2007) 

Apoio às novas ideias ou 
processos criativos, que resultem 
em novos produtos ou serviços, 
pode caracterizar o apoio ao 
desenvolvimento do 
gerenciamento de projetos. 
 

- A tendência em assumir riscos em uma organização pode ser 
decisiva no processo de seleção de projetos. A atitude da 
organização neste sentido influencia na qualidade dos projetos 
selecionados. 
- Estar pronto para assumir riscos é uma das características do 
gerente de projetos (KERZNER, 2004) 

A propensão ao risco da 
organização pode influenciar a 
seleção e qualidade dos projetos. 
Tendência para agir de forma 
audaz pode auxiliar no 
desenvolvimento das 
competências em projetos.  

- Espera-se que o gerente de projetos tenha ousadia para encontrar 
a melhor solução para os problemas do empreendimento 
(RABECHINI JR., 2005) 
- Um gerente de projetos que se destaca deve pensar 
proativamente (KERZNER, 2004) 

A organização que busca 
oportunidades e se antecipa à 
mudança pode incentivar o 
desenvolvimento de um 
comportamento proativo de 
gestores e equipes de projetos. 

- Algumas organizações de software empreendedoras atuam com 
equipes formadas por projetos. Nesses casos percebe-se maior 
autonomia por parte da organização (Martens et al., 2012). 
- Obter autonomia junto ao patrocinador do projeto pode garantir 
o sucesso do projeto (KERZNER, 2004). 
 

A organização que concede maior 
autonomia a seus gestores pode 
contribuir com o desenvolvimento 
de competências em projetos, 
aumentando as chances de 
sucesso dos mesmos.  

- Competências em projetos são fundamentais para empresas que 
buscam uma vantagem competitiva (RABECHINI JR.; 
CARVALHO; LAURINDO, 2002) 

A organização que procura 
superar seus competidores pode 
estar preocupada em incentivar o 
desenvolvimento das 
competências em projetos.  
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, a hipótese de pesquisa a ser testada neste estudo pode ser expressa por: 

 

H¹: A orientação empreendedora de organizações de software possui relação 

positiva com a maturidade em gerenciamento de projetos das mesmas.  

 

Este trabalho se propõe a realizar um estudo empírico para analisar as relações 

entre os constructos maturidade em gerenciamento de projetos e orientação 

empreendedora. Desta forma, será apresentado a seguir um modelo teórico inicial que 

sugere um diagrama de relações causais entre os constructos. 
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4. Modelo inicial do estudo 

 

Para a elaboração de um modelo inicial do estudo, é necessário compreender se 

os indicadores, ou variáveis relacionadas aos constructos apresentam características 

reflexivas ou formativas. Um modelo reflexivo apresenta uma relação de causalidade do 

constructo para seus indicadores, ou seja, indicadores reflexivos são causados pelo 

constructo. No modelo formativo, por sua vez, a causalidade vai dos indicadores para o 

constructo, isto é, os itens formativos causam o constructo (HAIR et al., 2009; BREI; 

NETO, 2006). 

Neste estudo, serão considerados dois constructos: maturidade em 

gerenciamento de projetos e orientação empreendedora. A partir da revisão da literatura, 

é possível sugerir que a maturidade em gerenciamento de projetos e suas variáveis 

(processos em gerenciamento de projetos) representam um modelo reflexivo. Nesse 

sentido, entende-se que a maturidade em gerenciamento de projetos da organização leva 

à caracterização de seus processos em gerenciamento de projetos. 

As relações entre a orientação empreendedora e suas dimensões são discutidas 

nos estudos de George e Marino (2011) e Covin e Lumpkin (2011). Ambos os trabalhos 

indicam que ainda não há consenso na literatura da área em relação à forma reflexiva ou 

formativa da orientação empreendedora. Entretanto, o estudo de George e Marino 

(2011) defende a ideia de que “uma organização com uma orientação empreendedora 

tem uma postura estratégica que é refletida em proatividade, assunção de riscos, e 

inovatividade mais do que a postura estratégica ser criada por essas características” 

(GEORGE; MARINO, 2011, p. 1002, tradução nossa). Covin e Lumpkin (2011) 

corroboram afirmando que a orientação empreendedora, independente se estudada como 

um conceito unidimensional ou multidimensional, é um fenômeno real, e como tal deve 

ser mensurada através de modelos reflexivos. 

Também é possível dizer que a orientação empreendedora representa um 

constructo exógeno, pois não é causado por nenhum outro constructo no modelo 

(variável independente). A maturidade em gerenciamento de projetos, por sua vez, 

representa um constructo endógeno (variável dependente), causado pelo constructo 

exógeno orientação empreendedora (BYRNE, 2010; HAIR et al., 2009; BREI; NETO, 

2006). 

Com base nesta discussão, a seguir é apresentado o modelo teórico inicial do 

estudo, através do diagrama de relações causais: 
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Figura 5 – Modelo inicial do estudo: diagrama das relações causais 
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Legenda: e (erro de medida); Ino (Inovatividade); Asr (Assunção de Riscos); Pro (Proatividade); Agc 

(Agressividade competitiva); Aut (Autonomia); OE (Orientação empreendedora); MGP (Maturidade em 

gerenciamento de projetos); GI (Gestão da integração); GE (Gestão do escopo); GT (Gestão do tempo); 

GC (Gestão de custos); GQ (Gestão da qualidade); GRh (Gestão de recursos humanos); GCo (Gestão 

das comunicações); GR (Gestão de riscos); GA (Gestão das aquisições). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As flechas do modelo indicam as relações causais. A partir da aproximação 

conceitual entre os constructos e da hipótese sugerida para esta pesquisa, o modelo 

propõe que a orientação empreendedora pode apresentar relação positiva com a 

maturidade em gerenciamento de projetos.  

 Após a coleta de dados, o modelo inicial proposto na Figura 5 servirá de base 

para a elaboração do modelo de mensuração e do modelo estrutural. Estes modelos irão 

validar a mensuração dos constructos e as relações entre eles. A seguir serão tratados 

dos aspectos metodológicos para a realização desta pesquisa. 
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5. Metodologia 

 

Esta seção tem por objetivo descrever os passos que foram seguidos para 

realização desta pesquisa. Inicialmente serão apresentados o tipo e a estratégia de 

pesquisa adotada, seguida da técnica de coleta de dados, e por fim, dos métodos 

utilizados para análise dos dados. 

 

5.1. Tipo e estratégia da pesquisa 

 

Esta pesquisa possui abordagem quantitativa. Pesquisas quantitativas estão 

relacionadas à utilização da estatística descritiva. Segundo Martins e Theóphilo (2007), 

a estatística descritiva remete à organização, sumarização e descrição de dados a partir 

de gráficos, tabelas e cálculo de medidas. Além disso, a utilização da estatística 

descritiva permite uma melhor compreensão do comportamento da variável analisada a 

partir de um conjunto de dados. 

Segundo os objetivos desta pesquisa, é possível classificá-la como descritiva. 

Em pesquisas classificadas como descritivas, os dados coletados são registrados, 

analisados, classificados e interpretados sem a interferência do pesquisador. Além disso, 

são utilizadas técnicas padronizadas de coleta de dados, como por exemplo, os 

questionários (ANDRADE, 2002). 

Para responder à questão de pesquisa proposta neste estudo, optou-se pela 

utilização da modelagem de equações estruturais. Os aspectos relativos a essa escolha, 

que explicam os próximos passos da pesquisa, serão descritos a seguir. 

 

5.2. Modelagem de equações estruturais e passos da pesquisa 

 

A escolha desta técnica de pesquisa deve-se ao fato de ela ser capaz de explicar 

as relações entre múltiplas variáveis. Ela permite descrever as relações entre os 

constructos latentes (com variáveis dependentes e independentes) presentes na pesquisa 

(HAIR et al., 2009) - neste caso, a maturidade em gerenciamento de projetos e a 

orientação empreendedora. 

Os constructos latentes podem ser definidos como constructos que não podem 

ser observados diretamente, representadas por variáveis indicadoras ou observáveis. 
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Uma vez que os constructos latentes não podem ser observados diretamente, eles 

também não podem ser mensurados diretamente. É necessário mensurar as variáveis 

indicadoras, para assim mensurar indiretamente o constructo (BYRNE, 2010). 

A modelagem de equações estruturais, também conhecida como análise 

estrutural de covariância, ou análise de variável latente, possui três características que a 

distingue das outras técnicas multivariadas. São elas: “estimação de relações de 

dependência múltiplas e inter-relacionadas; uma habilidade para representar conceitos 

não observados nessas relações e corrigir erro de mensuração no processo de estimação; 

definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações.” (HAIR et al., 

2009, p. 543). 

Entre os objetivos da utilização desta técnica, está o estabelecimento de relações 

e de causalidade. Segundo Iriondo, Albert e Escudero (2003) existem quatro tipos de 

relações causais entre variáveis que são de interesse da modelagem de equações 

estruturais: relações causais diretas simples ou recíprocas (a e b, respectivamente); 

relações causais indiretas através de uma terceira variável (c); relações espúrias (d); 

associação sem correlação (e). Para melhor compreensão, a Figura 6 traz uma 

representação gráfica dessas relações: 

 

Figura 6 – Tipos de relações causais 

 

a)  b)  

c)  

d)  

e)  

 

Fonte: Adaptado de Iriondo, Albert e Escudero (2003, p. 369). 
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Com o objetivo de melhorar a compreensão sobre a utilização da modelagem de 

equações estruturais, o trabalho de Hair et al. (2009) apresenta 6 estágios para a 

realização desse processo, quais sejam: 

 

1 - definição de constructos individuais; 

2 - desenvolvimento do modelo de mensuração geral; 

3 - planejamento de um estudo para produzir resultados empíricos; 

4 - avaliação da validade do modelo de mensuração; 

5 - especificação do modelo estrutural; e 

6 - avaliação da validade do modelo estrutural. 

 

Para correta aplicação da técnica, faz-se necessário a realização desses estágios. 

