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RESUMO 

 

O desenvolvimento de projetos, e sua consequente gestão, é uma estratégia comumente 

adotada por empresas na busca por seus objetivos. O grande uso desta estratégia evolui de 

forma paralela à preocupação com a importância de se obter sucesso no seu desenvolvimento, 

ou seja, o sucesso em projetos. Esta preocupação é claramente visível considerando o número 

de estudos que abrangem a compreensão das variáveis que afetam o sucesso em projetos. De 

forma semelhante, a orientação empreendedora é um tema de pesquisa com importância 

consolidada no campo de pesquisa englobado pelo empreendedorismo e com evoluções 

importantes nas últimas décadas. Este estudo buscou propor um modelo que relacione a 

orientação empreendedora (OE) de organizações sobre o sucesso em projetos (SP) por ela 

desenvolvidos. A metodologia desenvolvida esteve pautada na análise quantitativa, valendo-

se do método de modelagem de equações estruturais (MEE) e tendo como ferramenta de 

coleta de dados uma survey, que obteve 100 respostas válidas. O principal resultado 

observado foi a verificação de uma relação positiva entre a orientação empreendedora das 

organizações para com o sucesso dos projetos por ela desenvolvidos, permitindo tanto o 

desenvolvimento desta temática de pesquisa do ponto de vista acadêmico, como a dedução de 

práticas corporativas que possam contribuir para o sucesso dos projetos. No contexto prático, 

foi possível reconhecer mais um benefício gerado pela EO, que se unirá aqueles já verificados 

em outras pesquisas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de projetos; Sucesso em projetos; Orientação empreendedora; 

modelagem de equações estruturais; SmartPLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

Project development and so its management, is a strategy commonly used by companies while 

working on search of their goals. The large use of this strategy evolves parallel to an 

awareness of the importance of achieving success over the strategy application, in other 

words, projects success. This awareness is clearly visible over the number of studies 

concerning the understanding of variables affecting projects success. Similarly, 

entrepreneurial orientation is a research topic with consolidated significance in the 

entrepreneurship research field, and with significant developments over the last decades. This 

study aimed to analyze the effects of Entrepreneurial Orientation (EO) of organizations over 

the project’s success (PS) developed by them. The methodology that grounded this research is 

the quantitative analysis, through the structural equation modeling (SEM) method, and using 

survey as the data-gathering tool to find 100 valid answers. The main result observed was the 

positive relation between the Entrepreneurial Orientation of organizations and the project’s 

success developed by them, allowing the development of this research subject in the academic 

area, as well as the deduction of corporative practices that could contribute to projects 

success. In the practical way, it was possible to recognize one more benefit that will join the 

team of benefits generated by EO, among others that were already been verified in other 

researches. 

 

KEYWORDS: Project management; Projects Success; Entrepreneurial orientation; structural 

equation modeling; SmartPLS. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recentes níveis de dinamização do mercado são grandes responsáveis pelo estímulo 

ao crescimento e inovação, o qual pressiona as organizações a responder a demandas mais 

complexas com abordagens de custo cada vez mais competitivas. Para atender as expectativas 

deste cenário, uma diminuição natural na parcela de operações da organização está 

acontecendo, dando espaço para o aumento de atividades desenvolvidas por meio de projetos 

(Shenhar e Dvir, 2007).  Um constate aumento da complexidade dos desafios enfrentados por 

executivos é uma realidade que vai ocorrer durante a próxima década (Kerzner, 2011). Esta 

tendência é enfatizada por Miller (1983), que aponta a necessidade contínua de renovação 

organizacional, inovação e assunção de riscos por meio da busca de novas oportunidades que 

às vezes vão além dos esforços do gestor. 

Para uma das organizações mais tradicionais do cenário de gerenciamento de projetos, 

o Project Management Institute (PMI), a atividade de gerenciamento de projetos é 

compreendida pela aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas com o 

objetivo de cumprir as especificações do projeto (PMI, 2013). 

O desenvolvimento de atividades baseadas em projetos no ambiente organizacional é 

naturalmente acompanhado pelas abordagens que visam a compreensão do sucesso em 

projetos (SP), bem como sua influência para o desempenho da organização. Grande é a 

dificuldade encontrada por pesquisadores para analisar a temática de sucesso em projetos, 

notoriamente reconhecida como complexa, dada a diversidade de perspectivas que podem ser 

adotadas para avaliar este tema (Carvalho e Rabechini, 2011). 

Como apontado por Patah e Carvalho (2012), é possível mencionar uma grande 

quantidade de estudos que, nos últimos anos, buscou analisar a questão do sucesso em 

projetos e como ela pode ser mensurada (Belout; Gauvreau, 2004; Besner; Hobbs, 2006; 

Bizan, 2003; Dvir; Raz; Shenhar, 2003; Gray, 2001; Kendra; Taplin, 2004; Lipovetsky et al. 

2005; Raz; Shenhar; Dvir, 2002; Repiso; Setchi; Salmeron, 2007). 

Wit (1988), por exemplo, propôs que o sucesso em projetos fosse medido pela 

mensuração do atendimento da especificação e/ou missão a ser realizada, além do nível de 

satisfação relativo ao resultado do projeto entre pessoas chave envolvidas com ele (na 

organização-mãe, a equipe do projeto e os usuários ou clientes do resultado do projeto). 

Kerzner (2011), por sua vez, veio à tona com a ideia de que o sucesso abrange a conclusão do 

projeto dentro do orçamento, cronograma e restrições de desempenho previstas, bem como ao 
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atendimento das expectativas dos clientes internos e externos. Dessa mesma forma Shenhar et 

al. (2001) sugeriu que para avaliar o sucesso em projetos, uma abordagem multidimensional 

deve ser adotada, cobrindo diferentes dimensões e endereçando-as a diferentes horizontes de 

tempo do projeto – desde o curto até o longo prazo.  

Além disto, também é necessário buscar mais do que uma gestão bem conduzida, e 

para tal, as organizações devem estar prontas para se adaptar a ambientes de mudança a 

qualquer momento que seja necessário, o que pode ser feito por meio da visualização de 

oportunidades, um comportamento responsável e uma predisposição à mudança. A 

expectativa de sobrevivência das organizações deve estar alinhada com uma competência 

empreendedora (Drucker, 1986). 

O empreendedorismo está relacionado com as organizações por meio de uma gestão 

inovativa, proatividade, competitividade, um perfil entusiasta frente às oportunidades, 

disponibilidade para assumir riscos, entre outros aspectos que permitem às organizações 

facilmente desenvolver vantagens e diferenciais competitivos de seus competidores (Martens, 

2009). 

O termo “empreendedorismo” foi utilizado por mais de duzentos anos, e pouco 

consenso foi encontrado sobre o seu significado. Cerca de sete perspectivas sobre a sua 

natureza – criação de riqueza, empreendimentos, inovação, mudança, emprego, valor e 

desenvolvimento –estão entre algumas já consolidadas, cobrindo desde a criação de riqueza 

até a criação de emprego (Morris et al. 1994).  

Considerando a inúmera quantidade de abordagens existentes sobre o campo de 

pesquisa em empreendedorismo, encontram-se os estudos que se voltam à orientação 

empreendedora. O estudo seminal de Miller (1983) caracteriza organizações empreendedoras 

como compromissadas com a inovação de seus produtos, disponíveis a assumir riscos e 

proativamente inovativas. Um estudo qualitativo foi desenvolvido por ele, cujos resultados 

destacaram a existência destes fatores nas organizações objeto do seu trabalho, e de tal forma, 

direcionaram o que acabaria por se estabelecer como as três primeiras dimensões da 

orientação empreendedora (OE). 

Covin e Slevin, em seu estudo de 1991, reforçam as características apresentadas por 

Miller (1983), enquanto desenvolvem um modelo conceitual acerca do empreendedorismo e 

sua relação com o comportamento organizacional. Este modelo apontou para a existência de 

uma relação entre uma atitude empreendedora e um aumento do desempenho das 

organizações que assim se comportavam.  
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Alguns anos depois das contribuições de Covin e Slevin (1991), Lumpkin e Dess 

(1996) vieram a tona com a proposição de duas novas dimensões de OE (proatividade e 

agressividade competitiva) que se juntaram as três já existentes, constituindo desta forma uma 

abordagem multidimensional do constructo de OE: “cinco dimensões – autonomia, 

inovatividade, assunção de riscos, proatividade e agressividade competitiva – têm sido úteis 

para caracterizar e distinguir procedimentos empreendedores chave” (Lumpkin e Dess, 1996, 

p. 136, tradução nossa). 

Muitos estudos (Miller, 1983; Rauch et al.  2009; Mello, et al. 2004; Zahra e Covin, 

1995; Covin e Slevin, 1991; Zahra, 1993; Wiklund, 1999; Wiklund e Shepherd, 2005) já 

destacaram a relação entre a orientação empreendedora e um aumento do desempenho 

organizacional, contudo, nenhum deles apontou os efeitos da orientação empreendedora sobre 

o sucesso dos projetos desenvolvidos por organizações. A proposta deste estudo é explorar 

exatamente esta relação, conforme detalhes apresentados nas seções que se seguem. 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

Na literatura de empreendedorismo, a relação entre o aumento do desempenho de 

organizações e a existência de orientação empreendedora já foi explorada em estudos (Miller, 

1983; Covin e Slevin, 1989; Covin e Slevin, 1991; Rauch et al. 2009); entretanto, ainda existe 

um gap na pesquisa que explora a relação entre a orientação empreendedora e o sucesso em 

projetos. 

Da mesma forma, quando um olhar sobre os estudos acerca de gestão de projetos é 

feito, nota-se que o uso de métodos de gestão de projetos e a melhora no desempenho de 

projetos também já foi evidenciada (Ibbs e Kwak, 2000; Shenhar et al. 2002; Dvir et al. 2003; 

Zwikael e Globerson, 2004; Crawford, 2005; Gowan e Mathieu, 2005; Ling et al. 2009). 

Contudo, ainda se verifica a existência de uma lacuna literária no que tange a análise de uma 

postura de orientação empreendedora e seus efeitos para com o sucesso em projetos. 

Neste contexto, esta pesquisa se propõe à seguinte questão de pesquisa: Quais sãos os 

efeitos da orientação empreendedora (OE) de uma organização sobre o sucesso em projetos 

(SP) por ela desenvolvidos? 

Buscando respondê-la , é proposto o desenvolvimento de uma survey para coletar 

dados que serão, depois de consolidados, analisados utilizando-se de uma perspectiva 

quantitativa: a modelagem de equações estruturais (MES). 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo principal desta pesquisa é propor um modelo que relacione a orientação 

empreendedora da organização no sucesso dos projetos por ela desenvolvidos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Propor um modelo que relacione a orientação empreendedora de organizações e o 

sucesso dos projetos por ela desenvolvidos. 

b) Caracterizar a orientação empreendedora em empresas. 

c) Caracterizar o sucesso em projetos em empresas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA  

A discussão acerca do tema sucesso em projetos é uma das mais ativas no âmbito da 

pesquisa em gerenciamento de projetos, principalmente devido ao baixo nível de consenso 

existente entre os autores em relação às nuances que permeiam os métodos de avaliação do 

sucesso (Pinto e Slevin, 1988; Borges e Carvalho, 2015) 

Mesmo sendo o triângulo de ferro a base das abordagens sobre o sucesso em projetos, 

utilizada por muitos anos como parâmetro para mensurar seu sucesso, este não é o mais 

adequado para realizar esta atividade, dado que ele não está apto a demonstrar completamente 

os inúmeros aspectos que compõe um projeto (e.g. a sua contribuição para a receita 

organizacional) (Cserháti e Szabó, 2014). 

Muitos estudos se propuseram a abordar de forma distinta o conceito de sucesso em 

projetos. De modo geral eles podem ser divididos em abordagens similares à proposta pelo 

triângulo de ferro, também conhecidas como unidimensionais (Turner, 2009; Müller e Turner, 

2007; Wateridge, 1995), ou em abordagens mais complexas, através de conceitos 

multidimensionais que compreendem uma gama maior de atributos (Jugdev e Muller, 2005; 

Atkinson, 1999; Shenhar et al. 2001). Patah e Carvalho (2012), apontam que pesquisas 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos investigando as formas através das quais o sucesso 

em projetos é medido concluíram que formas distintas de mensuração são aplicadas em 
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épocas diferentes (Barber, 2004; Bryde, 2003; Ika, 2009). É fato que existe uma busca 

contínua pela identificação dos fatores que influenciam positivamente o sucesso em projetos 

(Mir e Pinnington, 2014). 

Paralelamente, a OE é considerada uma das mais amplas e promissoras correntes de 

pesquisa no campo do empreendedorismo, tendo em seu currículo diversos estudos já 

conduzidos e muitos ainda por vir (Rauch et al. 2009). 

Considerando entre outros, o fato que muitas empressas morrem durantes os cinco 

primeiros anos de sua existência (Benedetti, 2006), compreender os fatores que podem 

melhorar seu desempenho (como já foi evidenciado na relação entre orientação 

empreendedora e desempenho organizacional) é uma questão de essencial importância 

(Wiklund, 1998). O mesmo pode ser pressuposto considerando uma compreensão mais 

profunda dos fatores que influenciam o sucesso em projetos, sendo que as organizações 

pautadas neste tipo de atividade organizacional poderão se beneficiar de forma imediata desta 

análise (Vezzoni, et al. 2013). 

Baseado em uma das muitas definições existentes de empreendedorismo: “o processo 

no qual as organizações renovam a si e aos seus mercados pelo pioneirismo, inovação e 

assunção de riscos” (Miller, 1983: 770, tradução nossa), a relevância deste tema na rotina 

diária das organizações modernas pode ser melhor compreendida. Assim, a necessidade de 

renovação, inovação, assunção de riscos e a busca por novas oportunidades é fortalecida pelo 

desenvolvimento e complexificação destas organizações. 

Algumas evidências sugerem que a OE leva a um maior desempenho organizacional, 

mas a magnitude desta relação varia entre os estudos que a destacam (Rauch et al. 2009). 

Alguns destes além de confirmar esta relação, sugerem que uma melhora no nível de 

satisfação dos stakeholders também pode ser verificada (Mello et al. 2004), bem como um 

aumento significante no desempenho financeiro a longo prazo (Zahra e Covin, 1995), mesmo 

que este desempenho sofra com a falta de estudos que busquem pesquisas empíricas 

consolidadas em explorá-las (Zahra e Covin, 1995; Covin e Slevin, 1991; Wiklund, 1998). 

Mais além, Covin e Slevin (1991), ainda relacionam este aumento do desempenho com o 

comportamento de nível organizacional e mesmo individual, enfatizando que são eles que 

fazem com que a organização seja empreendedora. Mesmo com este número diversificado de 

análises, nenhuma delas aponta para os efeitos da orientação empreendedora de empresas para 

com o sucesso em seus projetos. 
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Estudos explorando o relacionamento entre OE e desempenho ainda estão aumentando 

(Rauch et al. 2009). Entre as diversas razões pelas quais o empreendedorismo é estudado, é a 

crença de que ele estimula o desempenho das organizações e o desenvolvimento econômico 

em geral que mais corrobora com o desenvolvimento deste campo de pesquisa (Covin e 

Slevin, 1991). 

Ainda assim, uma das temáticas subexploradas nos anos recentes considerando as 

abordagens que consideram a relação entre desempenho e EO é aquela que se contextualiza 

nos processos internos à organização (Covin et al. 2006) ou ainda em outros níveis, como o 

individual (Zahra e Covin, 1995). Sendo projetos e os seus procedimentos de gestão uma 

rotina diária das organizações, esta é uma relação que ainda poderia ser melhor explorada. 

Conforme publicado nas conclusões de Zahra e Covin’s (1995), os gestores devem 

considerar as atividades relacionadas à orientação empreendedora em uma perspectiva de 

longo prazo, e como uma forma de melhorar o desempenho financeiro das organizações, e 

ainda, independentemente dos resultados desejados, deve ter uma compreensão nítida do 

grande potencial estratégico e dos benefícios que podem ser gerados pelos resultados da 

aplicação de uma postura empreendedora (Morris et al. 1994). 

1.4. ESTRUTURA DO ESTUDO 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, conforme segue: capítulo um - 

introdução, onde a questão de pesquisa e sua relevância para o meio acadêmico e prático são 

expostas, assim como os objetivos do estudo; capítulo dois – revisão da literatura, cujo papel é 

apresentar o estado atual da discussão científica no que tange os pilares deste estudo –  o 

sucesso em projetos e a orientação empreendedora; capítulo três – metodologia, apresentando 

o delineamento metodológico deste estudo, bem como informações sobre a coleta dos dados e 

os procedimentos de análise que deverão ser utilizados nesta pesquisa; capítulo quatro – que 

apresenta uma análise dos dados coletados para esta pesquisa; e capítulo cinco – onde são 

feitas as conclusões, limitações e contribuições atribuídas a este estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo tem duas seções principais, a primeira é sobre gestão de projetos e sucesso 

em projetos, enquanto a segunda cobre a orientação empreendedora, ambas respectivamente 

relacionadas aos dois pilares de pesquisa desta dissertação, cuja literatura é explorada na 

sequência. 

2.1. GESTÃO DE PROJETOS 

Levando em consideração o fato que há quarenta anos a abordagem de gestão de 

projetos era utilizada exclusivamente pelo departamento de defesa dos Estados Unidos e 

empresas de construção, e atualmente ela é aplicada sobre uma quantidade maior de empresas 

e mercados – como a de químicos, bancário, contábil, e até mesmo na ONU -, ela é uma 

abordagem de gestão relativamente moderna (Kerzner, 2011). Os projetos têm condições de 

impulsionar a inovação da empresa; de fato, os projetos são uma forma pela qual as empresas 

podem mudar, aplicar uma estratégia, inovar ou desenvolver uma vantagem competitiva 

(Shenhar e Dvir, 2007).  

Ainda que não exista um documento único que esteja apto a capturar todo o corpo de 

conhecimento no âmbito da gestão de projetos é possível encontrar alguns parâmetros em 

comum entre eles (Papke-Shields et al. 2010). Durante os anos noventa, a maioria dos guias 

de conhecimento em gestão de projetos foi consolidada, estando aptos a fundamentar algumas 

certificações profissionais bem-sucedidas no ramo de projetos (Carvalho e Rabechini, 2011), 

como no caso do Project Management Institute (PMI), que desenvolveu o Project 

Management Body of Knowledge, mais conhecido como PMBOK. 

 A gestão de projetos é conceituada como “a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos” (PMI, 

2013: 5). A mesma fonte também considera projetos “Um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2013: 2). Outros conceitos 

também podem ser encontrados, como aqueles apresentados no Quadro 1. 

FONTE 

 

CONCEITO  

DE PROJETO 

CONCEITO DE GESTÃO 

DE PROJETOS 

Shenhar e Dvir (2007) 

“Organizações e processos 

temporários constituídos em 

busca de atingir-se um 

“O conjunto de atividades de 

gestão necessárias para 

conduzir um projeto para 
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objetivo específico sobre as 

restrições de tempo, 

orçamento e outros 

recursos” (Shenhar e Dvir, 

2007: 5, tradução nossa). 

uma conclusão de sucesso” 

(Shenhar e Dvir, 2007: 5, 

tradução nossa). 

NBR ISO 10006 (2000) 

“Processo único, consistindo 

de um grupo de atividades 

coordenadas e controladas 

com datas para início e 

término, empreendido para 

alcance de um objetivo 

conforme requisitos 

específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e 

recursos” (ABNT, 2000:2). 

“O gerenciamento de 

Projetos inclui o 

planejamento, organização, 

supervisão e controle de 

todos os aspectos do Projeto, 

em um processo contínuo, 

para alcançar seus objetivos. 

Os processos e objetivos da 

gestão da qualidade (ver 

NBR ISO 8402) são 

aplicados a todos os 

processos de gerenciamento 

de Projetos” (ABNT, 

2000:3). 

IPMA (2012) 

“Um projeto é uma operação 

com restrições de custos e 

prazos, caracterizada por um 

conjunto definido de 

entregas (o escopo que 

cumpre os objetivos do 

projeto), com base em 

normas e requisites de 

qualidade” (IMPA, 

2012:13). 

“A qualidade da gestão de 

projetos é definida como o 

cumprimento dos requisitos 

de Gestão estabelecidos para 

o projeto” (IMPA, 2012:2) 

Kerzner (2011) 

“Um projeto pode ser 

considerado como sendo 

quaisquer series de 

atividades e tarefas que: 

possuem um objetivo 

específico a ser atingido 

dentro de determinadas 

especificações, possuem 

datas de início e término 

definidas, possuem limites 

de financiamento, 

consomem recursos 

humanos e não humanos 

recursos e are 

multifuncional” (Kerzner, 

2011:2). 

“É a arte de criar a ilusão de 

que qualquer resultado 

provém de uma série de atos 

deliberados predeterminados 

quando, na verdade, tudo 

ocorreu por acaso” (Kerzner, 

2011:3). 

Quadro 1. Conceitos de projeto e gestão de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em busca de uma melhor gestão para os projetos que adotam o PMBOK, o PMI 

(2013) sugere que eles devem ser geridos por meio da aplicação da lógica integrada dos 

quarenta e sete processos propostos pelo PMI (2013), que são categorizados em cinco grupos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento.  

 A discussão sobre a melhor forma de administrar projetos e o número de modelos que 

se propõe a melhorar os resultados atingidos por eles são muitas, conforme se verifica 

observando a diversidade de guias de gerenciamento em projetos disponíveis no mercado. 

