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RESUMO 

 

A importância de uma cultura que promova a inovação no ambiente organizacional, com o 

objetivo de alcançar uma vantagem competitiva frente ao mercado, é um tema que está sendo 

abordado por diversos estudos na atualidade. As organizações estão inseridas em sistemas cada 

vez mais dinâmicos, com constantes mudanças que precisam ser absorvidas sem impactos 

severos nas estratégias organizacional, assim promover o comportamento empreendedor das 

pessoas que trabalham na organização, permite o atendimento das metas, a melhora de 

resultados, bem como promove a inovação. Os conceitos e características do 

intraempreendedorismo e da inovação, são tratados na literatura de maneira transversal, 

interagindo entre eles, logo a principal contribuição de um intraempreendedor para uma 

organização é a inovação. O intraempreendedorismo consegue surgir naturalmente em uma 

organização, apenas quando ele está intrínseco na cultura organizacional, formando a tríade: 

cultura, inovação e intraempreendedorismo. Com o objetivo de compreender os fatores 

facilitadores do intraempreendedorismo em organizações inovadoras, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa com organizações identificadas como inovadoras. Os dados foram 

coletados por meio do instrumento CEAI (Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument) 

que efetua um diagnóstico do ambiente organizacional para o intraempreendedorismo, 

elaborado por Hornsby, Kuratko e Montagno (1999), validado por diversos outros estudos, 

sendo seu último realizado por Kuratko, Hornsby e Covin (2014). Para identificar os fatores 

organizacionais que facilitam o intraempreendedorismo, os colaboradores das organizações 

participantes responderam ao questionário adaptado ao contexto brasileiro e língua portuguesa, 

o qual passou por um pré-teste com doutorandos, doutores e pós-doutores da área. Como 

resultado, evidenciou-se que organizações identificadas como inovadoras possuem o suporte 

adequado da alta gestão para que o intraempreendedorismo seja desenvolvido, permitindo que 

os colaboradores possuem autonomia no trabalho, além de proporcionar um reconhecimento 

perante ideias apresentadas à organização. Ficou evidente que se torna necessário a 

disponibilidade de tempo para que as inovações sejam planejadas, e que os limites 

organizacionais precisam ser superados, permitindo a cada colaborador uma visão sistêmica da 

organização. Esta pesquisa contribui para o avanço de estudos na área, pois apresenta uma 

aplicação prática do referido instrumento em organizações identificadas inovadoras com base 

na literatura, colaborando com a ampliação do conhecimento do intraempreendedorismo no 

âmbito acadêmico e no meio corporativo. 

 

Palavras-chave: Intraempreendedorismo. Organizações Inovadoras. Cultura Organizacional. 

 





 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance of a culture that promotes innovation in the organizational environment, aiming 

to achieve a competitive advantage in the market, is a subject that is being addressed by several 

studies today. Organizations are inserted in increasingly dynamic systems, with constant 

changes that need to be absorbed without severe impacts on organizational strategies, thus 

promoting the entrepreneurial behavior of the people who work in the organization, allows the 

achievement of goals, the improvement of results, as well as promotes innovation. The concepts 

and characteristics of intrapreneurship and innovation are treated in the literature in a cross-

sectional way, interacting between them, so the main contribution of an intrapreneur to an 

organization is innovation. Intrapreneurship can naturally arise in an organization only when it 

is intrinsic to organizational culture, forming the triad: culture, innovation, and 

intrapreneurship. In order to understand the facilitating factors of intrapreneurship in innovative 

organizations, a qualitative research was conducted with organizations identified as innovative. 

Data were collected through the Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI), 

which diagnoses the organizational environment for intrapreneurship, prepared by Hornsby, 

Kuratko and Montagno (1999), validated by several other studies, the last one by Kuratko, 

Hornsby and Covin (2014). To identify the organizational factors that facilitate 

intrapreneurship, the collaborators of the participating organizations answered the 

questionnaire adapted to the Brazilian and Portuguese contexts, which underwent a pre-test 

with PhD students, PhDs and postdoctors in the area.. As a result, it was evidenced that 

organizations identified as innovative have adequate support from top management to develop 

intrapreneurship, allowing employees to have autonomy at work, as well as providing 

recognition to ideas presented to the organization. It became evident that time is needed for 

innovations to be planned, and that organizational boundaries need to be overcome, allowing 

each employee a systemic view of the organization. This research contributes to the 

advancement of studies in the area, as it presents a practical application of this instrument in 

innovative identified organizations based on the literature, helping to broaden the knowledge 

of intrapreneurship in the academic and corporate environments. 

 

Keywords: Intrapreneurship. Innovative Organizations. Organizational Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A competitividade das organizações depende, em grande parte, de sua capacidade em 

se adequar ao contexto no qual está inserida, orientada por suas estratégias de atuação e, 

principalmente, pela capacidade de absorver e implementar as informações do ambiente, 

transformando-as em inovações de produtos, serviços e processos. 

 

Para prosperar no meio de uma concorrência cada vez mais feroz, as empresas 

e seus dirigentes precisam reorganizar estratégias, processos, recursos – na 

verdade, a organização inteira – para focar diretamente na inovação e em um 
dos elementos-chave para que ela aconteça, a tecnologia (JONASH; 

ROSSLER, 2001, p. 2). 

 

Nesse contexto competitivo e tecnologicamente dinâmico em que todas as 

organizações (empresariais e governamentais) estão inseridas, a inovação passa a ser um 

importante tema estratégico para sua sobrevivência.  

Porter (2004) afirma que a singularidade de uma empresa cria diferenciação da 

concorrência, resultando em um desempenho superior. Esse desempenho superior, segundo 

Slywotzky e Morrison (1998), é a única maneira de uma empresa permanecer na zona do lucro 

com o intermédio constante da inovação. 

Nessa perspectiva, Gundling (2000) realizou um mergulho profundo na cultura da 3M, 

considerada uma das empresas mais criativas do planeta, reconhecida como uma organização 

inovadora, cuja definição básica para inovação é simples e direta, equacionando a soma de 

novas ideias com ações capazes de produzir resultados. O autor enfatiza o equilíbrio entre o 

foco nos lucros e nas pessoas, apresentando diversas políticas de administração de pessoal, 

destacando o reconhecimento, não por meio de bônus, mas sim de ritos e rituais, a relação de 

emprego a longo prazo com baixo turnover, além da criação de mecanismos que promovem o 

intraempreendedorismo, como exemplo, a regra dos 15% de tempo livre para qualquer 

colaborador utilizar em pesquisas pessoais e Programa Pacing Plus para projetos de grande 

potencial. 

Segundo Consoni et al (2015), a principal contribuição que o profissional 

intraempreendedor pode trazer para a organização e para o negócio é a inovação. Os autores 
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acrescentam outras contribuições como a renovação estratégica, revitalização do desempenho 

das empresas no nível organizacional, aumento do valor corporativo, otimização dos benefícios 

para os stakeholders, entre outras.  

A inovação na visão de Knox (2002) ocorre em quatro aspectos que sustentam uma 

organização inovadora: a cultura e o clima organizacional; capacidades e habilidades de 

gerenciamento; controle e estrutura organizacional; e novos produtos e desenvolvimento de 

processos. O autor cita questões de mercado, mas destaca que a inovação contínua está baseada 

nas capacidades e atitudes das pessoas que trabalham na organização. Essas capacidades e 

atitudes dependem de uma cultura que encoraja o intraempreendedorismo e o trabalho em times, 

citando a 3M como empresa referência que encoraja a inovação. 

A expressão “intraempreendedorismo” foi criada por Pinchot (1985), definindo-a 

como o empreendedorismo realizado internamente na organização. Segundo o autor, o 

intraempreendedor percebe espaço para que o empreendedorismo seja realizado na organização 

onde desempenha suas atividades, utilizando da estrutura de pessoas, tecnologia e recursos para 

investimento. 

Para que o intraempreendedorismo possa emergir naturalmente é imprescindível que 

tal conceito faça parte da cultura da organização, formando assim a tríade: cultura, 

empreendedorismo e inovação. Com isso, o intraempreendedorismo aplicado à prática 

organizacional pode tornar-se um importante diferencial competitivo para as organizações 

(CONSONI et al., 2015). 

Avaliando-se repositórios de pesquisa como Scopus  e Web of Science, dentre outros, 

percebe-se que há estudos sobre intraempreendedorismo em organizações inovadoras 

(GHADIM; KHAMISABADI; AZAR, 2014; HANIFIN; LEE, 2015), todavia ainda são muito 

incipientes, demonstrando haver uma lacuna ou de estarmos diante de uma fronteira do 

conhecimento sobre o referido tema. Justificando assim, a escolha da problemática da pesquisa.  

Relevante destacar que a motivação de um pesquisador em responder uma 

problemática é muito mais ampla do que fatores acadêmicos, sua vivência pessoal é, por muitas 

vezes, a justificativa de suas escolhas. Deste modo, trago para esta contextualização minha 

trajetória de vida até chegar ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC). 

Por vir de uma família sem muitas condições financeiras, o sonho de cursar uma 

graduação teve que ser protelado, e a entrada no mercado de trabalho antecipada. Para isso, 

optei pelo ensino técnico, encontrando uma formação profissional em um curto espaço de 

tempo. Assim, minha trajetória acadêmica teve um início totalmente voltado para a área 
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tecnológica, iniciando com o curso de Técnico em Mecatrônica, pelo Colégio ULBRA São 

Lucas, do Rio Grande do Sul.  

Em virtude da necessidade de contribuir financeiramente com meus estudos, aos 

dezesseis anos iniciei minha primeira atividade profissional como estagiário em uma eletrônica. 

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, sendo eu o primeiro funcionário além dos dois 

sócios, a liberdade em propor ideias de melhorias ajudou a formar meu perfil profissional.  

Com o término do estágio, novas oportunidades surgiram e durante muitos anos 

continuei desempenhando funções ligadas à área técnica, mais precisamente no setor de 

telecomunicações. Estas experiências continuaram a contribuir na formação de meu perfil 

profissional, minha forma de pensar e agir nas organizações. 

Passados alguns anos atuando como técnico no mercado de trabalho, consegui 

ingressar no curso de graduação de Tecnologia em Automação Industrial, na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), curso que me permitiu avançar na carreira 

tecnológica já iniciada, porém, ainda distante de alguns anseios pessoais, como a necessidade 

de exercer atividades voltadas a gestão e não somente operacional. 

Após dois semestres de estudo, a falta de professores na rede estadual prejudicou a 

sequência curricular, pois devido a impossibilidade de cursar algumas disciplinas básicas, pré-

requisito para o avanço disciplinar, o estudo integral foi inviabilizado, fazendo com que a cada 

semestre a quantidade de disciplinas não cursadas aumentasse. Após um ano de tentativa em 

prosseguir o curso, não houve alternativa senão trancar os estudos. 

Desmotivado em seguir a carreira que havia construído, um amigo me fez o convite 

para atuar na Gestão Pública. Como um de meus anseios pessoais era em atuar com atividades 

voltadas à gestão, agarrei esta oportunidade. Me filiei e cresci internamente em um partido 

político, chegando a presidência municipal e secretaria executiva estadual do núcleo da 

juventude partidária. Após o pleito municipal, fui convidado a assumir a chefia de gabinete da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

No decorrer das atividades que estava desempenhando, percebi a necessidade de 

buscar novos conhecimento nesta área, iniciando assim, a graduação em Tecnologia em Gestão 

Pública, pela Universidade do Sul de Santa Catarina. 

A primeira impressão obtida no setor público foi a importância da criatividade, da 

inovação, do estímulo ao perfil intraempreendedor para a busca de novas soluções para um 
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sistema, que por muitas vezes, se apresenta muito burocrático, sendo uma barreira para o seu 

crescimento. 

 

O estudo da produtividade, qualidade e eficiência no setor público 

normalmente encontra barreiras, seja por parte dos servidores, que envolvem 
questões ideológicas e sindicais, seja por parte dos entes políticos envolvidos. 

Se por um lado os servidores não se sentem impelidos a aceitar riscos, inovar 

e empreender, por outro, os agentes políticos também não se interessam em 
alterar este estado de coisas (GOMES, 2017, p. 9). 

 

Coelho (2010) desataca que o intraempreendedor cumpre seu papel de agente inovador 

tanto nas empresas e nas instituições privadas como também em organizações públicas. Gomes 

(2017) por sua vez afirma que o ambiente das organizações do setor público ainda necessita de 

estratégias que estimulem a aceitação de riscos, responsabilidades, proatividade e desafios, 

dentre outros fatores que promovam o intraempreendedorismo. Para superar os desafios ao 

intraempreendedorismo em organizações públicas, o autor propõe 22 diretrizes, dentre as quais 

destaca a criação de política de permanência limitada nos cargos, implementação de política de 

avaliação de desempenho, estímulo ao comportamento intraempreendedor através de desafios, 

recompensando o comportamento diferenciado, elaboração de um programa com regras e metas 

claras que reconheça de forma financeira o trabalho empreendedor. 

Ao me deparar com tais barreiras, sendo boa parte delas de cunho político, juntamente 

com questões pessoais, eu e minha esposa decidimos nos mudar para Florianópolis após o 

término de minha graduação, o que provocou diversas mudanças. 

Após uma pequena passagem pela casa de minha avó em Garopaba, município 

brasileiro do litoral sul do estado de Santa Catarina, e seis meses na casa de meus tios em 

Florianópolis, capital de Santa Catarina, nos estabelecemos em Palhoça, município vizinho. 

Naquele momento estava trabalhando como Supervisor Operacional em um call center da 

capital catarinense. Entre minhas atividades, meu maior desafio foi a gestão de pessoas, pois 

liderava uma equipe de trinta colaboradores, de diferentes idades, origens e formações. 

Novos anseios surgiram, sentindo novamente necessidade de buscar mais 

conhecimentos, e com uma vida um pouco mais estruturada, decidi que era o momento de 

buscar uma especialização. 

Recordei então, que anos antes eu havia assistido a defesa do Doutorado de meu tio, 

Antônio Marcos Feliciano, em Engenharia e Gestão do Conhecimento pelo PPGEGC na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Havia me despertado a curiosidade pela Gestão do 

Conhecimento, e fiz na época, algumas pesquisas e leituras sobre a temática, despertando assim, 
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a vontade de cursar um mestrado, porém, sem uma estabilidade financeira, naquele momento 

foi necessário guardar este projeto em uma “gaveta”. 

Ao acessar o site do PPGEGC descobri a existência de um edital aberto para disciplina 

isolada, o que me interessou pelo fato de ter a oportunidade de conhecer um pouco da rotina 

acadêmica. Optei em me matricular na disciplina de Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras com as professoras Édis Mafra Lapolli e Ana Maria Franzoni, pois além do 

horário ser compatível com minha rotina de trabalho, poderia buscar um conhecimento que 

melhoraria meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

No primeiro dia de aula tive a certeza que havia encontrado meu lugar no mundo. O 

ambiente, os alunos, professoras, a energia, tudo me encantava. No trimestre seguinte, 

novamente optei pelas mesmas professoras, desta vez na disciplina de Capacidade 

Empreendedora, iniciando assim meus estudos sobre o empreendedorismo. Desta maneira, 

conheci conceitos, definições, características que remeteram ao meu passado profissional, aos 

meus anseios pessoais e profissionais. 

Anseios voltados a importância da criatividade, da inovação e do estímulo ao 

intraempreendedorismo nas organizações na busca de novas soluções e oportunidades. 

Schumpeter (1982) e McClelland (1961) abordam que a busca por oportunidades, correr riscos 

calculados, criatividade, iniciativa, inovação, liderança, necessidade de realização e 

proatividade, são características que compõem o perfil do empreendedor. Tal descoberta me 

incentivou a querer buscar um conhecimento mais amplo nesta temática, decidindo tentar 

ingressar como aluno regular do programa. 

Assim, ao terminar o trimestre, iniciei o processo seletivo para ingressar na turma de 

2018 do PPGEGC. Após todas as etapas do processo seletivo, consegui a aprovação sendo 

selecionado pela professora Édis para ser seu orientando, além de ser convidado por ela a 

ingressar no Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia (Comovi). 

No primeiro trimestre de aula, além das duas disciplinas obrigatórias, Fundamentos da 

Gestão do Conhecimento e Métodos de Pesquisa em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 

minha orientadora sugeriu que me matriculasse em Teoria Geral dos Sistemas (TGS), e 

novamente na disciplina de Gestão de Pessoas em Organizações Empreendedoras, agregando 

novos conhecimentos. 

Em TGS tive talvez minha maior mudança. Percebi a importância de uma visão 

sistêmica, Alves (2012) destaca que é importante ter conhecimento e visão panorâmica do 
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ambiente em que se vive, não apenas físico, mas político, econômico e social. As relações 

passam a serem vistas com importante relevância, onde indivíduos ou organizações possuem 

relacionamentos que não podem ser ignorados. 

Na disciplina de Fundamentos da Gestão do Conhecimento (GC) pude compreender 

de fato onde eu poderia e queria chegar. Compreendi a necessidade do compartilhamento do 

conhecimento, algo que fazia parte de minhas convicções, porém através de uma nova visão de 

mundo, com o conhecimento da teoria, pude entender o tamanho da complexidade deste 

processo. 

O primeiro texto lido foi Wiig (1997), por solicitação dos professores para a produção 

de uma análise crítica, e talvez foi através dele que obtive o real sentido da Gestão do 

Conhecimento ao afirmar que “nós devemos verificar que conhecimento continuamente 

melhorado e bem aplicado será o combustível para melhorar a qualidade de vida para o mundo 

em geral” (WIIG, 1997, p. 13). Entender que o conhecimento, junto das pessoas, são os ativos 

intangíveis de uma organização, e que sem os quais não é possível se manter de maneira 

competitiva no mercado, corroborou com a escolha de minha linha de pesquisa a ser adotada, 

o empreendedorismo, mais precisamente o intraempreendedorismo. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Uma das etapas basilares do processo de desenvolvimento de um estudo científico, é 

a formulação da problemática a ser pesquisada. Esta etapa norteará todos os esforços que 

possam vir a seguir, trazendo atenção a este importante momento. Leal (2002) corrobora ao 

afirmar que explicitar o problema é crucial em qualquer pesquisa científica, pois todas as estas 

a seguir dependerão deste momento, aumentando a necessidade da busca da clareza em todo o 

processo. 

Por se tratar de um estudo interdisciplinar, diversas visões de mundo são integradas no 

transcorrer da produção, bem como conhecimentos descoberto, tanto na revisão sistemática 

integrativa da literatura, quando na pesquisa de campo, obrigando o pesquisador a revisitar sua 

problemática, a fim de encontrar uma maior clareza e definição para o presente estudo. 

Desta maneira, focou-se em compreender o contexto organizacional, por entender que 

mesmo com a presença de colaboradores com características empreendedoras, se o ambiente 

organizacional não proporcionar condições mínimas para o desenvolvimento de suas ideias, 

bem como a segurança e o respaldo necessário, tais ações podem ser perdidas em um universo 

dinâmico como o organizacional. 
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Um ambiente organizacional flexível, que proporciona liberdade de ideias, bem como 

estimula a criatividade e a inovação, é fundamental para o desenvolvimento de ações 

intraempreendedoras. Para Baruah e Ward (2014) a flexibilidade nas organizações oferece aos 

colaboradores, oportunidades cruciais que os ajudam a crescer e se desenvolver, incentivando 

o intraempreendedorismo. Os colaboradores só se sentirão motivados a empreender, se o 

ambiente de trabalho for interessante, além de oferecer oportunidades de realizar suas 

aspirações. É essencial criar uma atmosfera em que as pessoas se sintam à vontade para se 

comprometer e contribuir para o processo de inovação organizacional. 

Assim, olhar para o ambiente organizacional como um potencializador do 

comportamento intraempreendedor, proporciona à organização transpor barreiras em busca da 

inovação. Diante do exposto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: como as organizações 

inovadoras podem facilitar o intraempreendedorismo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender os fatores facilitadores do intraempreendedorismo em organizações 

inovadoras. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar as organizações inovadoras; 

• Analisar as relações existentes entre o comportamento empreendedor no contexto 

organizacional com as organizações inovadoras; 

• Analisar os fatores facilitadores do intraempreendedorismo em organizações inovadoras. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

O aumento da competitividade do mercado global exige que as organizações busquem 

estratégias para poderem se posicionarem frente os desafios que surgem. A cultura da inovação 

torna-se fundamental para que as organizações se diferenciem das organizações concorrentes. 
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O intraempreendedorismo, além de proporcionar um ambiente inovativo na organização, 

estimula o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores. 

Os estudos sobre o intraempreendedorismo têm avançado em diversas áreas do 

conhecimento, demonstrando ser um fator determinante para a inovação e o desenvolvimento 

organizacional. Schumpeter (1982) destaca que o empreendedorismo é um potencializador para 

o desenvolvimento organizacional. 

Em 1985, Gifford Pinchot, utilizou pela primeira vez a palavra intrapreneur que tem 

como significado empreendedor interno, sendo aquele que manifesta o comportamento 

empreendedor dentro das fronteiras organizacionais, criando assim o conceito de que um 

profissional pode ser um empreendedor dentro de sua atual organização, não existindo a 

obrigatoriedade de criar um novo empreendimento (PINCHOT, 2004). Segundo Schmitz 

(2012), o termo intraempreendedorismo também é conhecido como empreendedor corporativo, 

empreendedor interno, empreendedor organizacional. 

Schumpeter (1982) afirma que para que o intraempreendedorismo cumpra seu papel 

como instrumento de desenvolvimento, torna-se fundamental a criação de ambientes e 

condições para formação de competências intraempreendedoras, pois está vinculado à 

capacidade das pessoas de agir, mobilizar recursos, pensamento estratégico, comunicação e 

aprendizagem, que, somado à criatividade, impulsiona a inovação (SCHUMPETER, 1982).  

Desta forma, entende-se que o mesmo ocorre com o intraempreendedorismo, contudo, 

dentro das fronteiras da organização, o que contribui para tornar-se uma organização inovadora. 

Considerando que o desenvolvimento pode advir não somente da criação de novos 

empreendimentos, mas, também, da sobrevivência e sustentabilidade dos já estabelecidos, se 

faz necessário compreender os desafios do contexto empresarial e os fatores que contribuem 

para promover o comportamento intraempreendedor em seus colaboradores, pois a 

identificação de seus anseios é essencial para traçar objetivos estratégicos. O ambiente 

corporativo, quando muito burocrático, pode bloquear a criatividade e a inovação dos 

colaboradores e o intraempreendedorismo auxilia na transformação deste comportamento. 

Para Pinchot (1989), o intraempreendedor tem como características: visão, 

polivalência, necessidade de agir, dedicação, metas, superação de erros e administração de 

riscos. Segundo Hashimoto (2013), para que o intraempreendedor seja motivado é necessário 

que o empreendimento deixe este, livre para a tomada de decisões, bem como para incentivar 

o prazer de conduzir seus próprios projetos. 

As organizações tradicionais possuem uma cultura burocrática intrínseca em seus 

processos e para buscar uma mudança estrutural e comportamental, visando tornar-se 
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empreendedora e inovadora, faz-se necessário adquirir valores que incentivem o 

comprometimento, o comportamento proativo, além de aceitar a proposição de novas ideias 

(WUNDERER, 2001). 

Assim, com base no que foi visto até o momento, a pesquisa justifica-se, pois busca 

compreender, por meio de uma revisão bibliográfica e de estudo de multicasos, como as 

organizações inovadoras podem facilitar seu ambiente para o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo. 

Com a revisão sistemática integrativa da literatura, foi possível verificar que a temática 

tem sido estudada em âmbito internacional, apresentando iniciativas, práticas e métodos, o que 

contribuiu para a revisão bibliográfica. Com a pesquisa de campo, pode-se compreender as 

dificuldades encontradas na prática das organizações, bem como identificar fatores facilitadores 

do intraempreendedorismo. 

O presente estudo também se justifica, pela dificuldade de encontrar pesquisas que 

abordem o tema proposto, bem como a lacuna do conhecimento no que diz respeito ao contexto 

de organizações inovadoras. 

Por fim, a maior justificativa do desenvolvimento dessa dissertação corresponde ao 

fato de contribuir com a ciência para a qualificação das estratégias organizacionais em um 

ambiente cada vez mais voltado a inovação, bem como as possíveis benfeitorias propostas às 

organizações, que ao se qualificarem, desenvolvem todo o ambiente ao qual estão inseridas. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

A presente dissertação tem como objetivo principal compreender como as 

organizações inovadoras podem facilitar o intraempreendedorismo. Desta forma, no Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, o estudo está inserido na área de 

concentração Gestão do Conhecimento, bem como contextualizado na linha de pesquisa 

denominada “Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade”, cujo objetivo inclui o estudo 

de metodologias, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento aplicadas à promoção do 

empreendedorismo, conforme definições do PPGEGC. 

A definição de conhecimento, para a área de concentração supracitada, afirma que 

conhecimento é “processo e produto efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos 

para a geração de valor” (PPGEGC). Para Wiig (1997), o conhecimento necessita ser 
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constantemente melhorado, além de bem aplicado, para que possa ser o combustível da 

melhoria da qualidade de vida para toda sociedade. Tal afirmação converge com a afirmação 

de Feliciano et al. (2018, p. 4) de que o conhecimento é basilar para que o empreendedorismo 

possa auxiliar, não somente no desenvolvimento econômico, como do ponto de vista social, 

pois tem a capacidade de trazer “inovações capazes de mudar não apenas o cenário da economia 

de um país, mas a vida de toda a sociedade”. Desta forma, é possível propor que o conhecimento 

aplicado ao empreendedorismo é gerador de mudanças econômicas e sociais. 

No que tange a interdisciplinaridade, característica fundamental do PPGEGC, a 

presente dissertação mantém diálogo permanente entre diversas áreas do conhecimento. 

Japiassu (1976, p. 74) afirma que interdisciplinaridade “caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”. Neste contexto, a interdisciplinaridade deste estudo emerge ao 

tentar integrar conhecimentos de diversas áreas do saber na busca do objetivo proposto. Por 

meio da integração de práticas de empreendedorismo e inovação, com a compreensão do 

comportamento através da psicologia, unido a teoria da administração e ao estudo do ambiente 

organizacional, obtêm sua caracterização interdisciplinar. 

A temática “empreendedorismo” vem sendo estudada por diversos pesquisadores do 

PPGEGC ao longo dos anos, contudo ao destacar o ambiente interno da organização, o 

intraempreendedorismo, também conhecido como empreendedorismo interno, organizacional 

ou corporativo (SCHMITZ, 2012), não tem sido alvo de estudos mais aprofundados. O Quadro 

1 apresenta Teses (T) e Dissertações (D) do PPGEGC cujos temas se relacionam com a do 

presente trabalho. 

 

Quadro 1 - Teses e Dissertações do PPGEGC nas temáticas da pesquisa 

Título Autor Ano T/D 

EMPREENDEDORISMO EM ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

INTENSIVA EM CONHECIMENTO: um estudo de caso 

WILLERDING, I. A. 