O Quadro 16 a seguir apresenta a estrutura de passos definidos a partir do processo 

proposto por Hair et al. (2009), e seguidos para a realização desta pesquisa: 

 

Quadro 16 – Etapas da pesquisa 

Planejamento 

Definição dos constructos e suas variáveis - pesquisa bibliográfica. 

Proposição de hipóteses da pesquisa. 

Desenvolvimento de um modelo teórico e diagrama de relações causais. 

Definição da base de coleta de dados e tamanho da amostra. 

Desenvolvimento de questionário de pesquisa.  
   

Execução 

Pré-teste: identificação e eliminação de problemas potenciais no questionário.  

Coleta de dados 
Análise preliminar e descritiva dos dados 
Definição e validação do modelo de mensuração - análise fatorial confirmatória 

Definição de modelo estrutural. 

Validação do modelo estrutural e análise dos relacionamentos causais. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Inicialmente, foi necessária a definição e discussão sobre os constructos 

envolvidos na problemática de pesquisa. A busca por referências bibliográficas sobre o 

assunto teve como ponto inicial a definição de termos representativos. Esses termos 

foram utilizados em ambientes de buscas e bibliotecas digitais, tais como: Proquest, 

Ebsco, e Periódicos CAPES em geral.  
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As referências encontradas foram selecionadas de acordo com a proximidade à 

resposta ao problema de pesquisa. A identificação dessa proximidade foi feita através de 

uma análise breve do resumo dos trabalhos. Os estudos selecionados foram analisados 

segundo seu objetivo e resultados, e serviram de base para identificação de outras 

referências importantes no assunto. 

A fase inicial da pesquisa utilizou como método, portanto, a pesquisa 

bibliográfica. Esse método visa a construção da plataforma teórica do trabalho, assim 

como em qualquer outro trabalho científico. Entretanto, neste estudo a pesquisa 

bibliográfica ganha papel de destaque, pois caracteriza-se como essencial para a 

identificação das principais variáveis relacionadas à maturidade em gerenciamento de 

projetos e orientação empreendedora. 

Com base nas relações causais sugeridas na literatura, e na aproximação teórica 

dos constructos maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora, 

foi proposta a hipótese a ser testada na pesquisa. A hipótese considera a possível relação 

entre o constructo de maturidade em gerenciamento de projetos, e orientação 

empreendedora. 

Após a definição da hipótese da pesquisa, e seguindo a metodologia proposta 

pela modelagem de equações estruturais, foi desenvolvido um modelo teórico inicial e 

um diagrama de caminhos de relações causais. O diagrama  representa as relações entre 

as variáveis e seus constructos, e as relações entre os constructos.  

A modelagem de equações estruturais é conhecida como uma técnica 

confirmatória. Então o modelo é sugerido antes da coleta de dados, com base em teoria 

previamente concebida. Neste estudo, o modelo foi sugerido com base na literatura de 

maturidade em gerenciamento de projetos, e orientação empreendedora. A confirmação 

ou não do modelo acontece após os dados serem coletados (BREI; NETO, 2006). 

A seguir serão apresentados os próximos passos da pesquisa: coleta de dados e 

definição do tamanho da amostra, desenvolvimento e aplicação do questionário, e 

validação do modelo de mensuração e do modelo estrutural. 

 

5.3. Definição da População 

 

Optou-se pelo levantamento como estratégia de coleta de dados. Os 

levantamentos são utilizados quando o pesquisador deseja responder a questões sobre 

relações entre características e/ou distribuição de variáveis, pessoas ou grupos 
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(MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Essa estratégia foi escolhida para responder a 

questão de pesquisa proposta, uma vez que trata-se de verificar a relação entre a 

maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação empreendedora. 

Para atender ao objetivo principal do trabalho, que está relacionado à verificação 

da relação entre a maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação 

empreendedora em organizações de software, foi escolhida a ABES – Associação 

Brasileira das Empresas de Software – como a principal fonte de dados. A ABES é uma 

associação fundada em 1986, que possui associados em 14 estados no Brasil, 

representando aproximadamente 85% do mercado brasileiro de software 

(aproximadamente 7.200 empresas) (ABES, 2011). 

A base de dados de empresas associadas a ABES é dividida em 7 áreas de 

atuação: consultoria, desenvolvedor, distribuidor, integrador, revendedor, serviços e 

treinamento.  Foram selecionadas as organizações que atuam em consultoria, 

desenvolvimento e integração de software, por considerar que a gestão dessas 

organizações, em geral, é realizada com foco em projetos. Essa base conta com 

aproximadamente 700 registros, dos quais aproximadamente 66% representam 

organizações atuantes no estado de São Paulo, e os 34% restantes em outros estados 

(ABES, 2011). O Quadro 17 apresenta o total de empresas disponíveis na base ABES, 

por Estado brasileiro: 

 

Tabela 1 - Base de organizações disponível na ABES por Estado brasileiro 

Estado Nº % 

São Paulo 486 66% 

Rio de Janeiro 63 9% 

Santa Catarina 33 4% 

Minas Gerais 32 4% 

Distrito Federal 29 4% 

Paraná 21 3% 

Rio Grande do Sul 18 2% 

Pernambuco 14 2% 

Mato Grosso 12 2% 

Mato Grosso do Sul 7 1% 

Bahia 5 1% 

Ceará 4 1% 

Pará 4 1% 

Outros* 13 2% 

Total 741 100% 



62 

 

* Inclui os Estados Goiânia (3); Amazonas (2); Espírito Santo(2); Paraíba(2); Alagoas(1); Piauí(1); 

Rondônia (1); Tocantins (1). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O primeiro contato com as empresas dessa base aconteceu via telefone, para que 

fosse confirmado interesse da organização em participar da pesquisa, e para coletar o e-

mail e nome do(s) respondente(s). O contato também serviu para poder confirmar a 

participação de membros do corpo diretivo da organização, que também 

compreendessem as práticas de projetos adotadas na mesma.  

A partir do primeiro contato, foram selecionadas 481 empresas que 

demonstraram interesse em participar da pesquisa, fornecendo os dados dos 

respondentes. Entre os 260 contatos restantes, 137 não demonstraram interesse na 

participação, e 123 empresas apresentaram dados incorretos ou desatualizados na base. 

Após o contato telefônico e coleta de dados dos respondentes, o link para acesso 

ao questionário foi encaminhado via e-mail. O link enviado estava vinculado aos dados 

básicos de cada empresa e habilitiva apenas um envio de dados, possibilitando o 

controle das respostas e não-respostas. Foram realizados recontatos periódicos com 

aquelas empresas que demonstraram maior interesse em participar, e que não 

responderam o questionário no prazo de uma semana.  

Além da base de organizações disponibilizadas pela ABES, também foi utilizada 

como fonte de dados redes de contatos e rede social específica (via web). A rede de 

contatos incluía apenas organizações que se encaixavam no perfil desta pesquisa, e a 

rede social em questão possui apenas membros de organizações de software. 

A coleta de dados nesses canais foi realizada através de envio do link por e-mail 

(rede de contatos) ou disponibilização do mesmo em rede social. Nesse caso, o link 

enviado não estava previamente vinculado aos dados das organizações, ou seja, somente 

após o preenchimento do questionário é que os dados da empresa tornavam-se 

conhecidos.  

O link de acesso ao questionário foi gerado através do software SPHINX. Além 

da geração do questionário eletrônico e do link, o software também possibilitou o 

acompanhamento das respostas de maneira individualizada e em tempo real. 

Adicionalmente, o programa forneceu ferramentas para a elaboração dos gráficos da 

análise de dados apresentada na seção 6. 
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Considerações sobre tamanho da amostra e total da amostra desta pesquisa serão 

descritas a seguir. 

 

5.3.1. Seleção da amostra 

 

A escolha do tamanho da amostra é de grande importância para a validação do 

modelo proposto e das análises finais do estudo. De acordo com Hair et al. (2009), os 

modelos testados pela modelagem de equações estruturais que contenham cinco 

constructos ou menos (neste caso, apenas dois constructos serão estudados), cada qual 

com mais de três variáveis, e com comunalidade acima de 0,6 (ambos apresentam essas 

características – vide seção 6) podem apresentar amostra igual a 100-150. 

O total de respostas obtidas (questionários salvos e submetidos) nesta pesquisa 

totalizaram 140. A coleta teve início no mês de agosto e foi concluída no mês de 

novembro. As quantidades de respostas coletadas por mês foram 12, 46, 29 e 53, 

respectivamente aos meses que compõem esse intervalo. As respostas das organizações 

da base de dados ABES foram coletadas principalmente nos meses de agosto, setembro 

e outubro. 

A caracterização da amostra será realizada na seção 6. A seguir serão abordados 

os aspectos realacionados à elaboração do questionário. 

 

5.3.2. Questionário 

 

O questionário foi apresentado em três seções principais: a primeira refere-se à 

caracterização da maturidade em gerenciamento de projetos (18 parâmetros); a segunda 

seção, por sua vez, trata da orientação empreendedora (25 parâmetros); e, por fim, a 

terceira seção, de caráter opcional, tem como objetivo coletar informações sobre a 

organização e sobre o respondente da pesquisa. As questões das seções 1 e 2 são do tipo 

fechadas, que oferecem a opção de notas entre 0 e 10 para cada questão; e a seção 3 

apresenta questões fechadas de múltipla escolha, e questões abertas (vide questionário 

no Apêndice B). 

As seções que tratam sobre a maturidade em gerenciamento de projetos e 

orientação empreendedora foram elaboradas em duas subseções. A primeira tem o 

objetivo de coletar a opinião dos respondentes a respeito de como a sua organização está 

em relação aos parâmetros indicados. A segunda subseção refere-se a como o 
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respondente avalia as outras organizações do setor, segundo os mesmos parâmetros. 

Ambas as respostas foram avaliadas e serviram de base para análise deste estudo.  

A inclusão da subseção na qual o respondente avalia as outras organizações do 

setor tem por objetivo reduzir o efeito da desejabilidade social. A desejabilidade social 

refere-se à tendência individual de fornecer respostas com maior aceitação social, 

podendo ser ou não verdadeiras (BARROS; MOREIRA; OLIVEIRA, 2005). Assim, o 

objetivo na adoção dessa estratégia foi obter respostas e resultados mais consistentes. 