Muitos deles, mais conhecidos por suas abordagens consideradas tradicionais quanto à gestão 

de projetos, são caracterizados pelas suas atividades planejadas e executadas com foco na 

satisfação da restrição tripla – tempo, escopo e orçamento (também conhecida como triângulo 

de ferro) (Shenhar e Dvir, 2007). Em paralelo, existem outras abordagens que se dispõe ao 

desenvolvimento de uma estratégia para atingir os objetivos previstos no projeto e também 

visualizam contribuir com os objetivos organizacionais em seu desenvolvimento. Estas são 

nomeadas como abordagens adaptativas de gestão de projetos (Shenhar e Dvir, 2007). 

 Todas essas diferentes abordagens de gestão naturalmente resultam em uma 

quantidade de propostas que se propõe a avaliar o desempenho de projetos e também de 

classificá-los como um sucesso ou falha. Este tópico é o foco da próxima seção deste estudo, 

e será mais detalhado na sequência. 

2.2. SUCESSO EM PROJETOS 

Como já foi destacado na seção 1, diversas são as abordagens existentes acerca da 

compreensão do sucesso em projetos. Desde a proposta perceptiva de Katz e Allen (1985), 

que mensurou o desempenho de projetos através de entrevistas com gestores da alta hierarquia 

sobre a sua percepção sobre o desempenho da equipe de projetos em uma escala Likert de 

cinco pontos, até a proposta multidimensional de Shenhar’s e Dvir (2007), é possível 

visualizar que distintas tentativas que foram desenvolvidas em busca de avaliar o desempenho 

de projetos individualmente. O PMI (2013:7) recomenda que o sucesso em projetos seja 

“medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade, pelo cumprimento do 

orçamento e pelo grau de satisfação do cliente” 

O quadro 2 é um consolidado de algumas destas abordagens desenvolvidas durante o 

transcorrer dos últimos anos.  

AUTOR CRITÉRIOS 
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Katz e Allen (1985) 

 Cronograma 

 Orçamento 

 Desempenho dos custos 

 Inovação no projeto 

 Adaptabilidade 

 Habilidade em cooperar com outras áreas 

organizacionais 

Larson e Gobeli (1989) 

 Controle de custos 

 Aderência aos prazos 

 Desempenho técnico 

Markowitz (1990)  Incerteza 

Dvir et al. (1998) 

 Atingimento dos objetivos previamente 

definidos 

 Benefícios gerados para os clientes 

Archer e Ghasemzadeh (1999) 

 Ganhos econômicos 

 Análise de custo benefício 

 Riscos 

 Impacto sobre o mercado 

Gray (2001) 

 Orçamento 

 Cronograma 

 Especificações técnicas 

 Opinião dos stakeholders 

White e Fortune (2002) 

 Atendimento dos requerimentos do cliente 

 Completado dentro das restrições de orçamento 

 Completado dentro das restrições de 

cronograma 

 Objetivos organizacionais atendidos 

 Fortalecimento dos negócios 

 Minimização da descontinuidade dos negócios 

 Padrões de segurança e qualidade atingidos 

Ibbs e Reginato (2002)  Valor medido do processo 

Ling (2004) 

 Custo 

 Tempo 

 Qualidade 

 Satisfação do cliente 

Thamhain (2004) 
 Ambiente da equipe de projetos 

 Desempenho da equipe de projetos 

Rad e Levin (2006) 
 Empresa 

 Pessoas 

Patah e Carvalho (2007) 

 Medida comparativa entre o custo do projeto 

no momento em que a organização decide 

inicia-lo para com o seu custo no momento da 

conclusão 

Shenhar e Dvir (2007) 

 Eficiência do projeto 

 Impacto sobre o cliente 

 Impacto sobre o time 

 Sucesso comercial 
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 Preparação para o futuro 

Elattar (2009) 

 Clareza na comunicação 

 Alta satisfação da equipe 

 Medidas econômicas: vendas, lucro, ROI, 

ROE. 

 Cumprimento de requisitos e especificações 

(escopo) 

 Respeito ao meio ambiente 

 Segurança 

PMI (2013) 

 Qualidade do produto 

 Qualidade do projeto 

 Pontualidade 

 Cumprimento do orçamento 

 Grau de satisfação do cliente 

Quadro 2. Critérios adotados ao longo do tempo para mensurar o sucesso em projetos 

Fonte: Patah e Carvalho (2012); Borges e Carvalho (2015). 

 

A abordagem do “triângulo de ferro”, também conhecida como “restrição tripla” - 

custo, tempo e escopo -, é tradicionalmente central para a mensuração do sucesso em projetos 

(Atkinson, 1999). Alguns autores criticam essa abordagem como insuficiente para avaliar 

todas as entregas do projeto e assim classificá-lo como de sucesso ou não, indicando que um 

olhar mais aprofundado nessa questão deveria ser desenvolvido (Wit, 1988; Baccarini, 1999; 

Shenhar et al. 2001; Shenhar e Dvir, 2007). 

2.3.UM MODELO MULTIDIMENSIONAL DE SUCESSO EM PROJETOS 

A proposta publicada por Shenhar e Dvir em 2007 tem sua base construída em um 

estudo mais antigo (Shenhar et al. 2001) e está apta a demonstrar a evolução do modelo 

proposto pelo autor, bem como as validações empíricas desenvolvidas por eles. 

O estudo retrata - com o apoio no relato de exemplos de projetos como o da 

construção da Sydney Opera House e até do metrô de Los Angeles -, um cenário 

caracterizado pelo desenvolvimento de projetos que não seguiu o critério tradicional para 

avaliação do sucesso em projetos (o “triângulo de ferro”) (Shenhar e Dvir, 2007). 

O conceito multidimensional de sucesso em projetos é apresentado com o objetivo de 

encontrar a resposta para a questão que trata de compreender como o projeto contribuiu para o 

sucesso e efetividade da organização (Shenhar e Dvir, 2007: 23). 



 

26 

 

O modelo (Figura 1) é composto por cinco dimensões independentes: eficiência, 

impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso comercial e direto e preparação para o futuro, 

que irão permitir a quem aplicá-lo compreender o impacto dos projetos em cada uma destas 

dimensões de forma independente. 

 

Figura 1. Modelo de sucesso em projetos 

Fonte: Shenhar e Dvir (2007, p. 27) 

 

O diverso número de abordagens acerca do sucesso em projetos faz com que seja 

quase impossível definir um conceito único para ser adotado, e desta forma, sustenta uma 

abordagem que considera óticas e dimensões diferentes para compreender o constructo. 

Projetos diferentes têm características específicas que devem ser consideradas para determinar 

combinações do critério e fatores de sucesso (Thomas e Fernandez, 2008). Uma avaliação 

efetiva do sucesso em projetos deve considerar não somente a eficiência e o fato de atingir os 

objetivos do projeto como critérios para isso, mas também a eficiência no seu 

desenvolvimento, o impacto sobre a estratégia organizacional e o lucro dos stakeholders 

(Cserháti, Szabó, 2014). Alguns estudos sugerem que o critério de sucesso deva considerar 

também os benefícios gerados para a organização onde são desenvolvidos, como a sua 

preparação para o futuro em termos de inovação e desenvolvimento de competências (Papke-

Shields et al. 2010). 

 Cada dimensão corresponde a um grupo diferente de submedidas que podem ser 

utilizadas para mensurar o respectivo desempenho do projeto naquela dimensão de forma 

individual, e mais, avaliar se ela pode ser considerada positiva ou negativa. 
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Para uma melhor compreensão das dimensões deste modelo, um conceito foi proposto 

para cada uma delas, considerando os apontamentos do estudo original de Shenhar e Dvir 

(2007), conforme segue: 

 Dimensão da eficiência: é uma medida de curto prazo que avalia se o projeto foi 

completado de acordo com o planejamento (cronograma, orçamento e escopo).  

 Dimensão do impacto no cliente: essa dimensão deve apontar como o resultado do 

projeto impactou a vida ou negócio do cliente em sua busca por atender as 

necessidades do cliente. 

 Dimensão do impacto na equipe: a terceira dimensão avalia o impacto cumulativo do 

projeto, por exemplo: satisfação da equipe do projeto, sua moral, a lealdade geral do 

time em relação a organização ou ainda a retenção dos membros da equipe para com a 

organização depois que o projeto é concluído. 

 Dimensão do sucesso comercial e direto: essa dimensão é uma expressão do sucesso 

comercial do projeto. Ela está focada em responder a seguinte questão:  ele contribuiu 

para a construção do resultado final da organização? 

 Dimensão da preparação para o futuro: Essa dimensão do longo prazo avalia o quão 

bem o projeto ajuda a organização a preparar sua infraestrutura para o futuro, e até 

mesmo como ela cria novas oportunidades para a referida organização.  

O modelo de Shenhar e Dvir (2007) foi adotado para formular a proposta desta 

pesquisa, em vista de atender a necessidade de relacionar o constructo de SP para com o de 

OE. O uso deste modelo permitirá a avaliação do sucesso dos projetos cobrindo métricas 

relacionadas a dimensões que focam em horizontes de tempo distintos – desde o curto até o 

longo prazo -, dado o fato que algumas informações que compõe as métricas só podem ser 

coletadas após períodos específicos do ciclo de vida dos projetos. Sobre esta peculiaridade, 

Zahra e Covin (1995) enfatizam que o pay-off  de algumas variáveis da OE estão 

fundamentadas em horizontes de tempo de longo prazo. Von Hippel (1977) apud Zahra e 

Covin (1995) desenvolver um estudo com 18 empresas e reportaram um nível de sucesso de 

60% (obtenção de lucro bruto de 10%) dentro de um horizonte de 3 a 5 anos após o 

lançamento do projeto. A figura 2 apresenta essa relação das dimensões do modelo de sucesso 

proposto por Shenhar e Dvir (2007) para com os horizontes de tempo onde elas ganham uma 

maior relevância. 
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Figura 2. Horizontes de tempo e sua relação com as dimensões de sucesso 

Fonte: Shenhar e Dvir (2007: 30). 

 

 A leitura dos textos que fundamentaram o modelo de Shenhar e Dvir (2007) torna 

possível a compreensão da intenção dos autores em caracterizá-lo como um modelo dinâmico 

de avaliação do sucesso em projetos. Enquanto a eficiência do projeto pode ser medida a curto 

prazo, o sucesso comercial pode ser medido somente quando o produto/serviço/processo – a 

entrega final do projeto -, esteja disponível aos clientes, em uma abordagem de longo prazo). 

 Tão importante para este estudo quanto a compreensão do constructo de sucesso em 

projetos, é a compreensão do constructo da orientação empreendedora. Na próxima seção 

alguns aspectos que refletem sobre este tópico são apresentados, na expectativa de destacar 

algumas características que fundamentem este estudo com o conhecimento necessário para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

2.4. ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 

O empreendedorismo tem sido reconhecido como campo de pesquisa por mais de vinte 

anos (Cornelius et al. 2006), com um significativo interesse pelo desenvolvimento de suas 

pesquisas (Borba et al. 2011). Ainda assim é considerado um campo de pesquisa novo (C. 

Short et al. 2010).  
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De modo geral, a maioria das definições de empreendedorismo são relacionadas aos 

termos “inovação” e “oportunidades” (Martens, Freitas, Boissin, 2010), entretanto, alguns 

estudos apontam para a falta de consenso sobre o significado do empreendedorismo (Morris et 

al. 1994; Landström et al. 2012) o que acaba por trazer algumas dificuldades para o processo 

de desenvolvimento de uma teoria geral acerca deste campo de pesquisa (Lumpkin e Dess, 

1996). 

Conforme indicado por Nassif et al. 2010, quando um olhar para o desenvolvimento do 

empreendedorismo como campo de pesquisa especificamente no Brasil é feito, também é 

possível visualizar sua juventude. Somente nos anos 2000 os primeiros eventos científicos 

foram instituídos (EGEPE – Encontro sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 

Empresas), e somente em 2003 ele surgiu como uma subárea do Encontro da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD). Os mesmos autores 

ainda destacam que grandes são os esforços aplicados nos últimos anos pelos pesquisadores e 

estudantes interessados em mergulhar na compreensão deste fenômeno. 

Mello et al. (2004) sugerem que o empreendedorismo seja aplicado em diferentes 

níveis, desde o individual até o organizacional. Empresas nas quais os gestores adotam estilos 

de gestão empreendedores, e onde estes estilos são evidenciados nas suas decisões 

estratégicas e filosofia de gestão, podem ser classificadas como empreendedoras (Covin e 

Slevin, 1989). Considerando a postura de um empreendedor, ela pode ser caracterizada como 

“ a propensão de uma organização para abraçar novas oportunidades e assumir 

responsabilidade pela introdução de mudanças criativas”, a qual também pode ser 

denominada como orientação empreendedora (Morris et al. 1994: 26).  

Uma das possíveis conceituações do empreendedorismo é “o fenômeno que modifica as 

condições correntes do mercado através da introdução de algo novo e diferente em resposta as 

necessidades percebidas” (Mello et al. 2004:1). 

Outra abordagem ao conceito relaciona o empreendedorismo com os processos de uma 

organização e a renovação de seus mercados, através do pioneirismo, inovação e assunção de 

riscos, encurralando os competidores contra a parede (Miller, 1983). Esta proposta claramente 

desenvolve uma aproximação com o conceito da OE, considerando para tal as três primeiras 

dimensões deste constructo: proatividade, assunção de riscos e inovatividade. 

Covin e Slevin (1991) descrevem o empreendedorismo como uma das possíveis 

dimensões da postura estratégica, primordialmente caracterizada pela propensão em assumir 
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riscos, uma postura de agressividade competitiva, proatividade e uso extensivo da inovação 

em produtos. 

A OE está relacionada as políticas e práticas básicas para o desenvolvimento de ações 

e decisões empreendedoras, e assim como os processos que os tomadores de decisão utilizam 

para reforçar o propósito de suas organizações, sustentam sua visão e criam vantagens 

competitivas (Rauch et al. 2009; Mello et al. 2004). 

Diversos autores desenvolveram estudos que apontam que organizações com maior 

OE também tendem a obter um melhor desempenho (Martens et al. 2011; Rauch et al. 2009; 

Castanhar, Dias e Esperança, 2006; Moreno, Casillas, 2008) 

Neste sentido Lumpkin e Dess (1996) evidenciaram a relação entre OE e desempenho 

das organizações, apontando para alguns fatores ambientais e organizacionais moderando esta 

relação (Figura 4). 

 

Figura 3. Framework conceitual da orientação empreendedora 

Fonte: Lumpkin e Dess (1996:152) 

 

Mesmo que o empreendedorismo e a EO sejam conceitos similares, uma diferenciação 

básica entre os dois é passível de ser realizada: o empreendedorismo está diretamente 
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relacionado com o “novo entrante” e com questões como: “Em qual empreendimento nós 

devemos investir?” e “Como nós o faremos ter sucesso?”; por outro lado, a OE é muito mais 

focada nos métodos, práticas e estilos de tomada de decisão que os gestores utilizam 

(Lumpkin e Dess, 1996). O quadro 3, resume algumas abordagens principais feitas acerca do 

constructo da OE ao longo dos anos. 

AUTOR CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONSTRUCTO DA OE 

 

Miller, 1983 

 

“Uma empresa empreendedora é aquela que se engaja em 

inovações de produtos e mercados, assumindo empreendimentos 

arriscados, e é a primeira a surgir, de forma proativa com 

inovações, encurralando os competidores contra a parede” (Miller, 

1983, p.771, tradução nossa). 

 

 

 

Covin e Slevin, 1991 

 

“[…] organizações com postura empreendedora, são aquelas em 

que alguns padrões de comportamento são recorrentes. Estes 

padrões permeiam a organização em todos os seus níveis refletem 

a filosofia estratégica da alta gestão na prática efetiva da sua 

gestão [...] Em resumo, empresas com posturas empreendedoras 

são dispostas a assumir riscos, inovativas e proativas […], 

assumem projetos de alto risco com chances de altos retornos, e 

são corajosas e agressivas quando investindo em oportunidades” 

(Covin e Slevin, 1991, p.7, tradução nossa). 

 

 

Lumpkin e Dess, 

1996 

 

“Cinco dimensões têm sido uteis quando busca-se caracterizar e 

distinguir processos empreendedores chave, isto é, a orientação 

empreendedora (EO) de uma organização. […] novos entrantes 

explicam do que o empreendedorismo consiste, já a orientação 

empreendedora descreve como novos entrantes são realizados […] 

A OE refere-se aos processos, práticas e atividades de tomada de 

decisão que conduzem aos novos entrantes” (Lumpkin e Dess, 

1996, p. 136, tradução nossa). 

 

 

Rauch et al. 2009 

 

“A OE representa as políticas e práticas que provém a base para 

decisões e ações empreendedoras. Assim, a OE deve ser vista 

como o processo de criação de uma estratégia empreendedora que 

tomadores de decisão utilizam para enaltecer o propósito de suas 

organizações, sustentar sua visão e criar vantagens competitivas” 

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

 

 

Covin e Lumpkin, 

2011 

“A mensagem que nós esperamos transmitir é que os elementos 

não observáveis relacionados a disposição de uma organização em 

empreender podem ser associados com a OE. De fato, seria de se 

esperar, por exemplo, valores culturais úteis para o 

empreendedorismo associados a OE. Entretanto, estes elementos 

não definem-na” (Covin e Lumpkin, 2011, p. 858, tradução nossa). 

 

Freitas et al. 2012 

 

“A OE pode ser conceituada como a gestão do processo 

empreendedor, retratada em métodos, práticas e estilos de gestão 

ou de tomada de decisão usados para agir de forma 

empreendedora” (Freitas et al. 2012, p. 164). 

Quadro 3. Considerações sobre o constructo da OE 

Fonte: O autor. 
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Entre todas essas abordagens considerando o constructo da OE, a proposta de 

Lumpkin e Dess (1996) buscou refinar as dimensões sugeridas anteriormente (inovatividade, 

assunção de riscos e proatividade) e propor a inclusão de outras duas novas dimensões para 

compor um modelo multidimensional de OE: agressividade competitiva, que captura de forma 

distinta a ideia proposta originalmente por Miller (1983) de “encurralar os competidores 

contra a parede”; e autonomia, mencionada por Lumpkin e Dess (1996) como um componente 

chave para empresas que querem avançar com as ações necessárias para desenvolver um novo 

negócio.  

Diversos estudos desenvolveram suas abordagens sobre o constructo da OE, e alguns 

deles valeram-se de visões distintas em relação a sua dimensionalidade. Isso permitiu que a 

literatura acadêmica formulasse propostas acerca da dimensionalidade do constructo. O 

quadro 4 resume algumas destas abordagens, e as dimensões adotadas pelos seus autores. 

ESTUDOS/DIMENSÕES IN AR PR AU AC 

Miller (1983) X X X   

Covin e Slevin (1989, 1991)* X X X   

Covin e Slevin (1990)* X X X  X 

Guth e Ginsberg (1990) X X X   

Zahra e Covin (1995) X X X   

Lumpkin e Dess (1996) X X X X X 

Morris, et al. (1994) X X X   

Wilklund (1998, 1999) X X X   

Messeghem (2003) X X X   

Richard et al. (2004) X X X   

Mello et al. (2004) X X X   

Mello e Leão (2005) X X X X X 

Wiklund e Sheperd (2005) X X X   

Covin et al. (2006) X X X   

Naldi et al. (2007) X X X   

Stam e Elfring (2008) X X X   

Lumpkin, Cogliser e Schneider (2009) X X X X  

Engelen (2010) X X X   

Lisboa, Skarmeas e Lages (2011) X X X   

Martens et al. (2011) X X X X X 

França, Saraiva e Hashimoto (2012) X X X X  

Freitas et al. (2012) X X X X X 

Boso, Story e Cadogan (2013) X X X X X 

Sciascia et al. (2014) X X X   

Fernández-Mesa e Alegre (2015) X X X   

Quadro 4. Pesquisadores e suas abordagens acerca das dimensões da OE 

Fonte: Autores até 2006 adaptado de Martens, Freitas e Andres (2011, p. 427). Autores a 

partir de 2007: Elaborado pelo autor. Legenda: IN: Inovatividade; AR: Assunção de Riscos; 

PR: Proatividade; AU: Autonomia; AC: Agressividade Competitiva.  

 

Os autores originais do quadro 4 destacam que as publicações marcadas com um 

asterisco (*) consideram a agressividade competitiva e a proatividade como sinônimos. Covin 
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e Covin (1990) mensuraram a agressividade competitiva com a mesma escala utilizada por 

Covin e Slevin (1989) para mensurar proatividade. 

Quando se interpreta a evolução das dimensões da OE, cautela deve ser adotada como 

uma forma de evitar consequências da aplicação de conceitos equivocados de forma prática. 

Os resultados deste equívoco já foram demonstrados pelos pesquisadores, no que tange à 

aplicação da agressividade competitiva, através da conclusão que este fato pode impactar 

diretamente a estratégia do negócio, bem como o seu desempenho financeiro (Covin e Covin, 

1990). 

É possível observar (Quadro 5) que mesmo com a passagem dos anos e o 

desenvolvimento de diferentes variações das escalas de mensuração, ainda continua como a 

mais utilizada a escala perceptiva de nove itens de “Miller/Covin e Slevin”, que cobre as três 

dimensões originais da OE (Richard et al. 2004; Wiklund, 1998) - inovatividade, proatividade 

e assunção de riscos (Rauch et al. 2009). Covin et al. (2006) enfatizam este fato e atribuem a 

grande acumulação de conhecimentos sobre o constructo da OE diretamente à adoção da 

referida escala (Brown, Davidsson e Wiklund, 2001). 