V. 
2011 D 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS: OS DESAFIOS DOS 
GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

COMO AGENTES DE MUDANÇA 

SCHMITZ, A. L. F. 2012 T 

INFLUÊNCIA DOS ECOSSISTEMAS DE 

EMPREENDEDORISMO INOVADOR NA INDÚSTRIA DE 
VENTURE CAPITAL: Estratégias de apoio às Empresas 

Inovadoras 

FIATES, J. E. A. 2014 T 

INFLUÊNCIA DA COMPETÊNCIA EMPREENDEDORA DOS 

COORDENADORES NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 
DOS POLOS EAD 

WOLF, S. M. 2014 T 

Continua 
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Continuação 

ARQUÉTIPO PARA O COMPARTILHAMENTO DO 
CONHECIMENTO À LUZ DA ESTÉTICA ORGANIZACIONAL 

E DA GESTÃO EMPREENDEDORA 

WILLERDING, I. A. 
V. 

2015 T 

COMINO: MODELO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA 

MARCA DE INOVAÇÃO BASEADO EM CONHECIMENTO 

DE BENCHMARK 

ZWIRTES, A. M. 2016 T 

MELHORES PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS PARA A 

GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE MULTICASOS 

GOMES, R. K. 2017 T 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, os estudos já realizados possuem papel relevante na fundamentação do 

presente estudo, contribuindo com conceitos imprescindíveis para a efetivação da referida 

pesquisa. O ineditismo desta dissertação se faz presente, não apensas no fato de que os trabalhos 

já realizados tangenciam a temática proposta, mas também por subsidiarem o avanço do 

conhecimento sobre a temática proposta. 

 

1.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A questão ética é basilar no desenvolvimento de qualquer pesquisa científica, 

sobretudo em estudos que por ventura utilizem da participação humana em seus processos de 

construção, como por meio do processo de coleta de dados, como ocorrerá na presente 

dissertação. 

Segundo Araújo (2003), no passado, a integridade de caráter o rigor científico de um 

pesquisador era suficiente para garantir a ética em uma pesquisa, o que não é mais considerado 

um consenso. O autor acredita que pela grande quantidade de novas descobertas que surgem 

dia após dia, a pesquisa se tornou mais complexa, logo variáveis sociais podem exigir um 

controle mais rígido desta questão. 

A reunião de deveres “derivados de valores éticos especificamente científicos, aqueles 

que se impõem ao cientista em virtude de seu compromisso com a finalidade própria de sua 

profissão – a construção da ciência como um patrimônio coletivo” resulta na ética profissional 

de um cientista (SANTOS, 2017, p. 1). 

Desta forma, para o desenvolvimento desta pesquisa, as relações com os atores, 

participantes da pesquisa, foram mantidas a partir da concordância explicitada no Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A). Cabe destacar que todas as informações 

contidas neste estudo respeitarão o anonimato dos participantes. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, conforme descrição a seguir. 

No capítulo 1, a introdução, o delineamento da pesquisa foi realizado, contendo a 

contextualização, a definição da problemática, os objetivos gerais e específicos, a justificativa 

e relevância do estudo, a aderência ao PPGEGC, aspectos éticos e a presente estrutura do 

trabalho. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico que norteia a pesquisa, baseando-se na 

revisão sistemática integrativa da literatura apresentada no apêndice A. São abordados os temas 

organizações inovadoras, intraempreendedorismo e comportamento empreendedor. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa, com o detalhamento dos 

procedimentos e instrumentos para coleta de dados, bem como a seleção da amostra de 

organizações onde será realizada a pesquisa. 

No capítulo 4, é realizada a apresentação e análise dos dados, trazendo informações 

sobre os dados coletados, interpretação dos resultados, contexto da pesquisa e identificação das 

relações verificadas na temática proposta. 

O capítulo 5 discorre sobre as conclusões da pesquisa e as sugestões para futuros 

trabalhos. 

Ao final da dissertação, é apresentada a lista de referências que serviram de suporte 

para a pesquisa, bem como, os apêndices.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com a chegada da Era do Conhecimento, é fundamental compreender as pessoas, suas 

competências, bem como seu comportamento. O estímulo de um ambiente empreendedor em 

organizações que buscam a inovação, oportuniza um diferencial competitivo em um mercado 

cada vez mais globalizado.  

As organizações estão enfrentando uma nova realidade global que requer inovação, 

coragem, assumir riscos e uma liderança empreendedora (KURATKO; MORRIS, 2013), tendo 

o empreendedorismo corporativo como um elemento importante para o desenvolvimento 

organizacional e econômico, contribuindo para uma implementação efetiva de uma estratégia 

competitiva (CZOP; LESZCZYNSKA, 2011; TURRÓ; URBANO; PERIS-ORTIZ, 2014).  

Schumpeter (1982) propôs que a inovação estimula a competitividade e a 

produtividade. Segundo o autor, a capacidade de perceber oportunidades, utilizando recursos 

disponíveis de forma inovadora, aceitando riscos calculados, caracteriza a essência do 

comportamento empreendedor. 

Desta forma, as organizações que promovem uma cultura voltada à inovação, possuem 

fatores que facilitam o desenvolvimento de um comportamento empreendedor no âmbito 

organizacional. Para Kuczmarski (1998), o sucesso das organizações inovadoras é atribuído à 

capacidade de institucionalizar a cultura da inovação, favorecendo uma consciência inovadora 

em seus colaboradores, tornando-se um fator de sucesso para a organização.  

Turró, López e Urbano (2013) destacam que uma cultura organizacional e uma 

estrutura de apoio à inovação, são os principais fatores que condicionam o 

intraempreendedorismo. 

Neste contexto, tendo como ideia central o fato de se estudar o arcabouço teórico que 

envolve o intraempreendedorismo, este capítulo tecerá conceitos, históricos e ideias acerca do 

empreendedorismo, do intraempreendedorismo, da cultura organizacional, bem como das 

organizações inovadoras, com base na revisão sistemática integrativa desenvolvida e 

apresentada no Apêndice A desta dissertação. 
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2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

Empreendedores inovam através de suas ações, gerando riquezas para a economia de 

seu país, a qual se desenvolve na medida em que novos empreendimentos surgem (WOLF, 

2014).  

O termo empreendedorismo foi inicialmente utilizado pelo economista Richard 

Cantillon (1680-1734), na segunda metade do século XVII, associando o empreendedorismo 

ao desenvolvimento econômico, entendendo que o empreendedor era uma pessoa capaz de 

assumir riscos. Posteriormente, já no século XIX, outro economista, Jean-Baptiste Say (1767-

1832), voltou a utilizar o termo e o tornou definitivamente popular (DORNELAS, 2018; 

FILION, 1999).  

O estudo do conceito de empreendedor ou empreendedorismo possui basicamente 

duas escolas. Primeiro Schumpeter, que possui um viés econômico, além de ser ligado ao 

conceito de inovação, a outra é a escola comportamentalista de McClelland, a qual estuda as 

diversas características do perfil empreendedor. Desta forma, os economistas associam o 

empreendedor à inovação e os comportamentalistas focam seus estudos no perfil psicológico, 

ligado a aspectos intuitivos e criativos (FILION, 1999; GOMES, 2017). 

Peter Drucker (2016, p. 45) é outro importante autor do comportamento empreendedor, 

o qual descreve os empreendedores como aqueles que “não se contentam em simplesmente 

melhorar o que já existe ou em modificá-lo. Eles procuram criar valores novos e diferentes, 

convertendo um material em um recurso”. 

Filion (2000) destaca que os empreendedores possuem características em comum, 

possuindo capacidade de administrar imprevistos, utilizando de maneira inovadora os recursos 

disponíveis com o intuito de atingir seus objetivos, bem como capaz de assumir riscos 

calculados. O autor destaca que empreendedores bem-sucedidos possuem as seguintes 

características: experiência em negócio; diferenciação; intuição; envolvimento; trabalhadores 

incansáveis; sonhadores realistas (visionários); líderes; trabalham em rede com moderação; têm 

o seu próprio sistema de relações com os empregados; controladores do comportamento das 

pessoas ao seu redor; e aprendizagem dos seus próprios padrões.  

Para Willerding (2011, p. 59): 

 

Por se diferenciar do cidadão comum, por seu comportamento, o 
empreendedor cria, desenvolve e realiza de forma visionária nas mais diversas 

áreas de atuação. Por ser criativo, busca liberdade, satisfação pessoal e 
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superação dos novos desafios, de forma contínua, sem perder o foco referente 

à obtenção do lucro financeiro (WILLERDING, 2011, p. 59). 

 

Bueno e Lapolli (2001, p. 39–40) propõe outra forma de compreender os 

empreendedores, por meio de sinais distintivos do empreendedor, sendo eles: 

  

Velocidade: terá como predeterminação a prontidão, a atenção, o pré-

planejamento, o espírito de liderança e a capacidade de, em situações 

emergentes, tomar decisões urgentes, com sabedoria e eficácia. A velocidade 

exige raciocínio rápido em torno de problemas e uma consequente capacidade 
e expressar bem as ideias de forma oral ou escrita.  

Polivalência: revela aptidões internas como a fácil adaptação a grupos e 

ambientes, flexibilidade nas ideias e ações e capacidade de desenvolver várias 
tarefas ao mesmo tempo.  

Visão: constitui-se sob a formação e a experiência em situações reais e em 

teorias que proporcionam, geralmente, capacidade de compreensão, análise, 
avaliação e ação, relacionados a situações da vida e do trabalho.  

Capacidade de realização: é geralmente, consequência do planejamento 

preciso dos empreendimentos. É realizar o que foi planejado para a conclusão 

da tarefa.  
Capacidade de compreensão intrapessoal e interpessoal: define-se como a 

aptidão de equilíbrio emocional próprio e de interferência no equilíbrio 

emocional dos outros e das organizações. Capacidade de harmonizar grupos e 
de persuadir. Compreensão acerca das ações e reações pessoais e dos outros, 

diante de situações difíceis, concorrências ou rivalidades. Predisposição para 

orientação psicológica própria e de grupos (grifos dos autores). 

 

Segundo Pereira (2001), Karam (2002) e Willerding (2011), o empreendedorismo 

pode ocorrer de duas formas, por oportunidade, quando o empreendedor gera ou aproveita 

oportunidades na intenção de preencher lacunas do mercado, e por necessidade, ao buscar a 

inserção no mercado ou sua manutenção, o qual ocorre com mais frequência em países em 

desenvolvimento, devido as dificuldades encontradas para a inserção no mercado de trabalho. 

Desta forma, o empreendedorismo ocorre em diferentes ambientes ou situações 

organizacionais, com um viés econômico, psicológico ou social. 

Para uma melhor compreensão do conceito de empreendedorismo, o Quadro 2 

apresenta uma síntese de definições encontradas na literatura. 

 

Quadro 2 – Definições de empreendedorismo 

Autor Definição 

Schumpeter (1985) 
Empreendedorismo é criar riqueza através de novos produtos, novos métodos de 

produção, novos mercados, novas formas de organização. 

Continua 
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Continuação 

Filion (1999) 
Significa inovar, buscar novas oportunidades de negócios, tendo como alvo a 

inovação e a criação de valor. 

Fialho et al. (2007) 
É um processo para iniciar e desenvolver um negócio ou um conjunto de 

atividades que resultem na criação de um novo empreendimento de sucesso 

 Silva (2007) 

É o processo dinâmico que tem, inerente à concepção, percepção e à realização de 

uma oportunidade de negócio, o pressuposto do envolvimento de pessoas e 

processos e que, em conjunto, fazem a transformação de ideias em oportunidades. 

Dolabela (2008) 

Empreendedorismo é uma palavra derivada de entrepreneurship e é utilizada para 

designar os estudos relativos ao empreendedor, suas origens, seu sistema de 
atividades, seu universo de atuação. 

Hisrich, Peters e 

Shepherd (2010) 

Um empreendedor é definido como uma pessoa que toma a iniciativa, reúne 

recursos e assume riscos de agir de forma inovadora. 

Neck e Greene (2011) 
Empreendedorismo é um processo de identificação de uma oportunidade, 

compreendendo os recursos necessários para a exploração dessa oportunidade, 

desde seu planejamento até a implementação do negócio resultante. 

Biagio (2012) 
É a área do conhecimento dedicada a estudar os processos de idealizações de 

empreendimentos, destacando tanto o valor de uma ideia como sua capacidade de 

agregar valor ao que já existe. 

Sixsmith e 
Mooney (2012) 

Empreendedorismo é ter a capacidade de ir com frequência ao mercado com um 
novo e inovador produto ou serviço. 

Hisrich, Peters 

& Shepherd 

(2014) 

Ação empreendedora é a criação de novos produtos/processos ou a entrada em 

novos mercados, que pode ocorrer por meio de uma organização recém-criada ou 

dentro de uma organização estabelecida. 

Dornelas (2018) 

O empreendedor tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz; 

utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social 

e econômico no qual vive; e aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade 

de fracassar. 
Fonte: Adaptado de Gomes (2017, p. 54–55) e atualizado. 

 

Desta forma, mesmo com diversas visões a respeito do empreendedorismo, os 

pesquisadores convergem no que tange a iniciativa, coragem, inovatividade e visão por parte 

dos empreendedores.  

 

2.3 INTRAEMPREENDEDORISMO 

 

2.3.1 Conceito e Histórico 

 

Para Lapolli et al. (2010, p. 27), mesmo que a tecnologia forneça uma significativa 

contribuição para a competitividade de uma organização, são as pessoas que, “por possuírem 

uma ampla gama de competências e talentos desenvolvidos e/ou a serem desenvolvidos”, 

constituem um diferencial capaz de destacar a organização frente ao mercado. 
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Desta forma, o intraempreendedorismo se destaca como um processo capaz de 

potencializar o comportamento das pessoas, sendo o ato de empreender, em âmbito 

organizacional, por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, buscando a inovação em 

produtos, processos, serviços, bem como estrutural ou estratégica, além de possibilitar a entrada 

em novos mercados e o desenvolvimento de novas empresas (ALIPOUR et al., 2011; 

HASHIMOTO, 2013; MORRIS; KURATKO; COVIN, 2011; PINCHOT, 1989; PRYOR; 

SHAYS, 1993; SAMEI; FEYZBAKHSH, 2015; SHARMA; CHRISMAN, 1999). 

Willerding (2011, p. 60) afirma que o termo intraempreendedorismo “estabeleceu-se 

por meio de pesquisas relacionadas a organizações que se destacaram pelo sucesso adquirido 

através das inovações”, através da criação e melhoria de processos, por parte de colaboradores, 

com o objetivo de alcançar novas oportunidades de negócio, além de trazer mudanças para a 

organização. Miranda (2013) afirma que o intraempreendedorismo auxilia as organizações que 

almejam liderar seus respectivos setores. 

Segundo Kuratko, Hornsby e Hayton (2015) e Kuratko (2017), a pesquisa referente ao 

intraempreendedorismo teve início na década de 1970, onde começou-se a discutir como o 

empreendedorismo poderia ser desenvolvido em organizações já estabelecidas, por meio dos 

estudos de Hill e Hlavacek (1972), Peterson e Berger (1972) e Hanan (1976). Porém foi na 

década de 1980 em que os pesquisadores passaram a atribuir ao empreendedorismo corporativo 

o estudo do comportamento empreendedor por parte de colaboradores das organizações, bem 

como a necessidade de as organizações disponibilizarem recursos para que as inovações 

ocorressem (ALTEROWITZ, 1988; BURGELMAN, 1983a, 1983b; KANTER, 1985; 

PINCHOT, 1985; SCHOLLHAMMER, 1982), sendo definido como um simples processo de 

renovação organizacional (SATHE, 1989).  

Neste mesmo período, Gifford Pinchot, em 1985, conceituou pela primeira vez a 

palavra intrepreneur, sendo compreendido basicamente como empreendedor interno, o 

indivíduo que manifesta o comportamento empreendedor dentro das fronteiras organizacionais, 

surgindo assim o termo intraempreendedor (PINCHOT, 2004). Ao analisar a literatura, 

encontra-se algumas variações para o termo, tais como empreendedor corporativo, 

empreendedor interno, empreendedor organizacional e intraempreendedor (SCHMITZ, 2012). 

Nos anos de 1990, o estudo do intraempreendedorismo passou a concentrar-se em uma 

estratégia de melhoria das habilidades organizacionais por meio de inovações criadas 

internamente (BORCH; HUSE; SENNESETH, 1999; JENNINGS; YOUNG, 1990; 
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KURATKO; MONTAGNO; HORNSBY, 1990; MERRIFIELD, 1993; ZAHRA, 1991), além 

de definições mais abrangentes da temática começarem a tomar forma (KURATKO; 

HORNSBY; HAYTON, 2015). Guth e Ginsberg (1990) acreditavam que o 

intraempreendedorismo se resumia basicamente à duas modalidades: venturing, que pode ser 

adaptado ao português como a busca da criação de novos negócios dentro de um contexto 

organizacional; e a renovação estratégica que prima pela transformação da organização por 

meio da renovação de ideias centrais da estratégia organizacional. 

Zahra (1991, p. 261) observou que: 

 

O empreendedorismo corporativo pode ser atividades formais ou informais 

destinadas a criar novas empresas em empresas já estabelecidas através de 

inovações de produtos e processos, além de desenvolvimentos do mercado. 
Tais atividades podem ocorrer a níveis corporativo, de negócios, funcionais, 

ou de projeto, com intuito de melhorar a posição de competitividade da 

empresa e do desempenho financeiro (tradução nossa). 

 

Zahra (1996) propôs a inclusão de uma terceira finalidade, a inovação, referindo-se à 

intenção da organização em criar e desenvolver produtos, processos e serviços através do 

estímulo ao comportamento intraempreendedor.  

Já no século XXI, os pesquisadores do intraempreendedorismo relacionaram o 

estabelecimento de vantagens competitivas com o crescimento lucrativo das organizações 

(HORNSBY et al., 2009; KURATKO; IRELAND; HORNSBY, 2001). Bau e Wagner (2015) 

definem o comportamento empreendedor ou empreendedorismo corporativo de uma empresa 

como o processo pelo qual os colaboradores podem descobrir, fomentar e implementar novas 

oportunidades de negócios e criar valor econômico dentro de empresas já estabelecidas. 

Kuratko, Hornsby e Hayton (2015) destacaram que com a evolução do estudo do 

intraempreendedorismo, suas atividades puderam ser categorizadas. Sakhdari (2016) e Bojica, 

Fuentes-Fuentes e Pérez (2017) defendem que a melhor forma de compreendimento do tema é 

através da divisão em três modalidades, sendo inovação, venturing, e renovação estratégica, 

porém a literatura demonstra a existência de diferentes divisões, não existindo assim um modelo 

único. 

Kuratko e Audretsch (2009), por exemplo, propuseram uma quarta modalidade, a 

reconstrução do modelo de negócio da organização. Karimi e Daryani (2017) o estudo em cinco 

dimensões do intraempreendedorismo sendo elas: inovação, proatividade, tomada de riscos, 

venturing e renovação estratégica. Outros autores, propõe ainda, a subdivisão de uma das 

modalidades, como Morris, Kuratko e Covin (2010), com a divisão de venturing em interno e 
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externo, ou como Zahra, Neubaum e Huse (2000), Yiu e Lau (2007) e Yiu, Lau e Bruton (2007) 

em nacional e internacional. 

Kuratko e Audretsch (2013) utilizaram o conceito definido por Morris, Kuratko e 

Covin (2011) para chegar em um modelo de estudo do intraempreendedorismo, propondo a 

divisão em corporate venturing e empreendedorismo estratégico. Dornelas (2015) utiliza o 

mesmo conceito para propor seu modelo, o qual será utilizado no presente estudo. O autor 

propõe sua divisão em duas macros modalidades: Corporate Venturing (negócios corporativos) 

e Intrapreneurship (intraempreendedorismo), que por sua vez é dividido em duas sub 

modalidades: Inovação e Renovação Estratégica, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Modalidades do Empreendedorismo Corporativo 

 

Fonte: Dornelas (2015, p. 33). 

 

Este modelo, coloca o venturing ou, como o autor trata, corporate venturing, como 

uma atividade que ocorre fora da organização, por exemplo como joint-ventures ou spin-offs, 

que em primeiro momento, podem ter sido geradas internamente. No intraempreendedorismo, 

Dornelas (2015, p. 32) afirma que “as inovações serão tanto para a corporação como para o 

indivíduo, que deverá saber gerenciar os riscos e buscar os retornos, as recompensas, tendo 

mais autonomia para implementar os projetos, mesmo tendo que seguir as regras do sistema 
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corporativo”. O autor complementa afirmando que tal processo ocorrerá apenas se existir o 

estímulo de um ambiente propício, intrínseco na cultura organizacional. 

Ao reconhecer que existem diversos conceitos do intraempreendedorismo, o Quadro 

3, apresenta um resumo de definições para o termo. 

 

Quadro 3 – Definições de intraempreendedorismo 

Autor Definição 

Burgelman 
(1983) 

Empreendedorismo corporativo refere-se ao processo pelo qual as empresas se 
envolvem em diversificação por meio do desenvolvimento interno. 

Miller (1983) 
Empreendedorismo corporativo é o processo pelo qual as organizações se renovam 

em seus mercados pelo pioneirismo, inovação e tomada de risco. 

Pinchot (1985) 
Intraempreendedores são os sonhadores que realizam. São aqueles que tomam a 

responsabilidade de criar inovação de qualquer tipo dentro de uma organização. 

Guth e 

Ginsberg 

(1990) 

Empreendedorismo corporativo engloba dois tipos de fenômenos e processos: o 

nascimento de novos negócios dentro das organizações existentes, ou seja, a 
inovação interna e a transformação das organizações através da renovação 

estratégica. 

Covin e 
Slevin (1991) 

As empresas com posturas empreendedoras são tomadoras de riscos, inovadoras e 
proativas. 

Morris e 
Sexton (1996) 

Frequência empreendedora é número de eventos (novos produtos, serviços, 
processos) em que uma empresa se envolve. 

Antoncic e 

Hisrich (2001) 

Intraempreendedorismo é o empreendedorismo dentro de uma organização existente. 
Refere-se a um processo que se passa dentro de uma empresa já existente, 

independentemente do seu tamanho, e leva não só a novos empreendimentos, mas 

também a outras atividades e orientações inovadoras como o desenvolvimento de 

novos produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e posturas 
competitivas. 

Zahra et al. 

(2009) 

Empreendedorismo corporativo refere-se às atividades de uma empresa que se 

compromete a estimular a inovação e incentivar risco calculado em suas operações. 

Ren e Guo 

(2011) 

Empreendedorismo corporativo, ou seja, o empreendedorismo dentro de uma 

empresa é intersecção entre empreendedorismo e gestão estratégica. 

Antoncic e 
Antoncic 

(2011) 

Intraempreendedorismo pode ser definido, em termos gerais, como o 
empreendedorismo dentro de uma organização já existente, incluindo 

comportamentos e orientações empreendedoras. 

Guerrero e 

Legazkue 

(2013) 

Experiência intraempreendedora é definida como um atributo de capital humano de 

empregados que têm um papel de liderança no desenvolvimento e implementação de 
atividades de renovação dentro de uma organização sob um enfoque proativo, 

inovador e orientado para o risco. 

Rekha, 
Ramesh e 

Jayabharathi 

(2015) 

O termo intraempreendedorismo é derivado do empreendedorismo dentro das 

empresas; Ele explica o espírito e a cultura do empreendedorismo realizado dentro 

das organizações. 

Kuratko (2016) 

O intraempreendedor é um inovador ou desenvolvedor que reconhece e aproveita 
oportunidades; transforma essas oportunidades em ideias viáveis e/ou 

comercializáveis; agrega valor, esforço, dinheiro ou habilidades ao longo do tempo; 

assume os riscos do mercado competitivo para implementar essas ideias; e colhe os 

frutos desses esforços. 
Fonte: Adaptado de Gomes (2017, p. 62), e atualizado. 
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Da mesma forma como empreendedorismo, o intraempreendedorismo possui diversas 

visões, onde basicamente pode ser dividido entre o empreendedorismo que busca a melhoria de 

produtos, processos e serviços de uma organização, ou a busca de novos negócios gerando 

novos mercados. 

 

2.3.2 O Processo do Intraempreendedorismo 

 

Conceber uma visão estratégica para uma organização é prioridade para o 

desenvolvimento do intraempreendedorismo. Desta forma, compartilhar com toda a 

organização a ideia de um futuro desejado por meio da busca de oportunidades e da inovação, 

motiva as pessoas a perseguirem um comportamento intraempreendedor (COVIN; SLEVIN, 

2002; IRELAND; COVIN; KURATKO, 2009; SAMEI; FEYZBAKHSH, 2015). 

Soleimani e Shahnazari (2013) acreditam que o processo do intraempreendedorismo 

acontece quando ocorre a união de características individuais empreendedoras, por parte dos 

colaboradores, com práticas de gestão de pessoas, unidos a satisfação dos colaboradores e da 

cultura organizacional. 

Para Dornelas (2015), o processo do intraempreendedorismo é composto por três 

fatores fundamentais. A oportunidade, a qual necessita de identificação, avaliação e exploração, 

os recursos disponibilizados pela organização para alcançar tal oportunidade, e as pessoas, o 

fator mais importante, composto por quem de fato colocará o processo em prática, os 

intraempreendedores, conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – O processo do Intraempreendedorismo 

 

Fonte: Dornelas (2015, p. 35). 
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O começo do processo do intraempreendedorismo, geralmente sofre influência das 

características organizacionais e individuais. Com a decisão de agir de maneira empreendedora, 

se inicia o processo, partindo para a análise da oportunidade, planejando o projeto e colocando 

em prática as ações necessárias para a implantação da ideia, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo interativo do processo do intraempreendedorismo 

 

Fonte: Dornelas (2015, p. 38). 

 

O modelo interativo supracitado, é uma adaptação do modelo proposto por Hornsby et 

al. (1993, p. 13), conforme Figura 4.  

  

Figura 4 – Modelo interativo do empreendedorismo corporativo 

 

Fonte: Hornsby et al. (1993, p. 13). 
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Desta forma, fica evidente que o processo do intraempreendedorismo só pode ser 

entendido com uma compreensão plena das características organizacionais e individuais.  

 

2.3.2.1 Características Organizacionais 

 

Organizações que adotam uma postura empreendedora são mais competitivas do que 

aquelas que não a adotam (RAUCH et al., 2009). Para Dias, Sá e Dias (2011, p. 118) a 

organização precisa proporcionar “um ambiente favorável à criatividade, à participação, ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de iniciativas inovadoras” e isto é basilar para que o 

intraempreendedorismo seja um agente de mudanças no âmbito organizacional, capaz de 

disseminar novos conhecimentos e inovação. Segundo Rosa e Lapolli (2010), quando os 

resultados esperados pela organização estão alinhados aos anseios pessoais dos colaboradores, 

existe motivação para que o indivíduo concretize a ação de agir.  