A base para elaboração da seção sobre maturidade em gerenciamento de projetos 

utilizou alguns dos processos de gerenciamento de projetos representativos das áreas de 

conhecimento de projetos propostas pelo PMBOK (PMI, 2009). Após análise da 

literatura, foram escolhidos dois processos para cada uma das áreas de conhecimento de 

projetos. A relação final de processos foi comparada com a sugerida no instrumento de 

pesquisa testado e utilizado no estudo de Moraes e Kruglianskas (2010). A conclusão, 

após a comparação, é de que a relação final de processos contempla os processos 

sugeridos por Moraes e Kruglianskas (2010), e os complementa com mais 4 processos. 

Para a elaboração da seção do questionário que tem por objetivo caracterizar a 

orientação empreendedora foram utilizadas como base escalas de mensuração já 

exploradas na literatura da área (COVIN; SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 2001; 

LUMPKIN; COGLISER; SCHNEIDER, 2009) e elementos discutidos nos estudos de 

Martens, Freitas e Boissin (2010b; 2011a; 2011b; 2012) e Freitas et al. (2010), como 

elementos presentes na prática organizacional de organizações de software. A partir de 

revisão e análise dos referidos estudos, optou-se por utilizar 25 parâmetros que 

decorrem dos diferentes estudos, representando, no conjunto, as 5 dimensões da 

orientação empreendedora. 

Para identificar e eliminar quaisquer problemas potenciais no questionário, o 

mesmo foi submetido a um pré-teste. O questionário foi enviado a dois especialistas, um 

relacionado aos estudos sobre maturidade em gerenciamento de projetos, e o outro 

vinculado à área de orientação empreendedora para críticas e sugestões. As mudanças 

sugeridas afetaram principalmente a escrita das sentenças e o leiaute do questionário. 

Além disso, o instrumento foi aplicado a três organizações de software, 

escolhidas por conveniência, que também opinaram sobre o documento. As dúvidas que 

surgiram após a participação destas empresas foram incluídas como esclarecimentos no 

corpo do e-mail enviado aos respondentes. Entre elas, pode-se citar a preocupação 

quanto à divulgação dos resultados individuais e a importância da pesquisa. 
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Após o envio do questionário e coleta dos dados, o próximo passo é a análise 

preliminar e descritiva dos dados. A próxima seção apresentará os procedimentos 

realizados para tanto. 

 

5.4. Análise de dados preliminar e descritiva 

 

A análise de dados preliminar utilizou como base os passos sugeridos por Hair et 

al. (2009). Segundo o autor, para uma aplicação correta e eficiente da técnica de análise 

multivariada, é necessário analisar anteriormente algumas técnicas multivariadas. A 

análise preliminar deste trabalho incluirá: a análise dos dados perdidos; observações 

atípicas; e teste da normalidade.  

Para tanto foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 21, para análise das observações atípicas e teste das suposições, e o 

SmartPLS versão 2.0 para tratamento dos dados perdidos. 

A partir dos dados amostrais ajustados, foi apresentada uma análise descritiva da 

amostra e dos constructos. Para tanto, o software SPHINX Léxica permitiu a elaboração 

dos gráficos e tabelas base da análise. A análise descritiva dos constructos serviu de 

base para a caracterização da maturidade em gerenciamento de projetos e da orientação 

empreendedora em organizações de software. 

A seguir serão apresentados os passos utilizados para avaliação e validação dos 

modelos de mensuração e estrutural. 

  

5.5. Avaliação e validação do modelo de mensuração e modelo estrutural 

 

A coleta de dados serviu como base para a avaliação do modelo proposto. 

Segundo Hair et al. (2009), a técnica de modelagem de equações estruturais possui dois 

componentes: um modelo estrutural e um modelo de mensuração. O modelo estrutural é 

aquele que define as relações entre as variáveis independentes e dependentes (relações 

entre constructos). Já o modelo de mensuração é aquele que permite a definição dos 

indicadores para mensuração de cada constructo.  

O modelo estrutural foi avaliado somente após a validação do modelo de 

mensuração. Esse processo é importante para avaliar a contribuição dos indicadores 

individualmente, e de cada indicador para a mensuração do constructo, antes da 
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avaliação das relações entre os mesmos. Esse passo confere à confiabilidade necessária 

para a validação do modelo (HAIR et al., 2009). 

Para avaliação e análise dos modelos de mensuração e estrutural foi utilizado o 

método de estimação PLS (Partial Least Square). Esse método se baseia nas relações 

lineares entre os contructos (variáveis latentes) e o foco é a explicação da variância e 

não da covariância. Além disso, sua principal limitação é a falta de uma medida de 

ajuste do modelo aos dados empíricos, não sendo possível avaliar se os dados 

confirmam as suposições teóricas do modelo (ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008). 

Segundo Henseler, Ringle e Sinkovics (2009), pesquisadores da área de 

estratégia, o PLS tem sido adotado de forma crescente pelos pesquisadores em diversas 

áreas do conhecimento. Os autores destacam ainda que entre as principais motivações 

dos pesquisadores para a adoção deste método está o fato de o PLS ser recomendado em 

estágios iniciais do desenvolvimento de uma teoria, para validar modelos exploratórios. 

Além disso, o estudo relacionou às seguintes características do PLS que tornou o 

método relevante para os pesquisadores: 

 

- o método avalia modelos com variáveis latentes mensuradas por muitos ou poucos 

indicadores; 

- pode ser adotado em amostras pequenas; 

- pode avaliar modelos complexos, com muitas variáveis latentes; 

- é menos rigoroso em relação à distribuição das variáveis e erros; 

- o método pode avaliar modelos com variáveis reflexivas ou formativas. 

 

 O PLS foi escolhido como método de estimação do modelo deste estudo, pois 

pode ser adotado para amostras de tamanho menor, e porque admite trabalhar com 

dados que não apresentam uma distribuição normal, como é o caso da amostra coletada 

(vide seção 6). O programa utilizado foi o SmartPLS versão 2.0, disponível 

gratuitamente via web. Os principais relatórios gerados pelo programa estão disponíveis 

nos apêndices deste trabalho. 

Após a aplicação do método PLS nos dados da amostra, a análise dos resultados 

seguiu principalmente os critérios relacionados por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) 

com base em autores da área: Cronbach (1951), Fornell e Larcker (1981), Chin (1998) 

Tenenhaus et al. (2005), Cohen (1988) e Wold (1985). Os critérios foram: 
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confiabilidade, validade convergente, validade discriminante, adequação do modelo (R²) 

e validade preditiva.  

Além disso, foi calculado e analisado o índice GoF (Goodness of Fit) 

(Tenenhuaus et al, 2005). Esse índice foi sugerido para avaliação da adequação de 

modelos com constructos (variáveis latentes) reflexivos. A fórmula do índice foi 

descrita na seção 6. 

A análise e validação do modelo, bem como a caracterização da amostra e dos 

constructos, formaram a base para as conclusões deste trabalho, bem como para resposta 

à questão de pesquisa principal, e recomendações de estudos futuros.  
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6. Resultados e Análises dos dados 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar e analisar os dados e resultados desta 

pesquisa, de acordo com os procedimentos metodológicos descritos na seção anterior. 

Inicialmente será apresentada a análise preliminar dos dados, preparando os mesmos 

para a análise multivariada. Em seguida a análise descritiva da amostra e dos contructos 

será realizada, atendendo aos objetivos específicos deste trabalho. Por fim, os modelos 

de mensuração e estrutural serão analisados, de forma a responder à questão motivadora 

da pequisa. 

 

6.1. Análise preliminar dos dados 

 

Os dados foram analisados de forma preliminar, sob os seguintes aspectos: 

dados perdidos, observações atípicas e teste de normalidade. Os dados perdidos são 

aqueles que não estão disponíveis para análise (HAIR et al., 2009). Eles foram 

analisados nesta pesquisa quanto ao tipo e extensão. O tratamento dos dados foi 

realizada pelo programa SmatPLS. 

Os dados perdidos nesta pesquisa não são ignoráveis, ou seja, eles aconteceram 

por motivos que não são explicados no planejamento da pesquisa. Nesse caso, os 

respondentes simplesmente não responderam as questões.  Foram considerados os dados 

coletados nas questões das seções 1 e 2 do questionário (que tratam da maturidade em 

gerenciamento de projetos e orientação empreendedora - 43 questões). A seção 3 e as 

questões relativas à avaliação das outras organizações do setor não foram incluídas, pois 

não estão diretamente relacionadas à validação do modelo proposto. 

A Tabela 2 tem por objetivo apresentar a porcentagem de dados perdidos por 

parâmetro. Essa informação permite compreender que a extensão dos dados perdidos 

não é substancial (porcentagens menores que 10%, de acordo com Hair et al. (2009)), e 

que nenhuma variável é candidata à eliminação.  