Praticamente não há dúvida de que os estudos de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) 

foram as fundações das escalas desenvolvidas para mensurar a OE. Entretanto, três 

modificações principais foram feitas na escala desde o seu desenvolvimento: a primeira, o 

número de dimensões variou; segunda, o número de itens utilizados para avaliar - mesmo as 

três dimensões originais -, variou; e a última, observou-se que diversos estudos converteram a 

proposta original pautada no diferencial semântico para escalas Likert com quantidades 

distintas de pontos (Rauch et al. 2009). 

ESTUDO NOME DO 

CONSTRUCTO 

DIMENSÕES ESCALA 

Miller (1983) Empreendedorismo 

Proatividade, 

inovatividade, 
assunção de riscos 

Itens das escalas utilizadas por 

Miller e Khandwalla nos anos 

70, apresentados em Miller e 
Friesen (1982) 

Covin e Slevin (1986) 
Comportamento 

empreendedor 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Modificação da escala original 

de 5 itens de Miller (1983) 

Covin e Slevin (1989) Postura estratégica 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Modificação da escala original 

de 5 itens de Miller (1983) 

mais três itens originais de 

Covin e Slevin, 1986 

Covin e Slevin (1990) Postura empreendedora 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Modificação por Covin e 

Slevin (1989) da escala 

original de 5 itens de Miller 

(1983) 

Covin e Slevin (1991) Postura empreendedora 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Modificação por Covin e 

Slevin (1989) da escala 

original de 5 itens de Miller 
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(1983) 

Miles, Arnold e Thompson 

(1993) 

Orientação 

empreendedora 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Modificação por Covin e 

Slevin (1989) da escala 

original de 5 itens de Miller 

(1983) 

Merz et al. (1994) Orientação estratégica 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Miller (1983) 

Zahra e Covin (1995) 
Empreendedorismo 

corporativo 

Proatividade, 

inovatividade, 

assunção de riscos 

Miller (1983) 

Lumpkin e Dess (1996) 
Orientação 

empreendedora 

Autonomia, 

inovatividade, 

assunção de riscos, 

proatividade, 
agressividade 

competitiva 

Sem medidas. O estudo de 

Miller e Covin e Slevin é o 

ponto de partida. 

Lumpkin e Dess (1997) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

assunção de riscos, 

proatividade, 

agressividade 

competitiva 

Modificação por Covin e 

Slevin (1989) da escala 

original de 5 itens de Miller 

(1983), mais dois itens 

originais. 

Barret e Weinstein  (1998) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade e 

assunção de riscos 

9 itens de Covin e Slevin 

(1989) em uma escala Likert 

de 7 pontos. 

Chadwick et al. (1999) 

 

Orientação 

empreendedora 

Assunção de 

riscos, 

inovatividade, e 

proatividade 

9 itens em uma escala Likert 

de 7 pontos similar a escala de 

postura estratégica 

desenvolvida por Khandwalla 

(1977) 

Shaker, Zahra e Garvis (2000) 
 

Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 
proatividade, e 

assunção de riscos 

7 itens, modificação da versão 
Miller (1983) em uma escala 

Likert de 5 pontos. 

Atuahene-Gima (2001) 

 

Orientação 

empreendedora 

Assunção de 

riscos, 

proatividade, 

agressividade 

competitiva, 

inovatividade 

6 itens, Covin e Slevin (1989) 

Kreiser, Marino, e Weaver 

(2002) 

 

Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, e 

assunção de riscos 

Covin e Slevin (1989) em uma 

escala Likert de 5 pontos. 

Wiklund e Shepherd (2003) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, e 

assunção de riscos 

9 itens de Covin e Slevin 

(1989) 

Richard et al (2004) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 
proatividade, e 

assunção de riscos 

Escala de 9 ítens de Covin e 

Slevin (1989) 

Monsen (2005) 
Orientação 

empreendedora 

Assunção de 

riscos, 

inovatividade, 

proatividade, e 

autonomia 

Escalas de 3 itens de Covin e 

Slevin (1989) são utilizadas 

para medir a assunção de 

riscos, inovatividade, e 

proatividade; enquanto a 

autonomia é mensurada 

utilizando-se uma subescala 

perceptiva de 3 itens de 

Spreitzer (1995, 1996) 

Stam e Elfring (2006) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, e 

9 itens de Covin e Slevin 

(1989) 
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assunção de riscos 

Naldi et al (2007) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, e 

assunção de riscos 

9 itens de Covin e Slevin 

(1989) 

Stam e Elfring (2008) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, e 

assunção de riscos 

Escala de 9 itens desenvolvida 

por Covin e Slevin (1989), 

com um ítem substituído por 

uma proposta de Lumpkin e 

Dess (2001) 

Lumpkin et al. (2009) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, 

assunção de riscos 

e autonomia 

Escala de 9 itens desenvolvida 

por Covin e Slevin (1989), 4 

itens da escala são 

desenvolvidos neste estudo 

para a autonomia 

Engelen (2010) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 
proatividade e 

assunção de riscos 

Escala de 8 itens proposta por 
Covin e Slevin (1989) com 

algumas adaptações de Miller 

e Friesen (1982) 

Lisboa, Skarmeas e Lages 

(2011) 

Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade e 

assunção de riscos 

Escala de 9 itens desenvolvida 

por Covin e Slevin (1989) 

França, Saraiva e Hashimoto 

(2012) 

Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, 

assunção de riscos 

e autonomia 

Escala de 9 itens desenvolvida 

por Covin e Slevin (1989) 

mais itens de Lumpkin e Dess 

(1996) 

Boso, Story e Cadogan (2013) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade, 

assunção de riscos, 

agressividade 

competitiva e 
autonomia 

Escala de 9 itens de Covin e 

Slevin (1989) com 

modificações propostas por 

Jambulingam et al. (2005) 

Sciascia et al. (2014) 
Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade e 

assunção de riscos 

Covin e Slevin (1989) em uma 

escala Likert de cinco pontos. 

Fernandez-Mesa e Alegre 

(2015) 

Orientação 

empreendedora 

Inovatividade, 

proatividade e 

assunção de riscos 

Escala original de Covin e 

Slevin (1989) 

Quadro 5. Caracterização dos estudos de OE ao longo dos anos 

Fonte: Adaptado de Wiklund 1998 e Rauch et al. 2009. 

 

 Além da escala de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989), dois estudos propuseram 

escalas para mensurar as dimensões da agressividade competitiva (Lumpkin e Dess (2001)) e 

autonomia (Lumpkin et al. (2009)). 

 Em relação a agressividade competitiva, os autores indicam que por mais que seja 

possível uma organização apresentar de forma conjunta ambas, agressividade competitiva e 

proatividade, essas duas dimensões variam independentemente uma da outra e estão 

diferentemente relacionadas ao desempenho (Lumpkin e Dess, 2001). 

 Quando o foco é a autonomia, Lumpkin et al. (2009) distingue tipos de autonomia e 

indica que a autonomia vista da perspectiva da OE está relacionada primordialmente com a 

autonomia estratégica, também conhecida como autonomia de objetivos. Altos níveis deste 
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tipo de autonomia permitem às equipes não somente solucionar problemas, mas atuar de 

forma a definir o problema e os objetivos que devem ser atingidos para solucioná-lo. 

 A discussão sobre a orientação empreendedora, tradicionalmente desenvolvida pelas 

publicações de Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996), eventualmente 

conduz para uma encruzilhada na interpretação do constructo da OE: uma unidimensional e 

outra multidimensional (Carneiro, 2011). Enquanto alguns acadêmicos argumentam que a OE 

deve ser vista como um constructo unidimensional, estudos mais recentes indicam que as 

dimensões da OE devem ser abordadas através de combinações distintas, sustentando assim 

uma ótica multidimensional da OE (Rauch et al. 2009). 

 A abordagem unidimensional implica que o constructo latente seja uma expressão 

conjunta dos três pillares propostos por Miller (1983): assunção de riscos, inovatividade e 

proatividade. Por outro lado, a abordagem multidimensional, mais relacionada à publicação 

de Lumpkin e Dess (1996), existe como uma composição de cinco dimensões independentes: 

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

(Covin e Lumpkin, 2011). 

 Mais do que isso, a dimensionalidade da OE é fundamentalmente uma discussão 

teórica, em vista de que as evidências empíricas consideram somente a extensão pela qual as 

dimensões são correlacionadas na prática (Covin e Lumpkin, 2011). Mesmo que as três 

dimensões originais – inovatividade, assunção de riscos e proatividade tendam a variar 

independentemente, normalmente elas tendem a covariar (Covin et al. 2006). 

 Além disso, cada uma das dimensões do constructo é abordada por cada autor de 

forma própria, alinhada à sua compreensão sobre o significado das dimensões. Nas seções 

subsequentes, estas diferentes abordagens são exploradas, dimensão por dimensão. 

2.4.1. INOVATIVIDADE 

A dimensão da inovatividade é caracterizada por Miller (1983) como uma necessidade 

da organização se renovar, inovar, assumir riscos de forma construtiva e buscar novas 

oportunidades. Mais de uma década depois, esta ideia foi reforçada por Lumpkin e Dess 

(1996), que apontaram a inovatividade como uma tendência organizacional necessária para 

sustentar novas ideias, novidades e experimentos, que podem resultar em novos produtos, 

serviços ou processos. 
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Morris et al. 1994 também abordam a inovatividade como uma busca criativa de novas 

soluções – tecnologias, processos, produtos ou serviços -, para problemas e necessidades.  

Rauch et al. 2009, consideram ela como uma predisposição para engajar com criatividade e 

experimentação, via P&D, no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. 

Mesmo uma abordagem mais recente, apresentada por Martens, Freitas e Boissin, 2011 ainda 

é coerente com as já apresentadas e trata da dimensão da inovatividade como uma vontade de 

inovar por meio da criatividade e do desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 

processos.  

Essa postura estratégica inovativa aumenta as chances das organizações se tornarem as 

primeiras a se posicionar enquanto competem com seus concorrentes, e desta forma, está 

relacionada diretamente a um potencial de melhora nos resultados e no desempenho das 

organizações (Wiklund, 1999). Um olhar na escala utilizada por Covin e Slevin (1989) torna 

possível compreender algumas formas utilizadas para mensurar o nível de inovatividade das 

organizações: recursos financeiros e humanos dedicados para a inovação, novos produtos ou 

serviços lançados ao mercado e mudanças realizadas nas linhas de produção de produtos e 

serviços existentes. 

2.4.2. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

Quando abordando a assunção de riscos, Miller (1983) enfatiza que uma empresa 

avessa a ela não pode ser empreendedora, mesmo que esta busque “inovar” de modo a imitar 

seus competidores. Como o empreendedor por si próprio é um ser tomador de riscos, as 

organizações caracterizadas pela orientação empreendedora estão aptas a alocar recursos em 

risco com a expectativa de obter altos retornos (financeiros ou mesmo de oportunidade) de 

seu mercado no futuro (Lumpkin e Dess, 1996). 

Morris et al. 1994, trata da assunção de riscos como uma predisposição para 

comprometer recursos em oportunidades com riscos (moderados e calculados) de falha. De 

forma similar, Rauch et al. 2009, aborda essa dimensão como a tomada de ações que 

aventuram no desconhecido, comprometendo recursos em empreendimentos incertos.  

Uma revisão da literatura sobre a assunção de riscos feita por Martens et al. (2011), 

resultou na definição de quatro categorias para caracterizar os elementos da dimensão nas 

organizações: risco geral, risco da tomada de decisões, risco financeiro e risco do negócio. 

Essa categorização tem o potencial de fazer com que o trabalho do gestor de riscos seja mais 
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fácil durante a identificação dos riscos, e desta forma, de sua contextualização no ambiente 

organizacional. 

2.4.3. PROATIVIDADE 

Miller (1983), de modo geral, aborda a proatividade como uma tendência que faz com 

que as organizações estejam passos a frente de seus competidores quando lançam novos 

produtos, tecnologias ou serviços, ao invés de somente seguir as iniciativas lançadas pelo 

mercado. Voltando para a abordagem de Lumpkin e Dess (1996) acerca da dimensão da 

proatividade, é possível compreender que ela está relacionada com a capacidade de antecipar 

e buscar por novas oportunidades, na expectativa de uma fatia de participação de mercados 

emergentes. 

A proatividade é uma caçadora de oportunidades, agindo de forma antecipada às 

demandas futuras. (Rauch et al. 2009). É a busca por oportunidades por meio do prognóstico 

das necessidades futuras em vista de criar as mudanças necessárias e moldar o ambiente 

(Martens, Freitas e Boissin, 2011). Ela trata da implementação, de fazer o que for necessário 

para materializar o conceito empreendedor, com perseverança, adaptabilidade, e 

predisposição para assumir falhas (Morris et al. 1994). 

Uma análise dessas considerações permite compreender que a proatividade é essencial 

para o desenvolvimento da orientação empreendedora: ela sugere um olhar para o futuro 

seguido de ações inovativas ou novas propostas de empreendimentos (Martens, Freitas, 

Boissin, 2011). 

2.4.4. AUTONOMIA 

Mesmo com o fato de que alguns autores considerem a autonomia um antecedente ao 

fenômeno da OE, e que ela não esteja presente na proposta seminal de Miller (1983), outros 

estudos (Lumpkin, Gogliser e Schneider, 2009) já a abordaram como uma dimensão 

independente e propuseram uma escala que prevê recursos para mensurá-la nas organizações. 

Lumpkin e Dess (1996), tratam da autonomia como uma tendência para ação 

independente no sentido de levar uma ideia ou visão até sua completude. Já Rauch, 2009, a 

considera uma ação desenvolvida por um indivíduo ou equipes, em vista de trazer à tona um 
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empreendimento. De forma similar, Barreto e Nassif (2014) tratam da autonomia como uma 

forma de ação livre de colaboradores e gestores, durante a execução de suas atividades. 

Entretanto, estudos recentes ainda utilizam a definição original da autonomia proposta 

por Lumpkin e Dess (1996) para desenvolver a compreensão da orientação empreendedora 

(Barreto e Nassif, 2014). 

2.4.5. AGRESSIVIDADE COMPETITIVA 

Depois da proposta original de Miller (1983), duas outras dimensões foram sugeridas 

para inclusão por Lumpkin e Dess (1996) no constructo da OE: uma delas foi a agressividade 

competitiva.  

A agressividade competitiva está relacionada com a propensão de uma organização em 

desafiar seus competidores presentes no mercado (Lumpkin e Dess, 1996).  Mesmo que os 

alguns autores apontem que esta dimensão está relacionada com a proatividade (Freitas et al. 

2012), outros sugerem que a proatividade é uma resposta a oportunidades, enquanto a 

agressividade competitiva funciona como uma resposta às ameaças do mercado (Lumpkin e 

Dess, 2001). 

 Rauch et al. 2009, propõe que a agressividade competitiva é a intensidade dos esforços 

de uma empresa em busca da superação dos seus rivais ou de respostas agressivas às ameaças 

do mercado. Em linha com sua proposta, a agressividade competitiva é caracterizada como 

uma postura combativa, por respostas agressivas, com vistas a melhorar a posição da 

organização (Martens et al, 2011). 

2.5. RELAÇÃO ENTRE SUCESSO EM PROJETOS E ORIENTAÇÃO 

EMPREENDEDORA 

Diversas pesquisas, (Belout; Gauvreau, 2004; Besner; Hobbs, 2006; Bizan, 2003; 

Dvir; Raz; Shenhar, 2003; Gray, 2001; Kendra; Taplin, 2004; Lipovetsky et al. 2005; Raz; 

Shenhar; Dvir, 2002; Repiso; Setchi; Salmeron, 2007; Rauch et al. 2009; Barreto e Nassif, 

2014) apontam que a OE pode influenciar positivamente o desempenho organizacional.  

Outros estudos focam em analisar a relação entre a orientação empreendedora e o 

desempenho gerado por ela (Rauch, et al. 2009). Algumas publicações sugerem que as 

dimensões da OE podem variar de forma independente compondo diferentes combinações 
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(Lumpkin e Dess, 1996; Covin et al. 2006), e desta forma, se relacionar de forma discrepante 

para com o desempenho das organizações (Stetz et al. 2000).  

Alguns autores também sugerem que um ganho econômico de desempenho pode ser 

gerado por meio da atitude de organizações inovadoras, que desenvolvem e introduzem novos 

produtos e tecnologias no mercado (Schumpeter, 1934; Brown e Eisenhardt, 1998). 

Organizações que se comportam proativamente estão aptas para criar uma vantagem como 

primeiros a se posicionar no mercado, e desta forma se beneficiar de todos os aspectos que 

essa vantagem prevê, como a cobrança de preços mais altos e a exploração de mercados 

específicos antes dos demais concorrentes (Zahra e Covin, 1995). Por fim, empresas que 

investem em estratégias arriscadas estão propensas a se tornar mais lucrativas a longo prazo 

(March, 1991; McGrath, 2001). 

Em um estudo que objetivava compreender os fatores que contribuíam para o sucesso 

de projetos, Vezzoni et al. (2013) destacou que tanto a preparação para enfrentar riscos como 

o empowerment eram fatores que contribuíam para o sucesso em projetos. Estes fatores 

podem ser relacionados com duas dimensões da OE: respectivamente, assunção de riscos e 

autonomia.  

Entre as inúmeras razões que estimulam os estudos acerca do empreendedorismo se 

mantém a crença de que a atividade empreendedora pode impulsionar o desenvolvimento 

geral da economia e até o desempenho individual das empresas (Covin e Slevin, 1991). 

 Quando as consequências do sucesso em projetos para com o desempenho da 

organização são analisadas, uma lacuna na literatura e nas evidências empíricas verificadas 

ainda é encontrada (Patah, Carvalho, 2012; Ika, 2009; Thomas e Mullaly, 2008).  

Sendo assim, levando em consideração a contextualização recém apresentada, a 

seguinte hipótese é proposta: 

 

H1. A orientação empreendedora da organização impacta positivamente o sucesso dos 

projetos por ela desenvolvidos. 

 

O desenvolvimento deste estudo foi primeiramente baseado em uma busca bibliográfica 

que permitiu uma melhor compreensão dos constructos que suportam este estudo: a 

orientação empreendedora e o sucesso em projetos. Um mergulho mais profundo na 

compreensão destes constructos permitiu compreender alguns aspectos centrais, necessários 

para a construção do modelo que é proposto nesta dissertação. 
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Antes de tudo, Hair et al. (2009) destaca que modelos podem ser formados por 

indicadores formativos e/ou reflexivos. Os reflexivos são aqueles nos quais os indicadores 

mostram a relação de causalidade do constructo latente para os indicadores, enquanto a 

relação oposta é verificada no constructo formativo. 

A revisão da literatura tornou possível visualizar uma discussão acerca da configuração 

ideal da OE como um constructo formativo ou reflexivo. Entretanto, Covin e Lumpkin, 2011 

apontam que a OE é um fenômeno real e desta forma é melhor avaliada com o uso de um 

modelo reflexivo. Da mesma forma foi possível compreender que o SP é um constructo 

reflexivo, sendo ele um reflexo das diferentes percepções dos stakeholders sobre o mesmo 

projeto. Conforme destacado por Shenhar, Levy e Dvir (1997:5, destaque e tradução nossos) 

“a efetividade dos projetos deve ser avaliada por diferentes grupos de interesse – acionistas, 

gestores, clientes, em pregados e assim por diante. O critério para mensurar o sucesso em 

projetos deve assim, refletir diferentes pontos de vista”. 

Outra análise sobre a classificação dos constructos também foi desenvolvida, neste 

caso, considerando o SP como um constructo endógeno – variável dependente -, recebendo 

influência do constructo exógeno, a OE – que representa uma variável independente (Byrne, 

2010). 

Neste contexto, a modelagem de equações estruturais (MES) constitui-se de “uma 

abordagem estatística para testar hipóteses considerando a relação entre variáveis latentes e 

observáveis” (Gosling e Gonçalves, 2003, p.84, tradução nossa). Considerando os argumentos 

previamente expostos, o seguinte modelo (Figura 4) é proposto para este estudo: 

 

Figura 4. Modelo proposto pelo estudo 

Fonte: O autor. 
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 No próximo capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos propostos para 

desenvolvimento desta dissertação. 
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3. MÉTODO 

 

Este capítulo está dividido em duas seções: a primeira (seção 3.1) trata dos 

procedimentos adotados para levantamento e seleção da literatura base deste estudo, a 

segunda (a partir da seção 3.2) tem como objetivo explorar os aspectos metodológicos que 

compreendem a fase empírica deste estudo, dentre os quais são cobertos: o tipo da pesquisa, 

seu plano amostral, os critérios que a caracterizam, as escalas utilizadas para construção do 

instrumento de pesquisa e posterior coleta de dados, o modelo teórico na qual está 

fundamentada, o campo de pesquisa, o método de coleta e o plano de análise que foi utilizado 

para verificação da hipótese. 

3.1. ESTRATÉGIA DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

O primeiro passo dado no desenvolvimento deste estudo foi a pesquisa bibliográfica. 

Esta estratégia é necessária a todo estudo fundamentado no desenvolvimento do 

conhecimento científico, dado que ela permite ao pesquisador compreender como a literatura 

aborda os constructos e problemas apresentados no estudo, bem como a formatação da base 

teórica da pesquisa (Martins e Theóphilo, 2009; Marconi e Lakatos, 2010).  

Duas estratégias principais foram utilizadas para encontrar a literatura explorada neste 

estudo: a primeira, foi a coleta de artigos, dissertações, teses e livros desenvolvida durante o 

primeiro ano do programa de mestrado. Esta estratégia permitiu um rápido reconhecimento de 

algumas das literaturas consideradas clássicas e/ou seminais sobre os pilares da pesquisa. A 

segunda estratégia por sua vez, foi uma pesquisa desenvolvida em bases de dados. Esta 

pesquisa fundamentou-se em três bases de dados: Thomson Reuters Web of Knowledge, 

também conhecida como Institute for Scientific Information (ISI), Scientific Periodicals 

Eletronic Library (SPELL) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

Diferentes parâmetros foram utilizados para cada uma delas, os quais permitiram ao 

pesquisador melhor filtrar os artigos encontrados, em busca de enriquecer esta pesquisa. 