Desta forma, ao buscar estruturas mais flexíveis, bem como uma cultura voltada à 

inovação, as organizações tendem a facilitar o comportamento empreendedor, proporcionando 

que os colaboradores liberem sua criatividade e inovem (WALMRATH et al., 2015). Czop e 

Leszcynska (2011) corroboram ao afirmar que o empreendedorismo corporativo pode ser 

promovido em todas as organizações, independentemente do seu tamanho ou tipo de atividade.  

Para Lana (2010), o intraempreendedorismo é um acelerador de inovações, cabendo 

às organizações, de qualquer natureza ou tamanho, criar condições para oportunizar tal 

comportamento, estando sempre alinhadas à estratégia da organização. As organizações 

precisam criar um ambiente de cooperação, com altos níveis de comunicação para então 

propiciar oportunidades para a participação dos colaboradores. Desta forma, eles poderão 

aplicar seus conhecimentos, desenvolver novas habilidades e aumentar sua consciência sobre 

as capacidades da organização, afim de buscar oportunidades de empreender e inovar 

(LEANDRO, 2014). 

Segundo Saberi e Babalhaveji (2018), um sistema de reconhecimento e recompensa, 

ensino e pesquisa, bem como uma estrutura organizacional de apoio, favorecem a 

implementação do intraempreendedorismo nas organizações. Reuther, Borodzicz e Schumann 

(2018) sugerem que alguns fatores organizacionais podem influenciar o 

intraempreendedorismo, sendo eles os valores e objetivos da organização, o ambiente de 
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trabalho, a agilidade e tolerância à quebra de regras, processos gerenciais / suporte da alta 

gestão, processos de comunicação e ativos intangíveis. 

Segundo Lapolli e Gomes (2017), para que o intraempreendedorismo aflore nas 

organizações, algumas práticas precisam existir. Desta forma, os autores destacam a 

necessidade da existência de práticas de reconhecimento dos intraempreendedores; fomento a 

criatividade e a inovação; comunicação; liberdade de ação; e de tolerância a erros. 

Kuratko, Hornsby e Covin (2014) afirmam que para que o intraempreendedorismo 

ocorra, o ambiente organizacional precisa favorece-lo por meio de cinco características 

fundamentais: Suporte da Alta Gestão; Autonomia no Trabalho, Recompensas e 

Reconhecimento; Disponibilidade de Tempo; e Fronteiras Organizacionais, conforme é 

descriminado a seguir: 

 

Suporte da Alta Gestão: conforme os gestores do alto nível organizacional 

apoiam, facilitam e promovem o comportamento empreendedor, incluindo a 
defesa de ideias inovadoras e o fornecimento de recursos que as pessoas 

precisam para empreender ações empreendedoras. 

Autonomia no Trabalho: conforme a organização tolera falhas, permite 

tomadas de decisão e concede liberdade, evitando uma supervisão excessiva, 
além de delegar autoridade e responsabilidade a líderes e trabalhadores em 

posição hierárquica inferior. 

Recompensas e Reconhecimento: conforme a organização utiliza sistemas 
que recompensam e reconhecem os colaboradores com base na atividade 

empreendedora, tomada de riscos, inovação e no sucesso. 

Disponibilidade de Tempo: conforme a organização garante um tempo extra 
para que os colaboradores, individualmente ou em grupo, busquem inovações, 

apoiando tais esforços, com o objetivo de alcançar metas organizacionais de 

curto e longo prazo. 

Limites Organizacionais: conforme a organização concede flexibilidade nas 
fronteiras organizacionais, potencializando as atividades empreendedoras, na 

medida em que aumentam o fluxo de informações entre o ambiente externo e 

interno, bem como entre departamentos organizacionais (KURATKO; 
HORNSBY; COVIN, 2014, p. 39) (grifos nosso). 

 

Desta forma, pode-se afirmar que para que o intraempreendedorismo ocorra em uma 

organização, ela precisa fornecer condições favoráveis para o seu desenvolvimento, 

proporcionando que os colaboradores despertem suas características individuais. 

 

2.3.2.2 Características Individuais 

 

O intraempreendedorismo envolve conhecer as competências individuais dos 

colaboradores e o poder e a autoridade a eles delegados, pois é um processo pelo qual a 
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organização institui a um grupo de pessoas a oportunidade de criar e inovar, tendo como base 

a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica (WALMRATH et al., 2015). 

Os intraempreendedores possuem uma motivação única, pois “gostam de desafios, são 

autoconfiantes e mudam a sociedade onde vivem” (ROSA; SOUZA; LOCH, 2011, p. 21). As 

autoras ainda afirmam que o espírito empreendedor, presente no intraempreendedor, é a mola 

propulsora na busca de novos desafios e oportunidades. Seitz e Bueno (2009) corroboram ao 

afirmar que é fundamental para o atingimento de resultados de intraempreendedores, o estimulo 

de sua motivação, sem a qual dificulta a exploração total do potencial criativo de tais 

colaboradores. Mariani (2016) corrobora ao afirmar que criar, inovar e transformar são atitudes 

basilares de intraempreendedores. 

Segundo Pinchot (1989) o intraempreendedor tem como características, que o 

diferenciam dos demais atores organizacionais, a visão, polivalência, necessidade de agir, 

dedicação, metas, superação de erros e administração de riscos. Por meio da Figura 5 é possível 

compreender seu posicionamento frente aos atores organizacionais. 

 

Figura 5 – A grade do Intraempreendedor 

 

Fonte: Adaptado de Pinchot (1989, p. 35). 

 

Machado, Lopes e Santos (2011) destacam que os intraempreendedores possuem 

coragem para assumir riscos calculados, sabendo gerenciar tais riscos, e quando líderes, são 

admirados por suas equipes, por saberem valorizar, recompensar e estimular. Para Reuther, 
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Borodzicz e Schumann (2018), a atitude, as características, a criatividade e o conhecimento, 

compõem o perfil do intraempreendedor. 

Para Bau e Wagner (2015) são os colaboradores que possuem o conhecimento 

específico e a experiência necessária para identificar soluções inovadoras e desenvolver novas 

ideias. Desta forma a inovação e a criatividade precisam, necessariamente, da iniciativa dos 

colaboradores. 

O gestor, quando possui um perfil intraempreendedor, tem a capacidade de promover 

um ambiente organizacional que impulsione a participação dos colaboradores, gerando 

confiança para que a sua equipe produza com ousadia e determinação, inspirando a criatividade 

(TOMAZ, 2009). Ao possuírem competências alinhadas à inovação, os gestores possuem a 

inclinação de atuar como “agentes de mudanças e impulsionadores do potencial humano de 

toda a organização” (GIRARDI; FELICIANO; GARIBA, 2009, p. 137). Para Hayton (2005), 

líderes são capazes de construir a confiança necessária que os colaboradores precisam para 

assumir riscos. O Quadro 4 destaca os autores que realçam características presentes em líderes 

que possuem um comportamento intraempreendedor. 

 

Quadro 4 – Características de líderes intraempreendedores 

Atributos Autor 

Conhecimentos e habilidades de 

gestão 

(FORD; GIOIA, 2000; KOBERG; UHLENBRUCK; SARASON, 

1996; SOUITARIS, 2001) 

Conhecimento técnico sobre a 

organização 
(MUMFORD; CONNELLY; GADDIS, 2003; YUKL, 2013) 

Pensamento criativo 
(BASADUR; RUNCO; VEGAXY, 2000; DRAZIN; GLYNN; 

KAZANJIAN, 1999; MUMFORD; CONNELLY; GADDIS, 2003) 

Assumir riscos (GOSHAL; BARTLETT, 1995; TIDD; BESSANT, 2015) 

Trabalho em equipe 
(AMABILE, 1998; GILLEY; DIXON; GILLEY, 2008) AMABILE 

(1998), GILLY et al. (2008) 

Habilidades de comunicação DENNING (2005) 

Motivação 
(AMABILE, 1998; GILLEY; DIXON; GILLEY, 2008; 

IRELAND; KURATKO; MORRIS, 2006a, 2006b; KURATKO, 

2005) 

Fonte: Samei e Feyzbakhsh (2015, p. 324) (tradução nossa). 

 

Desta forma, pode-se dizer que líderes intraempreendedores possuem conhecimentos 

e habilidades e gestão, conhecimento técnico sobre a organização, pensamento criativo, 

assumem riscos, trabalham em equipe, possuem habilidades de comunicação e motivação. 
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2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura pode ser definida como “um conjunto de elementos específicos de 

determinada comunidade, como por exemplo o conhecimento, a arte, as crenças, os costumes, 

as regras” (FLORES et al., 2016, p. 82). Para Lacombe e Heilborn (2008, p. 355) “a cultura 

organizacional é o conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações e sua hierarquia, 

definindo os padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais 

importantes”. 

A cultura organizacional é composta por princípios, valores, artefatos e normas, 

fazendo com que a organização seja constituída, além de seus produtos, serviços e resultados 

financeiros, de sua imagem, reflexo de sua conduta interna e externa (LOPES; VALENTIM; 

FADEL, 2014). Segundo Maximiano (2011), a partir da cultura organizacional, vários aspectos 

são definidos, desde a qualidade e quantidade de produção, até valores organizacionais, 

aspectos éticos, e o comportamento dos colaboradores. Zwirtes (2016) corrobora ao afirmar que 

a cultura organizacional influencia o desenrolar de todos os atos e ações que fazem parte do dia 

a dia da organização. 

A cultura é caracterizada como intangível, sutil, implícita e sempre presente 

(ROBBINS, 2007). As organizações desenvolvem sua cultura organizacional por meio de 

habilidades, convicções, regras, valores, os quais influenciam o comportamento, e estimulam 

atitudes de seus colaboradores, podendo ser definida como “um sistema compartilhado de 

valores”, sendo assim uma influência para os intraempreendedores (WALMRATH et al., 2015, 

p. 4). Wagner III e Hollenbeck (2002) afirmam que a cultura de uma organização desempenha 

quatro funções básicas: a identidade organizacional, promoção de um propósito comum, 

estabilidade organizacional, e promoção de sentido aos ambientes da organização. 

Para Schein (2010), a cultura pode ser classificada em 3 níveis sendo eles o nível de 

artefatos visíveis: fenômenos que podem ser vistos, ouvidos ou sentidos, tais como criações 

artísticas, listas públicas de valores, processos organizacionais e operacionais; o nível de 

crenças e valores defendidos: são os valores que norteiam o comportamento das pessoas, as 

estratégias e objetivos definidos pela organização; e o nível de pressupostos básicos: 

pressupostos que são internalizados na organização, os quais influenciam na forma com que as 

pessoas percebem, pensam e sentem.  
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Desta forma, a cultura organizacional é formada pela combinação de variáveis, sendo: 

valores; crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias; histórias e mitos; tabus; heróis; 

normas; e processo de comunicação (SCHEIN, 2010). 

Dias (2013, p. 235) afirma que a cultura organizacional possui três funções para a 

organização, sendo elas: 

 

a) O sentimento de identidade organizacional: Nenhuma organização pode 
crescer sem forte empenho de seus colaboradores à causa da organização. O 

espírito da entidade organizacional é geralmente desenvolvido pela cultura 

organizacional. A cultura organizacional tem sua própria capacidade de atrair, 
desenvolver e manter pessoas talentosas. Baixo nível de cultura 

organizacional pode levar a maior rotatividade de funcionários. 

b) Compromisso coletivo: O desenvolvimento organizacional é o resultado 
de esforços do grupo. Se os trabalhadores sentem que são importantes, que 

podem ou não contribuir para a organização, isso leva à valorização de um 

“sentimento coletivo” e à ideologia de trabalhar em união. Cultura pode ser 

considerada o âmbito invisível onde ocorrem emoções e sentimentos que 
estabelecem vínculos entre os funcionários de vários níveis para desenvolver 

um compromisso coletivo. 

c) Socialização dos membros: Um sistema estável e uniforme de promoções, 
remuneração e padrões de comportamento leva a suavizar a socialização de 

funcionários. A cultura organizacional desenvolve os modos desejados e 

padrões comportamentais que podem socializar os empregados sem quaisquer 

conflitos entre grupos e confrontos ideológicos. 

 

A cultura organizacional e a inovação favorecem o intraempreendedorismo, pois as 

estratégias quando alinhadas norteiam as empresas a buscarem oportunidades no ambiente 

externo, e a trabalharem suas fraquezas em seu ambiente interno (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). 

Os principais aspectos e elementos de uma cultura organizacional voltada à inovação 

são identificados e relacionados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Aspectos e elementos de uma cultura de inovação para a organização. 

Aspectos constitutivos de 

uma cultura de inovação 

para a empresa 

Principais elementos que definem e delimitam os aspectos da 

cultura de inovação 

O estilo corporativo 

• Desenvolver uma capacidade de liderança 

• Definir o projeto de empresa 

• Adotar um estilo de direção participativo 

• Assumir os riscos inerentes à inovação 

• Não sancionar os fracassos em matéria de inovação 

• Recompensar os acertos em matéria de inovação 

• Identificar os obstáculos à inovação de modo a antecipá-los. 

Continua 
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Continuação 

A direção e gestão dos 

recursos humanos 

• Ter muito claro de onde viemos, o que fazemos e sabemos, onde 

estamos para entender para onde vamos (competências pessoais) 

• Potenciar as atitudes proativas 

• Impulsionar a motivação das pessoas 

• Otimizar e enriquecer o capital humano da empresa 

• Explorar a experiência, destrezas e habilidades das pessoas 

(capacidades pessoais) 

• Fomentar a criatividade 

• Compartilhar os conhecimentos passando da inteligência individual 

à inteligência coletiva 

Fonte: Adaptado de Morcillo (2007, p. 68). 

 

Hashimoto (2013) afirma que existem alguns obstáculos para a implementação de uma 

cultura organizacional voltada ao intraempreendedorismo, citando a rigidez dos processos de 

aprovação e decisão, o egoísmo de gestores, burocracia elevada, falta de espírito de equipe, 

delimitações impostas pelas descrições de cargo, total obediência de normas e padrões internos, 

pouca ou nenhuma tolerância a erros, falta de orçamento para empreendimentos de risco. 

 

2.5 ORGANIZAÇÕES INOVADORAS 

 

A abertura global do mercado econômico e social, bem como os constantes avanços 

tecnológicos, fizeram com que as organizações compreendessem a necessidade de investir na 

criatividade, inovação e conhecimentos, para manter-se competitivas (WILLERDING, 2015). 

O significado de “organização”, não diz respeito apenas a sua estrutura, mas também 

a sua cultura e seus padrões de comportamento, bem como mecanismos de suporte, modelo de 

gestão, tecnologia e processos (BRESSAN, 2013). 

A competitividade presente no mundo dos negócios faz com que organizações que 

apostem na inovação, no potencial criativo e no comportamento empreendedor de seus 

colaboradores, tenham vantagens frente a mercados caracterizados por mudanças altamente 

dinâmicas e com grau elevado de complexidade (BAKKEN; HERNES; WIIK, 2009; CZOP; 

LESZCZYNSKA, 2011; PARK; KIM; KRISHNA, 2014). Segundo Cunha (2005), para que 

uma organização busque a inovação, é necessário que a alta administração defina políticas e 

diretrizes que conduzam a organização nesta direção. 

A criação de inovações em uma organização requer que o potencial inovativo, bem 

como a criatividade dos colaboradores, sejam transformados em atividades que produzam 
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benefícios tangíveis para a organização (CERINSEK; DOLINSEK, 2009; MOULTRIE; 

YOUNG, 2009). Desta forma, uma empresa precisa ter recursos adequados, ou habilidades para 

criar, adaptar, desenvolver e implementar ideias inovadoras, soluções, tecnologias ou produtos, 

por meio do comportamento empreendedor, para atingir o sucesso da comercialização de tais 

inovações (CZOP; LESZCZYNSKA, 2011). 

Segundo Bressan (2013, p. 35): 

 

O avanço do entendimento e da gestão do processo de inovação não é somente 
a compreensão da dinâmica dos elementos que compõem a equação da 

inovação sugerida para fomentar a inovação, mas, e principalmente, a atuação 

do indivíduo inovador que é quem percebe oportunidades menos evidentes 

para outros, mobiliza sua competência, sua motivação e sua autoconfiança, 
sua disposição para assumir riscos com objetivos definidos, para empreender 

e inovar. 

 

Os conceitos de organizações inovadoras apresentados na literatura são vagos e 

abrangentes, pois é considerado desde sua estrutura até a forma de gestão. O viés ao qual o 

autor estuda está muito presente em tais conceitos. 

Mesmo sem uma única definição, é de comum acordo alguns aspectos que dão base a 

organização inovadora. Knox (2002) afirma que são quatro aspectos basilares que as 

organizações inovadoras possuem, sendo eles: a cultura e o clima organizacional; capacidades 

e habilidades de gerenciamento; controle e estrutura organizacional; e novos produtos, serviços 

e desenvolvimento de processos. 

Zwirtes (2017) propõe que organizações inovadoras são aquelas que conseguem 

oferecer valor superior ao cliente, buscando a melhoria contínua, seja por meio de processos 

sistemáticos ou implementando alguma inovação durante um período de tempo. 

Para Lapolli et al. (2013), as organizações que buscam a inovação precisam propiciar 

um ambiente de maior autonomia às pessoas, estimulando a busca da capacitação contínua, 

além de permiti-las que assumam maiores responsabilidades. Já, segundo Girardi, Feliciano e 

Gariba (2009), as organizações inovadoras incentivam a participação e a criatividade de seus 

profissionais, adquirindo assim capacidade empreendedora, a qual, segundo Czop e 

Leszczynska (2011), propicia a criação de um ambiente capaz de transformar ideias em 

inovações. 

Ao investir no potencial humano, com o intuito de potencializar a integração e 

participação entre as pessoas e os departamentos, as organizações buscam o sucesso 

trabalhando de maneira criativa (TORQUATO; MACHADO; FELICIANO, 2014). Segundo 
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Torquato, Machado e Feliciano (2015, p. 31), para alcançar uma gestão inovativa, as 

organizações buscam “estimular a criatividade, a iniciativa, a autonomia, o aprendizado das 

pessoas e da organização”. 

As organizações inovadoras possuem como premissa, a preocupação com o 

desenvolvimento do conhecimento, sendo este o ativo constituinte do seu diferencial 

competitivo (GIRARDI et al., 2009a). Segundo Girardi et al. (2009b), a visão sistêmica das 

organizações inovadoras propõe que o próprio indivíduo tem a responsabilidade pela 

concretização, de seu plano de ação, tendo a necessidade de uma qualificação adequada, 

satisfação, estímulo e reconhecimento por parte da organização. Os autores completam 

afirmando que, para tal, se faz necessário um perfil direcionado ao futuro, bem como à 

competitividade e a valorização do capital humano. Tomaz (2009) corrobora ao afirmar que 

uma das principais práticas das organizações inovadoras são os indicadores de desenvolvimento 

de pessoas. Segundo o autor, é essencial desenvolver pessoas para que um clima inovativo seja 

criado. 

Os colaboradores podem e devem contribuir para tornar a organização mais inovadora 

e empreendedora através de seu conhecimento, bem como de seus comportamentos 

relacionados às suas atividades e rotinas de trabalho, cabendo a organização proporcionar um 

sistema que permita tal participação nos processos gerenciais, auxiliando na identificação de 

ameaças e oportunidades, além de novas práticas e ideias (PARK; KIM; KRISHNA, 2014). 

Engel et al. (2015), após observar alto executivos de organizações reconhecidas como 

inovadoras, tais como Ferrari, 3M, Whirlpool, Coca-Cola e Volkswagen, sugerem que a 

inovação pode ser realizada por meio de um processo repetitivo que pode ser estudado e 

aperfeiçoado através da aplicação sistemática de cinco práticas: construção das bases de uma 

organização inovadora; realização do trabalho inicial sobre a estratégia de inovação; otimização 

do valor de um portfólio de inovação; aumento da eficiência e da velocidade da inovação; e 

melhoria da rentabilidade da inovação.Para que uma organização seja caracterizada como 

inovadora, Barbieri et al. (2003) afirmam que alguns fatores devem atuar como pré-requisito, 

conforme apresentado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Fatores encontrados em organizações inovadoras 

Fator Descrição Tipo de Influência Forma de Avaliação 

Eficiência 

Percebida com 

a Inovação 

Grau com que as 

pessoas perceberam 

como a inovação 
atendeu às expectativas 

sobre o processo e 

sobre resultados. 

Positivamente 

relacionado com o 

sucesso da inovação por 
meio da percepção dos 

participantes em relação 

aos resultados atingidos. 

Satisfação com progresso 
alcançado; eficiência na 

resolução de problemas; 

progresso identificado com 
expectativas; taxa de 

eficiência; inovação 

atendendo a objetivos da 
organização. 

Incerteza 

sobre a 

Inovação 

Dificuldade e 

variabilidade das ideias 

inovadoras percebidas 
pelas pessoas 

envolvidas com o 

processo. 

Quanto maior a incerteza, 
menor o índice de 

eficiência da inovação, 

mantidos constantes os 
outros fatores 

Conhecimento dos passos da 

inovação; escala de 

previsibilidade dos 
resultados; frequência dos 

problemas; grau de repetição 

dos problemas. 

Escassez de 

Recursos 

Pressão por carga de 
trabalho e competição 

por recursos. 

Níveis moderados de 

escassez de recursos 
estão positivamente 

relacionados ao sucesso 

da inovação. 

Peso da carga de trabalho; 
falta de tempo; competição 

por recursos financeiros e 

materiais e por atenção da 
administração; competição 

interpessoal. 

Padronização 

de 

Procedimentos 

Processos são 

padronizados quando 
há um grande número 

de regras a seguir e 

estas são especificadas 
detalhadamente. 

 

Quanto maior a 

padronização das regras e 
tarefas necessárias para o 

desenvolvimento da 

inovação, maior a 

eficiência percebida com 
a inovação. 

Número de regras a serem 
seguidas para conceber e 

implantar a inovação; grau de 

detalhamento das regras e 

procedimentos. 

Grau de 

Influência nas 
Decisões 

Grau de controle 

percebido pelos 
membros do grupo 

sobre o 

desenvolvimento do 
processo de inovação 

Está relacionado com o 

sucesso da inovação, pois 

as pessoas irão 
implementar com maior 

interesse e afinco as 

ideias construídas com 
sua participação e 

aprovação 

Influência na definição dos 

objetivos da inovação, do 
trabalho a ser feito, do 

financiamento e uso de 

recursos financeiros e do 
recrutamento de pessoal. 

Expectativas 

de Prêmios e 
Sanções 

Grau em que o grupo 

percebe, 

antecipadamente, que o 
bom desempenho será 

reconhecido. 

Positivamente 

relacionado com o 
sucesso da inovação, pois 

diretamente relacionado 

com a satisfação no 
trabalho e a motivação. 

Chance de reconhecimento do 

grupo e do individual; 

chances de reprimendas em 
grupo; chances de 

reprimendas individuais. 

Liderança do 

Time de 

Inovação 

Grau em que os líderes 

da inovação são 
percebidos pelos 

membros da equipe 

como promotores de 
um comportamento 

inovador. 

Quanto maior o grau de 
liderança, mais os 

participantes do processo 

irão perceber a eficiência 
da inovação. 

Encorajamento de iniciativas, 

delegação de 

responsabilidades, 
fornecimento de feedback, 

confiança nas pessoas, 

prioridade para o 
cumprimento de tarefas e 

manutenção de 

relacionamentos. 

Continua 
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Continuação 

Liberdade 

para Expressar 

Dúvidas 

Grau em que os 
participantes da 

inovação percebem 

pressões para estar em 

conformidade com o 
grupo e as normas da 

organização. 

Quanto mais aberto o 

ambiente para as pessoas 

expressarem opiniões, 

mas elas perceberão a 
eficiência da inovação. 

Críticas encorajadas; dúvidas 

manifestadas; liberdade para 

contrariar o que foi decidido 

Aprendizagem 
Encorajada 

Grau em que os 
colaboradores 

percebem que o 

aprendizado e os riscos 

tomados são 
valorizados e os erros 

minimizados. 

Indicadores de uma 

cultura organizacional 

que favorece a inovação. 

Falhas e erros não geram 

interrupções na carreira; 

valorização do risco tomado; 

aprendizagem como 
prioridade na organização 

Fonte: Barbieri et al. (2003). 

 

Desta forma, em uma organização inovadora é percebida a eficiência das inovações 

promovidas, pois a alta gestão acredita no potencial de seus colaboradores, diminuindo o clima 

de incerteza na proposição de novas ideias ao fornecer os recursos necessários para a conclusão 

do processo inovativo, bem como a propagação de programas de reconhecimento.  

Para que o processo de inovação seja incorporado na organização, é vital a 

padronização de procedimentos propícios a inovação, além de permitir que os colaboradores 

aumentem seu poder de decisão, concedendo maior liberdade de se expressar, encorajando a 

aprendizagem a assunção de posição de liderança. 

Tidd e Bessant (2015) sintetizam tais fatores, ao afirmar que para constituir uma 

organização inovadora é preciso mais do que uma estrutura ou processo, é preciso um conjunto 

integrado de componentes que permitem a criação de um ambiente que inspira a inovação, 

conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Características fundamentais de organizações inovadoras 

Componente Características Fundamentais 

Visão compartilhada, 

liderança e desejo de 
inovar 

Senso de propósito claramente compartilhado e articulado. Alongamento 

da intenção estratégica, “Comprometimento da alta gestão” 

Estrutura adequada 

Projeto de organização que permita criatividade, aprendizagem e 

interação. Nem sempre um modelo de unidade de P&D livremente 

estruturado; a questão central é encontrar o equilíbrio necessário entre 
as opções “orgânica e mecânica” para contingências específicas 

Continua 
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Continuação 

Indivíduos-chave 
Promotores, defensores, gatekeepers e outras funções que energizam ou 

facilitam a inovação 

Trabalho de equipe eficaz 
Uso adequado de equipes (nível local, multifuncional e inter 
organizacional) para solução de problemas. Exige investimento em 

seleção e formação de equipe  

Inovação de alto 

envolvimento 
Participação de toda a organização em atividades de melhoria contínua 

Clima criativo 
Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas por sistemas de 

motivação relevantes 

Foco externo 
Orientação para o cliente externo e interno 
Networking extensivo 

Fonte: Adaptado de Tidd e Bessant (2015, p. 102). 

 

Assim, organizações inovadoras estruturam seu processo inovativo com base em 

fatores e características fundamentais para a criação de um ambiente inspirador. Kuratko (2016) 

corrobora ao afirmar que, para que uma organização tenha a competência de criar uma filosofia 

própria de inovação, ela precisa responder oito questões, sendo elas: 

• Nossa empresa incentiva o pensamento empreendedor?  