 

Tabela 2 - Resumo dos dados perdidos da amostra 

Variável Média Desvio padrão Ausente 
Contagem Porcentagem 

VAR00001 7,2362 2,20913 0 ,0 
VAR00002 6,4841 2,53530 1 ,8 
VAR00003 7,0640 2,36146 2 1,6 
VAR00004 6,7419 2,63766 3 2,4 
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VAR00005 7,3175 2,49688 1 ,8 
VAR00006 7,0960 2,55085 2 1,6 
VAR00007 6,5397 2,73247 1 ,8 
VAR00008 6,6270 2,82201 1 ,8 
VAR00009 6,4050 2,57092 6 4,7 
VAR00010 6,1148 2,48032 5 3,9 
VAR00011 6,6748 2,82697 4 3,1 
VAR00012 7,2033 2,55420 4 3,1 
VAR00013 7,4228 2,45954 4 3,1 
VAR00014 7,2846 2,37653 4 3,1 
VAR00015 6,4590 2,49345 5 3,9 
VAR00016 6,0984 2,53703 5 3,9 
VAR00017 7,2787 2,36805 5 3,9 
VAR00018 7,1570 2,51664 6 4,7 
VAR00019 6,6585 2,91640 4 3,1 
VAR00020 7,2500 2,70689 3 2,4 
VAR00021 6,5645 2,78276 3 2,4 
VAR00022 7,1048 2,55291 3 2,4 
VAR00023 6,7500 2,74861 3 2,4 
VAR00024 3,9677 3,41192 3 2,4 
VAR00025 5,8065 3,18451 3 2,4 
VAR00026 5,8583 2,63874 7 5,5 
VAR00027 6,7250 2,40435 7 5,5 
VAR00028 6,8403 2,33247 8 6,3 
VAR00029 6,1750 2,54592 7 5,5 
VAR00030 6,0420 2,54250 8 6,3 
VAR00031 6,3250 2,84372 7 5,5 
VAR00032 6,4370 2,91878 8 6,3 
VAR00033 6,9328 2,58329 8 6,3 
VAR00034 6,8250 2,73066 7 5,5 
VAR00035 6,3417 2,64891 7 5,5 
VAR00036 5,8067 2,75643 8 6,3 
VAR00037 3,9831 2,92640 9 7,1 
VAR00038 5,6723 2,86448 8 6,3 
VAR00039 6,0667 2,92693 7 5,5 
VAR00040 6,9750 2,75456 7 5,5 
VAR00041 5,2941 2,96692 8 6,3 
VAR00042 6,4500 2,65953 7 5,5 
VAR00043 5,7500 2,93415 7 5,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O tratamento dos dados perdidos foi realizado pelo SmartPLS versão 2.0. Os 

tratamentos disponíveis no programa são a exclusão de dados faltantes ou substituição 

de dados (média). Para a realização desta pesquisa foi escolhida a opção de substituição 

dos dados já que a exclusão do dado incompleto é considerada um dos métodos menos 

preferidos (HAIR et al., 2009). 

Outra análise a ser realizada antes da validação do modelo proposto é a detecção 

e correção de observações atípicas. As observações atípicas são aquelas que possuem 

características significativamente diferentes em relação as outras observações. Pode ser 

considerada aquela observação que possui valores incomuns, muito altos ou muito 
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baixos, ou valores combinados que tornar a observação diferente das demais (HAIR et 

al., 2009). Essa análise também é conhecida como análise dos outliers. 

Na amostra desta pesquisa nenhuma variável revelou desvio padrão acima de 

3,4.  O parâmetro P24 (pergunta 24), pertencente à seção de orientação empreendedora, 

apresentou desvio padrão de 3,4. A variável P01 (pergunta 01) da seção de maturidade 

em gerenciamento de projetos, por sua vez, apresentou o menor desvio padrão entre os 

parâmetros (2,2). Esses desvios estão abaixo do máximo sugerido para análise em 

amostras com mais de 80 observações (4, segundo Hair et al. (2009)). 

O teste de normalidade também faz parte das análises preliminares. Para isso, os 

parâmetros foram submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov. O resultado do teste 

indicou a não normalidade dos dados da amostra. Entretanto, o método PLS adotado 

para estimação do modelo deste estudo não exige a normalidade na distribuição dos 

dados.  

 

6.2. Caracterização da amostra 

 

A análise descritiva da amostra tem por objetivo resumir e analisar as 

informações constantes na seção 3 do questionário, relativas às 140 respostas deste 

estudo. A seção 3 do questionário foi elaborada com questões que permitissem a análise 

das organizações participantes segundo seu tamanho, localização, atividade e tipo de 

estrutura organizacional. O questionário também coletou dados sobre o respondente, 

como cargo e e-mail.  

A Figura 7 apresenta a descrição dos cargos dos respondentes da pesquisa. 

Como essa questão era de caráter opcional, a figura relaciona as 88 respostas obtidas. 

As 9 categorias apresentadas agruparam as respostas. Com base nessas informações, 

pode-se dizer que a maioria dos respondentes ocupavam cargos com poder de decisão 

geral (diretor e gerente – 50%) ou em projetos (gerente de projetos - 15,9%).  
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Figura 7 – Cargo dos respondentes da amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As Figuras 8, 9, 10, 11 e 12 resumem as características das organizações que 

participaram da pesquisa. Como essas questões eram de caráter opcional, é possível 

encontrar entre 20% a 30%, aproximadamente, de dados sem resposta. Assim, a Figura 

8 apresenta o número de funcionários das organizações paticipantes da pesquisa.  

 

Figura 8 – Número de funcionários das organizações da amostra 

Funcionários Freq. % 

Menos de 10 20 14,30% 

De 10 a 49 29 20,70% 

De 50 a 99 17 12,10% 

De 100 a 499 12 8,60% 

De 500 ou mais 15 10,70% 

Não informou 47 33,60 

TOTAL OBS. 140 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da Figura 8, é possível dizer que 20,7% das organizações participantes 

possuem entre 10 e 49 funcionários, e 14,3% menos de 10 funcionários. Além disso, a 
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quantidade de empresas que possuem entre 50 e 99 funcionários foi de 12,1%. Assim, 

das 93 empresas que indicaram o número de funcionários, aproximadamente metade 

delas  possuem menos de 50 funcionários.  

 A Figura 9, por sua vez, apresenta a amostra de acordo com o faturamento anual. 

Assim como a Figura 7, essa informação pode levar a suposições sobre o tamanho das 

organizações que participaram da pesquisa. Nesse caso, entretanto, não é possível 

perceber uma concentração significativa quanto as faixas de faturamento. Entre as 89 

empresas respondentes, destaca-se a classificação de 34 empresas com faturamento 

anual acima de R$ 3.600 mil (38,2%), que estão em grupo superior ao grupo de 

empresas classificadas como pequeno porte, de acordo com a Lei complementar nº 123, 

artigo 3º, inciso II. 

  

Figura 9 – Faturamento anual das organizações da amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Figura 10 relaciona as organizações por localização, estado brasileiro no qual 

estão cituadas. A partir da análise das informações é possível perceber que 72,4% das 

empresas que responderam a questão estão localizadas no estado de São Paulo. Essa 

constatação vem ao encontro da ideia de que a base principal de contatos (base ABES) 

também indicava uma concentração significativa de organizações cituadas no mesmo 

Estado.  

 

Figura 10 – Localização das organizações da amostra 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Figura 11 apresenta as organizações por atividade. Essa questão, assim como 

as outras questões da seção 3 do questionário, também era de caráter aberto e opcional. 

As respostas foram analisadas em 11 categorias, relacionadas na Figura 11. É possível 

perceber alguma concentração de organizações que atuam na área de desenvolvimento 

de software (29,9%), seguida de consultoria e assessoria (23,7%) e serviços de TI 

(21,6%). 

 

Figura 11 – Atividades da organização da amostra 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Estado:

SP 71 72,4%

RS 8 8,2%

RJ 6 6,1%

PR 3 3,1%

GO 2 2,0%

RO 1 1,0%

BA 1 1,0%

AM 1 1,0%

SC 1 1,0%

ES 1 1,0%

MG 1 1,0%

DF 1 1,0%

PE 1 1,0%

... 0 0,0%

Total 98 100,0%

72,4%

8,2%

6,1%

3,1%

2,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0,0%
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 Por fim, a Figura 12 indica o tipo de estrutura organizacional das organizações 

respondentes. A estrutura funcional (departamental) destaca-se com 47,6% das 

organizações, seguida da estrutura projetizada (orientada a projetos) com 35,0%. De 

forma geral, é possível dizer que a amostra inclui organizações com diferentes tipos de 

estrutura organizacional. 

 

Figura 12 – Tipo de estrutura organizacional das organizações da amostra 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Vale ressaltar que na definição da base de dados junto à principal fonte de 

pesquisa (base ABES), foi utilizado um filtro para seleção de organizações atuantes em 

áreas que potencialmente poderiam estar relacionadas à estrutura projetizada 

(desenvolvimento, consultoria e integração). Entretanto, as respostas coletadas indicam 

organizações com diferentes tipos de estrutura orgnanizacional. Essa divergência pode 

ter ocorrido devido à eventual falta de conhecimento conceitual por parte dos 

respondentes, uma vez que as organizações que trabalham com consultoria, assessoria e 

desenvolvimento de software, em geral, adotam a estrutura projetizada. 

A análise das respostas referentes à seção 3 do questionário, que caracterizam as 

organizações da amostra, serve de base para compreender que as organizações que 

participaram da pesquisa estão basicamente localizadas no estado de São Paulo; que 

possuem, em sua maioria, menos de 100 funcionários; com faturamento anual diferente 

entre elas (principalmente acima de R$ 3.600 mil); atuantes principalmente no 

desenvolvimento de software, consultorias e assessorias; e que adotam diferentes 

estruturas organizacionais. 

A próxima seção irá caracterizar a maturidade em gerenciamento de projetos e a 

orientação empreendedora nessas organizações. 

 



75 

 

6.3. Caracterização dos constructos 

 

Os constructos analisados nesta pesquisa são a maturidade em gerenciamento de 

projetos e a orientação empreendedora. De acordo com os objetivos específicos do 

estudo, antes de avaliar as relações entre os contructos é necessário caracterizar as 

organizações da amostra sob esses aspectos. Assim, abaixo são apresentadas Figuras 

base para a análise de cada constructo. 

 

6.3.1. Caracterização da maturidade em gerenciamento de projetos em 

organizações de software 

 

A Figura 13 apresenta a caracterização da maturidade em gerenciamento de 

projetos nas organizações da amostra por área de conhecimento em projetos, de acordo 

o PMBOK (PMI, 2009). A média de respostas (em escala de 0 a 10) foi de 6,8 para 

caracterização da maturidade. Isso pode indicar que as organizações de software 

possuem um nível médio de 6,8 no que diz respeito à existência e aplicação dos 

processos no gerenciamento de seus projetos. 