Mesmo assim alguns parâmetros foram aplicados à todas as bases de dados, sendo estes: o 

horizonte de publicação deveria estar contido entre os últimos cinco anos (janeiro de 2010 até 

março de 2015); o tipo dos documentos resultantes deveria abranger somente artigos 

publicados em periódicos científicos, e por fim o idioma dos artigos deveria ser ou inglês (IN) 

ou português (PT). Em vista deste último parâmetro, a pesquisa foi realizada com palavras 

chave tanto em inglês como em português, conforme exposto no quadro 6:  
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PALAVRA-CHAVE CONSTRUCTO IDIOMA 

Project Performance 

Sucesso em Projetos 

 

Inglês 

Desempenho Português 

Sucesso em Projetos Português 

Gestão de Projetos Português 

Project Management Inglês 

Desempenho em Projetos Português 

Performance Português /Inglês 

Project Success Inglês 

Orientação Empreendedora 

Orientação empreendedora 

Português 

Entrepreneurial Orientation Inglês 

Entrepreneurship Inglês 

Empreendedorismo Português 

Quadro 6. Palavras-chave utilizadas na estratégia dois 

Fonte: O autor. * “Performance” é uma palavra utilizada tanto no idioma inglês como em 

português. 

 

Depois da pesquisa nas bases de dados, um total de 1.498 artigos pode ser encontrado, 

dos quais 667 não puderam ter seu conteúdo integral “baixado”, dada a indisponibilidade do 

texto completo nas bases. De forma a melhor selecionar este número de artigos encontrados 

nas bases, algumas análises foram desenvolvidas, sendo: primeiro, a eliminação dos artigos 

duplicados, resultantes das diferentes buscas com palavras-chave similares em uma única base 

de dados (e.g. a busca por “gestão de projetos” e “project management” base ISI pode ter 

resultado em dois artigos idênticos entre os seus resultados). Segundo, a eliminação de artigos 

duplicados resultantes das duplicações entre artigos idênticos de diferentes bases de dados (e. 

i. O artigo “A” pode ter sido encontrado tanto na ISI como na SPEEL). Terceiro, a eliminação 

de artigos das quais a temática não pertence ao meio das ciências sociais aplicadas (e.g. 

Medicina ou Zootecnia) de acordo com a leitura do título e do resumo do referido artigo. 

Quarto, a estratificação dos artigos considerando a relevância dos journals nos quais foram 

publicados, de forma que os artigos pudessem ter sua leitura priorizada frente a outros de 

menor relevância.  

O critério aqui definido como relevância foi a análise do fator de impacto do referido 

journal. De forma geral, mesmo com mais de uma centena de artigos encontrados por entre as 

buscas nas bases e filtros aplicados, nenhum artigo pode ser encontrado relacionando de 

forma explicita os dois constructos foco desta pesquisa. O resultado da aplicação dos três 

primeiros filtros recém detalhados, pode ser observado no quadro 7. 

 

BASE DE 

DADOS/ 

BUSCA FILTROS 

ARTIGOS 1º 2
º 
DUPLICAÇÕES 3

º
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FILTRO PALAVRAS-CHAVE 

SIMILARES 

TEMÁTICA 

ISI 335 (96) 239 

(20) (283) SciELO 277 (65) 212 

SPEEL 55 (20) 35 

TOTAL 667 (181) 486 (20) 466 (283) 182 

Quadro 7. Busca nas bases de dados e filtros dos artigos 

Fonte: O autor. Legenda: os parêntesis referem-se aos artigos excluídos na respectiva fase, 

enquanto os números fora deles indicam os artigos remanescentes. 

 

Os artigos da amostra final deste estudo foram arquivados pelo autor e alguns deles, 

selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador, serviram de base de leitura para 

construção do referencial teórico desta pesquisa. 

Um aspecto importante que deve ser levado em consideração é que o desenvolvimento 

de ambas as duas estratégias apresentadas não corresponde a toda literatura utilizada nesta 

pesquisa, mas sim, serviu como primeiro passo para uma compreensão do estado atual da 

literatura acerca dos seus pilares. 

3.2. TIPOS DE PESQUISA 

 

Gerhard e Silveira (2009) diferenciam os tipos de pesquisa de acordo com critérios que 

cobrem o objetivo, natureza, abordagem e procedimentos adotados na pesquisa. Considerando 

os critérios de objetivo, é possível classificar uma pesquisa como exploratória – que tem por 

objetivo tornar o pesquisador mais familiar à temática de pesquisa, explicitando questões 

chave e possibilitando inclusive a aferição de hipóteses; descritiva – como o próprio nome 

sugere, pretende descrever fenômenos e fatos relacionados à temática de pesquisa; e 

explicativa – cujo objetivo é identificar os fatores que influenciam à ocorrência de fenômenos 

que compreendem o cenário da pesquisa.  

Em relação a sua natureza, é possível classifica-la como básica ou aplicada. A 

pesquisa básica é aquela que tem por foco a criação de novos conhecimentos, que apesar de 

serem úteis ao avanço da Ciência, não tem uma aplicação prática prevista previamente. De 

forma diametralmente oposta, se posiciona a pesquisa aplicada, que tem seu foco na 

exploração de conhecimentos que tem aplicação prática. 

A abordagem de uma pesquisa pode ser classificada como qualitativa ou quantitativa. 

Sucintamente, à pesquisa qualitativa concerne a busca pelo aprofundamento do tema de 

pesquisa, através de aspectos que não são quantificados, mas sim através da explicação da 

dinâmica de suas relações. É uma abordagem de pesquisa que se caracteriza pelo seu 
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empirismo, subjetividade e envolvimento emocional do pesquisador. Em oposição a esta 

realidade, a pesquisa quantitativa é primordialmente quantificável, lógica, positivista, pautada 

em procedimentos estruturados e instrumentos formais de coleta de dados, além de contar 

com a estatística em seus procedimentos de análise. 

A gama de procedimentos possíveis à execução de uma pesquisa é bastante ampla, 

sendo que doze são apresentados por Gerhard e Silveira (2009): pesquisa experimental, 

bibliográfica, documental, de campo, ex-post-facto, de levantamento, survey, estudo de caso, 

pesquisa participante, pesquisa-ação, etnográfica e etnometodológica. 

Este estudo tem por objetivo compreender os efeitos da orientação empreendedora no 

sucesso em projetos desenvolvidos por organizações, descrevendo essa relação e os fatores 

que a compreendem, pautado em constructos e modelos reconhecidos na literatura de gestão 

de projetos e empreendedorismo. Seus objetivos específicos pressupõem a verificação da 

relação entre a orientação empreendedora e sucesso em projetos, através de ideias já validadas 

na literatura, que possibilitam inter-relacionar os constructos. Tais fatores credenciam a 

pesquisa a ser classificada como descritiva e quantitativa. No que tange a sua natureza, a 

verificação da relação proposta, deve fundamentar novos estudos, adotando um caráter mais 

alinhado à pesquisa básica, ao propor um avanço ao atual nível de conhecimento científico e 

tendo como consequência a geração de conhecimento prático. Por fim, em relação aos seus 

procedimentos, este estudo pode ser classificado como survey, sendo esta a principal 

ferramenta proposta pelo autor para os procedimentos de coleta de dados. 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Conforme indicado por Richardson (2014), no contexto da pesquisa social, muitos são 

os métodos de amostragem possíveis, mas que se agrupados, compõe dois grandes grupos: os 

de amostragem probabilística e dos de amostragem não-probabilística. 

Os tipos de amostragem probabilísticos seguem rigorosamente os critérios científicos e 

por tal, baseiam-se na premissa de que todos os membros da população possuem uma 

probabilidade conhecida, de ser selecionado para uma amostra. (Hair, et al. 2005) 

Hair, et al. (2005), também aponta que os métodos de amostragem não-probabilísticos 

garantem ao pesquisador o poder de inclusão ou exclusão dos elementos da amostra. Isso 

significa que, ao contrário dos métodos probabilísticos, nem todos os membros da população 
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têm probabilidade de serem selecionados. Isso, todavia, não invalida este tipo de método, que 

possui outras vantagens, como o baixo custo e tempo dedicados ao levantamento da amostra. 

Neste estudo, o método de amostragem adotado foi o não-probabilístico por 

conveniência. Este método propõe a seleção de elementos que estejam aptos a fornecer as 

informações necessárias e paralelamente estejam mais facilmente disponíveis a participar do 

estudo. O método também permite ao pesquisador realizar diversas entrevistas de forma 

rápida e com baixo custo (Hair, et al. 2005). 

A amostra necessária para este estudo foi calculada com a ajuda do software G*Power 

v.3.1.9.2 (http://www.gpower.hhu.de/en.html) (Faul et al., 2009). Para calcular a amostra 

mínima para o modelo, é necessário considerar o constructo ou variável latente (dimensões) 

que recebe o maior número de variáveis preditoras (itens). No caso apresentado por este 

estudo, todos os constructos recebem somente uma variável preditora (Ringle, Silva e Bido, 

2014). Para desenvolver o cálculo, dois parâmetros foram levados em consideração: o power 

que foi ajustado para 1 e o tamanho do efeito f² que teve ser valor ajustado para 0.15 (Cohen, 

1988; Hair et al. 2014). Como pode ser observado na figura 5, o resultado indica que a 

amostra mínima deve ser composta por 89 observações, entretanto, um modelo mais 

consistente deve dobrar (178 observações) ou ainda triplicar (267) este número (Ringle, Silva 

e Bido, 2014). 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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Figura 5. G*Power v 3.1.9.2: resultados da amostra mínima necessária para o modelo 

proposto 

Fonte: http://www.gpower.hhu.de/en.html 

 

 Feitas as considerações acerca da quantidade de amostra necessária para este estudo, 

também é importante descrever as características desejadas pelo pesquisador para enquadrar a 

amostra qualitativamente: para esta pesquisa foram utilizadas respostas de profissionais do 

ramo de projetos sem restrição à segmentação de atuação. Desta forma foi possível identificar 

a participação de profissionais tanto homens como mulheres, de origens heterogêneas, no que 

tange a localização geográfica das empresas onde atuam, bem como segmentos e tempo de 

atuação na área. Uma análise mais detalhada das informações desta amostra é realizada em 

capítulo especificamente voltado a este fim. 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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3.4. ESCALAS UTILIZADAS E O INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O objetivo do survey é descrever traços e características de uma população específica 

por meio de uma única coleta de dados, focado em um curto período de tempo (Babbie, 

2003). No survey é possível coletar informações a respeito de um grupo específico de 

indivíduos por meio de um instrumento de pesquisa – questionário -, determinado pelo 

pesquisador (Gerhardt e Silveira, 2009).  

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas quatro escalas que compõe o 

instrumento de pesquisa deste estudo (Apêndice A): A primeira, adaptada de Covin e Slevin 

(1989), mira na mensuração das três primeiras dimensões da OE: inovatividade (3 itens), 

assunção de riscos (3 itens) e proatividade (3 itens). A segunda, adaptada de Lumpkin e Dess 

(2001), objetiva mensurar outra dimensão da OE: a agressividade competitiva (2 itens). A 

terceira, adaptada de Lumpkin et al. (2009) mede a última dimensão de EO: autonomia (4 

itens). A quarta e última escala foi extraída de Shenhar e Dvir (2010) e é uma ferramenta 

construída para mensurar o constructo de SP por meio de suas cinco dimensões previamente 

apresentadas: eficiência (4 itens), impacto na equipe (6 itens), impacto no cliente (4 itens), 

sucesso comercial e direto (6 itens) e preparação para o futuro (6 itens). Desta forma, um total 

de 15 itens foram utilizados para mensurar a OE, enquanto 27 itens focaram na mensuração 

do constructo de SP. 

Com base nelas, um quadro conceitual foi proposto com base nos constructos e seus 

respectivos códigos e variáveis manifestas, conforme apresentado no quadro 8. 

CONSTRUCTO DIMENSÕES CÓDIGOS VARIÁVEL MANIFESTA ESCALA 

OE – ORIENTAÇÃO 

EMPREENDEDORA 

Inovatividade 

OEIN_1 

OEIN_2 

OEIN_3 

Inovação por meio de P&D 
Inovação por meio de novos 

produtos ou serviços 

Inovação por meio de alterações 

na produção dos produtos ou 

serviços 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Covin e Slevin 

(1989) 
Assunção de 

Riscos 

OEAR_1 

OEAR_2 

OEAR_3 

Propensão para Desenvolvimento 

de Projetos de Alto Risco  

Propensão a Assumir uma Postura 

Arrojada frente a um Ambiente 

Hostil 

Assunção de uma Postura 

Arrojada frente a 

Confrontamentos 

Proatividade 

OEPR_1 

OEPR_2 

OEPR_3 

Proatividade em relação aos 
Competidores 

Proatividade no lançamento de 

novos produtos ou serviços 

Adoção de uma postura 

competitiva 

Autonomia OEAU_1 Apoio de Esforços Autônomos  
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OEAU_2 

OEAU_3 

OEAU_4 

Autonomia para Escolha de 

Empreendimentos a Desenvolver 

Autonomia para Tomada de 

Decisões 

Valorização de Ações Autônomas 

pela Equipe 

 

Lumpkin et al. 

(2009) 

Agressividade 

Competitiva 

OEAC_1 

OEAC_2 

Agressividade Competitiva 

Organizacional 

Adoção de uma postura 

competitiva 

 

Lumpkin e 

Dess (2001) 

SP – SUCESSO EM 

PROJETOS 

Eficiência 

SPEF_1 

SPEF_2 

SPEF_3 
SPEF_4 

Cumprimento do Cronograma 

Cumprimento do Orçamento 

Cumprimento do Escopo 
Cumprimento de Outras Medidas 

de Eficiência 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Shenhar e Dvir 

(2010) 

Impacto na 

Equipe 

SPIE_1 

SPIE_2 

SPIE_3 

SPIE_4 

SPIE_5 

SPIE_6 

Motivação da Equipe do Projeto 

Lealdade da Equipe do Projeto 

Moral da Equipe do Projeto 

Satisfação da Equipe do Projeto 

Desenvolvimento Pessoal da 

Equipe do Projeto 

Possibilidade de Retenção da 

Equipe do Projeto 

Impacto no 
Cliente 

SPIC_1 

SPIC_2 
SPIC_3 

SPIC_4 

SPIC_5 

Melhora do Desempenho do 

Cliente 

Satisfação do Cliente 

Atendimento dos Requisitos do 
Cliente 

Utilização do Produto Pelo Cliente 

Possibilidade de Recompra pelo 

Cliente 

Sucesso 

Comercial e 

Direto 

SPSC_1 

SPSC_2 

SPSC_3 

SPSC_4 

SPSC_5 

SPSC_6 

Sucesso Comercial do Projeto 

Lucratividade por meio do Projeto 

Rentabilidade do Projeto 

Ganho de Marketshare por meio 

do Projeto 

Geração de Valor para os 

Acionistas por meio do Projeto 

Ganho de Desempenho 
Organizacional por meio do 

Projeto 

Preparação 

Para o Futuro 

SPPF_1 

SPPF_2 

SPPF_3 

SPPF_4 

SPPF_5 

SPPF_6 

Geração de Contribuições para 

Projetos Futuros por meio do 

Projeto 

Desenvolvimento de Produtos 

Adicionais por meio do Projeto 

Exploração de Novos Mercados 

por meio do Projeto 

Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias por meio do Projeto 

Desenvolvimento de Novos 

Processos por meio do Projeto 
Desenvolvimento das Capacidades 

Administrativas por meio do 

Projeto 

Quadro 8.6 Quadro conceitual do estudo: constructos, dimensões, itens e códigos 

Fonte: O autor com base em Covin e Slevin (1989), Lumpkin e Dess (2001), Lumpkin et al. 

(2009) e Shenhar e Dvir (2010). 
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Sendo as escalas extraídas de Covin e Slevin, (1989), Lumpkin e Dess (2001) e 

Lumpkin et al. (2009) originalmente publicadas em inglês, foi necessário que estas fossem 

traduzidas para o português, o que demandou um processo de tradução reversa. A tradução 

reversa foi feita pelo autor, com a validação de uma revisora de textos em inglês, que checou 

se o processo de tradução não comprometeu o significado das perguntas dele resultantes, seja 

por coloquialismos ou questões idiomáticas (Parameswaram e Yaprak, 1987). 

3.5. MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

Stevenson (2001) aponta que um modelo teórico é uma representação simplificada da 

realidade, seus problemas e características, mas sem, todavia, explicar os detalhes em sua 

totalidade. Este fato é para um modelo tanto uma falha como uma virtude, afinal, a falta dos 

detalhes que poderiam compor um modelo teórico, apesar de não possibilitar retratar a 

realidade em sua completude, permite que ele foque a atenção aos detalhes que forem do 

desejo do pesquisador. 

Na sequência (Figura. 6) é apresentado o modelo teórico deste estudo, que busca 

ilustrar ambos os constructos da orientação empreendedora e de sucesso em projetos, com 

suas respectivas subdimensões, e a hipótese um, apresentada anteriormente: 
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Figura 6. Modelo teórico do estudo. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor com auxílio do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 

3.6. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO 

O campo de pesquisa deste estudo é composto por profissionais do ramo de gestão de 

projetos dos segmentos de indústria, comercio e serviços, compreendendo os mais diversos 

setores (o autor optou por adotar como possíveis setores de atuação aqueles apresentados pela 

tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) (FAZENDA, 2006). 

 A seleção da amostra se deu como dito anteriormente, por conveniência, e a origem 

dos respondentes abrangeu diversos estados do Brasil, dada a natureza do instrumento de 

pesquisa eletrônico, que permitiu inclusive disseminar a pesquisa através de aplicativos de 

mensagem instantânea instalados em aparelhos de celular com conexão à internet. 

A unidade de análise adotada são os projetos (naturalmente para avaliar o constructo 

de SP) e as organizações que os desenvolveram (neste caso para avaliar o constructo de OE) 

que foram indicados pelos gestores de projetos que se voluntariarem a responder o 

questionário.  
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3.7. MÉTODO DE COLETA DOS DADOS 

Hair, et al. (2005) apontam que estudos de natureza descritiva, de modo geral, 

demandam uma quantidade relativamente grande de dados para seu desenvolvimento, sendo a 

survey uma ferramenta comum de ser desenvolvida neste tipo de situação, dado o seu grande 

potencial de abrangência. O mesmo autor apresenta a survey como um procedimento de coleta 

de dados primários a partir dos indivíduos informantes, que se desdobra em duas categorias: a 

administração de questionários e a entrevista. Este estudo se posiciona exatamente neste 

ponto, tendo como seu método de coleta de dados a survey, de modo mais específico, a survey 

eletrônica (ou seja, que compreende o envio do questionário por meios eletrônicos). 

O questionário foi enviado para a rede de contatos do pesquisador através de seus 

respectivos e-mails (Apêndice B), conexões em redes sociais, profissionais, ou ainda, contatos 

de telefone celular (aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp). O questionário 

foi construído em formato eletrônico por meio do software Sphinx 

(http://www.sphinxbrasil.com/). Optou-se por não restringir o número de respondentes por 

organização, dado que mesmo que dois gestores de projetos distintos atuem em uma mesma 

empresa, estes podem ter gerenciado projetos diferentes. Este instrumento (Apêndice A) de 

coleta de dados tem como objetivo prover informações que serão posteriormente analisadas 

em vista de determinar o nível de OE das organizações e o nível de SP dos projetos realizados 

recentemente nas respectivas organizações. 

Antes de o questionário ser lançado para a população, um pré-teste foi desenvolvido 

com três gestores de projetos selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador. Os 

resultados do pré-teste foram utilizados somente com o intuito de avaliar o questionário 

desenvolvido, conforme sugerido por Kinnear e Taylor (1996); Babbie (2003). Como não 

houve nenhuma dificuldade apontada pelos respondentes neste caso, não foram promovidas 

alterações no questionário oriundas do pré-teste. 

 A coleta foi iniciada no dia 01 de setembro de 2015 e finalizada no dia 02 de outubro, 

obtendo-se um total de 100 respostas válidas. Na próxima seção são apresentados os 

procedimentos adotados para a análise destas respostas. 

 

3.8. PLANO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

O processo de análise dos dados objetiva tanto organizar como sumarizar os dados 

coletados de forma a permitir ao pesquisador obter a resposta do problema de pesquisa 
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proposto no estudo (Richardson, 2014). Assim, a análise de dados serve ao pesquisador como 

forma de verificar se sua(s) hipótese(s) é (são) confirmada(s) ou negada(s) e posteriormente, 

responder a sua questão de pesquisa (Gerhadt e Silveira, 2009). 

O método quantitativo, de forma específica, tem por sua característica a intenção de 

garantir a precisão dos resultados apresentados, inferindo uma margem de segurança quanto a 

eles. É aplicado com frequência em estudos descritivos, reforçando mais uma vez sua 

coerência com a proposta desta dissertação (Richardson, 2014). 

Hair et al. (2009) aponta três grandes grupos de tipos de análises quantitativas de dados: 

as univariadas (análises de somente uma única variável), análise bivariada (com duas 

variáveis) e multivariadas (com mais de duas variáveis). 