• Nossa empresa oferece caminhos para que os inovadores mantenham suas ideias?  

• As pessoas da nossa empresa podem executar o trabalho à sua própria maneira ou têm 

de parar constantemente para explicar suas ações e pedir permissão? 

• Nossa empresa desenvolveu formas rápidas e informais de avaliar os recursos e 

experimentar novas ideias? 

• Nossa empresa desenvolveu maneiras de gerir inovações pequenas e experimentais?  

• Nosso sistema foi definido para incentivar a assunção de riscos e a tolerância a erros?  

• As pessoas da nossa empresa estão mais preocupadas com novas ideias ou com a defesa 

do próprio território?  

• Quão fácil é formar equipes funcionalmente completas e autônomas em nosso ambiente 

corporativo? 

 

As organizações inovadoras possuem um fluxo contínuo de incentivo e promoção da 

inovação, por meio de sua cultura e estrutura organizacional, fomentando a criatividade 

intrínseca em seus colaboradores. 
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2.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Com base nos estudos analisados, se torna possível evidenciar a relevância do 

intraempreendedorismo para obtenção de um diferencial organizacional frente ao mercado cada 

vez mais competitivo. As necessidades que a organização possui em se reinventar em um 

cenário de dinamismo, tornam fundamental a busca de uma estratégia voltada à inovação.  

Para que o intraempreendedorismo se desenvolva, além de características individuais 

dos colaboradores, é preciso a participação da organização como um todo, propiciando um 

ambiente que estimule a criatividade. Para tal, é basilar que alguns fatores sejam facilitados 

pela organização, para que o comportamento empreendedor ocorra dentro do contexto 

organizacional. A cultura da organização precisa estar alinhada a estratégia de buscar a 

inovação, sendo referência para os colaboradores nortearem suas atividades. 

É importante ressaltar que as características presentes em organizações inovadoras são 

aderentes as características organizacionais necessárias para o desenvolvimento do 

intraempreendedorismo. 

O capítulo seguinte apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para o 

alcance dos objetivos deste estudo e para tanto os seguintes conceitos basilares foram 

estabelecidos: 

Intraempreendedor: empreendedor interno, o indivíduo que manifesta o 

comportamento empreendedor dentro das fronteiras organizacionais (PINCHOT, 2004). 

Intraempreendedorismo: processo pelo qual os colaboradores podem descobrir, 

fomentar e implementar novas oportunidades de negócios e criar valor econômico dentro de 

empresas já estabelecidas (BAU; WAGNER, 2015). 

Cultura organizacional: conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações 

e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações 

e decisões mais importantes (LACOMBE; HEILBORN, 2008). 

Organizações inovadoras: são aquelas que conseguem oferecer valor superior ao 

cliente, buscando a melhoria contínua, seja por meio de processos sistemáticos ou 

implementando alguma inovação durante um período de tempo (ZWIRTES, 2016).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com a finalidade de descrever as etapas a serem percorridas para que os objetivos 

deste estudo sejam respondidos, este capítulo apresenta os métodos utilizados. Tal descrição é 

necessária, pois conforme Gil (2008), para ser considerado científico, um conhecimento precisa 

que suas operações mentais e técnicas sejam externalizadas, descrevendo o método utilizado, 

para que sua verificação seja possível e comprovável. 

A seção metodológica de uma pesquisa é, para muitos, a etapa mais concreta do estudo, 

pois ela abrange tanto as estratégias de investigação, as quais direcionam de maneira específica 

o projeto de pesquisa, quanto os meios de coleta utilizados, sua análise, além da interpretação 

proposta dos dados encontrados (CRESWELL, 2010). Essa visão corrobora com o que Triviños 

(1992) já afirmava ao dizer quer a metodologia é basilar para a construção de uma produção 

científica, sendo indispensável para o avanço da ciência, pois sem a mesma outros 

pesquisadores não poderiam replica-la e desenvolve-la em trabalhos futuros. 

Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para nortear 

o desenvolvimento do presente estudo, bem como o alcance do objetivo de compreender os 

fatores organizacionais que facilitam a promoção do intraempreendedorismo em organização 

voltadas à inovação. Para sua estruturação, contemplam-se os seguintes componentes: a 

natureza e o tipo de pesquisa, os procedimentos técnicos adotados, a caracterização do universo 

e da amostra a serem considerados na investigação, o protocolo da pesquisa e o desenho da 

pesquisa. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Durante o processo de pesquisa científica, o pesquisador busca responder um problema 

específico, porém segundo Raupp e Beuren (2003), este processo é cíclico, pois conforme os 

resultados começam a ser obtidos, novos problemas são identificados, gerando sugestões de 

trabalhos a serem realizados futuramente, após a conclusão da pesquisa atual, conforme 

apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 – Processo cíclico para a pesquisa científica 

Fonte: Raupp e Beuren (2003, p. 77). 

 

Assim, o pesquisador precisa decidir qual o melhor método a ser adotado para a 

investigação, pois, segundo Raupp e Beuren (2003), são encontradas inúmeras tipologias de 

delineamento de pesquisa, o que explica a afirmação de Severino (SEVERINO, 2016, p. 117) 

que diz que “a ciência se constitui aplicando técnicas, seguindo um método e apoiando-se em 

fundamentos epistemológicos”. 

Para compor a fundamentação teórica de um estudo e coleta de dados secundários, a 

literatura apresenta diversas formas de se realizar uma revisão da literatura, desde técnicas como 

revisão narrativa, conhecida como revisão bibliográfica, até a utilização de revisões 

integrativas, sistemáticas, meta-análises e qualitativas (BOTELHO, CUNHA, MACEDO 2011; 

WHITTEMORE KNALF 2005). Sendo assim, para a presente dissertação, optou-se pelo uso 

de uma revisão sistemática integrativa da literatura, que possui como característica principal a 

integração de estudos de diferentes bases e métodos. 

Para coleta de dados primários, o estudo de caso é uma das principais formas de 

pesquisa empírica, a qual ocorre dentro de um contexto específico, com o intuito de realizar 

investigações de fenômenos sociais complexos, com a capacidade de gerar conhecimentos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais e políticos, sem existir precisamente a definição 

das fronteiras entre contexto e fenômeno (YIN, 2010).  

Uma vez definida a metodologia de investigação a ser utilizada, é fundamental a 

escolha da estratégia de coleta de dados mais adequada para a pesquisa, a qual para este estudo 

optou-se pela pesquisa qualitativa. 

Merriam (1998) sugere quatro temas de observação que caracterizam a pesquisa 

qualitativa, sendo o foco no processo, na compreensão, na busca do significado; a participação 

do pesquisador como principal instrumento de coleta e análise de dados; o processo se apresenta 

como indutivo; e o produto é descritivo. Creswell (2010) corrobora ao afirmar que uma pesquisa 

de natureza qualitativa é a metodologia mais adequada para análise de fenômenos sociais, além 

Problema Delineamento 

de pesquisa 

Resposta 
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de trabalhar sob um viés interpretativo, proporcionando liberdade aos pesquisadores em 

fazerem uma interpretação dos dados analisados. 

Esta pesquisa caracteriza-se ainda como exploratória, descritiva e aplicada. No que 

tange a sua classificação como pesquisa exploratória, justifica-se pelo fato dela buscar a 

construção de conceitos, desenvolvendo uma visão geral aproximada de um fato, tendo ainda 

como objetivo a aproximação do pesquisador ao problema, para torna-lo mais explícito. 

Apresenta características de um estudo descritivo, por descrever as características existentes de 

um contexto ou fenômeno específico, além de estabelecer relações entre variáveis (GIL, 2009). 

Ao findar-se como aplicada, pois segundo afirmação de Barros e Lehfeld (2000, p. 78), uma 

pesquisa aplicada apresenta como objetivo “[...] contribuir para fins práticos, visando à solução 

mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

Após a classificação das estratégias e naturezas da presente pesquisa, se faz necessário 

posiciona-la quanto à visão de mundo. Assim, segundo Morgan (1980) este estudo apoia-se no 

paradigma interpretativo, pois a sociedade é compreendida pelo viés do pesquisador como 

atuante da ação e não como simples observador, além de considerar as relações e experiências 

dos indivíduos na compreensão da realidade social. 

Desta forma, a resposta para a pergunta “como as organizações inovadoras podem 

facilitar o intraempreendedorismo?” será construída e guiada por meio da revisão sistemática 

integrativa da literatura e do estudo de multicasos, utilizando como método uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, descritiva e aplicada, através da aplicação de um instrumento de coleta 

de dados e entrevista semiestruturada. 

Para compreender tais procedimentos, serão apresentadas as respectivas etapas no 

fluxograma de trabalho, relacionando seus objetivos e definições. 

 

3.3 FLUXOGRAMA DE TRABALHO 

 

Foi desenvolvido um fluxograma de trabalho para o estudo proposto, com o intuito de 

ilustrar cada etapa percorrida, partindo das definições dos procedimentos metodológicos 

apresentados, conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma de trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Desta forma, para um melhor entendimento dos resultados alcançados, são detalhadas 

a seguir, as etapas superadas durante a realização da pesquisa. 

 

3.3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Para que a presente pesquisa tivesse seu início, foi elaborada a contextualização, a qual 

pode permitir o ingresso dos leitores ao tema, bem como explicitar a motivação do autor para 

o estudo. Desta forma, foi possível definir o problema de pesquisa, tendo como problemática 

central: Como as organizações inovadoras podem facilitar o intraempreendedorismo? 

A temática intraempreendedorismo oportuniza inúmeras possibilidades de pesquisa, 

sendo então necessário buscar o seu estado da arte, por meio de uma Revisão Sistemática 

Integrativa da Literatura. 

 

3.3.2 Revisão da Literatura 

 

A Revisão da Literatura foi realizada (capítulo 2) com base em uma Revisão 

Sistemática Integrativa da Literatura, apresentada em sua íntegra no Apêndice A, utilizando as 

bases de dados científicos Scopus, Web of Science e SciELO. Foi ainda, utilizadas outras fontes 

de produção científica, divididas em três grupos: listas de referências bibliográficas, bancos de 

teses e dissertações, e livros. Tal revisão foi escolhida por ser um método de revisão que permite 

integrar diversas fontes de dados e metodologias, aumentando assim sua eficácia. 

A revisão foi dividida em seis etapas, iniciando pela identificação do tema de estudo, 

definição da pergunta de pesquisa e das palavras-chave. Feito isso, se fez necessária a definição 

e justificativa das bases de dados escolhidas, bem como de outras fontes de produção científica. 

Para o alcance de um resultado mais próximo do desejado, foram estabelecidos critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos encontrados. No Quadro 8 são apresentados os resultados 

encontrados nas bases de dados científicos. 

 

Quadro 8 – Resultado da revisão sistemática integrativa da literatura – bases de dados científicos 

 
Artigos que tiveram seus 

Resumos Lidos 

Artigos Selecionados após 

Leitura dos Resumos 

Total de Artigos - Base Scopus 109 33 

Continua 
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Continuação 

Total de Artigos - Base SciELO 46 4 

Total de Artigos - Base WoS 117 13 

Total Geral de Artigos 272 47 

Total Geral Após exclusão das 

Duplicidades/Triplicidades 
35 

Artigos selecionados após leitura 

integral para serem utilizados 
22 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como segunda categoria pesquisada na revisão sistemática integrativa da literatura, 

são apresentados no Quadro 9 os resultados alcançados em outras fontes de produção científica. 

 

Quadro 9 – Resultado da revisão sistemática integrativa da literatura – outras fontes de produção 

científica 

 
Estudos que tiveram 

seus resumos lidos 

Estudos 

Selecionados 

Total de Artigos selecionados de Listas de Referências 

Bibliográficas 
65 46 

Total de Teses e Dissertações – Banco do PPGEGC 13 6 

Total de Teses e Dissertações – Banco da CAPES 15 5 

Total de Livros – Comovi, alunos e professores do 

PPGEGC 
30 19 

Total de Livros – Autores relevantes citados em 
referências bibliográficas de disciplinas cursadas ou em 

estudos previamente selecionados 
28 26 

Total Geral de Estudos de Outras Fontes de Produção 

Científica 
151 102 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com os estudos selecionados identificados, foi possível elaborar a revisão da literatura, 

produzindo a fundamentação teórica necessária para a realização das fases seguintes.  

 

3.3.3 Seleção de organizações inovadoras 

 

Uma etapa muito importante do estudo é a seleção de organizações participantes que 

de fato possam ser consideradas inovadoras. A primeira ação realizada foi a pré-seleção de 

quatro organizações as quais se apresentavam ao mercado como organizações inovadoras. 



69 

 

 

 

Devido a facilidade de acesso deste pesquisador, optou-se por realizar tal seleção entre 

organizações das regiões do Vale do Itajaí e da Região Sul do estado de Santa Catarina.  

Com o intuito de verificar se as mesmas se enquadravam como organizações 

inovadoras, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os gestores de cada organização 

pré-selecionada. Desta forma, para ser considerada neste estudo como uma organização 

inovadora, as organizações precisavam possuir, mesmo que em menor intensidade, as 

características destacadas no Quadro 10, o qual associa as características apresentadas por Tidd 

e Bessant (2015, p. 102), com as perguntas norteadoras de Kuratko (2016), apresentadas no 

capítulo 2. Além das perguntas norteadoras, foram realizadas perguntas complementares que 

auxiliaram na caracterização das organizações selecionadas como inovadoras. 

 

Quadro 10 – Características x Perguntas norteadoras  

Característica Pergunta Norteadora 

Visão compartilhada, 
liderança e desejo de inovar 

• Sua empresa incentiva o pensamento empreendedor? 

Estrutura adequada 

• Sua empresa oferece caminhos para que os inovadores 

mantenham suas ideias? 

• Seu sistema foi definido para incentivar a assunção de riscos e 
a tolerância a erros? 

Indivíduos-chave 

• Sua empresa desenvolveu formas rápidas e informais de 
avaliar os recursos e experimentar novas ideias? 

• Sua empresa desenvolveu maneiras de gerir inovações 

pequenas e experimentais? 

Trabalho de equipe eficaz 
• Quão fácil é formar equipes funcionalmente completas e 

autônomas em seu ambiente corporativo? 

Inovação de alto 

envolvimento 
• As pessoas de sua empresa estão mais preocupadas com novas 

ideias ou com a defesa do próprio território? 

Clima criativo 
• As pessoas de sua empresa podem executar o trabalho à sua 

própria maneira ou têm de parar constantemente para explicar 

suas ações e pedir permissão? 

Foco externo 
• As novas ideias que surgem em sua empresa são voltadas ao 

atendimento do cliente externo ou melhoria de processos 
internos? 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Para fins deste estudo, identificaremos as organizações participantes como 

Organização A, Organização B, Organização C e Organização D. Este formato de identificação 

foi necessário por conta da restrição apresentada pelas organizações participantes, as quais 

solicitaram que suas identidades fossem mantidas sob sigilo por questões estratégicas. 
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3.3.3.1 Caracterização das organizações pré-selecionadas 

 

A Organização A está situada no Vale do Itajaí, no município de Rio do Sul. A empresa 

é especializada em soluções para centrais de negócios, possui atuação em todo Brasil, tendo 

como clientes grandes empresas do cenário nacional. 

A empresa obteve um rápido crescimento estando atualmente com vinte 

colaboradores, assim, para que a gestão ocorresse de maneira mais assertiva, optou-se por um 

modelo de gestão basicamente horizontal, onde os colaboradores são divididos em equipes 

contendo um líder cada. Com este modelo de gestão, o diretor da empresa divide suas 

responsabilidades com seus líderes, aproximando o colaborador das decisões estratégicas. 

Desta forma, todos os colaboradores possuem voz ativa, com peso igual mesmo entre níveis 

hierárquicos. Uma prática existente que estimula esta aproximação é a divulgação de seus 

números a todos os colaboradores, para que todos tenham a compreensão de o quanto 

contribuem para o resultado geral da empresa. 

A Organização B, empresa produtora de produtos e acessórios ortopédicos e fitness, 

localiza-se na Região Sul do estado de Santa Catarina, no município de Garopaba, com 

representação comercial em todo território nacional. Ela foi pré-selecionada por apresentar 

como um de seus valores a inovação.  

A empresa investe constantemente em melhorar a qualidade de seus produtos, bem 

como em qualificar seus colaboradores. Com um parque tecnológico moderno, busca a 

produção de produtos que briguem com as principais marcas do mercado nacional. 

Constantemente novos produtos são testados no mercado, para posterior ingresso em seu 

portfólio, o que demonstra um desejo em inovar visando o melhor para seus clientes. 

A Organização C, assim como a Organização A, está situada no município de Rio do 

Sul. Com forte característica inovadora, tem seu dono e CEO como Agente Local de Inovação 

do Sebrae, programa ao qual capacita seus agentes para aplicar a metodologia de Gestão da 

Inovação do Projeto ALI nos pequenos negócios. 

Uma empresa que ao longo dos anos evoluiu seu modelo de negócio, migrando de 

fabricante, a montadora, para atualmente apostar em um modelo de representação comercial de 

venda e manutenção de bicicletas, sendo pioneiros na comercialização de bicicletas elétricas no 

país. 

A Organização C inova não apenas em seus produtos e serviços, ela busca a inovação 

social, com projetos que buscam melhorar a vida das pessoas, seja na mobilidade urbana seja 
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na qualidade de vida, por meio da disseminação da utilização da bicicleta como principal meio 

de transporte. 

A Organização D está também localizada no município de Garopaba, Região Sul de 

Santa Catarina, possuindo mais de vinte colaboradores. Com mais de vinte e cinco anos de 

atuação no mercado, a empresa fornece soluções de atendimento e call center, além de outras 

aplicações de voz customizadas. 

Por desenvolver suas próprias soluções, a empresa possui sólida reputação no 

fornecimento de produtos inovadores para empresas de pequeno, médio e grande porte, 

adaptando suas soluções as necessidades específicas de seus clientes, oferecendo também 

serviço de pós-venda, através de suporte técnico. 

 

3.3.3.2 Entrevista semiestruturada 

 

Uma das principais técnicas utilizada em pesquisas qualitativas é a entrevista 

semiestruturada, a qual segundo Triviños (1987, p.146) refere-se:  

 

Àquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 
dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa.  

 

Com o resultado obtido na revisão da literatura, identificando estudos recentes e 

relevantes sobre a temática proposta, somados as experiências vividas no processo de formação 

acadêmica do pesquisador, foi possível elaborar um roteiro de perguntas norteadoras para a 

aplicação da entrevista semiestruturada, apresentado no Apêndice C, com o objetivo de 

identificar a empresa, caracterizando-a como uma organização inovadora. As entrevistas 

ocorreram com os gestores de cada empresa pré-selecionada. 

A série de entrevistas foi iniciada pela Organização A. Uma característica importante 

da empresa que foi rapidamente identificada foi a liberdade, por parte dos colaboradores, em 

participar ativamente nas ações da empresa. Os colaboradores são constantemente incentivados 

a tomarem suas próprias decisões, lhes permitindo a assunção de riscos. Segundo o diretor, uma 
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frase que norteia este comportamento é “peça desculpas, mas não peça para fazer”. Isto encoraja 

um comportamento inovador por parte dos colaboradores da empresa. 

Em uma empresa onde os colaboradores possuem liberdade em tomadas de decisão, 

seria normal a perda de foco. Desta forma, com o intuito de prevenir este comportamento, existe 

uma transferência de responsabilidade a todos os colaboradores, assim, por entenderem que 

possuem responsabilidades sob seus atos, onde suas atitudes poderão impactar em todos seus 

colegas, a proposição de ideias ocorre com muita responsabilidade, ficando no papel dos líderes 

guiar as equipes no mesmo direcionamento proposto pelo planejamento estratégico 

organizacional.  

No que tange ao reconhecimento ou recompensa quanto as novas ideias, a empresa 

ainda está em processo de implementação de um programa estruturado, não existindo regras 

muito claras quanto a possíveis premiações. Atualmente uma parte dos lucros recebidos junto 

a participação dos lucros da empresa é relacionada diretamente na participação dos 

colaboradores na proposição de novas ideias que impacte os clientes internos ou externos. 

Ao se analisar a equipe como um todo, é perceptível que a soma de competências dos 

colaboradores é suficiente para o início de novos projetos, porém devido ao grande fluxo de 

atividades existentes, normalmente o início de tais projetos acaba por partir do próprio diretor 

da empresa, para posteriormente acontecer o envolvimento dos colaboradores que possuem as 

competências necessárias para o seu desenvolvimento, ficando evidente que existe um aceitável 

nível de inovação presente da cultura organizacional. 

A Organização B foi a segunda empresa a participar da entrevista. Logo no início da 

entrevista ficou evidente que as características empreendedoras que levam à inovação estavam 

presentes apenas nos donos da organização.  

Ao compararmos o resultado apresentado com o Quadro 10, podemos destacar que a 

característica “Visão compartilhada, liderança e desejo de inovar” está presente em seus 

gestores, não sendo disseminada para todos os colaboradores. Não existe uma “Estrutura 

adequada”, tendo em vista que a organização não está preparada para permitir criatividade, 

aprendizagem e interação oriundas dos colaboradores, sendo uma barreira para a proposição de 

novas ideias, dificultando assim, que um colaborador que tenha uma ideia, possa de fato testa-

la. A característica “Inovação de alto envolvimento” também não ocorre na organização, pois 

por não terem acesso a uma estrutura adequada que propicie a inovação, os colaboradores pouco 

ou quase conseguem participar de atividades de melhoria contínua, logo nunca se preocupam 

em ter novas ideias, priorizando manter o foco em suas rotinas de trabalho. Outras 
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características também não se mostraram presentes, tendo em vista que são associadas com as 

três descritas acima. 

Desta forma, a Organização B foi retirada do estudo, por não se encaixar nos critérios 

adotados para sua classificação como organização inovadora. Os gestores entrevistados 

demonstraram possuir o desejo de inovar, porém adotam um modelo de gestão que inviabiliza 

a participação dos demais colaboradores da organização, o que, para este estudo, é fundamental 

na caracterização de uma organização como inovadora.  

A Organização C demonstrou ser uma empresa que vem buscando evoluir sua forma 

de gestão. A empresa conseguiu perceber que seu modelo de negócio precisava evoluir. No 

passado, a “criação” estava centralizada apenas no fundador da empresa, o que permaneceu por 

muitos anos, até ser percebido que para buscar uma inovação constante, era necessário dividir 

este papel com todos os colaboradores. Desta forma os colaboradores passaram a ser 

estimulados diariamente para que auxiliem na criação de novas ideias. 

Por ser um formato muito novo dentro da organização, existe ainda um certo receio 

por parte dos colaboradores em proporem inovações de grande dimensão, logo, a preferência é 

de dedicar esforços em pequenas ideias que impactam principalmente nos processos internos, 

mas que resulte em uma melhoria percebida pelo cliente externo. 

Com o intuito de evoluir o grau de maturidade de uma gestão inovadora, a alta gestão 

da organização realiza encontros semanais para a discussão de novas ideias, além de encontros 

mensais onde os resultados são apresentados a todos. Isto permite que os colaboradores 

percebam o impacto de suas ideias no resultado geral da organização. 

Um trabalho realizado com bastante intensidade é estimular que novos colaboradores 

tenham o desejo em inovar, para que este papel esteja cada vez menos sob responsabilidade do 

fundador e CEO da organização. Por se tratar de uma mudança na cultura organizacional, este 

trabalho acaba sendo lento e demorado, porém já é perceptível a mudança no comportamento 

dos colaboradores, pois conforme apresentado em algumas atas dos encontros supracitados, o 

nível de participação dos colaboradores está crescendo a cada novo encontro. 

Pelo fato de a organização estar direcionando seu planejamento estratégico para além 

do campo econômico, desejando ter uma forte atuação no campo social, toda a ideia é apoiada 

e incentivada, sendo posteriormente desenvolvida e testada no mercado. Com resultados 

positivos ela é incorporada pela organização. Desta forma, as novas ideias possuem um 

processo informal de experimento e validação. 
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Um ponto importante para que uma organização consiga incentivar a inovação, é a 

permissão da tomada de decisão por parte dos colaboradores, assumindo riscos. Tal aspecto é 

constantemente incentivado, logo os colaboradores possuem a confiança de que possíveis erros 

poderão ser tolerados, desde que seus riscos sejam calculados. Esta ação tem surtido efeito a 

ponto de a alta gestão muitas vezes descobrir novas ideias que já estão em prática, apenas nos 

encontros mensais. 

A organização demonstrou ser classificada como inovadora, embora algumas 

características ainda possuem uma baixa intensidade, o que é justificado pela recente mudança 

na postura da alta gestão em mudar a cultura organizacional. 

A última empresa a participar da entrevista foi a Organização D. Por se tratar de uma 

empresa de base tecnológica é natural ser considerada inovadora, porém são suas ações que 

permitem classifica-la como tal. 

Com a presença da tecnologia em seu dia a dia, a organização possui uma cultura de 

incentivar um pensamento empreendedor e inovador. Seus colaboradores são estimulados a 

pensarem “fora da caixa” para fins de criar novos produtos e serviços ou ainda melhorar os já 

existentes. Desta forma, existe um canal aberto para que novas ideias sejam apresentadas pelos 

colaboradores. 

Uma característica que fica percebida como em menor intensidade é a liberdade de 

executar suas atividades à sua própria maneira, assumindo riscos por qualquer possível falha. 

Tal comportamento é permitido apenas aos líderes de equipe, logo seus liderados precisam 

solicitar permissão para mudar as formas de agir. Mesmo demostrando ser um empecilho tal 

postura, a empresa está no caminho evolutivo do seu grau de gestão da inovação, já que 

anteriormente nem os líderes tinham a permissão de tomar tal decisão. 

Não existe um sistema institucionalizado de reconhecimento e recompensa por novas 

ideias, sendo realizado de maneira informal tal reconhecimento, porém pela constante evolução 

de sua maneira de gerir, a empresa faz questão de reconhecer toda ideia. 

Um ponto importante de ser destacado é que as competências dos colaboradores se 

completam, logo no surgimento de novos projetos, é fácil formar equipes completas sem a 

necessidade de ter que buscar no mercado de trabalho um perfil específico de profissional. 

Concluindo a fase de entrevistas, ficou evidente que apenas a Organização B não 

possui as características necessárias para ser classificada com uma organização inovadora, neste 

estudo, sendo então retirada desta pesquisa. Em contrapartida, as demais organizações 

participantes apresentaram, mesmo que em uma intensidade baixa, a presença de todas as 

características apontadas por este estudo como necessárias em uma organização inovadora. 
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Deste modo, para o prosseguimento da pesquisa, foram selecionadas apenas as organizações A, 

C e D. 