 

Figura 13 – Maturidade em gerenciamento de projetos em organizações de 
software 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Além disso, é possível dizer que as organizações de software pesquisadas têm 

como destaque os processos da gestão das comunicações (7,4), gestão das aquisições 
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(7,2) e gestão do tempo (7,2), como as três áreas de conhecimento com maior média na 

avaliação. Nota-se também que as respostas variaram, em média, 2,6 pontos na escala. 

 As firguras apresentadas abaixo trazem as três áreas de conhecimento com maior 

média na avaliação das organizações, detalhadas por questionamento. 

 

Figura 14 – Gestão das comunicações em organizações de software 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 De acordo com a Figura 14, as assertivas que compõe a avaliação da gestão das 

comunicações em organizações de software receberam notas semelhantes, com destaque 

para a identificação das partes interessadas nos projetos com uma média 7,4. A Figura 

15 mostra um comportamento similar em relação à média de notas dadas aos processos 

da gestão das aquisições. 

 

Figura 15 – Gestão das aquisições em organizações de software 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 No caso das gestão das aquisições, o processo que merece destaque é a aquisição 

de produtos e/ou serviços para os projetos sempre que necessário, com 7,2 A gestão do 

tempo, entretanto, apresenta maior diferença entre as notas dadas para os processos que 

avaliaram essa área de conhecimento. O destaque, nesse caso, vai para a existência de 

cronograma para todos os projetos, com a descrição dos recursos a serem utilizados e 

com a duração das atividades. 
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Figura 16 – Gestão do tempo em organizações de software 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme descrito nos procedimentos metodológicos, o questionário também 

apresentou questões para avaliar a opinião do respondente em relação aos mesmos 

parâmetros para outras organizações do setor. A Figura 17 traz os resultados dessa 

subseção.  

A partir da comparação entre as Figuras 13 e 17 é possível perceber que a nota 

média dada pelo respondente às outras organizações do setor de software é menor (6,5), 

quando comparada a nota média atribuída a si mesmo (6,9). Essa análise vai ao encontro 

do conceito da desejabilidade social, que aborda sobre a tendência do indivíduo em 

fornecer respostas com maior aceitação social (melhores) para si mesmo, em relação à 

avaliação de outros indivíduos (BARROS; MOREIRA; OLIVEIRA, 2005). 

 

Figura 17 – Maturidade em gerenciamento de projetos em outras organizações do 
setor 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Pode-se dizer, portanto, que a maturidade em gerenciamento de projetos das 

organizações do setor de software apresenta uma média de aplicação e existência de 

processos em projetos (propostos pelo PMBOK – PMI, (2009)) entre 6,5 a 6,9 (em 

escala de 0 a 10).  

É possível comparar esta nota com os resutaldos obtidos pelo modelo MMGP 

(Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos) de Prado (2012). Esse modelo 

avalia e classifica o nível de maturidade em gerenciamento de projetos das organizações 

brasileiras (5 níveis). Para organizações que atuam na área de “Sistema de informação 

(software)”, o referido modelo apresenta um nível de maturidade entre o “Conhecido” 

(nível 2) e o “Padronizado” (nível 3). A avaliação utilizou a base de empresas 

registradas em 2010, e contemplou 112 organizações, localizadas principalmente no 

estado de São Paulo.  

A avaliação das organizações de software, participantes da estatística do modelo 

de Prado (2012), pode indicar que as mesmas possuem conhecimento em projetos, tem 

consciência da importância da padronização dos processos e da melhoria contínua para 

o desenvolvimento dos projetos, mas isso ainda não ocorre para todos os projetos ou 

níveis da organização. Para fins comparativos, é possível sugerir que a caracterização 

das organizações de software participantes desta pesquisa (nota 6,5 a 6,9), vai ao 

encontro dos resultados encontrados pelo modelo de Prado (2012) – nível de maturidade 

2,55 (em escala de 1 a 5) para as organizações que atuam em “Sistema de Informação 

(software)”. 

Na sequência será realizada a caracterização da orientação empreendedora em 

organizações de software. 

 

6.3.2. Caracterização da orientação empreendedora em organizações de software 

 

Os parâmetros para caracterização da orientação empreendedora nas 

organizações de software foram elaborados com base na literatura da área (COVIN; 

SLEVIN, 1989; LUMPKIN; DESS, 2001; LUMPKIN; COGLISER; SCHNEIDER, 

2009; MARTENS; FREITAS; BOISSIN, 2010b, 2011a, 2011b, 2012; FREITAS et al., 

2010), e constituíram a seção 2 do questionário. As Figuras a seguir sumarizam as 

respostas coletadas nessa seção. 

A Figura 18 indica que a média de respostas na avaliação da orientação 

empreendedora foi de 6,2 (em escala de 0 a 10). Isso pode sugerir que as organizações 
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de software possuem um nível médio em relação a sua postura empreendora. Além 

disso, a dimensão proatividade destaca-se com uma média de 6,6, seguida da assunção 

de riscos e inovatividade com média de 6,3. O desvio padrão médio foi de 2,9, 

sugerindo uma variação na atribuição das notas maior para a orientação empreendedora 

em relação à maturidade em gerenciamento de projetos. 

 

Figura 18 – Orientação empreendedora em organizações de software 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Analisando a avaliação da proatividade por parâmetro com base na Figura 19, 

nota-se que o monitoramento do ambiente e a tendência de estar à frente da 

concorrência na introdução de novas ideias receberam maior pontuação (6,9 e 6,8, 

respectivamente). Vale ressaltar que a nota média atribuída para esses parâmetros 

apresenta diferença de mais de 0,5 ponto em relação à nota média da avaliação do 

constructo, podendo sugerir que essas características destacam-se nas organizações de 

software sob o aspecto da orientação empreededora. 

 

Figura 19 – Proatividade em organizações de software 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Figura 20 apresenta os resultados da avaliação da orientação empreendedora 

em outras organizações de software, a partir da visão do respondente. Nesse caso, a 

média total não sofreu alteração em relação à avaliação de si mesmo (6,2). Entretanto, 

destacam-se a redução da nota média atribuída à proatividade e autonomia (de 6,6 para 

6,4; e de 6,1 para 5,7, respectivamente), e ao aumento da pontuação média da 

agressividade competitiva (de 5,5 para 6,4). 

 

Figura 20 – Orientação empreendedora em outras organizações do setor 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A diferença entre a avaliação da orientação empreendedora das outras 

organizações do setor em relação à própria organização pode sugerir que as 

organizações de software possuem um nível médio em relação à postura proativa, e um 

nível relativamente baixo de autonomia concedida a equipes e gestores de projetos. Em 

contrapartida, a avaliação da agressividade competitiva pode sugerir que essas 

organizações adotam uma postura mais agressiva em relação às ações da concorrência, e 

em relação à imagem de seus produtos e serviços. 

Os trabalhos de Martens, Freitas e Boissin (2010b, 2011a, 2011b, 2012) e Freitas 

et al. (2010) têm como objeto principal de estudo a orientação empreendedora em 

organizações de software do Rio Grande do Sul. Os estudos analisam cada dimensão da 

orientação empreendedora no contexto das organizações de software, porém adotando 

uma abordagem qualitativa. 

Apesar de mais da metade das organizações participantes deste estudo estarem 

localizadas no estado de São Paulo, é possível citar algumas semelhanças nos resultados 
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encontrados nas dimensões inovatividade, assunção de riscos, proatividade e autonomia, 

em relação aos resultados encontrados pelos estudos citados: 

 

- a inovatividade apresentou-se de forma diferente em cada organização de software do 

Rio Grande do Sul analisada, o que vai ao encontro dos resultados desta pesquisa, uma 

vez que essa dimensão apresentou maior desvio padrão em relação as demais 

dimensões. O item “novos produtos e serviços lançados nos últimos anos” (média de 7,2 

nesta pesquisa), e “incentivo aos processos criativos” foram pontos de destaque em 

comum entre as pesquisas. 

- em relação à dimensão assunção de riscos, os autores sugeriram a inclusão da 

“assunção de riscos calculados” como característica presente nas organizações de 

software estudadas. Nesta pesquisa, esse item apresentou a maior nota média (6,8) na 

avaliação da assunção de riscos (6,3) das organizações da amostra. 

- as organizações estudadas no Rio Grande do Sul foram consideradas proativas, com 

destaque para o monitoramento do ambiente e busca de oportunidades. O item 

monitoramento do ambiente (clientes, concorrentes e busca oportunidades) obteve nota 

média de 6,9, superior à média da nota atribuída à orientação empreendedora das 

organizações da amostra (6,2). 

- no que se refere à agressividade competitiva, entre os elementos mais evidenciados do 

trabalho de Martens, Freitas e Boissin (2012) estava o item “Empresa muito agressiva e 

intensamente competitiva”. O parâmetro “a organização é muito agressiva e 

intensamente competitiva” destacou-se neste estudo, apresentando uma avaliação média 

de 6,3. Esta média é maior do que a média atribuída à dimensão agressividade 

competitiva como um todo (5,6).  

- a autonomia foi percebida no estudo dos autores, principalmente quando a organização 

adota uma estrutra de equipes formadas por projetos. Neste estudo, o parâmetro que 

trata sobre o incetivo da organização ao trabalho autônomo recebeu nota média superior 

(6,2) a nota média atribuída à dimensão autonomia (6,1). 

  

A comparação entre os resultados desta pesquisa, em relação a outras pesquisas 

sobre orientação empreendedora e maturidade em gerenciamento de projetos em 

organizações de software, pode contribuir para a análise de consistência dos dados 

coletados. A partir disso, é possível sugerir que a caracterização da maturidade em 



82 

 

gerenciamento de projetos e orientação empreendedora se apresentam em níveis médios 

nas organizações de software estudadas (de 6,5 a 6,8; e 6,2, respectivamente).  

Com base na análise desta seção também é possível sugerir que as organizações 

de software presentes principalmente no estado de São Paulo, em sua maioria com 

menos de 100 funcionários, e que atuam principalmente na área de consultoria e 

desenvolvimento de software, possuem um nível médio de maturidade em 

gerenciamento de projetos, e um nível médio de orientação empreendodera. Também 

pode-se citar elementos de destaque, tais como a proatividade e a gestão da 

comunicação dos projetos nessas organizações. 