Os métodos de análise multivariada, permitem ao pesquisador explorar a performance 

conjunta de variáveis determinando o papel de cada uma, sem a necessidade de isolá-la das 

demais. Por mais que em alguns casos seja adequado isolar cada variável em vista do 

desenvolvimento de sua análise, por outro lado, um grande número de casos apresenta 

modelos com dimensões complexas e/ou inter-relação de suas variáveis, demandando dessa 

forma uma análise multivariada. (Corrar, et al. 2007) 

Conforme já apresentado anteriormente na seção de revisão de literatura, ambos os 

constructos formadores do modelo teórico proposto, possuem alto nível de complexidade, e 

potenciais relações a serem exploradas. (Kuura, Blackburn e Lundin, 2014) 

Diante deste pano de fundo que posiciona a pesquisa deste estudo, optou-se pela técnica 

de modelagem de equações estruturais, associada à análise de outliers, colineariedade, 

verificação de normalidade, e por fim a dos partial least squares (PLS) ou, mínimos 

quadrados parciais (Hair et al. 2005). Tais análises foram desenvolvidas com software IBM 

SPSS Statistics v.21, e com o Smart PLS 3.2, (Ringle, et al. 2015). 

No quadro 9, apresentado na sequência, são apresentadas as fases desta pesquisa, bem 

como os principais procedimentos que as compreendem e as ferramentas que suportaram o 

desenvolvimento destes procedimentos: 

 

FASE PROCEDIMENTO FERRAMENTAS 

PLANEJAMENTO 

1. Definição dos constructos e variáveis Bases de dados ISI, 

SPELL, SciELO 2. Levantamento e revisão da bibliografia 

3. Construção da hipótese  

4. Desenvolvimento do modelo teórico - 
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5. Caracterização da amostra - 

6. Construção do questionário Sphinx 

7. Pré-teste do questionário - 

DESENVOLVIMENTO 

1. Coleta de Dados Sphinx 

2. Análise preliminar e descritiva dos 

dados 

Sphinx/ Microsoft 

Excel 

3. Definição e validação do modelo de 

mensuração (Análise fatorial 

confirmatória) 

IBM SPSS Statistics 

/ SmartPLS 3.2.0 

4. Definição do modelo estrutural SmartPLS 3.2.0 

5. Validação do modelo estrutural e análise 

da relação causal 
SmartPLS 3.2.0 

6. Interpretação dos resultados - 

Quadro 9. Fases e processos da pesquisa 

Fonte: Figura adaptada de Carneiro (2011, p.59), fases da pesquisa de Ringle, Silva e Bido, 

2014. 

 

Na sequência, os procedimentos de análise dos dados anteriormente previstos serão 

esmiuçados em vista da melhor compreensão do seu desenvolvimento. 

 

3.8.1. A Análise De Normalidade 

 

A normalidade faz referência à forma pela qual os dados se distribuem para uma 

variável métrica individual bem como para com a distribuição normal (Hair et al., 2005). Os 

autores esmiúçam este raciocínio, por meio da explanação de que a normalidade multivariada 

indica que variáveis individuais são normais univariavelmente, assim como suas combinações 

o são. Sendo a verificação da normalidade multivariada um processo mais árduo de ser 

desenvolvido, a normalidade univariada, apesar de não garantir, colabora para com a 

normalidade multivariada (Hair et al., 2005). 

Segundo Fávero e Fávero (2015), o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) é um dos 

mais utilizados para avaliação da normalidade univariada. Conforme, relatado anteriormente 

por Hair et al. 2005, esta é uma forma válida para também se presumir a normalidade 

multivariada, sendo assim, o método adotado pelo pesquisador para avaliar a normalidade 

neste estudo. 

Field (2009), relata que o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) é uma das formas de se 

avaliar se os escores de uma amostra, quando comparados com uma distribuição normal 

modelo de mesmo valores de média e variância, não apresentam significativa diferença desta 
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(p > 0,5), sendo classificados assim como normais; ou apresentam (p < 0,5) diferença 

significativa, sendo classificado como não-normal.  

A confirmação da não-normalidade em uma amostra, todavia, não deve ser empecilho 

para aplicação da MEE, dado seu caráter de soft modeling, o que a caracteriza como aplicável 

a amostras de escala ordinal e não-normal (Hair, et al. 2005). 

 

3.8.2. Modelagem De Equações Estruturais (MEE) 

 

A modelagem de equações estruturais é uma técnica de análise estatística 

multivariada, adequada para o estudo de diversas equações de regressão múltipla separadas, 

mas estimadas de forma concomitante (Hair et al. 2009).  

Ela tem a capacidade de mensurar variáveis latentes, atreladas a um conceito teórico 

não observável, sendo este verificável de forma aproximada apenas através de variáveis 

manifestas. Desta forma, as variáveis latentes normalmente representam constructos que, 

impossibilitados de serem mensurados de forma direta, tem sua medida vinculada à 

indicadores do respectivo modelo (Hair et al. 2005). 

É possível construir um modelo de pesquisa que represente uma teoria, simplesmente 

pela conversão conceitos teóricos e seus derivados em variáveis latentes (não observáveis), e 

conceitos empíricos em indicadores, sendo assim relacionados por setas que indicam as 

hipóteses. De modo geral, esse modelo pode ser representado por um diagrama de caminhos, 

conforme pode ser verificado na Figura 7 (Haenlein e Kaplan, 2004). 
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Figura 7. Relação entre os conceitos teóricos e o diagrama de caminhos. 

Fonte: Bagozzi; Phillips, (1982); Diamantopoulos (1994) apud (Haenlein e Kaplan, 2004). 

 

Haenlein e Kaplan (2004) ainda apontam para a existência de duas abordagens para 

estimar os parâmetros em MEE: a de correlação estruturais lineares (também conhecida como 

LISREL) e o outro lado da moeda, a abordagem de mínimos quadrados parciais (Partial Least 

Squares – PLS). 

 

3.8.3. O Método PLS 

 

Quando a normalidade dos dados não é confirmada, o método comumente utilizado é 

o PLS (Partial Least Squares), dado seu comprometimento mínimo por amostragem, escalas 

de mensuração e distribuições residuais. (Silva, 2011). Este, por sua vez, foca na 

maximização da variância das variáveis dependentes que são explicadas pelas variáveis 

independentes. Esta técnica é composta por um modelo estrutural, refletindo as relações entre 

as variáveis latentes além de um componente de mensuração, que indica como as variáveis 

latentes e seus indicadores se relacionam. Por fim, é importante destacar a existência de um 

terceiro componente, as relações de peso, utilizadas para estimar valores na presença de 

variáveis latentes (Haenlein e Kaplan, 2004). 

De forma concisa, o método PLS se desenvolve primeiramente na estimação dos 

valores correspondentes às relações de peso, responsáveis por apontar os indicadores para 

suas respectivas variáveis não observáveis. O segundo passo, consiste na apuração dos valores 
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para cada variável não observável, através de uma média ponderada dos valores dos 

indicadores, e tendo as relações de peso como entrada. Por fim, as equações de regressão são 

desenvolvidas, pautando-se nestes resultados, visando determinar quais serão os parâmetros 

que delinearão as relações estruturais (Fornell e Bookstein, 1982). Dada a não-normalidade 

confirmada anteriormente no teste K-S, o método PLS foi a escolha do pesquisador para 

desenvolver a MEE nesta dissertação. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise de dados, de acordo com o 

planejamento de análise recém apresentado. Os tópicos cobertos são os seguintes: Preparação 

dos dados coletados através do descarte de missing values, verificação do perfil da amostra e 

normalidade da distribuição do modelo. Análise descritiva dos dados, além da própria 

modelagem de equações estruturais, análise dos caminhos e por fim, o teste da hipótese. 

 

4.1. PREPARAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Em linha com o proposto na seção anterior, a coleta de dados se deu via questionário 

eletrônico, enviado para profissionais do mercado de gestão de projetos em todo o Brasil, 

dado o fato destes serem considerados potenciais respondentes deste estudo. 

A primeira pergunta do questionário “Você atua com gerenciamento de projetos?”, 

atuou como uma pergunta de filtragem. Seu objetivo foi selecionar entre os potenciais 

respondentes, somente aqueles que de fato atuam no mercado de projetos. O que se observou 

foi que a mesma foi eficaz em filtrar 96 respondentes (48,7%) que, apesar de terem acessado 

o link do instrumento de pesquisa, não atuavam com gestão de projetos e, ao indicar essa 

opção, acabaram por encerrar sua participação na pesquisa sem responder todo o instrumento, 

restando desta forma 101 questionários. 

 

4.1.1. Descarte dos questionários com missing values 

 

Dados perdidos, também conhecidos como missing values são uma realidade para os 

pesquisadores adeptos dos métodos quantitativos. Ao deparar-se com este tipo de situação, é 

importante que o pesquisador saiba diagnosticar a causa-raiz geradora da perca dos dados 

(naturalmente, a fim de evitar nova perda de informações) bem como posteriormente definir a 

estratégia a ser adotada para tratamento dos dados que já foram perdidos durante a coleta. 

(Hair, 2005). 

Nesta pesquisa, para um total de 101 questionários válidos, somente 1 (0,9%) gerou 

missing values (Figura 8), de forma mais específica o respondente número 113. Observou-se 

que mesmo este tendo afirmado “sim” na pergunta de filtro “Você atua com gerenciamento de 

projetos? ” as respostas seguintes não foram registradas na base. 
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Em linha com o proposto por Hair (2015), uma reflexão foi feita acerca da causa-raiz 

geradora do missing value, sendo que duas hipóteses foram levantadas: a primeira que aponta 

uma falha no software ao registrar as informações do respondente, e uma segunda, que se 

caracterizaria pela desistência do respondente em continuar o questionário mesmo depois de 

ter respondido à pergunta filtro. 

 

 
Figura 8. Evidência de missing value. 

Fonte: Extraído pelo autor da base de dados coletada para o estudo. 

 

Como o impacto do missing value foi praticamente nulo, optou-se por não despender 

esforços na confirmação destas hipóteses, e eliminar o respondente 113 da amostra, em linha 

com a abordagem de caso completo de tratamento de missing values, totalizando assim uma 

amostra com 100 respondentes. 

 A abordagem de caso completo é a forma de tratamento mais simples existente para 

lidar com dados incompletos, prevendo a inclusão na análise somente das observações com 

caso completo. (Hair, 2005) 

 

4.2. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Nesta seção da pesquisa serão analisadas as respostas obtidas, de modo a descrever 

tanto o perfil da amostra, dos projetos e das empresas participantes desta dissertação, bem 

como as observações relacionadas aos constructos orientação empreendedora e sucesso em 

projetos, por meio das frequências verificadas em cada uma das dimensões de ambos. De 

modo específico para a análise dos constructos, são abordadas cada uma das dimensões de 

forma individual. Assim, seguem as análises das dimensões de eficiência, impacto no cliente, 

preparação para o futuro, impacto na equipe e sucesso comercial e direto (para o constructo 

“sucesso em projetos” (Shenhar e Dvir, 2010)) além de inovatividade, proatividade, assunção 

de riscos, agressividade competitiva e autonomia (para o constructo “orientação 

empreendedora” (Covin e Slevin, 1989; Lumpkin et al, 2009; Lumpkin e Dess, 2001). 
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4.2.1. Perfil da amostra 

 

Dentre todos os 100 questionários validos restantes (retirando-se os missing values e 

respondentes que indicaram “não”), observou-se uma grande concentração de respondentes 

(71%) oriundos do estado de São Paulo, sendo os demais 29% distribuídos entre os estados da 

do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerias, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

(conforme figura 9). 

 

Figura 9. Quantidade de Respondentes por cargo e estado de origem da empresa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Em relação aos cargos dos respondentes, conforme é observável no quadro 10, a 

predominância foi de pessoas que indicaram “coordenador de projetos”, com 31 observações, 

seguidas de gerente de projetos, com 27. 

CARGO QUANTIDADE 

Coordenador de Projetos 31 

Gerente de Projetos 27 

Analista 15 

Diretor de Projetos 7 

Consultor de Projetos 3 

Empresário 3 

Gerente Comercial 2 

Procurement de Projetos 2 
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Assistente 1 

Consultor de RH 1 

Coordenador de Processos 1 

Gerente de Sistemas 1 

Gerente de Riscos 1 

Gerente Industrial 1 

Professor 1 

Secretária 1 

Superintendente de Projetos 1 

Supervisor de Departamento 1 

Quadro 10. Cargos dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Ao analisarmos o gênero indicado pelos respondentes do estudo, a nítida 

predominância é masculina, com 77% dos respondentes, ante 23% de respondentes que 

afirmaram ser do sexo feminino (figura 10). 

 

Figura 10. Gênero dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Outro critério questionado à amostra esteve relacionado ao tempo de experiência em 

gestão de projetos que estes já possuíam. Neste critério, houve empate entre as categorias de 

“até 2 anos” e “entre 2 e 5 anos” de experiência, ambas com 28 respondentes cada. Não 

obstante, quase metade da amostra afirmou ter mais de 5 anos de experiência no ramo (44%), 

conforme é possível visualizar na figura 11. 

23 
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Figura 11. Experiência em Gestão de Projetos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.1.1. Perfil das organizações 

 

Além do perfil dos respondentes, as organizações que estes tomaram como referência 

ao fornecer informações para este estudo, também tiveram seu perfil explorado. Em relação a 

sua origem, a predominância evidente vem do estado de São Paulo (71% dos respondentes), 

seguido do Paraná (com 18%), conforme é observável na figura 12. 

 

Figura 12. Origem das Organizações. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Ao analisar os setores das organizações, observou-se uma maioria oriunda do setor de 

Serviços, seguidas as que se identificaram com a Indústria (figura 13).   

 

Figura 13. Setores das Organizações.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Posteriormente aos setores, analisaram-se os segmentos. Neste caso a predominância 

optou por sinalizar mais uma vez a categoria de serviços (30%), seguidas por varejo (8%), 

como é expresso na figura 14. É notável também o número de respondentes que preferiu não 

optar por uma das opções previamente afixadas na respectiva pergunta da pesquisa, mas sim, 

indicar outra (31 respondentes). Entre estes, a predominância apontou o ramo bancário como 

sua origem (Quadro 11). 

Além disto, foi significativa a diversidade de segmentos que puderam ser identificados 

nesta pesquisa, conforme observação dos 70% dos respondentes que não se enquadram na 

categoria de serviços (a mais votada, com 30%). Um maior detalhamento destes, também 

pode ser observado na figura 14. 
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Figura 14. Segmentos de Origem das Organizações.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

SEGMENTO QUANTIDADE 

Bancário 5 

Financeiro 4 

Tecnologia da Informação 2 

Seguros 2 

Financeira 1 

Desenvolvimento de Sistemas 1 

Imobiliário 1 

Educação 1 

Treinamento 1 

Ensino 1 

Concessionaria 1 

Óleo e Gás 1 

médico 1 

Setor Público 1 

Associação 1 

Ensino superior 1 

Software 1 

Esportes 1 

TI 1 

Fianceiro 1 

Alimentos 1 

Finanças 1 

TOTAL GERAL 31 

Quadro 11. Segmentos de Origem das Organizações.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Outro fator analisado foi o faturamento destas organizações. Para tal, consideraram-se 

as faixas de faturamento sugeridas pelo BNDS para categorização das empresas. Neste 
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sentido, observou-se que a grande maioria (47%) das empresas possui faturamento superior a 

R$ 300 milhões de reais por ano (figura 15). A construção das categorias detalhadas na figura 

15 se baseou na classificação do BNDS de porte das empresas, onde empresas com 

faturamento igual ou menor à R$ 2,4 milhões anuais são categorizadas como microemprensas, 

com faturamento entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões anuais, como pequenas empresas; 

com faturamento entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões anuais como médias empresas; com 

faturamento entre R$ 90 e R$ 300 milhões anuais como média-grande empresa e por fim, com 

faturamento maior do que R$ 300 milhões anuais como grandes empresas.  

Figura 15. Faixas de faturamento.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Além da análise do porte relacionado ao faturamento, também buscou-se conhecer o 

porte das organizações em relação ao número de colaboradores. O que foi possível notar nesse 

sentido, foi um alinhamento ao que foi observado na análise de porte por faturamento, com 

uma significativa quantidade de empresas (65) com porte considerado grande (mais que 100 

colaboradores). O critério adotado para classificá-las é o sugerido pelo SEBRAE (N.D), onde 

empresas que possuem entre 1 e 9 colaboradores são consideras microempresas, entre 10 e 49, 

pequenas empresas; entre 50 e 99 empresas de porte médio e por fim, empresas com mais de 

100 colaboradores, de grande porte (Figura 16). 
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Figura 16. Porte de Acordo com a Quantidade de Colaboradores.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Por fim, somados aos critérios que tiveram como foco analisar o perfil dos 

respondentes e das empresas que foram adotadas por eles como referência para fornecer 

informações para este estudo, também foram analisados os projetos realizados nestas mesmas 

empresas pelos respondentes, conforme é exposto na próxima seção. 

 

4.2.1.2. Perfil dos projetos 

 

O primeiro critério analisado em relação aos projetos foi a existência de um escritório 

de projetos ao qual ele esteve subordinado durante a sua execução. A grande maioria (71%) 

dos respondentes afirmou positivamente frente a este questionamento, sendo que destes, 23% 

ainda afirmaram que o escritório de projetos era estruturado (figura 17). 

 
Figura 17. Existência de Escritório de Projetos.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 Quando questionados sobre a existência de equipes virtuais atuantes nos projetos, a 

maioria dos respondentes (68%) discordou quanto à sua existência (figura 18). 

 

Figura 18. Existência de Equipes Virtuais.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A quantidade de colaboradores envolvidos nos projetos também foi um fator 

considerado por esta pesquisa. Pelo observado, a maioria (15 projetos) contou com a 

participação de 5 colaboradores, todavia a amplitude do critério foi algo notável, dada a 

observância de projetos que contaram com o mínimo de 1 colaborador (5 projetos), até outro 

que afirmou contar com 40.000 colaboradores (figura 19). 

 

Figura 19. Existência de Escritório de Projetos.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Em relação à sua duração, um empate foi registrado em relação aos projetos 

considerados nesta pesquisa. Quinze afirmaram ter durado meio ano, e outros quinze também 

afirmaram terem sido desenvolvidos por 1 ano, conforme é observável na figura 20.  

 

Figura 20. Duração dos Projetos em Meses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Por fim, a última análise se deteve ao valor financeiro investido em cada um dos 

projetos. Neste caso, a moda observada foi a que indicou investimento entre R$ 100.000 e R$ 

1.000.000. Também foi notável a existência de 22 projetos que afirmaram terem obtido 

investimento superior à monta de R$ 1.000.000 de reais (figura 21). 

 

Figura 21. Valor dos Projetos 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2. Sucesso em Projetos nas empresas da amostra 

 

A dimensão da “eficiência” é composta por quatro afirmativas que consideram ganhos 

de eficiência através de métricas relacionadas ao prazo (SPEF_1), orçamento (SPEF_2) e 

escopo (SPEF_3), além de um item que instiga ao respondente refletir sobre a existência de 

alguma outra métrica que possa retratar algum ganho de eficiência alcançada pelo projeto 

(SPEF_4). As respostas estão compreendidas em uma escala Likert de 5 pontos, onde 1 

equivale a discordo totalmente e 5 concordo totalmente. O quadro 12 apresenta as 

observações relacionadas a este constructo, destacando em laranja a resposta com maior 

frequência de respondentes. Para fins desta análise, as respostas equivalentes a discordância 

(1 e 2) foram consolidadas em uma categoria (discordo) enquanto as repostas equivalentes a 

concordância (4 e 5) foram consolidadas da mesma forma na categoria (concordo). 

 
Discordo  

Não concordo 

nem discord 
Concordo TOTAL 

SPEF_1 - Cumprimento do Cronograma 35 13 52 100 

SPEF_2 - Cumprimento do Orçamento 29 14 57 100 

SPEF_3 - Cumprimento do Escopo 43 9 48 100 

SPEF_4 - Cumprimento de Outras Medidas de 

Eficiência 
9 22 69 100 

Quadro 12. Frequências observadas para a dimensão de sucesso em projetos: eficiência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme é possível notar ao se observar o Quadro 12, é visível uma concordância 

consistente em relação ao impacto positivo dos projetos para com os indicadores de eficiência 

a eles propostos, da mesma forma que se faz notável a quantidade de respondentes (50% e 

19%, totalizando 69%) que afirmam que o projeto contribuiu para o atingimento de outras 

medidas de eficiência, que não as já mencionadas nas três afirmações anteriores (SPEF_1, 

SPEF_2 e SPEF_3). Tal fato instiga a curiosidade no sentido de compreender de forma mais 

específica quais seriam tais métricas, e posteriormente refletir sobre a necessidade de adaptar 

o instrumento de pesquisa de modo a considerá-las em pesquisas futuras. 

O constructo voltado à mensuração do “impacto no cliente” é composto por cinco 

afirmações, as quais se voltam à verificação de um aumento de desempenho do cliente 

decorrente dos resultados do projeto (SPIC_1), a satisfação deste mesmo cliente (SPIC_2), o 

atingimento dos requisitos previamente determinados para o projeto (SPIC_3), a utilização do 
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produto ou serviço gerado pelo projeto, por parte do cliente (SPIC_4), além da possibilidade 

de retorno do cliente para realizar novos projetos com o mesmo fornecedor (SPIC_5). O 

quadro 13 é o responsável por trazer à tona as observações relacionadas à dimensão de 

impacto no cliente. 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

SPIC_1 - Melhora do Desempenho do Cliente 3 17 80 100 

SPIC_2 - Satisfação do Cliente 3 15 82 100 

SPIC_3 - Atendimento dos Requisitos do Cliente 3 12 85 100 

SPIC_4 - Utilização do Produto Pelo Cliente 2 9 89 100 

SPIC_5 - Possibilidade de Recompra pelo Cliente 3 12 85 100 

Quadro 13. Frequências observadas para a dimensão de sucesso em projetos: impacto no 

cliente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Da mesma forma que se observou na análise das afirmativas das dimensões 

relacionadas ao constructo da “eficiência”, aqui também é consistente a concordância dos 

respondentes em relação às afirmativas propostas pelo instrumento de pesquisa. Em sua 

grande maioria (80% para SPIC_1; 82% para SPIC_2; 85% para SPIC_3; 89% para SPIC_4 e 

85% para SPIC_5) os respondentes se posicionaram em alternativas que sinalizam uma 

concordância com as afirmativas que indicam que os projetos desenvolvidos impactaram seus 

respectivos clientes. 