 

3.3.4 Adaptação do instrumento CEAI  

 

Durante o processo de Revisão Sistemática Integrativa da Literatura, foi encontrado 

um artigo aderente ao tema da presente dissertação, o qual possui como objetivo diagnosticar o 

ambiente organizacional para o intraempreendedorismo. O artigo, Diagnosing a firm's internal 

environment for corporate entrepreneurship, apresenta um instrumento denominado CEAI (The 

Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument, ou em português Instrumento de 

Avaliação do Empreendedorismo Corporativo) (KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014, p. 

39).  

Com o intuito de compreender a construção de tal instrumento, foi identificado que 

sua criação foi realizada por Kuratko e Hornby em 1999, sendo validado posteriormente por 

diversas vezes pela comunidade acadêmica, conforme apresentado no Quadro 11, chegando 

assim ao seu estágio atual, conforme apresentado no artigo supracitado.  

Perante o grande número de validações pelo qual o instrumento foi submetido, partiu-

se imediatamente para adaptação para o contexto brasileiro, iniciada por sua tradução para a 

língua portuguesa. 

 

Quadro 11 – Avaliações de Validade do CEAI 

Autores Descobertas 

Hornsby, Kuratko, e 

Montagno (1999) 

• Os gerentes dos EUA e do Canadá percebem o local de trabalho de forma 
semelhante em termos de clima empreendedor medido pelo CEAI. 

• Os níveis de satisfação intrínseca dos gerentes canadenses são menores do 

que nos EUA. 

• Os níveis gerais de comportamento empreendedor são semelhantes entre os 

EUA e Canadá, mas para os americanos, o comportamento empreendedor 
está significativamente relacionado a existência dos fatores do CEAI. 

Hornsby, Kuratko, e 

Zahra (2002) 

• Análises fatoriais exploratórias e confirmatórias produziram a mesma 
solução de cinco fatores para o CEAI. 

• Diferenças no nível de gerenciamento foram encontradas para todos os 

fatores, exceto o fator recompensa / reforço. 

Kuratko, Hornsby, e 
Bishop (2005) 

• A satisfação no trabalho serve como um mediador entre os fatores do CEAI 

e as novas ideias oferecidas e implementadas (R-quadrado = 0,78). 

Rutherford e Holt 

(2007) 
• O intraempreendedorismo realização da mediação da relação entre os 

antecedentes do CEAI e os resultados empresariais individuais. 

Continua 

Continua 
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Continuação 

Hornsby, Kuratko, 

Shepherd, 

e Bott (2009) 

• Suporte de gestão, recompensas / reforço e autonomia / discrição foram 

significativamente correlacionados com o número de ideias implementadas. 

• O nível gerencial moderou a relação entre o apoio gerencial e as ideias 
implementadas e autonomia / discrição e ideias implementadas. 

Especificamente, gerentes seniores e médios provavelmente 

implementariam ideias mais empreendedoras do que os gerentes de linha de 

frente. 

Goodale, Kuratko, 
Hornsby, 

e Covin (2011) 

• R-quadrado de 0,10 entre os fatores do CEAI e o desempenho da inovação. 

• R-quadrado de 0,30 quando moderadores de controle de operações e 
controle de risco são inseridos no modelo. 

van Wyk e 

Adonisi (2012) 

• Correlações positivas significativas entre a satisfação extrínseca no trabalho 

e as subescalas do empreendedorismo corporativo da discrição, 

recompensas e iniciativas inovadoras do trabalho. 

• As subescalas de orientação de mercado da geração de inteligência e 

responsividade cada correlacionaram-se positivamente com as subescalas 
de empreendedorismo corporativo de apoio à gestão e aceitação de riscos e 

recompensas. 

• A responsividade correlacionou-se positivamente com iniciativas 

inovadoras e apoio financeiro. A satisfação intrínseca no trabalho 
correlacionou-se positivamente com as subescalas de discrição e 

recompensa do trabalho de empreendedorismo corporativo. 

• A satisfação profissional extrínseca correlacionou-se positivamente com as 

subescalas de empreendedorismo corporativo da discrição e recompensas 
do trabalho. 

• A formalidade da subescala de flexibilidade correlacionou-se positivamente 

com o apoio à gestão e aceitação de riscos e iniciativas inovadoras. 

• O autoritarismo da subescala de flexibilidade correlacionou-se 

negativamente com a subescala de empreendedorismo corporativo de 

tempo suficiente. 

Hornsby, Kuratko, 

Holt, 

and Wales (2013)) 

• Avaliando a validade convergente dos fatores compostos e individuais do 
CEAI, a relação CEAI composto - EO foi 0,32. 

• Ao considerar os fatores do CEAI, o suporte de gestão foi o mais fortemente 

correlacionado em r = 0,45 (p <0,01). EO foi menos fortemente 

correlacionado com os outros fatores do CEAI, mas essas relações foram 
positivas e significativas. Estes incluíram discrição de trabalho (r = 0,17, p 

<0,01), recompensas / reforço (r = 0,15, p <0,01) e disponibilidade de tempo 

(r = 0,13, p <0,01). 
Fonte: Kuratko, Hornsby e Coven (2014, p. 39), tradução nossa. 

 

Por se tratar de um instrumento registrado, foi necessário solicitar sua autorização de 

uso, a qual foi gentilmente atendida por um de seus autores, Donald F. Kuratko Dr., conforme 

apresentado no Anexo B. 

 

3.3.4.1 Aplicação do questionário pré-teste 

 

Após tradução e adaptação do instrumento CEAI para a língua portuguesa, fez-se 

necessária a realização de um pré-teste como etapa da pesquisa. Está etapa é de suma 
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importância, pois possui como finalidade a verificação de possíveis falhas de tradução ou 

compreendimento, necessidades de reformulação do questionário com o objetivo de conservar, 

modificar, ampliar ou limitar determinados itens, além de realizar um aprimoramento da 

redação final, buscando melhorar o entendimento por parte dos futuros respondentes 

(LAKATOS; MARCONI, 2009). 

Para a etapa de pré-teste, o questionário foi enviado a uma pós-doutoranda, um doutor 

e dois doutorandos, todos do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da UFSC. A aplicação ocorreu por meio de um formulário eletrônico. Como 

resultado do pré-teste, foram suprimidas 5 questões, as quais foram consideradas já serem 

contempladas por outras questões, bem como a melhora da redação final. 

Deste modo, conforme apresentado no Apêndice B, o instrumento final, utilizado no 

presente estudo, possui 40 questões divididas em cinco grandes fatores organizacionais que 

facilitam o intraempreendedorismo, sendo eles o Suporte da Alta Gestão; Autonomia no 

Trabalho, Recompensas e Reconhecimento; Disponibilidade de Tempo; e Fronteiras 

Organizacionais. 

 

3.3.5 Estudo de Multicasos 

 

Conforme já exposto, nesta pesquisa emprega-se o método de multicasos para coleta 

dos dados primários em organizações inovadoras. 

Oliveira Netto (2006, p. 69) pondera que “os procedimentos para a realização da coleta 

de dados são vários e podem variar conforme as circunstâncias ou o tipo de investigação”. Para 

tal, utilizou-se como ferramentas de captação de dados primários, um questionário com 

perguntas fechadas e uma entrevista semiestruturada. 

 

3.3.5.1 Aplicação do instrumento nas organizações selecionadas 

 

Com as empresas selecionadas e o questionário finalizado após o pré-teste, partiu-se 

para a etapa de aplicação do questionário. Para realização desta etapa foram utilizadas duas 

estratégias. Com as Organizações A e D, o questionário foi disponibilizado por meio eletrônico 

com o prazo de duas semanas para que os participantes o respondessem. Já com a Organização 

C, o questionário foi disponibilizado impresso e respondido sem a presença de nenhum gestor, 
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concedendo assim, liberdade aos colaboradores. Após a resposta, os resultados foram tabulados 

em um questionário eletrônico para facilitar sua análise. O número de respondentes por 

organização é apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Colaboradores x Respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, conforme analisado no Gráfico 1, obtivemos um retorno de 80% na 

Organização A, 92% na Organização C, e 80% na Organização D, alcançando um total de 85% 

de respondentes. 

 

3.3.6 Apresentação e análise dos dados 

 

Nessa etapa, serão apresentados e analisados, no Capítulo 4, os dados resultantes da 

aplicação do instrumento CEAI, além da compilação do resultado obtido nas entrevistas 

semiestruturadas, analisando a influência das organizações na promoção do 

intraempreendedorismo, por meio de fatores organizacionais internos. 

 A análise da pesquisa se deu pela técnica de análise de conteúdo dos dados, que se 

apoia em três aspectos fundamentais: nos resultados alcançados do estudo através das respostas 

aos instrumentos utilizados e das ideias dos indivíduos entrevistados e documentos analisados; 

no embasamento teórico por meio do manejo dos conceitos chaves, das teorias e de outros 

pontos de vista; e na experiência pessoal do pesquisador, trazendo seu olhar sobre a realidade 

pesquisada, conforme apresentado no Capítulo 4.  
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3.3.7 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 

Comprovando-se que as organizações possuem papel fundamental para a promoção 

do intraempreendedorismo, apresenta-se as conclusões finais atendendo aos objetivos geral e 

específicos, bem como respondendo à pergunta geral de pesquisa (Capítulo 5). São 

apresentados também sugestões para trabalhos futuros. 

 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Com o objetivo de descrever as etapas da metodologia utilizada neste estudo, o 

capítulo 3 teve como intuito de transmitir credibilidade e confiabilidade científica aos resultados 

apresentados e discutidos nos capítulos que seguem.  

As etapas do fluxograma de trabalho puderam ser detalhadas com base nos autores 

selecionados para esta fundamentação. Ao transitar pelas etapas descritas, foi possível, com a 

sustentação dos registros encontrados na revisão sistemática integrativa da literatura (Apêndice 

A) compor o arcabouço teórico da presente dissertação. Desta forma, pode-se afirmar que a 

fundamentação proposta para esta pesquisa científica, discorre sobre as principais contribuições 

científicas acerca da temática proposta, alcançando assim suas palavras-chave. 

Foi também apresentada a metodologia utilizada no estudo de multicasos proposto, 

descrevendo as etapas exploradas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados da pesquisa realizada com 

os colaboradores das organizações inovadoras selecionadas. Os resultados da pesquisa foram 

organizados em planilha Excel®, onde efetuou-se um pré-tratamento para identificação de erros 

no preenchimento e/ou respostas em duplicidade, o que não foi identificado, sendo assim, as 

respostas foram aproveitadas em sua totalidade. Para cada uma das 40 questões, os participantes 

precisavam escolher uma resposta de 1 a 5, sendo 1 equivalente a “Discordo fortemente”, 2 

“Discordo”, 3 “Não tenho certeza”, 4 “Concordo”, e 5 “Concordo fortemente”. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

O perfil dos 47 respondentes foi caracterizado através de elementos como: tempo de 

empresa, gênero e faixa etária. Em relação ao tempo de empresa, o Gráfico 2 mostra que 61,90% 

do total de participantes possui até 2 anos de empresa, talvez justificado pelo fato de que 

organizações inovadoras estão sempre buscando novas oportunidades de negócio, logo novos 

colaboradores são constantemente contratados. Algo que precisa ser levado em consideração é 

que empresas de base tecnológica, como é o caso da Organização A e D, possuem uma 

rotatividade alta de colaboradores, pelo fato da oferta do mercado ser grande, assim é normal 

encontrar oportunidades com um retorno financeiro melhor. 

 

Gráfico 2 – Tempo de empresa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto ao gênero dos colaboradores respondentes da pesquisa, o Gráfico 3 apresenta 

que 72,34% do total dos participantes são homens, tendo apenas 27,66% de mulheres. Como 

destaque, a Organização C possui apenas 12,50% de colaboradores do gênero feminino, este 

resultado pode ser reflexo das atividades profissionais existentes na empresa, por estarem, em 

sua maioria, ligadas a mecânica. Segundo dados do Censo da Educação Superior (2018), entre 

os 20 primeiros cursos com matrículas realizadas pelo gênero feminino, que representam 

73,70% do total de mulheres matriculadas na educação superior, não aparecem nenhum curso 

ligado a alguma área da Engenharia Mecânica, diferentemente da análise realizada quanto aos 

dados do gênero masculino, onde o quinto curso com mais matrículas é Engenharia Mecânica. 

Cabe ressaltar que, com sua atividade caminhando rumo a representação comercial e a inovação 

social, o número de colaboradoras mulheres tende a aumentar. 

 

Gráfico 3 – Tempo de empresa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado apresentado comprova que ainda existem profissões em que as mulheres 

possuem barreiras em atuar de maneira mais sólida, pois segundo dados do Censo da Educação 

Superior (2018), as áreas mais procuradas por mulheres são áreas relacionadas a saúde e 

humanas. 

Em relação a faixa etária dos respondentes, o Gráfico 4 demonstra que 61,70% dos 

colaboradores possuem até 25 anos de idade. Este resultado expressivo, tem como justificativa 

duas das empresas serem de base tecnológica, campo ao qual existe um grande número de 

jovens atuando, pois, os mesmos possuem a tendência de estarem mais conectados à tecnologia, 

devido as novas gerações já nascerem com a tecnologia presente em tudo ao seu redor. A 
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Organização C, apresenta um resultado equilibrado devido ao fato de muitos colaboradores já 

atuarem a mais tempo na empresa. 

 

Gráfico 4 – Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conhecendo o perfil dos respondentes, podemos dizer que, para este estudo, o perfil 

do profissional de organizações inovadoras tende a ser composto em sua maioria por homens, 

até 25 anos, com pouco tempo de empresa. 

 

4.3 FATORES FACILITADORES DO INTRAEMPREENDEDORISMO 

 

Kuratko, Hornsby e Covin (2014) em seu estudo, dividem os fatores facilitadores do 

intraempreendedorismo em cinco macro fatores sendo eles: suporte da alta gestão para o 

intraempreendedorismo, autonomia no trabalho, recompensas e reconhecimento, 

disponibilidade de tempo, e limites organizacionais. Desta forma, os resultados desta pesquisa 

serão apresentados nesta forma. 

 

4.3.1 Suporte da Alta Gestão para o Intraempreendedorismo 

 

O primeiro fator analisado pela pesquisa foi o suporte da Alta Gestão em relação ao 

intraempreendedorismo. Mesmo que todos os fatores sejam importantes, este talvez seja o mais 

crucial para que o comportamento intraempreendedor desperte em uma organização.  

Mesmo quando um indivíduo possui todas as características de um intraempreendedor, 

tal comportamento só poderá ser colocado em prática caso exista um suporte mínimo da 
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organização (HORNSBY et al., 1993; KURATKO; MONTAGNO; HORNSBY, 1990). Para 

Kuratko, Hornsby e Covin (2014), o suporte da alta gestão de uma organização está diretamente 

relacionado a positivos resultados de inovação. Assim, conforme apresentado no Gráfico 5, 

podemos analisar o resultado obtido nas organizações participantes. 

 

Gráfico 5 – Suporte da Alta Gestão para o Intraempreendedorismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado no Gráfico 5, fica evidente que este fator é muito desenvolvido 

na Organização A, tendo como resultado 79,42% dos colaboradores concordando ou 

concordando fortemente com tal fator, logo, é perceptível aos colaboradores que eles possuem 

o apoio necessário da alta gestão para intraempreender, colocando suas ideias em práticas. Vale 

lembrar que a Organização A possui uma gestão horizontalizada, proporcionando uma divisão 

das responsabilidades entre toda a equipe. 

Em relação a Organização C e D, mesmo apresentando resultados razoáveis, a maioria 

dos colaboradores responderam não terem certeza sobre o fato de existir suporte da alta gestão, 

alcançando os resultados de 36,03% e 30,95%, respectivamente. Este resultado pode ser 

justificado por diversos aspectos. No que tange a Organização C, mesmo realizando reuniões 

frequentes com a equipe, conforme levantado durante as entrevistas com os gestores, com o 

objetivo de estimular a inovação, e a proposição de novas ideias, talvez o formato que vem 

sendo utilizado pode não ter agradado os colaboradores ou não os deixam confortáveis em 

participar. Já a Organização D, por ainda estar em uma fase aonde apenas os líderes possuem 

tal suporte, faz com que os demais colaboradores fiquem com um sentimento de incerteza 

quanto ao real suporte oferecido pela alta gestão. 
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4.3.2 Autonomia no trabalho  

 

A autonomia no trabalho é um fator que desperta muitas análises. Uma pessoa ou 

equipe precisa possuir o sentimento de liberdade em tomadas de decisão para adquirir confiança 

em propor ideias que resultem em inovações (IRELAND; COVIN; KURATKO, 2009). 

Organizações que toleram falhas, fornecem liberdade na tomada de decisões, delegam 

responsabilidades aos colaboradores de níveis hierárquicos mais baixos, tendem a reconhecer 

melhor as oportunidades intraempreendedoras, encorajando seus colaboradores à 

experimentação (KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014), logo torna-se basilar analisar o 

grau de autonomia no trabalho, conforme apresentado no Gráfico 6.  

 

Gráfico 6 – Autonomia no trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Novamente a Organização A, apresenta um excelente resultado com 80% de seus 

colaboradores acreditando possuir autonomia no trabalho, o que corrobora com o resultado do 

fator anterior, pois só existe autonomia com o devido suporte prestado pela alta gestão 

organizacional. 

Da mesma forma, as Organizações C e D mantiveram a coerência em relação o fator 

anterior, demonstrando a falta de certeza quanto a autonomia concedida no trabalho. Um ponto 

importante é que apenas 17,50% e 23,47%, respectivamente, dos colaboradores afirmaram 

discordar da existência de autonomia no trabalho, o que leva a crer que as organizações estão 

no meio do caminho, no que se refere a concessão de autonomia aos seus colaboradores, 
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precisando evoluir suas estratégias de comunicação, para que todos possam compreender a 

mensagem que a organização deseja transmitir. 

 

4.3.3 Recompensas e Reconhecimento  

 

Uma das principais estratégias de estímulo que as pessoas reagem são as recompensas 

ou reconhecimento (DORNELAS, 2015), junto a disponibilidade de recursos (KURATKO; 

HORNSBY; COVIN, 2014).  

É importante destacar que, segundo estudiosos da área, quando se fala em 

recompensas, não significa especificamente algo ligado a um valor financeiro, mas toda e 

qualquer experiência que demonstre aos colaboradores que suas ações foram reconhecidas e 

recompensadas (CHIAVENATO, 2014; DORNELAS, 2015; DUTRA, 2016; GIL, 2019; 

KURATKO, 2016; VERGARA, 2010).  

Segundo Kuratko, Hornsby e Covin (2014), conforme os colaboradores percebem que 

a organização utiliza de sistemas que recompensam com base na atividade intraempreendedora, 

incentivando a tomada de riscos e a inovação, eles tendem a se comportarem de maneira mais 

intraempreendedora. Assim, no Gráfico 7, são apresentados os resultados deste fator. 

 

Gráfico 7 – Recompensas e Reconhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado deste fator apresentou uma igualdade entre as opções, já que nenhuma das 

organizações participantes possuem um programa ou política formal de reconhecimento ou 

recompensa, informação a qual foi coletada durante as entrevistas semiestruturadas com os 

gestores. 
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A Organização A demonstrou destaque neste fator, justificado pelo fato de, mesmo 

que informalmente, os colaboradores sabem que suas ações intraempreendedoras poderão lhes 

render recompensas no programa de participação de lucros da empresa. Desta forma, se tais 

ações fossem institucionalizadas, este resultado apresentaria significativa melhora, aumentando 

a participação dos colaboradores e promovendo um comportamento intraempreendedor. 

A Organização C, mesmo não possuindo programas de recompensa, apresentou um 

bom resultado neste fator, o que pode ser justificado pelas reuniões regulares de equipe, onde 

os resultados da organização são apresentados, e ideias colocadas em prática pelos 

colaboradores são destacadas, demonstrando seus impactos perante ao resultado geral. Desta 

forma, os colaboradores tendem a sentirem-se reconhecidos pelo trabalho. 

A Organização D apresentou o resultado mais equilibrado entre todas as opções de 

resposta, o que é justificado pelo fato de estarem ainda no início do processo de reconhecimento 

de ações intraempreendedoras, logo cada colaborador possui um sentimento distinto ao refletir 

sobre o tema, pois segundo informações coletadas junto aos gestores, cabe a cada líder 

promover o reconhecimento de novas ideias. 

 

4.3.4 Disponibilidade de tempo  

 

A disponibilidade de tempo talvez seja um dos fatores mais difíceis de serem 

alcançados pelas organizações, pois devida a alta concorrência enfrentada junto ao mercado, os 

gestores primam pela manutenção da produção, diminuindo o tempo concedido para o 

intraempreendedorismo (MORRIS; KURATKO; COVIN, 2011).  

Kuratko, Hornsby e Covin (2014) sugerem que organizações que promovem 

cronogramas de atividades que garantam um tempo reservado para que os colaboradores, 

individualmente ou em grupo, pensem em alternativas, criem e busquem inovações, apoiando 

tais esforços a alcançarem metas organizacionais de curto e longo prazo, incentivam que seus 

colaboradores desenvolvam seu comportamento intraempreendedor. Assim, o Gráfico 8 

apresenta os resultados do referido fator. 

 

Gráfico 8 – Disponibilidade de tempo 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme observado, as três organizações concentraram suas respostas próximas da 

alternativa “Não tenho certeza”, demonstrando que todas precisam evoluir, no que se refere a 

concessão de tempo para que os colaboradores explorem o intraempreendedorismo, o que pode 

acabar reprimindo o comportamento intraempreendedor de seus colaboradores (KURATKO; 

HORNSBY; COVIN, 2014). 

Durante as entrevistas semiestruturadas, os gestores demonstraram que existe uma 

orientação intrínseca nas culturas organizacionais de suas empresas de que a prioridade de todos 

é cumprir primeiramente as demandas estabelecidas, para só então pensar em intraempreender, 

o que justifica tal resultado. Existindo aqui um ponto de atenção para as organizações, já que 

todos os estudos relacionados ao intraempreendedorismo, utilizados como base para esta 

pesquisa, apontam que os colaboradores precisam ter liberdade em inovar (BAU; WAGNER, 

2015; DORNELAS, 2015; HORNSBY et al., 1993; KURATKO, 2016; KURATKO; 

HORNSBY; COVIN, 2014; MORRIS; KURATKO; COVIN, 2010; SAKHDARI, 2016; 

SOLEIMANI; SHAHNAZARI, 2013; TIDD; BESSANT, 2015). 

Se faz necessário reservar um tempo da carga horária do colaborador, para que ele 

possa intraempreender, criar, inovar. Sem a disponibilidade de tempo adequada, a organização 

fica refém de seus processos atuais, o que pode refletir em um problema frente a seus 

concorrentes de mercado (KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014). É importante destacar o 

resultado da Organização C, que apresentou o mesmo resultado, 29,17%, nas alternativas “Não 

tenho certeza” e “Concordo”. Devido ao fato de parte dos colaboradores possuírem muito tempo 

de empresa, eles tendem a perceber melhor a liberdade de tempo, o que acaba sendo difícil para 

novos colaboradores, pois os mesmos podem ter um sentimento de não estarem trabalhando, ao 

reservar um tempo para pensar no novo. 
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4.3.5 Limites organizacionais  

 

O fator “Limites organizacionais” se refere as barreiras impostas pelas organizações, 

seja na liberdade ou não da execução das atividades de trabalho, no compartilhamento de 

conhecimento entre setores ou ainda quanto ao desempenho individual de cada colaborador 

(KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014).  

Kuratko, Hornsby e Covin (2014) destacam que organizações que possuem limites 

organizacionais flexíveis, promovem mais a atividade intraempreendedora, pois aumentam o 

compartilhamento de conhecimento entre o ambiente externo e interno, bem como entre 

departamentos ou setores organizacionais.  

Cabe ressaltar que resultados inovadores surgem de forma mais previsível quando a 

inovação é tratada como um processo estruturado e intencional (o contrário de um cenário 

caótico), o que corrobora com estudiosos do ambiente organizacional, que reconhecem que os 

resultados são mais facilmente alcançados, quando a incerteza é mantida em níveis 

administráveis, o que pode ser alcançado por meio de limites organizacionais que induzam, 

direcionem e incentivem o comportamento intraempreendedor coordenado em toda a 

organização (KURATKO; HORNSBY; COVIN, 2014). Este fator é apresentado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Limites organizacionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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participantes, conforme apresentado no Apêndice B, podemos acreditar que a justificativa deste 

resultado seja o fato de existirem procedimentos, práticas e regras operacionais muito definidas 

em cada uma das organizações, desta forma, a inovação fica restrita. Quando muitos padrões 

são exigidos dos colaboradores, falta espaço para a proposta do novo, dificultando um 

comportamento intraempreendedor (DORNELAS, 2015; KURATKO, 2016). 

Outro ponto que pode justificar tal resultado é o fato de cada colaborador possuir uma 

certeza do que esperar de seu trabalho, não existindo muita margem para a ocorrência de novas 

atitudes, tornando o trabalho de todos muito previsível. 

Pode-se justificar também pelo fato de existir um sentimento de falta de feedback, ou 

seja, retorno por parte do líder para seu liderado. Sem este retorno, o colaborador tende a agir 

de maneira constante, evitando se desviar dos padrões convencionais de trabalho (DUTRA, 

2016; GIL, 2019; VERGARA, 2010). 

 

4.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Com o objetivo de apresentar e analisar os resultados obtidos na aplicação do 

questionário CEAI, o Capítulo 4 teve o intuito de testar na prática a existência de fatores 

organizacionais que possam facilitar o comportamento intraempreendedor.  

Cada fator pode ser analisado individualmente, demonstrando que todas as 

organizações possuem aspectos positivos, mas também aspectos que precisam estar sob atenção 

para possíveis estratégias de melhorias, como é o caso do fator “Limites Organizacionais”. 

Conforme apresentado no Gráfico 10, é possível observar o resultado consolidado de cada 

organização em cada fator analisado. 
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Gráfico 10 – Fatores facilitadores do intraempreendedorismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, com base em Kuratko, Hornsby e Covin (2014), pode-se afirmar que 

mesmo que um colaborador possua todas as características necessárias para ser considerado um 

intraempreendedor, se não existir condições básicas na organização, seu comportamento acaba 

sendo reprimido, o impedindo assim de demonstrar todo seu potencial. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação se propôs a compreender os fatores facilitadores do 

intraempreendedorismo em organizações inovadoras. Inicialmente, para identificar evidências 

e realizar o levantamento de estudos existentes sobre o tema, desenvolveu-se uma revisão 

sistemática integrativa da literatura. A partir da revisão sistemática integrativa percebeu-se o 

crescente aumento das pesquisas sobre o tema intraempreendedorismo e a existência de poucos 

estudos sobre a relação entre o intraempreendedorismo e as organizações inovadoras. 

Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa “Como as organizações inovadoras 

podem facilitar o intraempreendedorismo?”, traçou-se objetivos específicos que, sendo 

devidamente atendidos, possibilitaram atingir o objetivo geral proposto. 