A seguir serão apresentadas as análises para validação do modelo proposto e 

hipótese deste estudo. 

 

6.4. Modelo final do estudo – avaliação e validação 

 

Para responder a questão de pesquisa que motiva este estudo é necessário avaliar 

e validar o modelo proposto com base na teoria sobre maturidade em gerenciamento de 

projetos e orientação empreendedora. O primeiro passo nesse sentido é a avaliação do 

modelo de mensuração, obtido através da análise fatorial confirmatória dos parâmetros 

do modelo (HAIR et al., 2009). 

O programa utilizado para avaliar os modelos de mensuração e estrutural foi o 

SmartPLS 2.0. Esse programa fornece os resultados da análise confirmatória juntamente 

com o resultado da relação entre as variáveis. Entretanto, é importante analisar as cargas 

fatoriais (modelo de mensuração) antes de analisar a relação entre os contructos 

(modelo estrutural). 

A seguir serão abordados os aspectos relativos à análise do modelo de 

mensuração. 

 

6.4.1. Análise do modelo de mensuração 

 

A análise do modelo de mensuração desta pesquisa utilizou o conjunto de 

critérios relacionados por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) com base principalmente 

nos estudos de Cronbach (1951), Fornell e Larcker (1981) e Chin (1998). Os critérios 

referem-se à avaliação de modelos de mensuração com variáveis latentes reflexivas, 
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baseada na estimação via PLS (Partial Least Square), ou seja, critérios que atendem às 

condições desta pesquisa. 

De acordo com Henseler, Ringle e Sinkovics (2009), a avaliação do modelo de 

mensuração deve apresentar confiabilidade, e validade convergente e discriminante. 

Para avaliar a confiabilidade há dois critérios: confiabilidade composta e confiabilidade 

de cada indicador. A confiabilidade composta é medida pelo coeficiente de 

confiabilidade, e a confiabilidade de cada indicador é avaliada através das cargas 

fatoriais. 

O coeficiente de confiabilidade superou o mínimo exigido – 0,7 – atingindo 

valores satisfatórios para os dois constructos. Tanto a maturidade em gerenciamento de 

projetos quanto a orientação empreededora apresentaram um valor de 0,9. As cargas 

fatoriais que se relacionam à confiabilidade por indicador também apresentaram valores 

elevados, sendo a menor de 0,90 (parâmetro 8) e a maior de 0,99 (parâmetro 34). A 

Tabela 4 apresenta as cargas fatorias por parâmetro. 

 

Tabela 3 – Cargas fatoriais por parâmetro 

  MGP OE 

p_1_v 0.932791   

p_2_v 0.962437   

p_3_v 0.932676   

p_4_v 0.905267   

p_5_v 0.963053   

p_6_v 0.930244   

p_7_v 0.959826   

p_8_v 0.900963   

p_9_v 0.918625   

p_10_v 0.952741   

p_11_v 0.975664   

p_12_v 0.977156   

p_13_v 0.977313   

p_14_v 0.977697   

p_15_v 0.953111   

p_16_v 0.950878   

p_17_v 0.951781   

p_18_v 0.927133   

p_19_v   0.908009 

p_20_v   0.941599 



84 

 

p_21_v   0.940034 

p_22_v   0.937508 

p_23_v   0.9375 

p_24_v   0.935673 

p_25_v   0.940967 

p_26_v   0.986044 

p_27_v   0.986231 

p_28_v   0.961474 

p_29_v   0.986829 

p_30_v   0.96194 

p_31_v   0.986332 

p_32_v   0.961066 

p_33_v   0.960856 

p_34_v   0.986934 

p_35_v   0.986484 

p_36_v   0.96376 

p_37_v   0.938884 

p_38_v   0.960477 

p_39_v   0.986287 

p_40_v   0.986238 

p_41_v   0.959681 

p_42_v   0.98586 

p_43_v   0.986249 
* MGP – Maturidade em gerenciamento de projetos; OE – Orientação empreendedora. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
  

 O próximo critério de avaliação do modelo de mensuração é a análise da 

variância média extraída (AVE – Average Variance Extracted), relacionada à avaliação 

da validade convergente. A validade convergente refere-se à unidimensionalidade do 

constructo, significando que o constructo é capaz de explicar mais da metade da 

variância de seus indicadores (FORNELL; LARCKER, 1981 apud HENSELER, 

RINGLE; SINKOVICS, 2009). O valor da AVE deve ser no mínimo de 0,5. A AVE dos 

constructos apresentaram valores satisfatórios (0.89 para maturidade em gerenciamento 

de projetos e 0.92 para orientação empreendedora), confirmando a validade convergente 

do modelo. 

 A validade discriminante, por sua vez, está relacionada às diferenças entre os 

constructos. Os critérios para análise da validade discriminante presentes na modelagem 

PLS são: o método proposto por Fornell e Larcker (1981 apud HENSELER; RINGLE; 

SINKOVICS, 2009), e avaliação das cargas cruzadas. O primeiro critério propõe a 
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análise da AVE de cada constructo em relação à correlação do mesmo com os outros 

constructos. A Tabela 5 apresenta a análise desse critério para o modelo deste estudo. 

 

Tabela 4 – Correlação entre os contructos 

  MGP OE 

MGP 0.947483   

OE 0,911067 0.963179 
 * MGP – Maturidade em gerenciamento de projetos; OE – Orientação empreendedora. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A partir da Tabela 5 é possível dizer que há validade discriminante para os 

constructos, uma vez que o valor da raiz quadrada AVE da maturidade em 

gerenciamento de projetos (na diagonal da tabela – 0,95) é maior do que sua correlação 

com a orientação empreendedora (0,91). 

A Tabela 6 apresenta as cargas cruzadas dos indicadores. Para confirmar a 

validade discriminante dos constructos, os indicadores devem apresentar cargas fatoriais 

mais altas em seus respectivos constructos do que nos outros constructos do modelo.  

 

Tabela 5 – Cargas fatoriais nos constructos 

  MGP OE 

p_1_v 0.932791 0.832333 

p_2_v 0.962437 0.865666 

p_3_v 0.932676 0.831404 

p_4_v 0.905267 0.796468 

p_5_v 0.963053 0.867422 

p_6_v 0.930244 0.833538 

p_7_v 0.959826 0.866399 

p_8_v 0.900963 0.796954 

p_9_v 0.918625 0.845151 

p_10_v 0.952741 0.876377 

p_11_v 0.975664 0.906825 

p_12_v 0.977156 0.907184 

p_13_v 0.977313 0.907451 

p_14_v 0.977697 0.907025 

p_15_v 0.953111 0.874864 

p_16_v 0.950878 0.877457 

p_17_v 0.951781 0.878816 

p_18_v 0.927133 0.852264 
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p_19_v 0.938182 0.908009 

p_20_v 0.968562 0.941599 

p_21_v 0.96841 0.940034 

p_22_v 0.96869 0.937508 

p_23_v 0.969794 0.9375 

p_24_v 0.96726 0.935673 

p_25_v 0.968934 0.940967 

p_26_v 0.847745 0.986044 

p_27_v 0.848273 0.986231 

p_28_v 0.825443 0.961474 

p_29_v 0.849123 0.986829 

p_30_v 0.825767 0.96194 

p_31_v 0.848275 0.986332 

p_32_v 0.821784 0.961066 

p_33_v 0.826437 0.960856 

p_34_v 0.848457 0.986934 

p_35_v 0.848619 0.986484 

p_36_v 0.824082 0.96376 

p_37_v 0.80796 0.938884 

p_38_v 0.82404 0.960477 

p_39_v 0.848014 0.986287 

p_40_v 0.847879 0.986238 

p_41_v 0.824122 0.959681 

p_42_v 0.848277 0.98586 

p_43_v 0.847413 0.986249 
* MGP – Maturidade em gerenciamento de projetos; OE – Orientação empreendedora. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A partir da análise da Tabela 6, é possível perceber que os indicadores 

numerados entre 19 e 25 apresentam cargas fatoriais mais altas em relação à maturidade 

em gerenciamento de projetos, apesar de serem parâmetros utilizados para avaliar a 

orientação empreendedora (dimensão inovatividade). Henseler, Ringle e Sinkovics 

(2009) afirmam que a análise do modelo de mensuração deveria atender aos critérios 

sugeridos e, caso contrário, o pesquisador pode eliminar algum indicador ou revisar o 

modelo. 

Considerando que as diferenças de cargas fatorias cruzadas para estes 

indicadores são mínimas, que a validade discriminante foi validada pelo critério de 

Fornell e Larcker (1981 apud HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009), e que os 
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demais critérios foram atendidos com nível satisfatório, optou-se por não exluir as 

variáveis em questão. 

 Uma vez analisado o modelo de mensuração, a seguir são apresentados os 

elementos analisados do modelo estrutural. 

 

6.4.2. Análise do modelo estrutural 

 

Assim como os critérios de análise do modelo de mensuração, a avaliação do 

modelo estrutural também se baseou na relação sugerida por Henseler, Ringle e 

Sinkovics (2009), estruturada principalmente a partir dos estudos de Chin (1998), 

Tenenhaus et al. (2005), Cohen (1988) e Wold (1985). Segundo os autores, podem ser 

utilizados como critérios: a análise do R² (coeficiente para avaliação da adequação do 

modelo estrutural), e a análise da validade preditiva de cada caminho (relação/carga) e 

dos constructos.  

Também foi utilizado nesta análise um índice de adequação (GoF – Goodness of 

Fit) proposto por Tenenhaus et al. (2005) para avaliação de modelos que possuem 

somente variáveis reflexivas. Esse índice reflete o quanto da variância é explicada pelo 

modelo (ZWICKER SOUZA; BIDO, 2008).  

O R² da variável maturidade em gerenciamento de projetos (variável 

dependente) apresentou um valor de 0,83. Esse valor pode ser considerado substancial, 

significativo, de acordo com a descrição de Chin (1998, apud HENSELER, RINGLE; 

SINKOVICS, 2009). 