 Para a mensuração da dimensão de “preparação para o futuro” seis itens foram 

propostos através do questionário, os quais buscam compreender se os resultados do atual 

projeto irão contribuir para futuras investidas da organização que venham a ser desenvolvidas 

a partir de novos projetos (SPPF_1), se o referido projeto irá gerar novos produtos e/ou 

serviços para a organização (SPPF_2), ou mesmo novos mercados (SPPF_3), tecnologias 

(SPPF_4), processos (SPPF_5), ou ainda contribuiu para o desenvolvimento das capacidades 

gerencias daqueles que com ele estiveram envolvidos (SPPF_6). O quadro 14 apresenta a 

distribuição das respostas coletadas pelo estudo: 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

SPPF_1 - Geração de Contribuições para Projetos 

Futuros por meio do Projeto 
3 17 80 100 

SPPF_2 - Desenvolvimento de Produtos Adicionais 

por meio do Projeto 
12 15 73 100 

SPPF_3 - Exploração de Novos Mercados por meio do 

Projeto 
15 28 57 100 

SPPF_4 - Desenvolvimento de Novas Tecnologias por 

meio do Projeto 
24 25 51 100 

SPPF_5 - Desenvolvimento de Novos Processos por 5 14 81 100 
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meio do Projeto 

SPPF_6 - Desenvolvimento das Capacidades 

Administrativas por meio do Projeto 
12 14 74 100 

Quadro 14. Frequências observadas para a dimensão de sucesso em projetos: preparação para 

o futuro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Nesta dimensão torna-se ainda mais evidente a concordância dos respondentes para 

com as afirmativas propostas, de modo a concluir que entre os respondentes da pesquisa, os 

projetos de fato contribuíram para com a preparação do futuro da organização no qual foram 

desenvolvidos. 

 A dimensão de “impacto na equipe” é formada por seis afirmativas que estão 

relacionadas à satisfação e motivação da equipe (SPIE_1), sua lealdade (SPIE_2), sua moral e 

energia (SPIE_3), a diversão do time ao trabalhar no projeto (SPIE_4), o crescimento pessoal 

obtido pela equipe (SPIE_5) e o desejo do time de permanecer na organização (SPIE_6). No 

quadro 15, apresentado na sequência, estão expostas as frequências observadas para esta 

dimensão. 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

SPIE_1 - Motivação da Equipe do Projeto 15 21 64 100 

SPIE_2 - Lealdade da Equipe do Projeto 13 21 66 100 

SPIE_3 - Moral da Equipe do Projeto 14 23 63 100 

SPIE_4 - Satisfação da Equipe do Projeto 19 36 45 100 

SPIE_5 - Desenvolvimento Pessoal da Equipe do 
Projeto 

7 16 77 100 

SPIE_6 - Possibilidade de Retenção da Equipe do 

Projeto 
9 20 71 100 

Quadro 15. Frequências observadas para a dimensão de sucesso em projetos: impacto na 

equipe. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Como é observado, o nível de concordância é predominante para as afirmativas 

SPIE_1, SPIE_2, SPIE_3, SPIE_5 e SPIE_6, com exceção da afirmativa SPIE_4, onde 36% 

dos respondentes permaneceram neutros ao sinalizar a afirmativa “Não concordo/nem 

discordo”. O que é possível deduzir destas observações é que os projetos analisados tiveram 

sucesso ao impactar suas respectivas equipes, todavia, não foram unanimes ao proporcionar 

satisfação pessoal aqueles que nele estiveram envolvidos durante o seu andamento. 

 Como última dimensão analisada do constructo sucesso em projetos, a dimensão de 

“sucesso comercial e direto” é composta por seis afirmativas que estão voltadas a leitura da 

obtenção de sucesso econômico através do projeto (SPSC_1), o aumento da lucratividade da 
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organização gerada por ele (SPSC_2), o retorno positivo sobre o valor nele investido 

(SPSC_3), o aumento do marketshare da organização decorrente do projeto (SPSC_4), o 

crescimento do valor agregado aos acionistas (SPSC_5) e por fim a contribuição do projeto ao 

aumento do desempenho direto da organização (SPSC_6). No quadro 16 são apresentadas as 

frequências obtidas para cada uma destas afirmativas: 

 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

SPSC_1 - Sucesso Comercial do Projeto 11 14 75 100 

SPSC_2 - Lucratividade por meio do Projeto 10 21 69 100 

SPSC_3 - Rentabilidade do Projeto 9 13 78 100 

SPSC_4 - Ganho de Marketshare por meio do Projeto 12 23 65 100 

SPSC_5 - Geração de Valor para os Acionistas por 

meio do Projeto 
12 20 68 100 

SPSC_6 - Ganho de Desempenho Organizacional por 

meio do Projeto 
7 10 83 100 

Quadro 16. Frequências observadas para a dimensão de sucesso em projetos: sucesso 

comercial e direto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O que se observou ao analisar as frequências é bastante similar ao observado nas três 

primeiras dimensões também analisadas nesta seção do estudo: uma concordância consistente 

com as afirmações, permitindo desta forma, pressupor que os projetos em questão tiveram 

uma relevante contribuição para com o sucesso comercial e direto das organizações aos quais 

estão atrelados. 

 Ao final desta análise sobre as dimensões de sucesso em projetos, é possível observar 

uma concentração da maioria das respostas nas categorias 4 e 5 da escala Likert, aqui 

consolidadas na coluna “concordo”, sinalizando da mesma forma uma concordância com 

todos os pontos propostos nas afirmações pertinentes ao sucesso nos projetos considerados 

para esta pesquisa. Ao buscar identificar a afirmação com o maior índice de discordância 

neste constructo, é verificável que o item “SPEF_3 - Cumprimento do Escopo”, apresenta um 

índice de 43% de discordância, sinalizando uma dificuldade entre parte dos projetos para 

cumprirem o que havia sido inicialmente determinado como requisição do projeto. Todavia, 

este valor ainda não supera o índice de respondentes indicam que esta não foi uma dificuldade 

presente (48%). 

 Na próxima seção, serão também analisadas as dimensões que refletem o constructo da 

orientação empreendedora. 

 

4.2.3. Orientação Empreendedora nas empresas da amostra 
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A primeira dimensão da orientação empreendedora a ter suas frequências analisadas é 

a da “inovatividade” (quadro 17). Esta é composta por três afirmações, relacionadas a 

compreensão da ênfase dedicada pela organização à pesquisa e desenvolvimento, liderança 

tecnológica e inovações (OEIN_1), a comercialização de novas linhas de produtos ou serviços 

nos últimos cinco anos (OEIN_2) e ainda as mudanças drásticas que tenham ocorrido nas 

linhas de produtos ou serviços já existentes na organização neste mesmo período de tempo 

(OEIN_3). 

 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

OEIN_1 - Inovação por meio de P&D 20 22 58 100 

OEIN_2 - Inovação por meio de novos produtos ou 

serviços 
16 23 61 100 

OEIN_3 - Inovação por meio de alterações na 
produção dos produtos ou serviços 

26 28 46 100 

Quadro 17. Frequências observadas para a dimensão de orientação empreendedora: 

inovatividade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O que é evidente por meio da análise das respostas é a sinalização positiva por parte 

dos respondentes em relação ao impacto gerado em suas empresas em decorrência do seu 

comportamento inovativo. De forma mais específica, 58% (45% mais 13%) assim apontaram 

para OEIN_1, enquanto 61% e 46% também o fizeram para OEIN_2 e OEIN_3, 

respectivamente. 

 A dimensão da “proatividade” também é representada por três variáveis observáveis. 

Estas estão relacionadas à compreensão do comportamento da empresa ao lidar com seus 

competidores, de forma mais específica se esta inicia ações que tendem a ser copiadas 

(OEPR_1), além de ser a primeira a lançar novos produtos/serviços, técnicas administrativas e 

tecnologias operacionais (OEPR_2). Por fim, OEPR_3, volta seu olhar para a alta 

administração da empresa e sua tendência a se antecipar a concorrência em contextos de 

lançamentos de novas ideias e/ou produtos. Cabe ao quadro 18 apresentar as frequências da 

dimensão de proatividade: 

 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

OEPR_1 - Proatividade em relação aos Competidores 16 19 65 100 

OEPR_2 - Proatividade no lançamento de novos 

produtos ou serviços 
18 27 55 100 

OEPR_3 - Adoção de uma postura competitiva 22 23 55 100 
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Quadro 18. Frequências observadas para a dimensão de orientação empreendedora: 

proatividade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mais uma vez o que se observa é uma contundente concordância com as afirmativas 

por parte dos respondentes. As frequências com maior número de indicações estão 

relacionadas ao item de número 4 na escala Likert, correspondente a “concordo”, e que por si 

só já apresentam resultado significativo (50%, 37% e 41% dos respondentes respectivamente 

para OEPR_1, OEPR_2 e OEPR_3), mas que se somadas as afirmativas encontradas no item 

5 da escala (“concordo plenamente”) ganham uma representatividade de 65% (OEPR_1), 

55% (OEPR_2) e 55% (OEPR_3). Através disto torna-se possível presumir a existência de 

um comportamento proativo por parte das empresas consideradas pelos respondentes ao 

atender ao instrumento de pesquisa. 

A dimensão da “assunção de riscos” assim como as demais dimensões até então 

analisadas para o constructo da orientação empreendedora, é composta por três variáveis 

observáveis, que estão voltadas a propensão da empresa para desenvolver projetos de alto 

risco e consequentemente com maiores retornos (OEAR_1), sua crença de muitas vezes em 

decorrência das condições do ambiente, se fazem necessárias ações amplas e arrojadas em 

vista de atingir os objetivos organizacionais previamente determinados (OEAR_2), além da 

existência de uma postura arrojada da organização quando confrontada (OEAR_3). O Quadro 

19 apresenta as frequências verificadas para esta dimensão: 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

OEAR_1 - Propensão para Desenvolvimento de 

Projetos de Alto Risco 
33 29 38 100 

OEAR_2 - Propensão a Assumir uma Postura Arrojada 

frente a um Ambiente Hostil 
24 21 55 100 

OEAR_3 - Assunção de uma Postura Arrojada frente a 

Confrontamentos 
38 25 37 100 

Quadro 19. Frequências observadas para a dimensão de orientação empreendedora: assunção 

de risco. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A dimensão da “agressividade competitiva”, distintamente das dimensões anteriores 

do constructo da orientação empreendedora, é composta somente por duas afirmações, 

relacionadas por sua vez: a leitura de uma postura altamente agressiva e competitiva das 

organizações e a adoção de um perfil desqualificador de competidores (OEAC_1 e OEAC_2, 
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respectivamente). Na sequência, no quadro 20, é possível observar a analisar a frequência de 

respostas verificadas para cada uma destas afirmações: 

 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

OEAC_1 - Agressividade Competitiva 

Organizacional 
33 28 40 100 

OEAC_2 - Adoção de uma postura competitiva 40 29 31 100 

Quadro 20. Frequências observadas para a dimensão de orientação empreendedora: 

agressividade competitiva. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O que se tornou visível perante a leitura das respostas fornecidas é que as empresas em 

questão de fato detêm uma postura agressiva e competitiva (29% dos respondentes). Todavia, 

o mesmo percentual de respondentes preferiu permanecer neutro ao responder OEAC_2, não 

nos permitindo inferir que as impressas em questão neste estudo também apresentam um 

perfil desqualificador de competidores. 

Como última dimensão do constructo de orientação empreendedora, a “autonomia” é 

composta por quatro variáveis observáveis, as quais estão relacionadas com o apoio da 

empresa aos esforços de indivíduos ou times que buscam trabalhar de forma autônoma 

(OEAU_1), a crença da alta administração da empresa no fato de que os melhores resultados 

ocorrem através de decisões individuais de times ou indivíduos (OEAU_2), ao fato de que 

indivíduos ou times em busca de novas oportunidades tomam decisões sem ter que consultar 

constantemente seus gestores (OEAU_3) e também ao papel importante que as iniciativas e 

propostas dos colaboradores têm na identificação de novas oportunidades de negócio que a 

empresa busca (OEAU_4), todas expressas no quadro 21. 

 Discordo 
Não concordo 

nem discordo 
Concordo TOTAL 

OEAU_1 - Apoio de Esforços Autônomos 28 29 43 100 

OEAU_2 - Autonomia para Escolha de 
Empreendimentos a Desenvolver 

47 24 29 100 

OEAU_3 - Autonomia para Tomada de Decisões 50 27 23 100 

OEAU_4 - Valorização de Ações Autônomas pela 

Equipe 
22 17 61 100 

Quadro 21. Frequências observadas para a dimensão de orientação empreendedora: 

autonomia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar as respostas registradas para esta dimensão, é possível notar o cenário 

mais heterogêneo verificado até então durante o processo de análise das frequências das 

dimensões de ambos os constructos “sucesso em projetos” e “orientação empreendedora”. 
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Enquanto existe concordância por parte dos respondentes com OEAU_1 e OEAU_4, também 

foi verificada discordância predominante para com OEAU_2 e OEAU_3. Em uma análise 

preliminar, este cenário nos permite presumir que as empresas consideradas para o 

fornecimento das respostas de fato apoiam esforços de seus times e colaboradores no sentido 

de que estes atuem de forma mais autônoma além de considerar estas iniciativas e as 

propostas delas originadas relevantes para a gestão de seus negócios, mas em paralelo ainda 

não permitem a estes times ou indivíduos atuar de forma completamente autônoma, exigindo 

consultas constantes aos seus respectivos superiores, e permanecendo crentes de que os 

resultados obtidos através de processos onde este tipo de consulta ocorre apresenta resultados 

superiores aqueles onde os times e indivíduos atuam de forma completamente independente. 

 Observando as respostas registradas para o constructo da orientação empreendedora, é 

possível observar que mais da metade da amostra concordou com as afirmações pertinentes à 

dimensão de proatividade e inovatividade, salvo a terceira afirmativa da dimensão de 

inovatividade, que apesar de ter recebido menos da metade da amostra (46%), ainda assim 

teve a maioria dos respondentes com ela concordando.  

Quando a dimensão de assunção de riscos é observada, nota-se uma significativa 

parcela (38%) da amostra afirmando que discorda que suas empresas assumam uma postura 

arrojada perante ameaças frentes a confrontamentos de seus competidores, em contraste ao 

observado para as duas outras afirmativas desta dimensão, que concentram a maioria dos 

respondentes nas categorias 4 e 5 da escala Likert, ou seja, em concordância que suas 

empresas estejam propensas a desenvolver projetos de alto risco (OEAR_1) e assumir uma 

postura arrojada frente a um ambiente hostil (OEAR_2). Quanto a dimensão de agressividade 

competitiva, o que se observa é a concordância da maioria da amostra com a primeira 

afirmação (OEAC_1), com 40% dos respondentes, e a discordância com a segunda afirmativa, 

que propõe a adoção de uma postura competitiva quando lida com seus competidores, o que 

vai em linha com o observado na análise da dimensão de assunção de riscos.  

Por fim, as quatro afirmativas da dimensão de autonomia são caracterizadas por duas 

concordâncias (OEAU_1 e OEAU_4) com 43% e 61% respectivamente, e duas discordâncias 

(OEAU_2 e OEAU_3) com 47% e 50% respectivamente, indicando que existe apoio de 

iniciativas autônomas por parte dos colaboradores e estas ações são consideradas na 

identificação e seleção das oportunidades de empreendimento desenvolvidas pela empresa 

(OEAU_1 e OEAU_4), mas não sem antes passar pelo crivo da análise e validação dos 

gestores (OEAU_2 e OEAU_3). 
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Com as análises recém caracterizadas espera-se ter sido possível descrever de forma 

ampla tanto as amostras dos respondentes, bem como as dos projetos e empresas que 

participaram do estudo. Na seção seguinte serão abordadas as análises classificadas como 

multivariadas pertinentes a esta dissertação. 

 

4.3. ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

A análise estatística multivaridada proposta neste estudo será composta dos seguintes 

testes, apresentados na sequência: verificação da normalidade, análise do modelo de 

mensuração por meio da verificação da validade convergente do modelo, verificação da 

validade discriminante, análise das cargas das variáveis e dos constructos e análise do modelo 

estrutural por meio da análise da correlação de Pearson (R²), bootstraping, teste de relevância 

preditiva (Q²), teste do tamanho do efeito de Cohen (f²), e por fim a análise da hipótese 

previamente apresentada.  

 

4.3.1. Verificação da normalidade 

 

Para avaliação da normalidade, realizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov com o 

auxílio do IBM SPSS v.3.2.0. Os parâmetros considerados para análise foram sugeridos por 

Field (2009), onde p > 0,5 para uma distribuição normal e desta forma, p < 0,5 para uma 

distribuição não-normal. Na sequência, o quadro 22 apresenta os resultados observados. 
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Quadro 22. Teste Kolmogorov-Smirnov 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme verificado através do resultado da análise dos dados, todas as observações 

apresentaram resultados de p < 0,5, o que determina a distribuição do modelo como não-

normal, ou seja, os dados da amostra se distinguem significativamente de uma distribuição 

normal modelo de mesma média e variância dos valores obtidos na amostra (Field, 2009).  

 

4.3.2. Modelo de Mensuração – 1º Tentativa 

 

O primeiro procedimento estatístico desenvolvido buscou conhecer as medidas para 

análise da validade convergente do modelo: a análise da variância extraída (AVE), 

Variável N Média
Desvio 

padrão
Absoluto Positivo Negativo K-S Sig.

SPEF_1 100 3,25 1,290 ,240 ,184 -,240 2,395 ,000

SPEF_2 100 3,37 1,220 ,267 ,159 -,267 2,672 ,000

SPEF_3 100 3,02 1,197 ,273 ,233 -,273 2,734 ,000

SPEF_4 100 3,77 ,908 ,290 ,210 -,290 2,899 ,000

SPIC_1 100 4,12 ,832 ,243 ,197 -,243 2,427 ,000

SPIC_2 100 4,13 ,774 ,253 ,227 -,253 2,533 ,000

SPIC_3 100 4,13 ,734 ,280 ,260 -,280 2,797 ,000

SPIC_4 100 4,25 ,744 ,258 ,242 -,258 2,584 ,000

SPIC_5 100 4,11 ,723 ,290 ,270 -,290 2,896 ,000

SPIE_1 100 3,62 ,930 ,299 ,201 -,299 2,986 ,000

SPIE_2 100 3,76 1,016 ,253 ,157 -,253 2,533 ,000

SPIE_3 100 3,65 ,978 ,270 ,180 -,270 2,697 ,000

SPIE_4 100 3,38 ,993 ,199 ,199 -,184 1,991 ,001

SPIE_5 100 3,97 ,948 ,283 ,187 -,283 2,826 ,000

SPIE_6 100 3,93 ,967 ,239 ,151 -,239 2,389 ,000

SPSC_1 100 3,87 ,991 ,302 ,188 -,302 3,022 ,000

SPSC_2 100 3,84 1,012 ,253 ,157 -,253 2,528 ,000

SPSC_3 100 3,96 ,974 ,296 ,184 -,296 2,964 ,000

SPSC_4 100 3,67 1,055 ,273 ,177 -,273 2,728 ,000

SPSC_5 100 3,73 1,043 ,282 ,178 -,282 2,821 ,000

SPSC_6 100 3,99 ,859 ,335 ,245 -,335 3,346 ,000

SPPF_1 100 4,18 ,821 ,251 ,177 -,251 2,510 ,000

SPPF_2 100 3,86 ,995 ,286 ,174 -,286 2,859 ,000

SPPF_3 100 3,56 1,067 ,230 ,150 -,230 2,300 ,000

SPPF_4 100 3,37 1,186 ,212 ,118 -,212 2,123 ,000

SPPF_5 100 4,03 ,822 ,295 ,235 -,295 2,954 ,000

SPPF_6 100 3,85 1,067 ,296 ,164 -,296 2,959 ,000
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confiabilidade composta, alfa de cronbach e o coeficiente de determinação (R²) (Hair, et al. 

2005). 

 

4.3.2.1. Verificação da Validade Convergente 

 

A análise da validade convergente é capaz de avaliar o grau em que duas medidas do 

mesmo conceito estão relacionadas, de modo que, para confirmação desta expectativa 

esperam-se resultados superiores à 0,5% de variância média extraída (AVE) dos constructos 

para com as suas variáveis. (Hair, et al. 2005). O Quadro 23 abaixo apresenta os resultados 

observados nesta primeira tentativa de MEE. 