O primeiro objetivo específico visou caracterizar as organizações inovadoras, sendo 

atendido por meio da revisão sistemática integrativa (Capítulo 2, Seção 2.5), fornecendo base 

teórica para sustentação desta pesquisa. Neste contexto, foram identificadas as características 

fundamentais que uma organização precisa possuir para ser classificada como inovadora. 

A temática organizações inovadoras apresenta diversas lacunas teóricas, as quais 

poderiam ser recomendações para trabalhos futuros, sendo esta a principal dificuldade 

enfrentada durante a elaboração desta pesquisa. A classificação das organizações como 

inovadoras só foi possível ao associar características básicas encontradas na literatura, com 

perguntas norteadoras que toda organização inovadora precisa responder.  

O segundo objetivo específico foi analisar as relações existentes entre o 

comportamento empreendedor no contexto organizacional com as organizações inovadoras. 

Com a aplicação do questionário CEAI, foi possível comprovar o que encontramos na teoria, a 

proximidade das temáticas empreendedorismo e inovação. Em muitos estudos utilizados na 

revisão sistemática integrativa, torna-se difícil realizar uma separação do tema inovação com o 

tema empreendedorismo, pois os autores sugerem que uma das características de um 

empreendedor, ou intraempreendedor, é ser inovador, além de sugerir que para que uma 

organização seja classificada inovadora, seus colaboradores precisam apresentar um 

comportamento empreendedor. 
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Desta forma, fica evidente a necessidade de uma organização que busca a inovação, 

desenvolver uma cultura intraempreendedora, desenvolvendo competências em seus 

colaboradores, bem como estruturando a organização como um todo com o objetivo de facilitar 

a presença de um comportamento empreendedor. 

Como terceiro objetivo, buscou-se analisar os fatores facilitadores do 

intraempreendedorismo em organizações inovadoras. Conforme apresentado no estudo de 

Kuratko, Hornsby e Covin (2014), os fatores facilitadores do intraempreendedorismo são 

divididos em cinco, sendo elas: suporte da alta gestão para o empreendedorismo corporativo; 

autonomia no trabalho; recompensas/reconhecimento; disponibilidade de tempo; e limites 

organizacionais. Esta divisão facilitou a análise realizada nas empresas participantes, 

delineando os postos fortes de sua cultura organizacional, bem como pontos que poderiam ser 

desenvolvidos. 

O suporte da alta gestão para o empreendedorismo corporativo demonstrou ser de 

suma importância para que o intraempreendedorismo seja facilitado em uma organização 

inovadora, devido ao fato de que sem tal suporte, os demais fatores perdem sua força de ação, 

pois para os colaboradores, a ausência de um apoio efetivo da alta gestão, torna-se uma barreira 

para o desenvolvimento de seu comportamento empreendedor. 

Com o referido suporte, a autonomia no trabalho torna-se uma consequência na 

cultura organizacional, facilitando a criação de um clima criativo para os colaboradores. A 

assunção de riscos e responsabilidades por parte de cada colaborador, favorece a produção de 

ideias estruturadas e viáveis de implementação, tendo em vista que os riscos passam a ser 

avaliados e calculados. 

Um ponto que se mostrou interessante diz respeito a recompensa e/ou 

reconhecimento por parte da organização perante as ideias apresentadas por seus 

colaboradores. O reconhecimento possui um nível de relevância superior a própria recompensa, 

quando os colaboradores possuem o sentimento de pertencimento aos resultados obtidos pela 

organização. O compartilhamento de resultados com a equipe, destacando ações fundamentais 

para o seu atingimento, proporciona um sentimento de reconhecimento, influenciando que os 

indivíduos exerçam um comportamento cada vez mais empreendedor. 

Mesmo que exista o suporte necessário, seja concedida a autonomia adequada, bem 

como tais ações sejam reconhecidas, a disponibilidade de tempo demostrou ser um facilitador 

que facilmente se transforma em barreira para o intraempreendedorismo. Cabe ressaltar que 

novas ideias necessitam de tempo de planejamento e execução, e este tempo precisa ser 

absorvido pela carga horária de trabalho dos colaboradores. 
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Por fim, os limites organizacionais apresentam o maior desafio de uma organização 

que busca facilitar um comportamento empreendedor. As fronteiras departamentais ou setoriais 

internas da organização precisam ser derrubadas para que os colaboradores tenham acesso a 

todo conhecimento necessário na proposição de novas ideias. Logo, organizações que 

delimitam o acesso ao conhecimento organizacional, tendem a possuir maior dificuldade em se 

classificar como inovadora, e desenvolver o intraempreendedorismo. 

Conclui-se com esta pesquisa que para que o comportamento empreendedor seja 

desenvolvido em uma organização inovadora, é necessário que a própria organização possua 

características que facilitem tal comportamento, uma vez que a presença de características 

empreendedoras individuais, apenas nos colaboradores, não é suficiente. Foi possível relacionar 

as características de uma organização inovadora com as características do 

intraempreendedorismo e verificar necessidade de uma cultura organizacional que propicie um 

ambiente com clima criativo e inovador. 

Entretanto, o instrumento utilizado para avaliar o ambiente das organizações 

inovadoras quanto a facilitação do intraempreendedorismo, demonstrou não ser totalmente 

suficiente para explicar como uma organização inovadora pode desenvolver um 

comportamento empreendedor em seus colaboradores, devido ao fato de avaliar apenas a 

situação atual, sem a preposição de estratégias a serem adotadas para a melhora nos resultados 

apresentados, não fornecendo informações suficientes para a tomada de decisão estratégica, por 

parte da organização avaliada. 

Existe uma complexidade de variáveis existentes para a determinação de ações 

estratégicas a serem tomadas para a melhora dos resultados apresentados em cada fator 

facilitador do intraempreendedorismo, constituindo-se assim, uma limitação para a pesquisa, já 

que para tal seria necessário um tempo maior para elaboração de instrumentos capazes de suprir 

esta limitação. Diante do exposto, depara-se também com dificuldade de caracterizar uma 

organização como inovadora, havendo um vasto campo de estudos a serem realizados até a 

fronteira do conhecimento. 

Ainda assim, a pesquisa contém importante material de análise qualitativa dos fatores 

organizacionais que facilitam o intraempreendedorismo em organizações inovadoras, o que 

leva a um significativo resultado para pesquisas na área de inovação e empreendedorismo, tendo 

em vista a contemporaneidade das temáticas, em um mundo em constante evolução, onde 

qualquer vantagem competitiva pode fazer diferença para uma organização no mercado. 
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Da mesma forma, as empresas participantes do estudo, bem como outras empresas 

interessadas, além de órgãos que promovam o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas 

ao intraempreendedorismo e inovação, como é o caso do Sebrae, podem se beneficiar dos 

resultados desta pesquisa para identificar pontos fortes e pontos fracos de organizações que 

busquem o desenvolvimento de um comportamento empreendedor por parte de seus 

colaboradores. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Mesmo com o crescente aumento das pesquisas sobre os temas de 

intraempreendedorismo e organizações inovadoras percebido nos últimos anos, entende-se que 

a área ainda carece de estudos tanto em relação à fundamentação teórica, quanto à realização 

de análises a partir de estudos qualitativos e quantitativos sobre as características, os 

comportamentos, os facilitadores, as barreiras, bem como os impactos sociais relacionados a 

tais temas. 

Diante disso, utilizando como base os temas estudados nesta dissertação, as análises 

desenvolvidas e nas conclusões realizadas, apresenta-se algumas sugestões para futuros 

trabalhos:  

• Ampliar a presente pesquisa para um grupo maior de entrevistados, buscando 

identificar os ramos de atuação das organizações participantes e se existem 

diferenças nos resultados utilizando como variável o ramo de atuação;  

• Criar um modelo de implementação de uma cultura intraempreendedora, 

facilitando o desenvolvimento do comportamento intraempreendedor 

individual;  

• Analisar a influência de outras características do intraempreendedorismo sobre 

o impacto nos resultados das organizações;  

• Desenvolver estudos sobre os ambientes de criação de conhecimento das 

organizações inovadoras e de que forma estes podem influenciar no 

comportamento intraempreendedor;  

• Realizar estudos para mostrar como o intraempreendedorismo pode fornecer 

vantagem competitiva para as organizações. 
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APÊNDICE A 

Revisão Integrativa da Literatura 

  





 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para que os objetivos propostos na presente dissertação sejam alcançados, se faz 

necessário fundamentar o estudo em livros, artigos, teses, dissertações e outras produções 

acadêmicas, tal processo é conhecido como revisão da literatura ou revisão bibliográfica. 

Botelho, Cunha e Macedo (2011) afirmam que existem diferentes formas de realizar 

uma revisão da literatura, desde técnicas como revisão narrativa, a tradicional revisão 

bibliográfica, até a utilização de métodos e técnicas específicos para busca de determinada 

temática. 

Whittemore e Knalf (2005) corroboram ao afirmarem que existem diversos métodos 

de revisão, citando as revisões integrativas, sistemáticas, meta-análises e qualitativas. Os 

autores ainda defendem que cada metodologia possui características distintas, mesmo que 

possuam pontos em comum. 

Optou-se por utilizar para a presente dissertação, a revisão sistemática integrativa da 

literatura, por integrar estudos de diferentes bases e métodos, aumentando a base de 

fundamentação teórica deste estudo. 

Para iniciar a construção do protocolo, foi analisado o estudo de Sampaio e Corrêa 

(2007), utilizado como base para o protocolo, o qual propõe que a revisão sistemática seja 

composta por oito etapas, sendo uma delas dividida em duas sub-etapas, conforme Figura 1. 

Para os autores, uma revisão sistemática precisa ser realizada por no mínimo dois 

pesquisadores, para que os resultados alcançados estejam mais próximo da realidade, evitando 

o viés pessoal de cada um. Tal recomendação não foi levada em consideração neste estudo, por 

se tratar de uma dissertação. 

Sampaio e Corrêa (2007) propõem que as etapas da revisão sejam compostas pela 

definição da pergunta de pesquisa; identificação das bases de dados, bem como escolha de 

palavras-chave e estratégias de busca; estabelecimento de critérios para a seleção dos artigos; 

condução da busca, além da comparação das buscas entre pesquisadores, quando da ocorrência 

de mais de um; aplicação dos critérios de seleção; análise e validação dos estudos incluídos; 

preparação de um resumo crítico sintetizando as informações encontradas; e apresentação dos 

resultados encontrados. 

 

 



 

 

 

 

Figura 1 Processo de revisão sistemática da literatura 

Fonte: Sampaio e Mancini (2007, p. 86). 

 

Com a compreensão do protocolo de revisão proposto por Sampaio e Mancini (2007), 

buscou-se analisar estudos de diversos autores quanto a revisão sistemática integrativa, o qual 

identificou-se diferentes formas de cadenciar o processo de revisão. Desta forma, foi 

selecionado três métodos que serão apresentados a seguir, sendo Mendes, Silveira e Galvão 

(2008), Pompeo, Rossi e Galvão (2009) e Botelho, Cunha e Macedo (2011). Com base nos três 



 

 

 

 

estudos, acrescido do protocolo de Sampaio e Mancini (2007), será proposto o protocolo ao 

qual esta dissertação irá nortear sua revisão sistemática integrativa da literatura. 

Mendes, Silveira e Galvão (2008) sugerem um sequenciamento de seis etapas para a 

construção de uma revisão sistemática integrativa da literatura. Por meio da reprodução das seis 

etapas, os pesquisadores futuros poderão reproduzir o resultado encontrado. 

O protocolo proposto é composto pelas etapas: Identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; Estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; Definição das 

informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; Avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; Interpretação dos resultados; Apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

Segundo Pompeo, Rossi e Galvão (2009), o processo também é constituído por seis 

etapas, sendo elas a identificação do tema ou questionamento da revisão integrativa; a 

amostragem ou busca na literatura; a categorização dos estudos; a avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; a interpretação dos resultados; e a síntese do conhecimento 

evidenciado nos artigos analisados ou apresentação da revisão integrativa. Segundo os autores, 

as bases de dados são compostas por base de dados científicos, teses e dissertações, livros e 

listas de referências, as quais são retroalimentadas ao longo da pesquisa, conforme novos 

estudos são acrescentados na revisão proposta. 

Botelho, Cunha e Macedo (2011), assim como os demais estudos apresentados, 

sugerem um protocolo composto por seis etapas, porém com uma classificação um pouco 

diferente. Cada uma delas representa um passo que o pesquisador precisa seguir para alcançar 

um resultado qualificado e aderente com a temática proposta pelo estudo. 

As seis etapas estão divididas entre: Identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa, Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, Identificação dos estudos pré-

selecionados e selecionados, Categorização dos estudos selecionados, Análise e interpretação 

dos resultados, e Apresentação da revisão/síntese do conhecimento, conforme é possível 

verificar na Figura 2 (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 Processo de Revisão Integrativa 

 

Fonte: Adaptado de Botelho, Cunha e Macedo (2011, p. 129). 

 

Desta forma, ao realizar-se um estudo de diferentes métodos de construção de uma 

revisão sistemática integrativa da literatura, percebeu-se uma similaridade entre os estudos 

selecionados, sendo assim, possível criar o protocolo a ser utilizado pela presente dissertação.  

 

2 ETAPAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Neste tópico são apresentadas as etapas realizadas na revisão sistemática integrativa 

da literatura para o presente estudo. Após a análise de diferentes métodos utilizados para a 

elaboração de um protocolo de revisão sistemática integrativa da literatura, se fez necessário o 

estabelecimento de um protocolo a ser utilizado nesta dissertação. 

Desta forma, a figura 3 mostra quais passos foram utilizados durante o processo de 

revisão sistemática integrativa da literatura para a presente pesquisa, tendo como base os 

estudos avaliados. 
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Figura 3 Processo de Revisão Sistemática Integrativa da Literatura 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1 PRIMEIRA ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DO TEMA DE ESTUDO, DEFINIÇÃO DA 

PERGUNTA DE PESQUISA E DAS PALAVRAS-CHAVE 

 

Conforme previamente apresentado neste trabalho, na contextualização, essa 

dissertação se propôs a estudar o Intraempreendedorismo. Devido a estudos realizados durante 

os primeiros meses no programa de mestrado, unidos à trajetória de vida do pesquisador, foi 

identificada uma lacuna do conhecimento do referido tema, ao qual este trabalho visa responder 

com a seguinte pergunta de pesquisa: como o intraempreendedorismo pode ser facilitado por 

organizações inovadoras? 

Para obter estes resultados por meio da revisão sistemática integrativa da literatura, 

definiu-se as seguintes palavras-chave, as quais foram inseridas nos mecanismos de busca das 

bases de dados: Intraempreendedorismo, Facilitadores, Cultura Organizacional, Organizações 

Inovadoras. 

Em uma pesquisa prévia, foi identificada variações dos termos de busca. Desta forma, 

seguindo orientação de Schmitz (2012) para o termo Intraempreendedorismo, foi utilizado 

1ª Etapa1ª Etapa
•Identificação do tema de estudo, definição da pergunta de pesquisa e das palavras-chave

2ª Etapa2ª Etapa

•Definição e justificativa das bases de dados escolhidas, bem como de outras fontes de 
produção científica.

3ª Etapa3ª Etapa
•Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos

4ª Etapa4ª Etapa
•Identificação dos artigos pré-selecionados

5ª Etapa5ª Etapa
•Análise dos estudos pré-selecionados, identificação dos estudos selecionados

6ª Etapa6ª Etapa
•Apresentação dos resultados



 

 

também Empreendedorismo Corporativo, Empreendedorismo Organizacional e 

Empreendedorismo Interno. 

Com o início da revisão sistemática integrativa da literatura, foi percebido a 

necessidade de agregar na estratégica de busca para o termo Facilitadores, os termos 

Influenciadores e Potencializadores, e para o termo Organizações Inovadoras, somou-se os 

termos Empresas Inovadoras e Firmas Inovadoras. Assim, utilizou-se as seguintes palavras-

chave: Intraempreendedorismo, Empreendedorismo Corporativo, Empreendedorismo 

Organizacional, Empreendedorismo Interno, Facilitador, Influenciador, Potencializador, 

Cultura Organizacional, Organização Inovadora, Empresa Inovadora, Firma Inovadora. 

Para aumentar os resultados alcançados, as mesmas palavras foram traduzidas para o 

inglês, idioma o qual é o mais utilizado pelos referidos mecanismos de busca. Assim, a versão 

utilizada no idioma inglês para a busca resultou nas palavras: Intrapreneurship, Corporate 

Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship, Internal Entrepreneurship, Facilitator, 

Influencer, Potentiator, Organizational Culture, Innovative Organization, Innovative 

Company, Innovative Firm. 

Por existir diversas variações de cada termo, buscou-se utilizar o radical das palavras. 

Desta forma, foi utilizado o caractere “*”, que permite a busca para tais variações para cada 

uma das palavras.  

 

2.2 SEGUNDA ETAPA: DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DAS BASES DE DADOS 

ESCOLHIDAS 

 

Com a definição da pergunta de pesquisa e palavras-chave, procedeu-se a escolha das 

fontes de dados a serem utilizadas para o levantamento de estudos já realizados sobre a referida 

temática. O processo de busca foi estruturado em dois campos de atuação: as bases de dados 

científicas, e outras fontes de produção científica, as quais estão inclusas a consulta em listas 

de referências bibliográficas dos estudos selecionados, teses e dissertações aderentes a temática, 

além de livros relevantes para a produção do presente estudo.  

 

2.2.1 Bases de Dados Científicas 

 

Dentre as bases de dados científicas existentes, foram selecionadas as bases Scopus, 

SciELO e Web of Science.  



 

 

 

 

Como primeira fonte de dados para a pesquisa, a Scopus é considerada a maior fonte 

referencial de literatura técnica e científica revisada por pares, com aproximadamente 22.600 

títulos, de acordo com o site1 oficial da editora. 

A base de dados SciELO foi escolhida por ser uma base de dados criada no Brasil, com 

quase 20 anos de existência, possuindo expansão pela América Latina e alguns países da Europa 

e África, conforme site2 oficial. 

A base Web of Science foi escolhida por oferecer acesso a um conteúdo 

multidisciplinar de pesquisa, além de possuir um rigoroso processo de avaliação, garantindo 

apenas as informações mais influentes e relevantes, segundo dados do seu site3. 

 

2.2.2 Outras Fontes de Produção Científica 

 

Para a complementação desta revisão sistemática integrativa da literatura, outras fontes 

de produção científica foram utilizadas, sendo elas divididas entre artigos relevantes 

encontrados nas listas de referências bibliográficas dos estudos selecionados, teses e 

dissertações, bem como livros aderentes ao estudo de intraempreendedorismo em organizações 

inovadoras. 

 

2.2.2.1 Listas de Referências Bibliográficas 

 

Com a leitura dos artigos selecionados nas bases de dados científicos, foi possível 

identificar referências relevantes ao presente estudo. Desta forma, buscou-se a leitura integral 

destes artigos, sendo então selecionados alguns para compor esta revisão sistemática integrativa 

da literatura. Com a leitura integral destes estudos selecionados, novos estudos puderam ser 

identificados nestas novas listas de referências, fazendo com que esta etapa fosse 

retroalimentada conforme novos textos fossem selecionados. 

 

 

 

                                                

1 www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus 
2 www.scielo.org 
3 www.webofscience.com  



 

 

2.2.2.2 Banco de Teses e Dissertações 

 

Para que houvesse uma compreensão do avanço dos estudos referentes a presente 

temática no PPGEGC e também em outros programas de pós-graduação, foram escolhidos dois 

bancos de teses e dissertações, sendo o primeiro pertencente ao PPGEGC e o segundo à CAPES. 

O banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento foi utilizado, primeiramente, com o intuito de justificar a aderência 

desta dissertação em um programa interdisciplinar. Desta forma, tornou-se possível identificar 

o atual estágio do conhecimento produzido pelo PPGEGC na referida temática, podendo 

avançar em direção a relevância e ao ineditismo. Para tal, utilizou-se também o banco de teses 

e dissertações da CAPES, para comparação com outros programas de pós-graduação. 

 

2.2.2.3 Livros Relevantes 

 

Na busca de livros relevantes ao estudo proposto, foram utilizadas três categorias de 

livros, livros de autores de relevância a temática proposta, livros produzidos pelo Grupo de 

Pesquisa em Inovação em Ciência e Tecnologia - Comovi, além de outros livros oriundos de 

professores e alunos do PPGEGC. 

 

2.3 TERCEIRA ETAPA: ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO DE ARTIGOS 

 

Estabelecer critérios de inclusão e exclusão de artigos é uma das fases mais 

importantes do protocolo de uma revisão sistemática integrativa da literatura. Definir filtros é 

basilar para a obtenção somente dos artigos mais relevantes e aderentes a temática proposta. Da 

mesma forma, se faz necessário a delimitação temporal, para que se possa estudar o que há de 

mais novo acerca do tema pesquisado. 

Deste modo, para definição de quais estratégias de busca seriam utilizadas, foi 

realizada como primeira consulta das palavras-chave, acrescido de algumas combinações 

realizadas entre elas, já com a tradução idiomática realizada, nas bases de dados científicos 

definidas na segunda etapa da presente revisão sistemática integrativa da literatura, Scopus, 

SciELO e Web of Science (WoS), alcançando os resultados apresentados no Quadro 1. 

 

 



 

 

 

 

Quadro 1 Resultado da busca das palavras-chave nas bases de dados. 

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS BASE DE DADOS 

Scopus SciELO WoS 

Intraempreendedorismo OR 
“Empreendedorismo 

Corporativo” OR 

“Empreendedorismo 
Organizacional” OR 

“Empreendedorismo Interno” (I) 

Intrapreneur* OR 

"Corporate 

Entrepreneurship" OR 
"Organizational 

Entrepreneurship" OR 

"Internal 

Entrepreneurship" 

1.361 23 1.440 

Facilitador OR Influenciador 

OR Potencializador (F) 

"Facilit*" OR 

"Influenc*" OR 

"Potent*" 

10.445.015 105.422 7.708.336 

Cultura Organizacional (CO) Organizational Culture 27.094 795 18.157 

Organização Inovadora OR 

Empresa Inovadora OR Firma 

Inovadora (OI) 

"Innovation 
Organization" OR 

"Innovation Company" 

OR "Innovation Firm" 

OR "Innovative 
Organization" OR 

"Innovative Company" 

OR "Innovative Firm" 

2.364 15 393 

I e F - 412 7 511 

I e CO - 69 0 95 

I e OI - 12 0 3 

I, F e CO - 31 0 37 

I, CO e OI - 0 0 0 

I, F e OI - 5 0 2 

CO e F - 8.367 212 2.762 

CO e OI - 38 0 23 

OI e F - 608 2 102 

I, F, CO e OI - 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Como primeira análise, observou-se que a palavra-chave “Facilitador” e suas 

variações, são utilizadas para inúmeras temáticas, tornando impossível sua busca isoladamente, 

para fins do estudo proposto. Desta forma, tomou-se a decisão de utilizá-la apenas associada às 

demais palavras-chave, sendo então excluída das demais etapas do protocolo, a busca desta 

palavra-chave de modo isolado. 

Da mesma forma, percebeu-se que a palavra-chave “Cultura Organizacional” 

apresenta um resultado muito amplo, distanciando-se do objetivo da presente dissertação, que 

é o estudo da cultura intraempreendedora e da cultura inovadora. Sendo assim, optou-se por 

utiliza-la apenas em associação às palavras-chave intraempreendedorismo e organizações 

inovadoras. 



 

 

Outras duas estratégias foram descartadas por não apresentarem nenhum resultado, em 

nenhuma das bases de dados científicos utilizadas, sendo elas: “intraempreendedorismo, cultura 

organizacional e organizações inovadoras” e “intraempreendedorismo, facilitador, cultura 

organizacional e organizações inovadoras”. 

A primeira estratégia de limitação dos artigos retornados utilizada nas bases de dados 

científicos, foi o recorte temporal. Para se encontrar o período mais relevante do estudo do 

intraempreendedorismo, primeiramente foi realizada uma análise da evolução da quantidade de 

publicações da referida temática, conforme apresentado no Gráfico 1. Para esta análise foram 

utilizadas apenas as bases Scopus e Web of Science, devido ao fato da base SciELO apresentar 

um número muito baixo de resultados. 

 

Gráfico 1 Evolução das publicações com a temática intraempreendedorismo nas bases Scopus e Web of 
Science. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Desta forma, pode-se perceber que a partir do ano de 2004, as publicações referentes 

ao tema proposto iniciaram uma ascensão nas duas bases de dados utilizadas, optando-se em 

realizar um recorte temporal dos últimos quinze anos, utilizando o período que abrange os anos 

de 2004 a 2018. 

Como último recurso de seleção, foram selecionados os dez artigos mais relevantes e 

os dez artigos mais citados em cada uma das bases de dados escolhidas, de forma a se alcançar 

uma consistente e substantiva base referencial. Para fins de apresentação, as palavras-chave ou 

combinações que apresentarem menos de dez registros, terão todos os registros representados. 
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Para a busca em outras fontes de produção científica, o único critério de inclusão e 

exclusão utilizado, foi a aderência do trabalho com o objetivo da presente dissertação. 

 

2.4 QUARTA ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-SELECIONADOS 

 

Para a identificação dos estudos pré-selecionados, nessa quarta etapa do protocolo, o 

processo foi dividido entre os estudos pré-selecionados em bases de dados científicos e em 

outras fontes de produção científica. 

Com o intuito de facilitar a cadência da apresentação do protocolo, cada palavra-chave 

ou combinação será representada como: Intraempreendedorismo (P1), Organizações 

Inovadoras (P2), Intraempreendedorismo e Facilitador (P3), Intraempreendedorismo, 

Organizações Inovadoras (P4), Intraempreendedorismo e Cultura Organizacional (P5), 

Intraempreendedorismo, Facilitador e Cultura Organizacional (P6), Cultura Organizacional e 

Organizações Inovadoras (P7), Organizações Inovadoras e Facilitador (P8) e 

Intraempreendedorismo, Facilitador e Organizações Inovadoras (P9). 

 

2.4.1 Identificação dos Estudos Pré-Selecionados em Bases de Dados Científicos 

 

O processo de identificação dos estudos pré-selecionados em bases de dados 

científicos ocorreu, inicialmente, com o critério de corte temporal, bem como os critérios de 

relevância e número de citações. Estes filtros foram aplicados nos resultados obtidos nas bases 

de dados Scopus, SciELO e Web of Science. Com o auxílio de um software de gerenciamento 

de bibliografias, o Zotero®, foram excluídos os artigos duplicados. Após esse processo, por 

meio da leitura dos resumos desses artigos, verificou-se a aderência à pesquisa, buscando-se 

assim, as publicações completas. 

 

2.4.1.1 Pesquisa na Base de Dados Scopus 

 

A primeira base de dados utilizadas foi a Scopus, aplicando-se assim os filtros 

supracitados para obtenção dos resultados, conforme Quadro 2. 