Utilizando o processo de reamostragem (brootstrapping), com 140 casos e 1.000 

repetições, os valores encontrados estão acima do nível de significância (5%, t-value 

1,96), confirmando a validade preditiva dos constructos e indicadores. A Tabela 7 

apresentam os t-values encontrados por variável. 

 

Tabela 6 - Resultado do processo de reamostragem 

  T Statistics  

p_1_v <- MGP 24.5793190 

p_2_v <- MGP 43.1903720 

p_3_v <- MGP 23.9078620 

p_4_v <- MGP 18.7608570 

p_5_v <- MGP 44.0277640 
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p_6_v <- MGP 21.5418870 

p_7_v <- MGP 41.3775250 

p_8_v <- MGP 17.2891280 

p_9_v <- MGP 20.3493390 

p_10_v <- MGP 35.5940140 

p_11_v <- MGP 93.9560020 

p_12_v <- MGP 94.6475600 

p_13_v <- MGP 94.6103900 

p_14_v <- MGP 94.7630710 

p_15_v <- MGP 35.5977710 

p_16_v <- MGP 33.7958590 

p_17_v <- MGP 33.1780000 

p_18_v <- MGP 24.3868260 

p_19_v <- OE 21.8658150 

p_20_v <- OE 37.4133020 

p_21_v <- OE 36.4963310 

p_22_v <- OE 34.0033220 

p_23_v <- OE 33.9881680 

p_24_v <- OE 34.2148160 

p_25_v <- OE 36.8395140 

p_26_v <- OE 126.1680340 

p_27_v <- OE 126.2806270 

p_28_v <- OE 38.0378620 

p_29_v <- OE 126.5568540 

p_30_v <- OE 37.1181870 

p_31_v <- OE 126.7406210 

p_32_v <- OE 36.8208070 

p_33_v <- OE 35.3752050 

p_34_v <- OE 127.1668160 

p_35_v <- OE 126.3130740 

p_36_v <- OE 40.3577060 

p_37_v <- OE 27.0138090 

p_38_v <- OE 35.4040130 

p_39_v <- OE 126.8752340 

p_40_v <- OE 126.0735750 

p_41_v <- OE 35.6942440 

p_42_v <- OE 126.1566550 

p_43_v <- OE 126.8851460 
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* MGP – Maturidade em gerenciamento de projetos; OE – Orientação empreendedora. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 A Tabela 8 a seguir relaciona os t-values encontrados para os contructos, após o 

processo de reamostragem. 

 

Tabela 7 - Resultado do processo de reamostragem 

  T Statistics 

OE -> MGP 29.327085 
* MGP – Maturidade em gerenciamento de projetos; OE – Orientação empreendedora. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Por fim, foi calculado o índice GoF, que expressa basicamente a média 

geométrica entre o R² médio (adequação do modelo estrutural) e a AVE média 

(adequação do modelo de mensuração) (TENENHAUS et al., 2005). O cálculo do GoF 

utilizou a seguinte fórmula: 

 

GoF =  √ média AVE * média R² 

 

 O valor GoF encontrado nesta pesquisa foi de 0,87. A literatura não aponta um 

valor ideal para esse índice, porém é possível considerar 0,5 como um valor aceitável 

(ZWICKER; SOUZA; BIDO, 2008). Desta forma, é possível sugerir a adequação do 

modelo estrutural. O Quadro 17 resume os critérios utilizados para a validação do 

modelo deste estudo, bem como os resultados encontrados. 

 

Quadro 17 – Critérios e resultado da análise do modelo 

Foco Critério Resultado 

Modelo de mensuração 

Confiabilidade Confiabilidade composta de 0,9 
para MGP e OE; confiabilidade 
por indicador entre 0,90 e 0,99. 
Mínimo exigido de 0,7. Critério 
atendido. 

Validade convergente AVE da MGP de 0,89; AVE da 
OE de 0,93. Mínimo de 0,5. 
Critério atendido. 

Validade discriminante – método 
de Fornell e Larcker (1981) 

Raiz quadrada de AVE da MGP 
(0,95) > correlação entre os 
constructos (0,91). Atende ao 
critério. 

Validade discriminante – cargas 
cruzadas 

Indicadores de 19 a 25 
(orientação empreendedora) não 
atendem ao critério. Os 
indicadores foram mantidos, 
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uma vez que o critério de Fornell 
e Larcker (1981) foi atendido e a 
diferença entre as cargas é 
pequena. 

Modelo estrurural 

Adequação do modelo estrtural R² calculado (0,83) > 0,67. 
Adequação significativa. 

Validade preditiva Cargas da reamostragem > 1,96. 
Atende ao critério. 

GoF Índice calculado (0,87) > 0,5. 
Sugere-se que o modelo está 
adequado.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Considerando que o modelo estrutural deste estudo está adequado, a seguir será 

apresentado o modelo final do estudo. 

 

6.4.3. Modelo final do estudo 

 

A Figura 21 apresenta o modelo final do estudo, considerando apenas os 

contructos e sua relação.  

 

Figura 21 – Modelo final do estudo 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 É possível observar na Figura 21 o valor do R² de 0,83, confirmando a 

adequação do modelo. Além disso, a relação entre os construtos aparece com o valor 

0,91. Isso significa que a orientação empreendedora explica 91,1% da variância da 

maturidade em gerenciamento de projetos. 

 A partir do resultado da análise do modelo, pode-se sugerir que a hipótese do 

estudo foi confirmada, respondendo à questão motivadora desta pesquisa. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a orientação empreendedora de organizações de software 

possui relação positiva com a maturidade em gerenciamento de projetos, ou seja, 
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sugere-se que a orientação empreendedora exerce influência sobre a maturidade em 

gerenciamento de projetos de organizações de software. 

 Algumas suposições também podem ser feitas a partir dessa análise. 

Considerando a confirmação da hipótese do estudo, é possível sugerir que organizações 

de software que têm por objetivo elevar seu nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos, podem incentivar ou buscar a facilitação da postura e processos 

empreendedores. 

 Além disso, organizações de software com forte postura empreendedora podem 

apresentar alto nível de maturidade em gerenciamento de projetos. O incentivo a 

processos criativos, muitas inovações nos últimos anos, a tendência em assumir riscos, a 

precupação com concorrentes, a concessão de autonomia, entre outras características de 

organizações de software empreendedoras, podem influenciar na concentração de 

esforços para adoção de metodologia e processos padrão em gerenciamento de projetos. 

 Vale ressaltar que as organizações de software participantes desta pesquisa estão 

principalmente localizadas no estado de São Paulo, e a maioria caracteriza-se por 

possuírem menos de 100 funcionários. Além disso, avaliação média da maturidade em 

gerenciamento de projetos e da orientação empreendedora, foi próxima (6,8 e 6,2). A 

proximidade das notas médias atribuídas pode sugerir que a caracterização da amostra 

quanto aos constructos vai ao encontro do resultado deste estudo. 

  A relação direta entre orientação empreendedora e maturidade em 

gerenciamento de projetos em organizações de software pode ainda contribuir para a 

gestão das mesmas. Com base nos resultados desse estudo, dirigentes podem direcionar 

a tomada de decisão, com potencial aumento da probabilidade de sucesso. 

 A contribuição se estende ainda aos pesquisadores que, tendo conhecimento dos 

resultados deste estudo, podem trabalhar a relação dos constructos em outros contextos 

organizacionais. Assim, pode-se dizer que os resultados deste estudo oferecem 

importante contribuição de ordem prática e acadêmica. 
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7. Considerações finais 

 

Este trabalho propôs verificar a relação entre maturidade em gerenciamento de 

projetos e orientação empreendedora, em um contexto de organizações de software. 

Esses dois constructos têm despertado interesse de pesquisadores da área de estratégia 

em organizações, e nesse contexto este estudo se apresenta como um primeiro passo nas 

discussões a respeito da relação entre os dois temas. 

Para atingir o objetivo do trabalho, primeiramente foi analisada a literatura de 

maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora. Em seguida, 

analisou-se as relações conceituais entre esses dois constructos, o que serviu de base 

para a elaboração da hipótese a ser testada neste estudo. A partir dessa reflexão, foi 

proposto um modelo teórico inicial, sugerindo que a orientação empreendedora possui 

uma relação positiva com a maturidade em gerenciamento de projetos.  

A técnica de modelagem de equações estruturais foi escolhida como técnica para 

avaliação do modelo proposto. Para tanto, a amostra foi constituída de 140 respostas, 

coletadas através de questionário enviado por e-mail, basicamente a organizações de 

software associadas a ABES (Associação Brasileira de Empresas de Software). As 

empresas participantes da pesquisa são princiapalmente localizadas no estado de São 

Paulo; possuem, em sua maioria, menos de 100 funcionários; trabalham em diferentes 

estruturas organizacionais; principalmente na área de desenvolvimento de software, 

consultoria e assessoria. 

Após a coleta de dados, os mesmos foram analisados com o objetivo de 

caracterizar a maturidade em gerenciamento de projetos e a orientação empreendedora. 

O resultado da análise descritiva apresentou uma nota média próxima entre os 

construtos. A maturidade em gerenciamento de projetos ganhou nota média 6,8, em 

escala de 0 a 10. A nota média atribuída à orientação empreendedora, por sua vez, foi 

6,2. Isso pode indicar que as organizações participantes da pesquisa apresentam níveis 

médios de maturidade em gerenciamento de projetos e orientação empreendedora. 

As variáveis que receberam maiores notas médias foram: gestão das 

comunicações, gestão das aquisições, gestão do tempo, na avaliação da maturidade; e a 

dimensão proatividade na avaliação da orientação empreendedora. As variáveis que 

receberam as menores notas médias, por sua vez, foram a gestão do risco e gestão da 

qualidade, e a dimensão autonomia, respectivamente. Os resultados encontrados na 

análise descritiva dos constructos foram comparados com trabalhos disponíveis na 
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literatura (PRADO, 2012; MARTENS; FREITAS; BOISSIN, 2010b, 2011a, 2011b, 

2012; FREITAS et al., 2010), e considerados consistentes. 