  

Variável 

AVE Confiabilidade 

da 

Composição 

Alfa de 

Cronbach 

R² 

Agressividade Competitiva (AC) 0,811 0,895 0,77 0,561 

Assunção de Riscos (AR) 0,666 0,857 0,753 0,468 

Autonomia (AU) 0,589 0,85 0,765 0,428 

Eficiência (EF) 0,507 0,797 0,663 0,503 

Impacto no Cliente (IC) 0,523 0,843 0,765 0,694 

Impacto na Equipe (IE) 0,579 0,891 0,852 0,578 

Inovatividade (IN) 0,582 0,806 0,64 0,587 

Preparação para o Futuro (PF) 0,444 0,825 0,753 0,436 

Proatividade (PR) 0,762 0,906 0,843 0,605 

Successo Comercial e Direto (SC) 0,594 0,896 0,859 0,615 

Quadro 23. Indicadores da Primeira Tentativa de MEE 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 

 

Ao analisar as observações de AVE para os constructos de primeira ordem, nota-se a 

necessidade de uma compreensão mais profunda da dimensão de preparação para o futuro 

(PF, resultado observado de 0,444), que apresentou um resultado abaixo de 0,5%, conforme 

destacado no quadro 23. 

A dimensão agressividade competitiva, do constructo da orientação empreendedora, 

foi a que apresentou o maior resultado observado de AVE, com 0,811. Já o maior Alfa de 

Cronbach observado está relacionado à dimensão de sucesso comercial e direto (0,859) do 

constructo de sucesso em projetos. 

Em vista do verificado nesta primeira tentativa de MEE, fez-se necessário analisar em 

um nível de detalhe maior a relação entre variáveis e seus constructos, através da observação 

das cargas fatoriais. Hair et al. (2005) também indica que a confiabilidade de um modelo 
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teórico pode ser demonstrada, de modo geral, por alguns indicadores além da AVE: a 

confiabilidade da composição, com valores mínimos de 0,6%, além do Alfa de Cronbach 

aceitável de 0,6% e desejável acima de 0,7%.O quadro 24, apresenta esta relação. 

Conforme observado neste quadro e em vista de aumentar o valor da carga da 

dimensão “preparação para o futuro” (PR), optou-se por remover as variáveis com menor 

carga, sendo: SPPF_6 (0,513) e SPPF_4 (0,578), ambas destacadas em laranja no quadro, para 

então buscar analisar novamente a analise convergente do modelo. 

 

DIMENSÕES CARGA FATORIAL ENTRE CONSTRUCTOS E INDICADORES 

O
E

 

Assunção de 

Risco 

Variável OEAR_1 OEAR_2 OEAR_3   

Carga 0,764 0,822 0,86   

Inovatividade 
Variável OEIN_1 OEIN_2 OEIN_3   

Carga 0,706 0,752 0,826   

Proatividade 
Variável OEPR_1 OEPR_2 OEPR_3   

Carga 0,839 0,899 0,879   

Autonomia 
Variável OEAU_1 OEAU_2 OEAU_3 OEAU_4   

Carga 0,696 0,86 0,779 0,723   

Agressividade 

Competitiva 

Variável OEAC_1 OEAC_2   

Carga 0,927 0,872   

S
P

 

Eficiência 
Variável SPEF_1 SPEF_2 SPEF_3 SPEF_4   

Carga 0,795 0,871 0,485 0,633   

Impacto na 

Equipe 

Variável SPIE_1 SPIE_2 SPIE_3 SPIE_4 SPIE_5 SPIE_6 

Carga 0,781 0,725 0,856 0,79 0,754 0,641 

Impacto no 

Cliente 

Variável SPIC_1 SPIC_2 SPIC_3 SPIC_4 SPIC_5   

Carga 0,694 0,852 0,789 0,547 0,696   

Sucesso 

Comercial e 

Direto 

Variável SPSC_1 SPSC_2 SPSC_3 SPSC_4 SPSC_5 SPSC_6 

Carga 0,837 0,87 0,871 0,59 0,709 0,706 

Preparação 

para o Futuro 

Variável SPPF_1 SPPF_2 SPPF_3 SPPF_4 SPPF_5 SPPF_6 

Carga 0,71 0,714 0,759 0,578 0,689 0,513 

Quadro 24. Cargas das variáveis x dimensões dos constructos 

Fonte. Adaptado de Silva, (2011) com dados desta pesquisa. 

 

Além das variáveis SPPF_4 e SPPF_6, também SPEF_3 apresentou carga inferior à 

0,5%, (0,485), todavia, como esta carga individualmente não foi capaz de reduzir o valor total 

da dimensão de “eficiência” para valores abaixo do recomendado, não foi necessário eliminá-

la. 

 

4.3.3.  Modelo de Mensuração – 2º Tentativa 
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4.3.3.1. Verificação da Validade Convergente 

 

Posteriormente à exclusão das variáveis SPPF_4 e SPPF_6, detalhadas na seção 

anterior, novamente realizaram-se as análises em vista de confirmar a validade convergente 

do modelo. O que se observou foi que a dimensão de preparação para o futuro passou a 

atender o requisito mínimo de 0,5% na AVE, conforme pode ser observado no quadro 25, que 

compara a primeira com a segunda tentativas de MEE. 

Também é possível observar uma sutil melhora nos índices da AVE, confiabilidade da 

composição e alfa de Cronbach relacionados ao constructo de segunda ordem sucesso em 

projetos, decorrente da melhora observada na sua dimensão, preparação para o futuro. 

 

  1º TENTATIVA 2º TENTATIVA 

AVE 

Confiabilidade 

da 

Composição 

Alfa de 

Cronbach 
R² AVE 

Confiabilidade 

da 

Composição 

Alfa de 

Cronbach 
R² 

AC 0,811 0,895 0,77 0,561 0,811 0,895 0,77 0,561 

AR 0,666 0,857 0,753 0,468 0,666 0,857 0,753 0,469 

AU 0,589 0,85 0,765 0,428 0,589 0,85 0,765 0,427 

EF 0,507 0,797 0,663 0,503 0,507 0,797 0,663 0,513 

IC 0,523 0,843 0,765 0,694 0,523 0,843 0,765 0,709 

IE 0,579 0,891 0,852 0,578 0,579 0,891 0,852 0,569 

IN 0,582 0,806 0,64 0,587 0,582 0,806 0,64 0,587 

OE 0,348 0,886 0,862 - 0,348 0,886 0,862 - 

PF 0,444 0,825 0,753 0,436 0,555 0,833 0,734 0,427 

PR 0,762 0,906 0,843 0,605 0,762 0,906 0,843 0,605 

SC 0,594 0,896 0,859 0,615 0,594 0,896 0,859 0,623 

SP 0,301 0,917 0,905 0,203 0,319 0,919 0,908 0,203 

Quadro 25. Comparação entre as análises da primeira e segunda tentativas de MEE. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 
 

Dado o atendimento dos critérios preestabelecidos para confirmação da validade 

convergente do modelo, o próximo passo, detalhado na seção seguinte, é a confirmação da 

validade discriminante do modelo. 

 

4.3.3.2. Verificação da Validade Discriminante 

 

Conforme Hair et al. (2005) a confirmação da validade discriminante se dá no 

momento em que se verifica que dois conceitos similares são efetivamente distintos. Esta 
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confirmação pode se dar por meio das comparações dos constructos e seus respectivos valores 

de raiz quadrada da análise da variância extraída (AVE), também conhecido como critério de 

Fornell-Larcker. 

Esta análise se traduz na suposição proposta por Chin (1998) de que, se verificada a 

validade discriminante, o poder de explicação das variáveis de um determinado constructo é 

maior para ele do que para os demais constructos do modelo. Para confirmar esta suposição, o 

quadro 26, apresenta a disposição diagonal dos valores da raiz quadrada da AVE (destacados 

em cinza) na matriz de correlações para os constructos do modelo. Para uma correta leitura do 

quadro, é importante considerar que os valores relacionados aos constructos de segunda 

ordem não são considerados para esta análise. 

 

 
AC AR AU EF IC IE IN OE PF PR SC SP 

AC 0,9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AR 0,651 0,816 

AU 0,393 0,286 0,767 

EF 0,161 0,201 0,214 0,712 

IC 0,174 0,204 0,114 0,565 0,723 

IE 0,155 0,302 0,261 0,51 0,536 0,761 

IN 0,451 0,322 0,329 0,235 0,138 0,392 0,763 

OE 0,749 0,685 0,654 0,33 0,282 0,451 0,766 0,59 

PF 0,052 0,134 0,082 0,314 0,436 0,389 0,195 0,193 0,745 

PR 0,35 0,319 0,359 0,346 0,35 0,469 0,662 0,778 0,212 0,873 

SC 0,239 0,143 0,243 0,436 0,609 0,335 0,31 0,372 0,49 0,38 0,771 

SP 0,222 0,267 0,257 0,716 0,842 0,754 0,353 0,451 0,653 0,483 0,789 0,565 

Quadro 26. Análise da validade discriminante. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 

 

 Hair et al. (2005) recomendam duas verificações a fim de garantir a validade 

discriminante de um modelo. Segundo estes autores, outra forma de se avaliar este critério é a 

análise de cross-loadings, onde a discriminância é confirmada quando as cargas verificadas 

para cada indicador são maiores para o seu próprio constructo, do que para os demais 

constructos que compõe o modelo. No quadro 27, são apresentadas as cargas observadas para 

a análise de cross-loadings no estudo, em destaque estão as cargas das variáveis 

correlacionadas com os seus respectivos constructos. 

  AC AR AU EF IC IE IN PF PR SC SP OE 

OEAC_1 0,927 0,635 0,349 0,157 0,272 0,281 0,494 0,064 0,426 0,259 0,298 0,753 

OEAC_2 0,872 0,526 0,363 0,13 0,008 -0,044 0,296 0,024 0,172 0,16 0,073 0,577 
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OEAR_1 0,361 0,764 0,134 0,068 0,057 0,191 0,168 0,001 0,175 0,09 0,123 0,424 

OEAR_2 0,455 0,822 0,199 0,071 0,216 0,277 0,288 0,211 0,37 0,117 0,242 0,576 

OEAR_3 0,721 0,86 0,334 0,315 0,197 0,261 0,308 0,091 0,223 0,136 0,263 0,642 

OEAU_1 0,151 0,271 0,696 0,217 0,187 0,245 0,147 0,116 0,239 0,206 0,264 0,421 

OEAU_2 0,298 0,256 0,86 0,12 0,071 0,17 0,237 0,124 0,323 0,181 0,183 0,548 

OEAU_3 0,435 0,183 0,779 0,075 -0,023 0,072 0,226 -0,058 0,144 0,126 0,065 0,474 

OEAU_4 0,306 0,176 0,723 0,245 0,124 0,31 0,374 0,066 0,371 0,231 0,274 0,545 

OEIN_1 0,259 0,323 0,319 0,223 0,156 0,313 0,706 0,186 0,469 0,247 0,303 0,576 

OEIN_2 0,302 0,088 0,139 0,22 0,19 0,332 0,752 0,193 0,526 0,347 0,357 0,508 

OEIN_3 0,455 0,302 0,28 0,111 -0,004 0,27 0,826 0,082 0,524 0,142 0,173 0,654 

OEPR_1 0,315 0,256 0,251 0,244 0,256 0,333 0,614 0,203 0,839 0,294 0,363 0,655 

OEPR_2 0,309 0,288 0,337 0,345 0,3 0,473 0,59 0,205 0,899 0,313 0,447 0,701 

OEPR_3 0,292 0,291 0,349 0,313 0,358 0,417 0,531 0,148 0,879 0,388 0,454 0,68 

SPEF_1 0,223 0,317 0,168 0,796 0,434 0,491 0,242 0,248 0,269 0,271 0,568 0,337 

SPEF_2 0,087 0,139 0,238 0,872 0,497 0,433 0,168 0,235 0,358 0,389 0,618 0,29 

SPEF_3 0,063 0,035 0,22 0,486 0,117 0,208 0,232 0,042 0,216 0,215 0,274 0,22 

SPEF_4 0,068 0,029 0,01 0,631 0,454 0,261 0,069 0,309 0,13 0,35 0,503 0,09 

SPIC_1 0,084 -0,001 -0,001 0,432 0,695 0,251 0,092 0,342 0,208 0,422 0,559 0,115 

SPIC_2 0,161 0,221 0,125 0,561 0,853 0,439 0,034 0,327 0,272 0,473 0,703 0,223 

SPIC_3 0,056 0,178 0,168 0,411 0,79 0,439 0,029 0,327 0,325 0,505 0,669 0,226 

SPIC_4 0,064 0,045 -0,085 0,16 0,545 0,196 0,099 0,308 0,132 0,455 0,453 0,074 

SPIC_5 0,25 0,248 0,144 0,412 0,695 0,553 0,263 0,285 0,293 0,363 0,625 0,333 

SPIE_1 0,137 0,214 0,247 0,462 0,446 0,78 0,333 0,309 0,387 0,266 0,611 0,376 

SPIE_2 -0,009 0,131 0,159 0,384 0,333 0,723 0,225 0,223 0,31 0,194 0,506 0,241 

SPIE_3 0,173 0,255 0,218 0,445 0,441 0,855 0,27 0,237 0,269 0,209 0,598 0,331 

SPIE_4 0,147 0,272 0,122 0,413 0,409 0,791 0,235 0,351 0,414 0,227 0,59 0,346 

SPIE_5 0,056 0,265 0,234 0,345 0,433 0,757 0,3 0,391 0,343 0,313 0,609 0,343 

SPIE_6 0,197 0,231 0,207 0,26 0,367 0,642 0,433 0,246 0,41 0,32 0,513 0,417 

SPPF_1 -0,101 -0,075 -0,012 0,318 0,4 0,353 0,1 0,712 0,205 0,504 0,583 0,049 

SPPF_2 0,047 0,125 0,091 0,135 0,301 0,262 0,097 0,778 0,099 0,255 0,422 0,128 

SPPF_3 0,171 0,241 0,146 0,267 0,28 0,292 0,191 0,799 0,136 0,275 0,463 0,24 

SPPF_5 0,076 0,157 0,039 0,179 0,288 0,224 0,2 0,686 0,174 0,374 0,437 0,181 

SPSC_1 0,266 0,186 0,194 0,41 0,577 0,376 0,31 0,236 0,383 0,838 0,688 0,375 

SPSC_2 0,213 0,102 0,236 0,323 0,447 0,273 0,357 0,329 0,383 0,871 0,63 0,367 

SPSC_3 0,216 0,14 0,273 0,419 0,476 0,368 0,358 0,342 0,411 0,872 0,69 0,397 

SPSC_4 0,047 0,009 0,231 0,159 0,353 0,16 0,073 0,517 0,227 0,587 0,473 0,174 

SPSC_5 0,249 0,121 0,075 0,252 0,448 0,063 0,103 0,421 0,11 0,71 0,51 0,175 

SPSC_6 0,088 0,073 0,101 0,396 0,493 0,237 0,163 0,499 0,183 0,703 0,617 0,173 

Quadro 27. Análise de cross-loadings. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 
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Conforme é possível observar na análise de Fornell-Larcker, todos os índices de 

correlação entre as variáveis (salvo os de constructos de segunda ordem, neste caso, OE e SP) 

apresentam valores inferiores aos da raiz quadrada da AVE (destacada em cinza), sugerindo a 

validade discriminante do modelo proposto. Na análise de cross-loadings, demonstrada na 

sequência, a validade discriminante pode ser confirmada pela verificação do critério 

predefinido pela análise, onde as cargas de cada variável devem ser maiores para seus 

próprios constructos do que para os demais que compõe o modelo. 

 

4.3.3.3. Cargas das Variáveis e dos Constructos 

 

Finalizadas as análises que confirmam ambas validades discriminante e convergente 

do modelo, é possível considerar as cargas das variáveis e de seus respectivos constructos 

como definitivas. Desta forma, o quadro 28 apresenta a análise fatorial confirmatória das 

dimensões e constructos deste modelo. 

 AR IN PR AU AC EF IE IC SC PF OE SP 

OEAR_1 0,764   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

OEAR_2 0,822 

OEAR_3 0,86 

AR 0,685 

OEIN_1   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

0,706 

OEIN_2 0,752 

OEIN_3 0,826 

IN 0,766 

OEPR_1   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

0,839 

OEPR_2 0,899 

OEPR_3 0,879 

PR 0,778 

OEAU_1   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,696 

OEAU_2 0,86 

OEAU_3 0,779 

OEAU_4 0,723 

AU 0,654 

OEAC_1   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

0,927 

OEAC_2 0,872 

AC 0,749 

SPEF_1   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

0,796 

SPEF_2 0,872 

SPEF_3 0,486 

SPEF_4 0,631 

EF 0,716 

SPIE_1   

  

  

  

  

  

0,78 

SPIE_2 0,723 

SPIE_3 0,855 

SPIE_4 0,791 

SPIE_5 0,757 

SPIE_6 0,642 
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IE   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,754   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPIC_1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,695 

SPIC_2 0,853 

SPIC_3 0,79 

SPIC_4 0,545 

SPIC_5 0,695 

IC 0,842 

SPSC_1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

0,838 

SPSC_2 0,871 

SPSC_3 0,872 

SPSC_4 0,587 

SPSC_5 0,71 

SPSC_6 0,703 

SC 0,789 

SPPF_1   

  

  

  

  

  

  

  

0,712 

SPPF_2 0,778 

SPPF_3 0,799 

SPPF_4 - 

SPPF_5 0,686 

SPPF_6 - 

PF 0,653 

OE   0,451 

SP  - 

Quadro 28. Resultado das cargas fatoriais das variáveis do Modelo de Mensuração. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 

 

 

4.3.3.4. Modelo de Mensuração Final 

 

 Um diagrama de caminhos é composto por variáveis latentes (não observáveis) e seus 

respectivos indicadores (variáveis observáveis). O relacionamento entre elas é expresso 

através de setas que recebem o valor da carga que se refere a quantidade de variância que a 

variável observável representa para sua respectiva variável latente (Chin, 1998). Na figura 22 

é apresentado o modelo de mensuração após todas as análises previamente detalhas. 

Legenda: IN: Inovatividade; AR: Assunção de Riscos; PR: Proatividade; AU: Autonomia; 

CA: Agressividade competitiva; EF: Eficiência; IE: Impacto na equipe; IC: Impacto no 

cliente; SC: Sucesso comercial e direto; PF: Preparação para o futuro. 
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Figura 22. Modelo de Mensuração final ajustado. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015) 

 

 

4.3.4. VERIFICAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DOS CAMINHOS OU MODELO 

ESTRUTURAL 

 

4.3.4.1. Análise da Correlação de Pearson (R²) ou Variância Explicada 

 

Posteriormente às análises de validade discriminante e convergente, é realizada a 

observação das cargas dos caminhos propostos no modelo. A figura 23 apresenta estes 

caminhos, e o quadro 29 as cargas correspondentes. 
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Figura 23. Relações entre os constructos do modelo. 

Fonte. Dados da pesquisa. 

 

 Considerando os estudos de Cohen (1988) o valor mínimo para um R² deve ser 

superior a 0,26. Esta afirmação é endossada por Hair et al. (2009) que sugere um R² alto para 

as variáveis do modelo proposto. 

 

DIMENSÃO CONSTRUCTO CARGA 

AR 

Orientação Empreendedora 

0,685 

IN 0,766 

PR 0,778 

AU 0,654 

AC 0,749 

EF 

Sucesso em Projetos 

0,716 

IE 0,754 

IC 0,842 

SC 0,789 

PF 0,653 

Quadro 29. Carga das relações entre os constructos. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 
 

4.3.4.2. Bootstrapping 

 

Conforme apontado por Hair et al. (2005), a reamostragem trata de descartar a 

distribuição amostral previamente assumida para um determinado parâmetro e se vale de uma 

distribuição empírica ao longo de diversas amostras. Posteriormente a obtenção de múltiplas 
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amostras oriundas do original, este tipo de análise vale-se do poder computacional para 

determinar os valores dos parâmetros de cada uma das amostras. 

Como técnica de reamostragem, este estudo se valeu do bootstraping, onde os dados 

originais são sucessivamente amostrados com substituições para determinação da amostra do 

modelo (Hair et al. 2005). Para sua aplicação, foram utilizadas 100 casos com 500 repetições 

(subamostras) para a observação do Teste T (Student), onde o valor de T é a representação da 

diferença de grupos levando-se em conta o erro padrão. O valor que pode ser considerado 

significativamente substancial é de t-value > 1,96 (Hair, et al. 2005). O quadro 30, apresenta 

os valores obtidos para este estudo. 

 

CAMINHO 
AMOSTRA 

ORIGINAL 
MÉDIA 

ERRO 

PADRÃO 

TESTE 

T 

P 

VALOR 

OE -> SP 0,451 0,450 0,103 4,376 0,000 

Quadro 30. Modelo final ajustado. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 

 

 Conforme observado, os valores do teste-T observados podem ser considerando 

relevantes, pois se situam acima do nível de relevância determinado, indicando assim a 

validade preditora dos constructos e seus respectivos indicadores. 

 

4.3.4.3. Teste de Relevância Preditiva (Q²) ou indicador de Stoner-Geisser 

 

O teste de relevância preditiva, também conhecido como indicador de Stoner-Geisser 

indica se o modelo é capaz de prever de forma satisfatória os indicadores classificados como 

endógenos através da reutilização da amostra agregada a omissão de determinados pontos D 

de dados, valendo-se de estimativas para prever estas mesmas omissões (Hair, et al. 2005). O 

mesmo autor sugere os valores de 0,02 como baixo poder explicativo, 0,15 como médio poder 

explicativo e 0,35 como alto poder explicativo.  

 Os mesmos autores sugerem valores de omissão D entre 5 e 10, sendo 7 o valor 

utilizado para este estudo. É possível obter o indicador de Stoner-Geisser através do cálculo 

da redundância geral média do modelo ajustado com o auxílio do SmartPLS, no relatório de 

blindfolding. O Quadro 31 apresenta os resultados observados para esta análise. 