 



 

 

Quadro 2 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo a 

base Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 31 58 10 0 0 0 0 7 0 

2005 30 56 8 1 1 1 1 12 0 

2006 53 97 18 4 1 4 3 19 0 

2007 52 85 19 2 0 1 0 21 0 

2008 47 97 9 4 2 2 1 26 0 

2009 62 99 25 4 4 1 2 27 0 

2010 75 126 21 2 3 1 2 39 1 

2011 77 137 25 0 3 2 2 36 0 

2012 76 160 24 0 5 2 3 47 0 

2013 91 142 29 1 7 4 5 35 0 

2014 75 158 16 1 3 0 1 38 0 

2015 91 171 32 1 7 2 5 37 0 

2016 119 160 38 0 3 0 2 46 0 

2017 129 200 44 2 8 4 4 59 1 

2018 110 206 37 1 4 2 1 73 1 

TOTAL 1118 1746 355 8 58 27 32 522 3 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Conforme a estratégia, descrita na etapa anterior, de inclusão e exclusão de artigos, 

aplicou-se o critério dos dez registros mais relevantes na base de dados Scopus, apresentados 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo a 

base Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

2007 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2008 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

2009 0 1 2 0 0 1 2 0 0 

2010 1 1 0 2 2 0 1 1 1 

2011 1 1 2 0 1 0 1 0 0 

2012 2 2 2 0 0 3 2 3 0 

2013 0 0 0 1 4 2 1 2 0 

2014 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

2015 0 0 0 1 2 1 0 1 0 

2016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2017 0 2 1 2 1 2 1 2 1 

2018 0 2 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 10 10 10 8 10 10 10 10 3 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 



 

 

 

 

 

O próximo filtro utilizado pelo protocolo, foi o recorte dos 10 artigos mais citados, 

conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 Resultado dos dez registros mais citados de publicações para as palavras-chave e 

combinações, segundo a base Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2005 3 1 3 0 0 0 2 1 0 

2006 2 3 2 0 2 3 0 3 0 

2007 1 1 3 0 1 1 0 0 0 

2008 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

2009 2 0 1 0 3 1 0 1 0 

2010 0 1 0 2 2 1 1 2 1 

2011 0 0 0 0 1 2 1 1 0 

2012 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

2013 1 0 0 1 0 0 3 0 0 

2014 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 2 0 0 1 0 1 

2018 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 10 10 10 8 10 10 10 10 3 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Das 162 publicações pré-selecionadas, após a análise de artigos duplicados, com o 

auxílio do Zotero®, foram selecionados para a leitura dos resumos 59 publicações, das quais, 

após a leitura de todos os resumos, selecionou-se 16 publicações para leitura completa, 

conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 Artigos pré-selecionados para pesquisa, com a exclusão dos itens duplicados e artigos 

selecionados para leitura integral. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2004 2 0 

2005 5 2 

2006 4 0 

2007 7 0 

2008 4 0 

2009 5 2 
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2010 2 0 

2011 6 2 

2012 6 1 

2013 6 4 

2014 1 1 

2015 3 2 

2016 2 0 

2017 4 0 

2018 2 2 

TOTAL 59 16 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.4.1.2 Pesquisa na Base de Dados SciELO 

 

A segunda base de dados utilizadas foi a SciELO, conforme verificado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo a 

base SciELO. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2011 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2012 1 4 0 0 0 0 0 1 0 

2013 5 1 2 0 0 0 0 0 0 

2014 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

2015 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

2016 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2017 2 3 1 0 0 0 0 0 0 

2018 3 1 2 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 23 15 7 0 0 0 0 2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Tendo em vista que a busca na base de dados SciELO resultou em um baixo número 

de registros, optou-se por ler o resumo de todos esses artigos para, então, excluir aqueles que, 

não estivessem em alinhamento com o objetivo proposto pela dissertação. Assim, após leitura 

dos referidos resumos, selecionou-se 4 publicações para ser utilizada na pesquisa, conforme 

Quadro 7. 



 

 

 

 

Quadro 7 Artigos selecionados para pesquisa. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.4.1.3 Pesquisa na Base de Dados Web of Science 

 

A estratégia de busca utilizada na base de dados Web of Science foi a mesma utilizada 

com a base Scopus. 

 

Quadro 8 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo a 

base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 16 8 6 0 2 1 1 2 0 

2005 27 7 7 0 0 0 0 1 0 

2006 39 11 15 0 0 0 0 3 0 

2007 42 10 16 0 0 0 0 2 0 

2008 54 16 20 0 1 1 0 2 0 

2009 70 15 29 0 2 0 0 4 0 

2010 73 19 26 0 9 2 0 3 0 

2011 96 26 34 0 2 1 1 6 0 

2012 76 23 25 0 4 1 0 11 0 

2013 96 11 41 0 2 1 3 4 0 

2014 77 18 25 1 1 0 1 7 0 

2015 137 36 47 0 4 2 1 16 0 

2016 179 41 67 0 12 4 1 8 0 
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2017 152 36 62 1 6 2 5 11 1 

2018 93 15 43 0 3 1 0 7 0 

TOTAL 1227 292 463 2 48 16 13 87 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O primeiro critério utilizado foi a seleção dos dez registros mais relevantes na base de 

dados Web of Science, apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 Resultado dos dez registros mais relevantes de publicações para as palavras-chave e 

combinações, segundo a base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

2005 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

2006 1 0 2 0 0 0 0 1 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2008 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

2010 1 1 0 0 3 1 0 0 0 

2011 0 2 0 0 0 0 1 1 0 

2012 0 1 2 0 0 1 0 2 0 

2013 2 1 3 0 0 1 2 0 0 

2014 0 0 0 1 0 0 1 2 0 

2015 1 0 0 0 1 2 1 2 0 

2016 2 0 0 0 2 2 1 1 0 

2017 2 1 0 1 2 2 3 0 1 

2018 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 10 10 10 2 10 10 10 10 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O próximo filtro utilizado pelo protocolo, foi o recorte dos 10 artigos mais citados, 

conforme Quadro 10. 

 

Quadro 10 Resultado dos dez registros mais citados de publicações para as palavras-chave e 
combinações, segundo a base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2004 0 2 0 0 2 0 0 1 0 

2005 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

2006 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

2007 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
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2009 1 0 1 0 0 0 0 2 0 

2010 0 3 0 0 3 1 0 0 0 

2011 0 3 1 0 1 0 0 1 0 

2012 1 1 1 0 3 1 0 0 0 

2013 0 1 0 0 0 1 2 3 0 

2014 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

2015 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

2016 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

2017 0 0 0 1 0 2 5 0 1 

2018 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 10 10 10 2 10 10 10 10 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Das 126 publicações pré-selecionadas, após a análise de artigos duplicados, com o 

auxílio do Zotero®, foram selecionados para a leitura dos resumos 58 publicações, das quais, 

após a leitura de todos os resumos, selecionou-se 5 publicações para leitura completa, conforme 

Quadro 11. 

 

Quadro 11 Artigos pré-selecionados para pesquisa, com a exclusão dos itens duplicados e artigos 

selecionados para leitura integral. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2004 2 0 

2005 5 0 

2006 6 0 

2007 2 0 

2008 5 0 

2009 2 0 

2010 6 0 

2011 7 1 

2012 5 0 

2013 6 2 

2014 2 1 

2015 2 0 

2016 2 0 

2017 4 0 

2018 2 1 

TOTAL 58 5 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 



 

 

Com um total de 21 artigos selecionados utilizando o recorte temporal proposto, além 

dos 4 artigos selecionados na base de dados SciELO, optou-se em aplicar novamente o 

protocolo de pesquisa, porém em um recorte temporal menor, nos últimos cinco anos, 

abrangendo o período de 2014 a 2018. Tal decisão foi tomada em virtude da constatação 

realizada ao analisar a evolução das publicações do tema intraempreendedorismo, conforme 

visto anteriormente no Gráfico 1. Nos últimos cinco anos ocorreu um considerável crescimento 

no número de publicações do tema proposto, confirmando a contemporaneidade da proposta 

desta dissertação. Desta forma, o protocolo foi aplicado novamente nas bases Scopus e Web of 

Science.  

 

2.4.1.4 Pesquisa na Base de Dados Scopus (recorte temporal dos últimos cinco anos) 

 

A primeira base de dados utilizadas neste novo recorte temporal foi a Scopus, 

conforme apresentado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo 
a Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 74 157 16 1 0 0 1 38 0 

2015 91 171 32 1 3 1 5 37 0 

2016 118 159 37 0 2 0 2 46 0 

2017 128 196 44 2 3 2 4 61 1 

2018 87 155 31 1 2 1 1 66 1 

TOTAL 498 838 160 5 10 4 13 248 2 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Conforme a estratégia, descrita na etapa anterior, de inclusão e exclusão de artigos, 

aplicou-se o critério dos dez registros mais relevantes na base de dados Scopus, apresentados 

no Quadro 13. 

 

Quadro 13 Resultado dos dez registros mais relevantes de publicações para as palavras-chave e 

combinações, segundo a base Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 1 1 0 1 0 0 1 2 0 

2015 3 2 2 1 3 1 4 1 0 

2016 3 2 1 0 2 0 0 2 0 
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2017 3 2 5 2 3 2 4 5 1 

2018 0 3 2 1 2 1 1 0 1 

TOTAL 10 10 10 5 10 4 10 10 2 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O próximo filtro utilizado pelo protocolo, foi o recorte dos 10 artigos mais citados, 

conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14 Resultado dos dez registros mais citados de publicações para as palavras-chave e 

combinações, segundo a base Scopus. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 6 2 3 1 0 0 1 5 0 

2015 2 6 3 1 3 1 4 2 0 

2016 2 2 3 0 2 0 1 1 0 

2017 0 0 0 2 3 2 3 1 1 

2018 0 0 1 1 2 1 1 1 1 

TOTAL 10 10 10 5 10 4 10 10 2 

Fonte: Elaborado pelo autor em 09/12/2018. 

 

Das 142 publicações pré-selecionadas, após a análise de artigos duplicados, com o 

auxílio do Zotero®, foram selecionados para a leitura dos resumos 50 publicações, das quais, 

após a leitura de todos os resumos, selecionou-se 17 publicações para leitura completa, 

conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15 Artigos pré-selecionados para pesquisa, com a exclusão dos itens duplicados e artigos 
selecionados para leitura integral. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2014 13 5 

2015 13 5 

2016 8 0 

2017 9 4 

2018 7 3 

TOTAL 50 17 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

 

 



 

 

2.4.1.5 Pesquisa na Base de Dados Web of Science (recorte temporal dos últimos cinco anos) 

 

A segunda base de dados utilizadas nesta nova rodada de busca, foi a Web of Science, 

conforme Quadro 16. 

 

Quadro 16 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo 

a base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 77 18 25 1 1 0 1 7 0 

2015 137 36 47 0 4 2 1 16 0 

2016 179 41 67 0 12 4 1 8 0 

2017 148 36 61 1 6 2 5 11 1 

2018 87 14 41 0 3 1 0 7 0 

TOTAL 628 145 241 2 26 9 8 49 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O primeiro critério utilizado foi a seleção dos dez registros mais relevantes na base de 

dados Web of Science, apresentados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 Resultado dos dez registros mais relevantes de publicações para as palavras-chave e 

combinações, segundo a base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 0 2 1 1 1 0 1 3 0 

2015 5 3 2 0 3 2 1 6 0 

2016 3 3 3 0 3 4 1 1 0 

2017 2 2 2 1 3 2 5 0 1 

2018 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 10 10 10 2 10 9 8 10 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O próximo filtro utilizado pelo protocolo, foi o recorte dos 10 artigos mais citados, 

conforme Quadro 18. 

 

Quadro 18 Resultado dos dez registros mais citados de publicações para as palavras-chave e 
combinações, segundo a base Web of Science. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2014 7 2 4 1 1 0 1 4 0 

2015 3 4 3 0 2 2 1 3 0 
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2016 0 4 3 0 6 4 1 1 0 

2017 0 0 0 1 1 2 5 2 1 

2018 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 10 10 10 2 10 9 8 10 1 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Das 123 publicações pré-selecionadas, após a análise de artigos duplicados, com o 

auxílio do Zotero®, foram selecionados para a leitura dos resumos 59 publicações, das quais, 

após a leitura de todos os resumos, selecionou-se 8 publicações para leitura completa, conforme 

Quadro 19. 

 

Quadro 19 Artigos pré-selecionados para pesquisa, com a exclusão dos itens duplicados e artigos 

selecionados para leitura integral. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2014 14 3 

2015 18 2 

2016 12 1 

2017 9 1 

2018 6 1 

TOTAL 59 8 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.4.2 Identificação dos Estudos Pré-Selecionados em Outras Fontes de Produção 

Científica 

 

A estratégia utilizada para a identificação dos estudos pré-selecionados em outras 

fontes de produção científica se deu por meio, exclusivamente da aderência a temática proposta 

por este estudo, não sendo levada em consideração nenhum recorte temporal. 

 

2.4.2.1 Pesquisa em Listas de Referências Bibliográficas 

 

Para identificação dos estudos relevantes presentes nas listas de referências 

bibliográficas, não foram analisadas tais listas por completo, apenas referências as quais, ao 

longo do texto, possuíram citações aderentes a temática proposta por esta dissertação. Desta 



 

 

forma, conforme Quadro 20, apresenta-se a totalidade dos estudos analisados e dos estudos 

selecionados para a leitura integral. 

 

Quadro 20 Artigos pré-selecionados para pesquisa, com a exclusão dos itens duplicados e artigos 

selecionados para leitura integral. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2014 12 3 

2015 13 2 

2016 9 1 

2017 4 1 

2018 1 1 

TOTAL 39 8 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.4.2.2 Pesquisa em Bancos de Teses e Dissertações 

 

Para identificação dos estudos relevantes presentes em Bancos de Teses e 

Dissertações, foram utilizados dois bancos, sendo o primeiro o Banco de Teses e Dissertações 

do PPGEGC, e o segundo da CAPES. A estratégia de busca utilizada foi a mesma utilizada em 

bases de dados científicos. 

Desta forma, conforme Quadro 21, apresenta-se a totalidade dos estudos encontrados 

para cada uma das cinco estratégias utilizadas. 

 

Quadro 21 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo 

o Banco de Teses e Dissertações do PPGEGC. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2009 3 4 0 1 1 0 1 0 0 

2010 2 7 0 0 0 0 0 0 0 

2011 2 4 0 0 1 0 1 0 0 

2012 1 5 0 1 1 0 1 0 0 

2013 1 7 0 0 0 0 1 0 0 

2014 5 5 0 1 1 0 1 0 0 

2015 2 7 0 0 1 0 0 0 0 

2016 4 10 0 1 0 0 3 0 0 

2017 9 16 0 2 2 0 3 0 0 

2018 2 9 0 0 0 0 3 0 0 

TOTAL 31 74 0 6 7 0 14  0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 



 

 

 

 

Das 132 publicações pré-selecionadas, após a análise e exclusão dos artigos 

duplicados, com o auxílio do Zotero®, foram identificadas 97 publicações. Antes da leitura dos 

resumos, foi feito uma busca das palavras-chaves utilizadas para localizar de qual maneira ela 

era tratada no texto. Desta forma, foi possível excluir 77 publicações que apenas citavam o 

termo, sem um aprofundamento teórico, ou ainda que a localização do termo ocorreu na lista 

de referências bibliográficas. Após a leitura de todos os resumos das 13 publicações restantes, 

selecionou-se 10 publicações para leitura completa, conforme Quadro 22. 

 

Quadro 22 Dissertações e Teses pré-selecionadas para pesquisa. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

2009 0 0 

2010 1 0 

2011 1 1 

2012 2 1 

2013 1 1 

2014 3 3 

2015 1 1 

2016 2 1 

2017 2 2 

2018 0 0 

TOTAL 13 10 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

O segundo Banco de Teses e Dissertações utilizado foi o da CAPES, conforme Quadro 

23, apresenta-se a totalidade dos estudos encontrados para cada uma das cinco estratégias 

utilizadas. 

 

Quadro 23 Ano de publicação e respectiva quantidade para as palavras-chave e combinações, segundo 

o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DE REGISTROS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

1997 2 1 0 0 0 0 1 0 0 

1998 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

1999 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2000 1 6 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

2002 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

2003 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
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2004 3 8 2 0 0 0 1 0 0 

2005 5 6 2 1 1 0 0 0 0 

2006 5 9 1 0 0 0 0 0 0 

2007 7 11 4 0 1 1 0 0 0 

2008 4 14 1 0 0 0 0 0 0 

2009 7 15 2 0 0 0 0 0 0 

2010 9 19 1 0 0 0 0 0 0 

2011 6 26 1 0 0 0 1 0 0 

2012 8 24 3 0 0 0 0 0 0 

2013 9 20 4 0 1 0 0 0 0 

2014 9 16 2 0 0 0 1 0 0 

2015 3 33 1 0 0 0 1 0 0 

2016 13 41 4 0 0 0 2 0 0 

2017 14 48 5 0 0 0 3 0 0 

2018 1 19 0 0 0 0 2 0 0 

TOTAL 112 329 37 1 3 0 12 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Das 494 publicações pré-selecionadas, após a análise e exclusão dos artigos 

duplicados, com o auxílio do Zotero®, foram identificadas 441 publicações. Assim como 

realizado no banco de Teses e Dissertações do PPGEGC, foi executada previamente, uma busca 

das palavras-chaves utilizadas para localizar de qual maneira ela era tratada no texto. Desta 

forma, foi possível excluir 426 publicações que apenas citavam o termo, sem um 

aprofundamento teórico, ou ainda que a localização do termo ocorreu na lista de referências 

bibliográficas. Após a leitura de todos os resumos das 15 publicações restantes, selecionou-se 

9 publicações para leitura completa, conforme Quadro 24. 

 

Quadro 24 Dissertações e Teses pré-selecionadas para pesquisa. 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE REGISTROS 

Selecionados para leitura do resumo Selecionados para leitura integral 

1997 1 1 

1998 0 0 

1999 0 0 

2000 1 1 

2001 0 0 

2002 0 0 

2003 1 1 

2004 0 0 

2005 1 1 

2006 0 0 

2007 0 0 
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2008 1 1 

2009 0 0 

2010 3 1 

2011 1 0 

2012 0 0 

2013 2 1 

2014 1 1 

2015 1 0 

2016 2 1 

2017 0 0 

2018 0 0 

TOTAL 15 9 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.4.2.3 Pesquisa em Livros 

 

A pesquisa realizada em livros foi dividida em três categorias. Primeiramente analisou-

se os produzidos pelo Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia – Comovi, o qual 

a orientadora desta dissertação é líder. A segunda categoria pesquisa foi a de livros produzidos 

por alunos e/ou professores do PPGEGC, sendo em sua maior parte, composto por livros 

resultantes de disciplinas do programa. Por último, buscou-se livros de autores reconhecidos na 

temática proposta, escolhidos por meio das referências bibliográficas das disciplinas ofertadas 

pelo PPGEGC, bem como autores referenciados nos estudos selecionados nas etapas anteriores. 

Desta forma, conforme Quadro 25, apresenta-se a totalidade dos livros utilizados em cada 

categoria supracitada. 

 

Quadro 25 Livros selecionados para pesquisa. 

LIVROS QUANTIDADE DE REGISTROS 

Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia – 

Comovi 
23 

Alunos e/ou Professores do PPGEGC 7 

Autores de relevância para a temática proposta 28 

TOTAL 58 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

 



 

 

 

2.5 QUINTA ETAPA: ANÁLISE DOS ESTUDOS PRÉ-SELECIONADOS, 

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Para a quinta etapa desta revisão sistemática integrativa da literatura, o processo 

novamente foi dividido entre os artigos selecionados das bases de dados científicos e os estudos 

de outras fontes de produção científica. 

No que tange os artigos selecionados das bases de dados científicos, após a leitura dos 

resumos de 259 artigos, a partir das bases Scopus e Web of Science foi possível obter 21 artigos 

oriundos do recorte temporal de 15 anos (2004 a 2018), 22 artigos do recorte temporal de 5 

anos (2014 à 2018), além de 4 artigos selecionados na base de dados SciELO, resultando em 

um total de 47 artigos que estavam alinhados diretamente com a temática proposta por esta 

dissertação. Em uma nova classificação, foi identificado a existência de casos em duplicidade, 

ocorrido devido ao fato de alguns artigos estarem indexados por mais de uma base de dados. 

Com a exclusão dos registros duplicados, restaram 35 artigos para a leitura completa. O quadro 

26 apresenta um resumo desta etapa. 

 

Quadro 26 Resultado final da etapa de avaliação dos resumos dos artigos de base de dados científicos. 

 
Total de Artigos que 

tiveram seus Resumos 

Lidos 

Artigos Selecionados 

após Leitura dos 

Resumos 

Total de Artigos com Resumos Lidos - 

Base Scopus 
109 33 

Total de Artigos com Resumos Lidos - 

Base SciELO 
46 4 

Total de Artigos com Resumos Lidos - 

Base WoS 
117 13 

Total Geral de Artigos com Resumos 

Lidos 
272 47 

Total Geral Após exclusão das 

Duplicidades/Triplicidades 
35 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

Os estudos oriundos de outras fontes de produção científica, como dito previamente, 

são divididos em três categorias, sendo assim, apenas os artigos selecionados das listas de 

referências bibliográficas passarão pela leitura integral de seus textos, conforme Quadro 27. 

 

 



 

 

 

 

Quadro 27 Resultado final da etapa de avaliação dos resumos dos artigos oriundos das listas de 

referências bibliográficas. 

 

Total de Artigos que 

tiveram seus Resumos 

Lidos 

Artigos Selecionados 

após Leitura dos 

Resumos 

Total de Artigos com Resumos Lidos – 

Listas de Referências Bibliográficas 
65 46 

Total Geral 46 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

As teses, dissertações e livros selecionados, durante o processo de escolha, 

demonstraram aderência e relevância para a presente dissertação, dispensando assim uma nova 

etapa de filtragem, conforme Quadro 28. 

 

Quadro 28 Resultado final da etapa de avaliação de teses, dissertações e livros. 

 
Total de Estudos 

Selecionados 

Total de Teses e Dissertações – Banco do PPGEGC 6 

Total de Teses e Dissertações – Banco da CAPES 5 

Total de Livros – Comovi, alunos e professores do PPGEGC 19 

Total de Livros – Autores relevantes citados em referências bibliográficas 

de disciplinas cursadas ou em estudos previamente selecionados 
26 

Total Geral de Estudos de Outras Fontes de Produção Científica 56 

Fonte: Elaborado pelo autor em 15/01/2019. 

 

2.6 SEXTA ETAPA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A sexta etapa consiste em apresentar, de forma descritiva, todos os artigos selecionados 

para compor a revisão sistemática integrativa da literatura da presente dissertação. Após a 

leitura integral dos 35 artigos selecionados nas bases de dados científicos na etapa anterior, 

foram selecionados 22 artigos, conforme Quadro 29. 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 29 Artigos selecionados nas bases de dados científicos para serem utilizados na revisão da 

literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR 
PERIÓDICO/CONGRESSO

/LIVRO 

2005 
Promoting corporate entrepreneurship 

through human resource management 

practices: A review of empirical research 

Hayton, J.C. 
Human Resource Management 

Review, v. 15, n. 1, p. 21-41. 

2009 
An autopoietic understanding of 

''innovative organization'' 

Bakken, T., 

Hernes, T., 

Wiik, E. 

Autopoiesis in Organization 

Theory and Practice 

2009 
Conceptualizing corporate 

entrepreneurship strategy 

Ireland, R. D., 

Covin, J. G., 

Kuratko, D. F. 

Entrepreneurship: Theory and 

Practice, v. 33, n. 1, p. 19-46. 

2011 
Entrepreneurship and innovativeness: In 

search of the interrelationships 

Czop, K., 

Leszczynska, 

A. 

International Journal of 

Innovation and Learning, v. 

10, n. 2, p. 156-175 

2013 
Intrapreneurship conditioning factors 

from a resource-based theory 

Turro, A., 

López, L., 

Urbano, D. 

European Journal International 

Management, v. 7, n. 3, p. 

315-332 

2013 Uma equação proposta para fomentar a 

inovação nas organizações 
Bressan, F. Estudios Gerenciales, v. 29, n. 

126, p. 26-36 

2013 
Studying effective factors on corporate 

entrepreneurship: Representing a model 

Soleimani, M., 

Shahnazari, A. 

Research Journal of Applied 

Sciences, Engineering and 
Technology, v. 5, n. 4, p. 

1309-1316 

2014 
Diagnosing a firm's internal environment 

for corporate entrepreneurship 

Kuratko, D. 

F., Hornsby, J. 
S., Covin, J. 

G. 

Business Horizons, v. 57, n. 1, 

p. 37-47. 

2014 

Bottom-Up Building of an Innovative 
Organization: Motivating Employee 

Intrapreneurship and Scouting and Their 

Strategic Value 

Park, S. H., 

Kim, J. N., 

Krishna, A. 

Management Communication 

Quarterly, v. 28, n. 4, p. 531-

560. 

2014 

Culture and innovation: The moderating 

effect of cultural values on corporate 

entrepreneurship 

Turró, A., 
Urbano, D., 

Peris-Ortiz, 

M. 

Technological Forecasting and 

Social Change, v. 88, n. 1, p. 

360-369. 

2015 
Measuring corporate entrepreneurship 

culture 

Bau, F., 

Wagner, K. 

International Journal of 

Entrepreneurship and Small 
Business, v. 25, n. 2, p. 231-

244 

2015 

How to build the permanently innovative 

company: Five tested sets of 

management practices 

Engel, K., 

Dirlea, V., 

Dyer, S., 

Graff, J. 

Strategy and Leadership, v. 

43, n. 1, p. 3-10. 
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2015 
Corporate entrepreneurship: the 

innovative challenge for a new global 

economic reality 

Kuratko, D. 

F., Hornsby, J. 

S., Hayton, J. 

Small Business Economics, v. 

45, n. 2, p. 245-253. 

2015 
A Framework of Successor 

Competencies to Promote Corporate 

Entrepreneurship in Family Firms 

Samei, H., 

Feyzbakhsh, 

A. 

Journal of Enterprising 

Culture, v.23, n. 3, p. 321-355. 

2015 

Analysis of organizational factors that 

favor intrapreneurship within an 

enterprise: A case study 

Walmrath, A. 

P. S., Bertoni, 

V. B., Facó, 
R. T., Costa, 

G. S. 

Espacios, v. 36, n. 24, p. 7-17 

2016 
Corporate Entrepreneurship: A Review 

and Future Research Agenda 
Sakhdari, K. 

Technology Innovation 

Management Review, v. 6, n. 

3, p. 5-18. 

2017 

Corporate Entrepreneurship and 

Codification of the Knowledge Acquired 

from Strategic Partners in SMEs 

Bojica, A. M., 
Fuentes-

Fuentes, M. 

M., Pérez, V. 

F. 

Journal of Small Business 

Management, v. 55, n. 1, p. 