A avaliação do modelo utilizou o método de estimação PLS (um dos métodos da 

técnica de modelagem de equações estruturais). Os critérios utilizados para análise dos 

resultados foram relacionados por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) com base 

principalmente nos seguintes estudos: Cronbach (1951), Fornell e Larcker (1981), Chin 

(1998) Tenenhaus et al. (2005), Cohen (1988) e Wold (1985). 

O resultado da avaliação dos modelos de mensuração e estrutural foi resumido 

no Quadro 17. A confiabilidade apresentou valor significante (0,9 para os dois 

constructos). O modelo também atendeu aos critérios de validade convergente (0,89 

para maturidade em gerenciamento de projetos e 0,93 para orientação empreendedora).  

A validade discriminante foi avaliada pelo método de Fornell e Larcker (1981) e 

pelas cargas cruzadas. O modelo não atendeu ao segundo critério em sua totalidade. As 

variáveis de 19 a 25 não apresentaram cargas superiores na orientação empreendedora 

mais do que na maturidade. Entretanto, os dados antederam ao primeiro critério de 

validade discriminante e aos demais critérios analisados, e as diferenças nas cargas 

desses indicadores foi pequenas. Desta forma, optou-se por não eliminar as variáveis do 

modelo. 

A adequação do modelo estrutural foi confirmada com um R² de 0,83. Os 

critérios de validade preditiva e do índice GoF também foram antedidos com 

significância. O modelo foi então considerado adequado para análise, de acordo com a 

amostra desta pesquisa. 

É importante ressaltar que os parâmetros de 19 a 25, relacionados à dimensão 

inovatividade (orientação empreendedora), foram mantidos no modelo, apesar de não 

terem atendido o critério de validade discriminante avaliada pelas cargas cruzadas. Isso 

sugere que esses parâmetros podem explicar a variância da maturidade em 

gerenciamento de projetos, quanto à orientação empreendora. Desta forma, entende-se 

que esses parâmetros são pontos de atenção para estudos futuros com objetivo 

semelhante. 

Além disso, destaca-se a ausência de estudos que tratam sobre a natureza do 

constructo maturidade em gerenciamento de projetos como reflexivo ou formativo. A 

definição do constructo como reflexivo foi feita a partir da análise da literatura. Sugere-

se, a partir dessa constatação, que sejam realizados estudos para a discussão desse tema, 

de forma a amadurecer os conceitos relacionados. 
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 O resultado deste estudo aponta que a orientação emprendedora possui relação 

positiva com a maturidade em gerenciamento de projetos para as organizações de 

software participantes da pesquisa. Esse resultado confirma a hipótese do estudo e 

responde à questão de pesquisa. 

Assim, é possível sugerir que a orientação empreendedora de organizações de 

software pode influenciar a maturidade em gerenciamento de projetos nesse contexto. 

Os resultados da análise descritiva dos contructos corroboram com isso, uma vez que as 

organizações que participaram da pesquisa apresentaram avaliação semelhante em 

escala de 0 a 10, no que tange a caracterização dos contructos. 

Como limitações do estudo pode-se citar o tamanho da amostra e a concentração 

de organizações apenas no estado de São Paulo. Esses pontos não permitem que os 

resultados sejam analisados de maneira geral. 

A confirmação da hipótese do estudo e validação do modelo podem contribuir 

com as discussões teóricas que envolvem a maturidade em gerenciamento de projetos e 

orientação empreendedora. Além disso, os resultados do estudo também poderão 

contribuir para a tomada de decisão e gestão de organizações de software. 

A partir da hipótese de que a orientação empreendedora pode influenciar a 

maturidade em gerenciamento de projetos no contexto de organizações de software, o 

processo de tomada de decisão pode considerar e incentivar elementos da orientação 

empreendedora, como forma de buscar a excelência e sucesso dos projetos. Isso 

representaria também uma contribuição para prática empresarial na área de 

gerenciamento de projetos. 

Sugere-se a realização de outros estudos empíricos, que tenham como objetivo 

analisar as relações entre os constructos em contextos organizacionais distintos. Desta 

forma, a contribuição do estudo poderia ser ampliada para a gestão de organizações de 

maneira geral. 
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APÊNDICE A – E-mail de contato 

 

Prezado Sr. XXXXX,  
 
 
Conforme contato realizado anteriormente, estamos enviando link do 
questionário da pesquisa sobre Orientação Empreendedora e Maturidade em 
Gestão de Projetos. 
 
Este questionário faz parte da pesquisa de campo da dissertação de Mestrado 
Profissional em Administração - Gestão de Projetos, da Universidade Nove de 
Julho.  
 
O tempo estimado para resposta do questionário é de cerca de 10 minutos. 
 
A autora se compromete a enviar os resultados consolidados do trabalho aos 
interessados, e se mantém à disposição para qualquer esclarecimento.  
 
Clique no link abaixo para responder a pesquisa:  
aqui será colado o link 
 
 
As respostas fornecidas serão mantidas em total sigilo e não serão divulgadas 
de forma isolada sob nenhuma circunstância. 

Ressaltamos que a participação de vocês é muito importante para o sucesso 
desta pesquisa! 
 
 
 
Desde já, obrigada pela atenção e colaboração. 
 
 
 
Karoline Doro Alves Carneiro - k.carneiro@gmail.com 
Aluna do Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão de 
Projetos, da Universidade Nove de Julho                                                               
                                                                                                                   
Cristina Dai Prá Martens - cristinadm@uninove.br 
Professora do Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão 
de Projetos, da Universidade Nove de Julho  
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APÊNDICE B – Questionário 
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APÊNDICE C – Resultados da aplicação do método PLS 
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APÊNDICE D – Resultado da reamostragem 
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APÊNDICE E – Resultado do blindfolding 
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APÊNDICE F – Modelo final com parâmetros 

 

 



APÊNDICE G – Teste de Kolmogorov- Smirnov  

 

 

 

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015

127 126 125 124 126 125 126 126 121 122 123 123 123 123 122

Média 7.2362 6.4841 7.0640 6.7419 7.3175 7.0960 6.5397 6.6270 6.4050 6.1148 6.6748 7.2033 7.4228 7.2846 6.4590

Desvio 

padrão
2.20913 2.53530 2.36146 2.63766 2.49688 2.55085 2.73247 2.82201 2.57092 2.48032 2.82697 2.55420 2.45954 2.37653 2.49345

Absoluto .158 .146 .174 .143 .156 .173 .140 .155 .162 .131 .204 .216 .170 .171 .151

Positive .105 .083 .107 .108 .141 .127 .103 .116 .081 .059 .120 .137 .147 .127 .078

Negative -.158 -.146 -.174 -.143 -.156 -.173 -.140 -.155 -.162 -.131 -.204 -.216 -.170 -.171 -.151

1.783 1.635 1.946 1.592 1.748 1.934 1.571 1.739 1.779 1.449 2.266 2.395 1.886 1.898 1.673

.003 .010 .001 .013 .004 .001 .014 .005 .004 .030 .000 .000 .002 .001 .007

.003 .008 .001 .011 .004 .001 .013 .004 .003 .027 .000 .000 .001 .001 .007

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sig. Assint. (2 caudas)

Sig exata (2 extremidades)

Probabilidade de ponto

Um teste Kolmogorov-Smirnov de uma amostra

N

Normal Parameters

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030

122 122 121 123 124 124 124 124 124 124 120 120 119 120 119

Média 6.0984 7.2787 7.1570 6.6585 7.2500 6.5645 7.1048 6.7500 3.9677 5.8065 5.8583 6.7250 6.8403 6.1750 6.0420

Desvio 

padrão
2.53703 2.36805 2.51664 2.91640 2.70689 2.78276 2.55291 2.74861 3.41192 3.18451 2.63874 2.40435 2.33247 2.54592 2.54250

Absoluto .142 .169 .140 .149 .181 .175 .153 .165 .160 .138 .167 .179 .178 .169 .117

Positive .069 .125 .129 .126 .155 .108 .128 .119 .160 .110 .075 .087 .104 .078 .069

Negative -.142 -.169 -.140 -.149 -.181 -.175 -.153 -.165 -.122 -.138 -.167 -.179 -.178 -.169 -.117

1.569 1.865 1.539 1.650 2.015 1.950 1.703 1.840 1.780 1.537 1.833 1.959 1.940 1.848 1.281

.015 .002 .018 .009 .001 .001 .006 .002 .004 .018 .002 .001 .001 .002 .075

.013 .002 .016 .008 .001 .001 .005 .002 .003 .016 .002 .001 .001 .002 .069

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sig. Assint. (2 caudas)

Sig exata (2 extremidades)

Probabilidade de ponto

N

Normal Parameters

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Um teste Kolmogorov-Smirnov de uma amostra
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VAR00031 VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR00041 VAR00042 VAR00043

120 119 119 120 120 119 118 119 120 120 119 120 120

Média 6.3250 6.4370 6.9328 6.8250 6.3417 5.8067 3.9831 5.6723 6.0667 6.9750 5.2941 6.4500 5.7500

Desvio 

padrão
2.84372 2.91878 2.58329 2.73066 2.64891 2.75643 2.92640 2.86448 2.92693 2.75456 2.96692 2.65953 2.93415

Absoluto .160 .126 .164 .151 .156 .130 .136 .138 .142 .178 .116 .137 .132

Positive .098 .111 .118 .122 .084 .073 .117 .075 .089 .136 .069 .091 .074

Negative -.160 -.126 -.164 -.151 -.156 -.130 -.136 -.138 -.142 -.178 -.116 -.137 -.132

1.758 1.379 1.794 1.649 1.714 1.414 1.476 1.509 1.553 1.955 1.265 1.497 1.451

.004 .045 .003 .009 .006 .037 .026 .021 .016 .001 .081 .023 .030

.004 .041 .003 .008 .005 .033 .023 .019 .014 .001 .075 .020 .027

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Sig. Assint. (2 caudas)

Sig exata (2 extremidades)

Probabilidade de ponto

Um teste Kolmogorov-Smirnov de uma amostra

N

Normal Parameters

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z