 

Variáveis 

Latentes 

Q² 
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AC 0,436 

AR 0,292 

AU 0,234 

EF 0,246 

IC 0,363 

IE 0,318 

IN 0,323 

PF 0,214 

PR 0,454 

SC 0,35 

SP 0,055 

Quadro 31. Indicadores de relevância preditiva (Q²). 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 
 

Conforme é possível observar, as dimensões da agressividade competitiva (AC), 

impacto no cliente (IC), proatividade (PR) e sucesso comercial direto (SC) apresentam cargas 

de relevância preditiva de alto poder explicativo, enquanto as dimensões de assunção de 

riscos (AR), autonomia (AU), eficiência (EF), impacto na equipe (IE), inovatividade (IN) e 

preparação para o futuro (PF), apresentam cargas de relevância preditiva de médio poder 

explicativo, e por fim, o constructo de sucesso em projetos (SP) apresenta carga de relevância 

preditiva de baixo poder explicativo. 

 

4.3.4.4. Teste do Tamanho do Efeito de Cohen (f²) 

 

Chin (1998) e Hair et al. (2005) apontam que o tamanho do efeito de Cohen é obtido 

através da inclusão e exclusão de constructos do modelo, de forma a avaliar a utilidade de 

cada constructo para o modelo proposto. O próprio Cohen (1998), propõe que através do 

cálculo da estimação dupla (com e sem a variável dependente) do modelo estrutural é possível 

calcular o coeficiente de determinação de cada uma das variáveis. Assim como na análise do 

Q², são considerados valores baixos aqueles de até 0,02, moderados até 0,15 e substancial 

influencia 0,35 de cada uma das variáveis analisadas (Hair, et al. 2005). O quadro 32, expõe 

os valores obtidos de f² para este estudo. 

Variáveis 

Latentes 
f² 

AC 0,386 

AR 0,333 

AU 0,309 

EF 0,205 

IC 0,289 
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IE 0,404 

IN 0,176 

OE 0,253 

PF 0,247 

PR 0,507 

SC 0,425 

SP 0,257 

Quadro 32. Tamanho do efeito de Cohen (f²). 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015). 
 

 Conforme é possível observar, as variáveis de agressividade competitiva (AC), 

impacto na equipe (IE), proatividade (PR), sucesso comercial e direto (SC) apresentam 

influencia substancial, enquanto as variáveis assunção de riscos (AR), autonomia (AU), 

eficiência (EF), impacto no cliente (IC), inovatividade (IN), orientação empreendedora (OE), 

preparação para o futuro (PF) e sucesso em projetos (SP) apresentam influencia moderada. 

Nenhuma variável apresentou influencia baixa. 

 

4.3.5. TESTE DA HIPÓTESE 

 

Esta pesquisa foi construída com o objetivo de compreender a relação entre a 

orientação empreendedora e o sucesso em projetos. Para tal, com o auxílio da literatura, um 

modelo teórico foi construído fundamentado nas perspectivas de orientação empreendedora 

delineadas por Covin e Slevin (1989), Lumpkin et al. (2009) e Lumpkin e Dess (2001) e de 

sucesso em projetos, tendo como referência para tal, os estudos de Shenhar e Dvir (2010). 

Posteriormente, o modelo teórico foi testado estatisticamente, permitindo o teste da hipótese 

proposta, bem como a análise mais detalhada das suas relações através da observação dos 

coeficientes dos caminhos. 

Em linha com o exposto no quadro G1 e com a figura 24, de forma mais específica 

com a observância dos resultados do teste t, todas as relações do modelo foram consideradas 

significantes (p < 0,1). Ao focarmos nossa atenção à relação OE -> SP, que testou a hipótese 

H1. A orientação empreendedora da organização impacta positivamente o sucesso dos 

projetos por ela desenvolvidos, proposta neste estudo, também foi possível observar uma 

relação positiva, com um coeficiente de 0,451, t = 4,376 e p < 0,01, denotando sua 

significância. 
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Figura 24. Modelo final ajustado. 

Fonte. Dados da pesquisa extraídos do software Smart PLS 3.0 (Ringle et al, 2015) 

 

 De acordo com os resultados observados, é possível sugerir que a hipótese proposta no 

estudo foi confirmada, atendendo a questão de pesquisa motivadora inicialmente proposta. 

Assim, também pode-se dizer que a orientação empreendedora das organizações exerce 

influência positiva no sucesso dos projetos por ela gerenciados, explicando 20% dos efeitos 

sobre SP.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este estudo esteve pautado desde o seu princípio na compreensão das relações 

existentes entre dois constructos abordados por diversas publicações acadêmicas: um do 

empreendedorismo e outro da gestão de projetos, respectivamente, a orientação 

empreendedora (Covin e Slevin, 1989; Lumpkin e Dess, 1996; Wiklund, 1999, Kuura, 

Blackburn e Lundin, 2014) e o sucesso em projetos (Katz e Allen, 1985; Markowitz, 1990; 

Dvir, et al., 1998; Thamhain, 2004; Patah e Carvalho, 2007). De forma mais específica, seu 

objetivo foi propor um modelo que relacione a orientação empreendedora de organizações no 

sucesso dos projetos por ela desenvolvidos. Para concretizar esta meta, a dissertação se 

fundamentou nas propostas de Shenhar e Dvir (2010) sobre sucesso em projetos e Covin e 

Slevin (1989), Lumpkin e Dess (2001) e Lumpkin et al. (2009) para orientação 

empreendedora. 

Neste contexto, Shenhar e Dvir relatam que sua proposta consiste em um novo modelo 

multidimensional que vai além de avaliar e planejar projetos com base na restrição tripla. Ele 

é baseado na premissa de que “o que você mede é o que você obteve como resultado”, e de 

que o gestor do projeto é inteiramente responsável por estes resultados, normalmente 

mensurados através de (no mínimo) cinco dimensões: eficiência do projeto, impacto no 

cliente, impacto na equipe, resultado econômico direto e preparação para o futuro (Shenhar e 

Dvir, 2010). 

Por sua vez, Covin e Slevin (1989) desenvolvem um estudo onde a definição de 

orientação empreendedora é composta por três dimensões: inovatividade, proatividade e 

assunção de risco. Estas três dimensões, somadas a proposta de Lumpkin e Dess (2001) de 

mensuração da agressividade competitiva, e da proposta de Lumpkin et al. (2009) de 

mensuração de autonomia compõe a estrutura utilizada para mensuração da orientação 

empreendedora neste estudo. 

Estas abordagens recém mencionadas foram utilizadas pelo autor para fundamentar o 

modelo deste estudo, que foi aplicado através da abordagem quantitativa proposta pela 

modelagem de equações estruturais, cujos resultados foram apresentados no capítulo anterior. 

Ao observar as respostas verificadas para o constructo da orientação empreendedora e 

suas respectivas dimensões, foi possível verificar resultados que indicam de forma concreta a 

percepção dos respondentes em relação a postura das suas empresas:  
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 Estas podem ser avaliadas como inovativas através de um comportamento que 

se vale de investimentos em P&D, lançamento e comercialização de novos 

produtos e serviços, bem como alterações drásticas nestas mesmas linhas ou 

em linhas que já eram existentes. 

 Proativas ao terem no “DNA” da sua alta administração o hábito de serem as 

primeiras a lançar novas iniciativas no mercado (produtos, serviços, técnicas 

administrativas, tecnologias operacionais, etc.), sendo posteriormente seguidas 

por seus competidores. 

 São parcialmente adeptas ao risco por investirem em projetos classificados 

como de alto risco, além de adotar ações amplas e arrojadas na busca por seus 

objetivos, salvo em situações em que são confrontadas, impedindo assim a 

busca pela maximização de sua probabilidade de explorar oportunidades 

existentes. 

 Competitivas e detentoras de uma postura muito agressiva, mas sem 

capacidade de desqualificar seus competidores. 

 Além de serem donas de uma postura parcialmente autônoma, caracterizada 

pelo apoio a indivíduos ou times que busquem atuar de forma autônoma e se 

valendo destas iniciativas para identificar e selecionar oportunidades de 

empreendimentos para a organização, não obstante, sem antes passar estas 

iniciativas pelo crivo dos gestores de seus proponentes, por não acreditar que 

os melhores resultados acontecem quando os times e ou indivíduos atuam de 

forma autônoma. 

Ao considerar as respostas registradas para o constructo de sucesso em projetos, foi 

possível fazer uma leitura dos projetos considerados pelos respondentes neste estudo, 

semelhante à recém apresentada em relação a suas empresas. A conclusão desta análise dos 

projetos indica que estes: 

 Cumpriram suas metas de cronograma de realização, orçamento previsto e 

escopo previamente determinadas, obtendo inclusive outros indicadores de 

eficiência que não foram cobertos neste estudo. 

 Impactaram seus clientes ao melhorar seu desempenho, atendendo seus 

requisitos e satisfazendo suas expectativas, permitindo pressupor desta forma 

também o uso por parte do cliente, do produto ou serviço gerado pelo projeto, 

bem como novos projetos a serem realizados futuramente. 
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 Geraram resultados nas equipes que estiveram envolvidas com o seu 

desenvolvimento, o que ficou visível pela elevada moral, satisfação, energia e 

motivação destes colaboradores com seu envolvimento nos projetos, a lealdade 

demonstrada durante seu desenvolvimento, a sensação de divertimento dos 

membros ao atuarem com os projetos, bem como o crescimento pessoal e 

desejo de permanecer na organização verificados ao fim dos projetos. 

 Obtiveram resultados de sucesso econômico e comercial, ao impactar 

positivamente a lucratividade das suas organizações, gerando inclusive 

resultados positivos sobre o capital investido pela organização no 

desenvolvimento destes projetos. Também contribuíram para a elevação do 

marketshare das suas organizações em relação ao mercado, agregando valor 

aos acionistas e influenciando desta forma diretamente no desempenho das 

organizações. 

 E por fim, agregando valor ao planejamento futuro da organização, ao 

contribuir com projetos que ocorreram posteriormente ao seu desenvolvimento, 

gerando produtos e/ou serviços adicionais, novos mercados a serem 

explorados, novas tecnologias e/ou processos para uso futuro da organização, 

além de desenvolver as capacidades gerenciais daqueles neles envolvidos, 

fornecendo desta forma, gestores mais experientes para a organização. 

 

Ao elevar o olhar dos constructos e dimensões e avaliar o resultado obtido para a 

hipótese proposta por este estudo (H1. A orientação empreendedora da organização impacta 

positivamente o sucesso dos projetos por ela desenvolvidos) foi possível verificar um 

resultado em linha com o proposto pela hipótese, ou seja, que impacta positivamente esta 

relação, de modo mais específico ao explicar 20% do sucesso dos projetos desenvolvidos 

pelas organizações. 

No próximo capítulo são explorados os desdobramentos práticos deste estudo, que 

poderão ser considerados por profissionais do ramo de gestão de projetos em suas 

experiências de atuação neste ramo.  
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6. CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

Pensando no meio prático organizacional e dado o cenário apresentado neste estudo, é 

importante a compreensão dos fatores que contribuem para o sucesso em projetos, sendo que 

uma visualização mais nítida deste cenário pode impactar diretamente no desempenho dos 

projetos e consequentemente das organizações que os desenvolvem no dia-a-dia. 

Conforme pode ser observado nesta pesquisa, a validação do modelo teórico proposto 

proporciona aos gestores a confirmação da importância do desenvolvimento do 

comportamento empreendedor em suas respectivas organizações, bem como permite a estes 

verificarem as nuances que podem ser inferidas com base na análise dos caminhos de cada 

uma das dimensões dos constructos. Exemplo disto é a significativa importância da 

proatividade para com a orientação empreendedora, da mesma forma que o é, a consciência e 

atuação no que tange o impacto dos resultados do projeto no seu respectivo cliente, ponto este 

destacado na análise das dimensões de sucesso em projetos. 

 Tais informações, bem como o seu aprimoramento, - que pode ser atingido com o 

desenvolvimento futuro dos estudos sugeridos previamente -, têm o potencial de aumentar a 

probabilidade de sobrevivência de empresas no contexto de constante competição em que 

estão inseridas, fator que ganha ainda mais importância, com o cenário de regressão 

econômica vivenciado atualmente no país e comprovado pela observância dos índices 

econômicos mais populares (desemprego, PIB, inflação, etc.). 

 Neste sentido é importante ressaltar que dada a proporção do impacto causado pela 

orientação empreendedora no sucesso dos projetos (20%) que foi verificado por este estudo, é 

fundamental que os profissionais de gestão em projetos mantenham seu horizonte de 

aprendizado aberto para reconhecerem novos estudos que tratarão esta relação encontrando 

novas variáveis que a explicam, ou mesmo aplicarão este modelo em contextos mais 

específicos (ex: voltados a projetos de um segmento restrito) e que poderão encontrar 

resultados distintos aos aqui apresentados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo serão revistos os objetivos inicialmente propostos para este estudo, bem 

como a sua relação com os resultados encontrados, as limitações desta pesquisa, além das 

contribuições geradas tanto para a prática como para o meio acadêmico. 

 

7.1. OBJETIVOS PROPOSTOS 

 

O objetivo central deste estudo era propor um modelo que relacione a orientação 

empreendedora da organização no sucesso em projetos por ela desenvolvidos. Através da 

revisão de literatura e posterior análise estatística do modelo teórico proposto, é possível 

ponderar a respeito dos objetivos específicos que também foram propostos, conforme segue: 

a) Propor um modelo que relacione a orientação empreendedora e o sucesso dos 

projetos por ela desenvolvidos: Conforme exposto anteriormente através da 

validação estatística (MEE) do modelo teórico proposto, a hipótese deste estudo “A 

orientação empreendedora da organização impacta positivamente o sucesso dos 

projetos por ela desenvolvidos” foi validada com sucesso, solidificando uma base para 

estudos futuros que poderão pautar-se neste modelo, em busca de análises mais 

específicas que podem se relacionar deste a compreensão dos efeitos de uma dimensão 

em específico para com outra, ou mesmo o potencial efeito da inclusão de uma 

variável moderadora no cenário proposto no modelo deste estudo, entre outras opções 

de enfoque. Assim, considera-se este objetivo atingido. 

 

b) Caracterizar a orientação empreendedora em empresas: Este estudo realizou uma 

ampla coleta de informações pertinentes tanto às empresas que foram consideradas 

pelos respondentes quando do atendimento ao questionário proposto, bem como em 

relação as variáveis designadas à mensuração da orientação empreendedora das 

respectivas organizações. Todas as informações pertinentes a estas caracterizações 

foram apresentadas nas seções anteriores deste estudo e indicam de forma sucinta: 

uma maioria de respondentes do sexo masculino, coordenadores de projetos, com 

experiência em gestão de projetos de até cinco anos, atuantes em organizações de 

grande porte, com origem no setor de serviços do estado de São Paulo, tendo elas um 

faturamento superior à R$ 300,00 MM/ano. No que tange à orientação 
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empreendedora, o que se observou foi uma concordância relevante em relação as 

afirmações propostas para as dimensões de inovatividade, proatividade, assunção de 

risco, e agressividade competitiva; em oposição a uma concordância parcial nas 

afirmações da dimensão de autonomia. Desta forma, o objetivo pode ser considerado 

atingido. 

 

c) Caracterizar o sucesso em projetos em empresas: Assim como foi feito para os 

dados pertinentes à orientação empreendedora, também o foi feito para com os 

projetos selecionados pelos respondentes, que foram desenvolvidos em suas 

respectivas empresas. Da mesma forma estas informações foram detalhadas em seção 

específica para este fim, e apontam, de forma geral para uma concordância da maioria 

dos respondentes para com as afirmações propostas para todas as dimensões de 

sucesso em projetos (eficiência, impacto no cliente, preparação para o futuro, impacto 

na equipe e sucesso comercial e direto). Assim, também se considera este objetivo 

atingido. 

 

7.2. CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS 

 

A abordagem aqui proposta se propôs a relacionar uma temática já madura – diga-se 

sobre o empreendedorismo e a orientação empreendedora – com um tema que ainda está em 

amadurecimento no âmbito da gestão de projetos: o sucesso em projetos. 

No contexto acadêmico, a validação da hipótese proposta fortalece ainda mais a 

relação evidenciada previamente neste estudo: a existência de orientação empreendedora e do 

aumento do desempenho de organizações – em algumas vezes sustentada no longo prazo 

(Zahra e Covin, 1995), bem como agrega conhecimento aos estudos que buscam compreender 

os fatores que influenciam no sucesso em projetos. 

Levado em consideração o gap existente na literatura que aborda a relação entre 

sucesso em projetos e orientação empreendedora, este estudo tem o papel de contribuir para 

minimizar esta lacuna de pesquisa, além de estimular a pesquisa acerca do tema, 

proporcionando sua exploração por meio de diferentes parâmetros: distintos métodos de 

pesquisa, contextos, horizontes de tempo, além de outros parâmetros já mencionados, que 

permitirão continuar a desenvolver o conhecimento científico neste âmbito. 
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7.3. LIMITAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Entre algumas das limitações que compreendem este estudo, vale destacar: 

 A concentração da amostra no estado de São Paulo e Paraná (consequência natural da 

rede de contatos do pesquisador, utilizada como base desta pesquisa), além da 

concentração no ramo de serviços, o que limita qualquer tentativa de generalização 

dos resultados observados para contextos que se distinguem destas características. 

 Este mesmo fator – concentração da amostra – também implica em possíveis vieses 

oriundos da nacionalidade única da amostra e suas idiossincrasias culturais, fator este 

que pode ser diversificado com a ampliação da amostra para outros cenários. 

 A adoção das propostas de Covin e Slevin (1989), Lumpkin et al. (2009) e Lumpkin e 

Dess (2001) para delinear a orientação empreendedora, bem como a proposta de 

Shenhar e Dvir (2010) para o sucesso em projetos. Esta limitação se dá pelo fato de 

estas serem somente algumas das inúmeras abordagens que tratam destas temáticas 

nos campos de pesquisa de empreendedorismo e gestão de projetos. 

 O framework conceitual proposto por Lumpkin e Dess (1996), apresentado na figura 

3, propõe uma relação que foi explorada parcialmente neste estudo. Esta limitação é 

uma oportunidade para futuros estudos, ao possibilitar que a relação seja explorada em 

sua completude. 

 A dificuldade na coleta de dados para pesquisa acadêmica é uma dificuldade que surge 

naturalmente quando existe a oportunidade de discutir este tipo de pesquisa com 

algum pesquisador que já teve alguma experiência com este tipo de coleta. Neste 

estudo esta dificuldade também se fez presente e limitou uma coleta maior de 

informações para com os profissionais atuantes em mercado. Apesar de não invalidar 

este estudo, dada a superação da meta mínima proposta para validação do modelo, um 

número mais expressivo de respondentes é interessante quando se busca uma maior 

robustez na validação da proposta. 

 Como foi observado na análise dos resultados, a OE tem a capacidade de explicar 20% 

dos efeitos sobre SP. Todavia, 80% desses efeitos ainda não foram explicados por este 

estudo, possibilitando novas abordagens na temática que permitam compreender 

melhor a complexidade desta relação. 
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Como propostas de estudos futuros, sugerem-se pesquisas que busquem superar estas 

limitações, bem como validar este modelo em contextos distintos. Por distintos, o autor sugere 

diferentes regiões do país, ou mesmo em outras nações – EUA, Europa, Asia, etc; ou ainda 

com foco em segmentos específicos do mercado – serviços e/ou indústria, por exemplo; ou 

ainda ramos de gestão de projetos – como por exemplo projetos de TI, de crowfunding, 

sociais, complexos, internacionais, acadêmicos, compostos por equipes virtuais, entre outras 

inúmeras possibilidades 

Da mesma forma podem-se desenvolver estudos que estejam pautados em 

delineamentos teóricos distintos dos adotados para construção deste modelo, e que por 

consequente, observem resultados finais distintos dos aqui verificados. Como previamente 

detalhado, diversas são as abordagens que buscam compreender tanto a orientação 

empreendedora bem como o sucesso em projetos, e desta forma, outros estudos podem optar 

por fundamentarem-se em propostas distintas as que foram aqui adotadas. 

Além disso, um ponto que deve ser explorado por pesquisadores é o estudo das 

relações específicas entre cada uma das dimensões de cada constructo (orientação 

empreendedora e sucesso em projetos), bem como suas inter-relações e poder de influência. 

Outro nicho de pesquisas que pode ser explorado e tem potencial de gerar resultados 

significados é aquele que propõe a inclusão de variáveis moderadores e/ou mediadoras neste 

modelo, de modo a compreender novas relações que nele poderão ser verificadas. 

Por fim, a exploração de variáveis moderadoras e mediadoras ao modelo também é 

bem-vinda. Neste cenário destacam-se as possibilidades de explorar o modelo com a inclusão 

das variáveis moderadoras “tipo de projeto/organização”, “setor do projeto/organização”, 

“porte do projeto/organização”, entre outras. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  
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Fonte: Projects Success adapted from Shenhar e Dvir (2010); Orientação empreendedora 

adapted from Covin e Slevin (1989), Lumpkin e Dess (2001) e Lumpkin et al. (2009). 
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APÊNDICE B – E-MAIL PARA COLETA DOS DADOS 

  

 

 

 

Prezado respondente, 

 

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 15 minutos. 

 

O autor compromete-se a utilizar as informações aqui coletadas exclusivamente para fins 

acadêmicos enviar os resultados consolidados do trabalho aos interessados. 

 

Clique no link abaixo para responder a pesquisa: migre.me/roCRd 

  

Ressaltamos que a participação de vocês é muito importante para o sucesso desta pesquisa! 

Desde já, muito obrigado pela sua atenção e colaboração. 
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