205-230. 

2017 

Effect of corporate entrepreneurship on 

firm performance in Iranian ASMEs: The 
mediation role of knowledge creation 

and learning orientation 

Karimi, A., 
Daryani, M. 

A. 

Journal of Agricultural 
Science and Technology, v. 

19, n. 2, p. 261-277. 

2017 
Corporate entrepreneurship 2.0: Research 

development and future directions 
Kuratko, D. F. 

Foundations and Trends in 
Entrepreneurship, v. 13, n. 6, 

p. 441-490. 

2017 
Práticas intraempreendedoras na gestão 

pública: um estudo de caso na Embrapa 

Lapolli, E. M., 

Gomes, R. K. 

Estudos Avançados, v. 31, n. 

90, p. 127-142. 

2018 Identifying Barriers to Intrapreneurship 

Reuther, K., 

Borodzicz, E. 
P., Schumann, 

C. A. 

2018 IEEE International 

Conference on Engineering, 
Technology and Innovation, 

ICE/ITMC 2018 - Proceedings 

2018 
Intrapreneurship in public libraries: An 

exploratory and confirmatory factor 

analysis 

Saberi, M. K., 

Babalhaveji, 

F. 

Library Philosophy and 

Practice 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que tange os estudos selecionados de outras fontes de produção científica, 

conforme o Quadro 30, é possível verificar os artigos selecionados de lista de referências 

bibliográficas. 

 

 

 



 

 

Quadro 30 Artigos selecionados nas listas de referências bibliográficas para a revisão da literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR 
PERIÓDICO/CONGRESSO

/LIVRO 

1972 The venture team: A new concept 

in marketing organizations 

HILL, R. M.; 

HLAVACEK, J. D. 

Journal of Marketing, v. 36, n. 

1, p. 44–50 

1972 Entrepreneurship in organizations 
PETERSON, R.; 

BERGER, D. 

Administrative Science 
Quarterly, v. 16, n. 1, p. 97–

106 

1976 
Venturing corporations - Think 

small to stay strong. 
HANAN, M. V. 

Harvard Business Review, v. 

54, n. 3, p. 139–148 

1982 Internal corporate 

entrepreneurship 

SCHOLLHAMMER, 

H. 

Encyclopedia of 

entrepreneurship 

1983 
A process model of internal 

corporate venturing in the major 

diversified firm 

BURGELMAN, R. 

A. 

Administrative Science 

Quarterly, v. 28, n. 2, p. 223–

244 

1983 
Corporate entrepreneurship and 
strategic management: Insights 

from a process study 

BURGELMAN, R. 

A. 

Management Science, v. 23, n. 

1, p. 1349–1363 

1985 
Supporting innovation and 

venture development in 

established companies 

KANTER, R. M. 
Journal of Business 

Venturing, v. 1, n. 1, p. 47–60 

1989 
Fostering entrepreneurship in 

large diversified firm 
SATHE, V. 

Organizational Dynamics, v. 

18, n. 1, p. 20–32 

1990 
Guest Editors’ Introduction: 

Corporate Entrepreneurship 

GUTH, W. D.; 

GINSBERG, A. 

Strategic Management 

Journal, v. 11, n. 1, p. 5–15 

1990 

An empirical comparison between 

objective and subjective measures 

of the product innovation domain 

of corporate entrepreneurship 

JENNINGS, D. F.; 

YOUNG, D. M. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 15, n. 1, p. 53–66 

1990 
Developing an entrepreneurial 

assessment instrument for an 
effective corporate entrepreneurial 

environment 

KURATKO, D. F.; 

MONTAGNO, R. V.; 

HORNSBY, J. S. 

Strategic Management 

Journal, v. 11, n. Special, p. 

49–58 

1991 
Predictors and financial outcomes 

of corporate entrepreneurship: An 

exploratory study 

ZAHRA, S. A. 
Journal of Business 

Venturing, v. 6, n. 1, p. 259–

286 

1993 
An Interactive Model of the 
Corporate Entrepreneurship 

Process 

HORNSBY, J. S. et 

al. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 17, n. 2, p. 29–37 

1993 Intrapreneurial corporate renewal MERRIFIELD, D. B. 
Journal of Business 

Venturing, v. 8, n. 1, p. 383–

389 

1996 

Governance, Ownership and 

Corporate Entrepreneurship: The 

Moderating Impact of Industry 

Technological Opportunities 

ZAHRA, S. A. 

Academy of Management 

Journal, v. 39, n. 6, p. 1713–

1735 
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1997 
Knowledge Management: An 

Introduction and Perspective 
WIIG, K. M. 

Journal of Knowledge 

Management, v. 1, n. 1, p. 6–

14 

1998 Por uma consciência inovadora KUCZMARSKI, T. 

D. 

Revista HSM Management, n. 

6, p. 62–68 

1999 

Resource configuration, 
competitive strategies, and 

corporate entrepreneurship: An 

empirical examination of small 

firms 

BORCH, O. J.; 

HUSE, M.; 

SENNESETH, K. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 24, n. 1, p. 49–70 

1999 
Empreendedorismo: 

empreendedores e proprietários - 

gerentes de pequenos negócios 

FILION, L. J. 
Revista de Administração – 

FEA/USP, v. 34, n. 2 

1999 
Toward a reconciliation of the 

definitional issues in the field of 

corporate entrepreneurship 

SHARMA, P.; 

CHRISMAN, J. J. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 23, n. 3, p. 11–28 

2000 
Empreendedorismo e 

Gerenciamento: processos 

distintos, porém complementares 

FILION, L. J. 
Revista de Administração de 

Empresas, v. 7, n. 3, p. 2–7 

2000 
The Promise of Entrepreneurship 

as a Field of Research 

SHANE, S.; 
VENKATARAMAN, 

S. 

Academy ofmanagement 

review, v. 25, n. 1, p. 217–226 

2000 

Entrepreneurship in medium-size 

companies: exploring the effects 
of ownership and governance 

systems 

ZAHRA, S.; 
NEUBAUM, D. O.; 

HUSE, M. 

Journal of Management, v. 26, 

n. 5, p. 947–976 

2001 
The power of entrepreneurial 

outcomes: Insights from Acordia, 

Inc. 

KURATKO, D. F.; 

IRELAND, R. D.; 

HORNSBY, J. S. 

Academy of Management 

Executive, v. 15, n. 4, p. 60–

71 

2001 
Employees as “co-intrapreneurs” 

– a transformation concept 
WUNDERER, R. 

Leadership & Organization 
Development Journal, v. 22, n. 

5, p. 193–208 

2002 
The entrepreneurial imperatives of 

strategic leadership 

COVIN, J. G.; 

SLEVIN, D. P. 

Strategic Entrepreneurship: 

Creating a New Mindset 

2002 

The boardroom agenda: 

developing the innovative 

organization 

KNOX, S. 

Corporate Governance: The 
international journal of 

business in society, v. 2, n. 1, 

p. 27–36 

2002 
Um desafio para o Pesquisador: a 

formulação do problema de 

pesquisa 

LEAL, E. J. M. 
Contrapontos, v. 5, n. 2, p. 

145–237 

2003 

Metodologia para identificação 
dos fatores organizacionais 

constitutivos de um meio inovador 

efetivo: Aplicação em três casos 

BARBIERI, J. C. et 

al. 

X Seminário Latino-

Iberoamericano Gestión 

Tecnológica ALTEC 
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2004 

A moralidade da prática de 

pesquisa nas ciências sociais: 
aspectos epistemológicos e 

bioéticos 

SCHRAMM, F. R. 

Ciência &amp; Saúde 

Coletiva, v. 3, n. 9, p. 773–

784 

2007 

International venturing by 

emerging economy firms: The 
effects of firm capabilities, home 

country networks, and corporate 

entrepreneurship 

YIU, D. W.; LAU, 

C.; BRUTON, G. D. 

Journal of International 

Business Studies, v. 38, n. 4, 

p. 519–540 

2007 
Corporate Entrepreneurship as 

Resource Capital Configuration in 

Emerging Market Firms 

YIU, D. W.; LAU, C. 

M. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 32, n. 1, p. 37–57 

2009 
Identifying employees innovation 

competency in organizations 

CERINSEK, G.; 

DOLINSEK, S. 

International Journal of 
Innovation and Learning, v. 6, 

n. 2, p. 164–177 

2009 

Managers’ corporate 

entrepreneurial actions: 
Examining perception and 

position 

HORNSBY, J. S. et 

al. 

Journal of Business 
Venturing, v. 24, n. 3, p. 236–

247 

2009 

Strategic Entrepreneurship: 
Exploring Different Perspectives 

of an Emerging Concept 

KURATKO, D. F.; 

AUDRETSCH, D. B. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 33, n. 1, p. 1–17 

2009 
Exploratory study of 

organizational creativity in 

creative organizations 

MOULTRIE, J.; 

YOUNG, A. 

Innovation Journal, v. 18, n. 4, 

p. 299–314 

2009 

Entrepreneurial Orientation and 
Business Performance: An 

Assessment of Past Research and 

Suggestions for the Future 

RAUCH, A. et al. 

Entrepreneurship Theory and 

Practice, v. 33, n. 3, p. 761–

787 

2010 
Intraempreendedorismo e a 

inovação na gestão pública federal 

COELHO, C. G. M. 

M. 

Revista do Serviço Público, v. 

61, n. 3, p. 233–247 

2011 
Learning organization and 

organizational performance: 

mediation role of intrapreneurship 

ALIPOUR, F. et al. 
European Joumal of Social 

Sciences, v. 21, n. 4, p. 547–

555 

2013 
Clarifying the domains of 

corporate entrepreneurship 

KURATKO, D. F.; 

AUDRETSCH, D. B. 

International Entrepreneurship 

and Management Journal, v. 

9, n. 3, p. 323–335 

2014 

Influential Characteristics of the 

CEO That Facilitate an 

Intrapreneurial Climate 

BARUAH, B.; 

WARD, A. 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 

INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP 

2014 
Review and Study the Impact of 

Innovation on organizational 

entrepreneurship 

GHADIM, M. R. K.; 

KHAMISABADI, J.; 

AZAR, R. K. 

Advances in Environmental 

Biology, v. 8, n. 7, p. 2017–

2022 
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2014 
Efeitos da cultura organizacional 

no desenvolvimento dos modelos 

de governança corporativa 

LOPES, E. C.; 

VALENTIM, M. L. 

P.; FADEL, B. 

Revista Famecos, v. 21, n. 1, 

p. 268–286 

2015 
The contributions of intrapreneur 

professionals for businesses 

CONSONI, D. P. G. 

et al. 

10TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF 
INTERNATIONAL FORUM 

ON KNOWLEDGE ASSET 

DYNAMICS IFKAD 

2015 

Intrapreneurship: A Collaborative 

Learning Approach Between 

Industry and Academics to Build 

Critical Skills. 

HANIFIN, L.; LEE, 

R. 

2015 ASEE ANNUAL 

CONFERENCE AND 

EXPOSITION 

2018 
Fatores Socioeconômicos do 

Perfil Empreendedor Brasileiro 

FELICIANO, F. K. et 

al. 

VIII International Congress of 

Knowledge and Innovation - 

CIKI 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do Quadro 31, são apresentadas as teses e dissertações selecionadas no banco 

de teses e dissertações do PPGEGC para compor o presente estudo. 

 

Quadro 31 Síntese de teses e dissertações do banco do PPGEGC selecionados para a revisão sistemática 
da literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 
TESE/ 

DISSERTAÇÃO 

2011 

EMPREENDEDORISMO EM 
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

INTENSIVA EM 

CONHECIMENTO: um estudo 

de caso 

WILLERDING, 

I. A. V. 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC) 

Dissertação 

2012 

COMPETÊNCIAS 

EMPREENDEDORAS: OS 

DESAFIOS DOS GESTORES 
DE INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR COMO 

AGENTES DE MUDANÇA 

SCHMITZ, A. 

L. F. 

Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

(UFSC) 

Tese 

2014 

INFLUÊNCIA DA 
COMPETÊNCIA 

EMPREENDEDORA DOS 

COORDENADORES NOS 
INDICADORES DE 

DESEMPENHO DOS POLOS 

EAD 

WOLF, S. M. 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC) 

Tese 

Continua 



 

 

Continuação 

2015 

ARQUÉTIPO PARA O 

COMPARTILHAMENTO DO 
CONHECIMENTO À LUZ DA 

ESTÉTICA 

ORGANIZACIONAL E DA 

GESTÃO EMPREENDEDORA 

WILLERDING, 

I. A. V. 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC) 

Tese 

2016 

COMINO: MODELO DE 

COMUNICAÇÃO DIGITAL 

DA MARCA DE INOVAÇÃO 
BASEADO EM 

CONHECIMENTO DE 

BENCHMARK 

ZWIRTES, A. 

M. 

Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

(UFSC) 

Tese 

2017 

MELHORES PRÁTICAS 

INTRAEMPREENDEDORAS 

PARA A GESTÃO PÚBLICA: 

UM ESTUDO DE 

MULTICASOS 

GOMES, R. K. 

Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 

(UFSC) 

Tese 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do Quadro 32, são apresentadas as teses e dissertações selecionadas no banco 

de teses e dissertações da CAPES para compor o presente estudo. 

 

Quadro 32 Síntese de teses e dissertações do banco da CAPES selecionados para a revisão sistemática 

da literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR 
PROGRAMA/ 

INSTITUIÇÃO 

TESE/ 

DISSERTAÇÃO 

2005 

AS PRÁTICAS GERENCIAIS E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
CAPACIDADE DE INOVAÇÃO 

EM EMPRESAS 

CUNHA, N. 

C. V. da 

Administração 

(USP-SP) 
Tese 

2010 

INTRAEMPREENDEDORISMO: 
UMA ANÁLISE DAS 

PERCEPÇÕES DO GESTOR 

SOBRE O PERFIL DE SEUS 

FUNCIONÁRIOS 

LANA, B. 

M. H. 

Administração 

(FUMEC-MG) 
Dissertação 

2013 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

INTRAEMPREENDEDOR DOS 

DIRIGENTES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 

MIRANDA, 

D. F. 

Engenharia de 

Produção 

(UFSC) 

Dissertação 

2014 

INTRAEMPREENDEDORISMO 

EM ORGANIZAÇÃO 

EDUCACIONAL 

LEANDRO, 

A. R. 

Administração 

(POSITIVO-

PR) 

Dissertação 

Continua 
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2016 

O COMPORTAMENTO 

INTRAEMPREENDEDOR E O 
DESEMPENHO HUMANO EM 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

MARIANI, 

J. S. 

Administração 

(UNICENTRO-

PR) 

Dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do Quadro 33, são apresentados os livros do Grupo de Pesquisa Inovação em 

Ciência e Tecnologia - Comovi, bem como os livros produzidos por alunos e/ou professores do 

PPGEGC. 

 

Quadro 33 Livros do Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e Tecnologia – Comovi, bem como os 

livros produzidos por alunos e/ou professores do PPGEGC, selecionados para a revisão sistemática da 
literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR 

2001 
Vivência empreendedoras: empreendedorismo 

tecnológico na educação 

BUENO, J. L. P.; LAPOLLI, 

É. M. 

2009 
Capacidade empreendedora: teoria e casos práticos 

vol. 2 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; (org.) 

2009 Competência Empreendedora 

LAPOLLI, E. M.; ROSA, S. 

B.; FRANZONI, A. M. B. 

(org.) 

2009 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 1 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.  (org.) 

2009 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 2 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.  (org.) 

2009 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 3 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.  (org.) 

2010 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 4 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

LAPOLLI, J.; BEIRÃO 

FILHO, J. A. (org.) 

2010 
Vitrine de Talentos: notáveis empreendedoras de 

Santa Catarina 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

SOUZA, V. A. B. (org.) 

2011 
Capacidade empreendedora: teoria e casos práticos 

vol. 3 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

FELICIANO, A. M. (org.) 

Continua 



 

 

Continuação 

2011 
Mulheres em Ação: notáveis empreendedoras em 

Santa Catarina 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

FELICIANO, A. M. (org.) 

2012 
Teoria geral de sistemas: em busca da 

interdisciplinaridade 
ALVES, J. B. M. 

2013 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 8 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

LAPOLLI, J. (org.) 

2014 
Gestão empreendedora da inovação: aspectos 

fundamentais 

LAPOLLI, E. M.; 

DANDOLINI, G. A.; 

TORQUATO, M. (org.) 

2015 
Gestão empreendedora da inovação: estudos de 

caso em empresas de base tecnológica 

LAPOLLI, E. M.; 

DANDOLINI, G. A.; 

SCHMITZ, A. L. (org.) 

2016 
Gestão de Pessoas em Organizações 

Empreendedoras vol. 11 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.  (org.) 

2016 
Gestão empreendedora da inovação: 

recomendações e boas práticas 

LAPOLLI, E. M.; 

DANDOLINI, G. A.; 

WILLERDING, I. A. V. (org.) 

2017 Empreendedorismo e Inovação Social 

LAPOLLI, E. M.; 

DANDOLINI, G. A.; SOUZA, 

J. A.; GOMES JUNIOR, W. 

V. (org.) 

2017 
Gestão Estratégica de Pessoas: diferencial das 

organizações empreendedoras 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

WILLERDING, I. A. V.; 

FOSSARI, C. L.; GOMES 

JÚNIOR, W. V. (org.) 

2018 

Transformando Sonhos em Realidade: a 

capacidade empreendedora como desafio para o 

sucesso 

LAPOLLI, E. M.; 

FRANZONI, A. M. B.; 

WILLERDING, I. A. V.; 

FOSSARI, C. L.; GOMES 

JÚNIOR, W. V. (org.) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme Quadro 34, são apresentados os livros selecionados de autores presentes em 

referências bibliográficas das disciplinas cursadas, bem como autores relevantes citados pelos 

demais estudos selecionados. 

 



 

 

 

 

Quadro 34 Livros selecionados de autores presentes em referências bibliográficas das disciplinas 

cursadas e autores relevantes citados pelos demais estudos selecionados para a revisão sistemática da 
literatura. 

ANO TÍTULO AUTOR 

1961 The Achieving Society MCCLELLAND, D. C. 

1976 Interdisciplinaridade e Patologia do saber JAPIASSU, H. 

1982 

Teoria do desenvolvimento econômico: uma 

investigação sobre capital, crédito, juro e o ciclo 

econômico 

SCHUMPETER, J. A. 

1985 
Intrapreneuring: why you don’t have to leave the 

corporation to become an entrepreneur 
PINCHOT, G. 

1988 New corporate ventures ALTEROWITZ, R. 

1989 
Intrapreneuring: por que você não precisa deixar a 

empresa para tornar-se um empreendedor 
PINCHOT, G. 

1993 Growing the business with intrapreneurs 
PRYOR, A. K.; SHAYS, E. 

M. 

1998 
A estratégia focada no lucro: desvendando os 

segredos da lucratividade 

SLYWOTZKY, A. J.; 

MORRISON, D. J. 

2000 
The 3M way to innovation: balancing people and 

profit 
GUNDLING, E. 

2001 

O valor da inovação: como as empresas mais 

avançadas atingem alto desempenho e 

lucratividade 

JONASH, R. S.; ROSSLER, 

F. B. 

2002 
Comportamento organizacional: criando vantagem 

competitiva 

WAGNER III, J. A.; 

HOLLENBECK, J. R. 

2004 
Intra empreendedorismo na prática um guia de 

inovação nos negócios 
PINCHOT, G. 

2004 
Vantagem competitiva: criando e sustentando um 

desempenho superior 
PORTER, M. E. 

2007 
Cultura e innovación empresarial: la conexión 

perfecta 
MORCILLO, P. 

2007 Comportamento Organizacional ROBBINS, S., P. 

2008 Administração: princípios e tendências 
LACOMBE, F. J. M.; 

HEILBORN, G. L. J. 

2010 

Corporate Entrepreneurship and Innovation: 

Entrepreneurial Development within 

Organizations 

MORRIS, M. H.; KURATKO, 

D. F.; COVIN, J. C. 

Continua 



 

 

Continuação 

2011 Corporate Entrepreneurship and Innovation 
MORRIS, M. H.; KURATKO, 

D. F.; COVIN, J. C. 

2013 
Cultura organizacional: construção, consolidação e 

mudança 
DIAS, R. 

2013 

Espírito Empreendedor nas Organizações: 

Aumentando a competitividade através do 

intraempreendedorismo 

HASHIMOTO, M. 

2013 Entrepreneurship and leadership 
KURATKO, D. F.; MORRIS, 

M. H. 

2015 

Empreendedorismo Corporativo: como ser 

empreendedor, inovar e se diferenciar em 

organizações estabelecidas 

DORNELAS, J. C. A. 

2015 Gestão da Inovação TIDD, J.; BESSANT, J. 

2016 
Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios 
DORNELAS, J. C. A. 

2016 
Inovação e Espírito Empreendedor: Prática e 

Princípios 
DRUCKER, P. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de todo o processo de revisão sistemática integrativa da literatura, 

composto por seis etapas, foi de suma importância para que esse pesquisador obtivesse acesso 

ao conteúdo mais relevante e atual, referentes ao tema estudado pela presente dissertação. Pode-

se compreender a importância do intraempreendedorismo para as organizações que buscam 

uma cultura voltada à inovação. O incentivo de práticas intraempreendedoras influenciam não 

apenas no desempenho individual de cada colaborador, mas como da organização como um 

todo. 

O processo comprovou a relevância do tema intraempreendedorismo para o contexto 

de organizações inovadoras. Segundo Schumpeter (1982), o empreendedorismo e a inovação 

caminham juntos, estando ligados em suas estratégias. 

Para chegar ao resultado da revisão sistemática integrativa da literatura, foi necessária 

uma interação desse pesquisador com as bases de dados, alterando filtros e recortes, para a 

obtenção de um resultado mais aderente ao tema proposto. Desta forma, é fundamental destacar 

que ocorreu um crescimento deste aluno de mestrado, enquanto no papel de pesquisador 

científico. 



 

 

 

 

Com base na história de vida apresentada, bem como no conhecimento adquirido no 

estudo referente ao intraempreendedorismo, consolidou-se o interesse desse pesquisador em 

compreender os fatores organizacionais que podem potencializar este comportamento. 

Pode-se perceber na leitura dos artigos selecionados, que o intraempreendedorismo é 

considerado uma estratégia importante para a organização que busca o comportamento 

inovador, não sendo apenas um rótulo, mas um comportamento, que exige características 

individuais dos colaboradores, e ações facilitadoras por parte das organizações. 

Por fim, este estudo preliminar comprova que, mesmo havendo estudos que 

tangenciam a temática proposta por esta dissertação, há muito que se pesquisar para que o 

intraempreendedorismo seja uma estratégia viável a ser implantada em qualquer organização 

que busque a inovação. 
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APÊNCICE B 

Instrumento de Avaliação do Intraempreendedorismo no Ambiente Organizacional 

 





 

 

 

 

Estamos interessados em aprender sobre como você percebe seu local de trabalho e 

organização. Por favor, leia os seguintes itens. Usando a escala abaixo, indique o quanto você 

concorda ou discorda com cada uma das afirmações. Se você concordar totalmente, escreva 

"5". Se você discorda totalmente, escreva "" 1 "". Não há respostas certas ou erradas para essas 

perguntas. Portanto, seja o mais honesto e sincero possível em suas respostas. Todas as 

respostas serão mantidas estritamente confidenciais. Obrigado pela sua colaboração! 

 

Discordo 

Fortemente 

Discordo Não tenho 

certeza 

Concordo Concordo 

fortemente 

1 2 3 4 5 

 

Seção 1: Suporte da Alta Gestão para o intraempreendedorismo 1 2 3 4 5 

1. A organização em que trabalho é rápida em usar métodos aprimorados 

de trabalho. 

     

2. A organização em que trabalho é rápida em usar métodos aprimorados 

de trabalho desenvolvidos pelos colaboradores. 
     

3. A organização em que trabalho incentiva o desenvolvimento das 

próprias ideias para sua melhoria. 
     

4. A alta gestão é consciente e muito receptiva às minhas ideias e 

sugestões. 
     

5. Na organização em que trabalho, uma promoção geralmente decorre 

do desenvolvimento de ideias novas e inovadoras. 
     

6. Os colaboradores que apresentam ideias inovadoras por conta própria 

geralmente recebem encorajamento para suas atividades. 
     

7. Os "fazedores de projetos" podem tomar decisões sem passar por uma 

justificativa elaborada e procedimentos de aprovação da alta gestão. 
     

8. Os gestores incentivam os colaboradores que inovam, flexibilizando 

as regras e os procedimentos para manter as ideias promissoras. 
     

9. Na organização em que trabalho, os gestores da alta gerência são 

conhecidos por sua experiência com o processo de inovação. 

     

10. Na organização em que trabalho, o dinheiro está sempre 

disponível para tirar novas ideias do papel. 

     

11. Indivíduos com projetos inovadores de sucesso recebem 

recompensas e compensações adicionais além do sistema de 

recompensas padrão por suas ideias e esforços. 

     

12. Existem várias opções dentro da organização em que trabalho para 

as pessoas obterem apoio financeiro para seus projetos e ideias 

inovadoras. 

     

13. Os colaboradores que assumem riscos são frequentemente 

reconhecidos por sua disposição em defender novos projetos, sejam 

eventualmente bem-sucedidos ou não. 

     



 

14. O termo "assumir riscos" é considerado um atributo positivo para 

pessoas na minha área de trabalho, sendo as pessoas incentivadas a 

assumir risco calculados na busca de novas ideias. 

     

15. Esta organização apoia muitos projetos pequenos e experimentais, 

percebendo que alguns, sem dúvida, falharão. 

     

16. Um colaborador com uma boa ideia recebe frequentemente tempo 

livre para desenvolve-la. 

     

17. As pessoas são incentivadas a conversar com colaboradores de 

outros departamentos sobre ideias para novos projetos, sem serem 

barradas pelas fronteiras departamentais ou funcionais. 

     

 

Seção 2: Autonomia no trabalho 1 2 3 4 5 

18. A organização em que trabalho permite que eu tome decisões de 

como agir no meu trabalho, sem a necessidade de confirmar todas 

minhas decisões com outra pessoa. 

     

19. Críticas e punições severas não se originam de erros cometidos no 

trabalho. 
     

20. A organização em que trabalho oferece a chance de fazer uso da 

criatividade e de minhas habilidades, experimentando meus próprios 

métodos de fazer o trabalho. 

     

21. Tenho muita autonomia no meu trabalho, quase sempre decidindo 

a melhor maneira de realiza-lo. 
     

22. Eu raramente tenho que seguir os mesmos métodos de trabalho ou 

passos para fazer minhas principais tarefas no dia a dia. 
     

 

Seção 3: Recompensas / Reconhecimento 1 2 3 4 5 

23. Tenho ajuda do meu gestor para fazer meu trabalho, removendo 

obstáculos e barreiras de meu percurso. 

     

24. As recompensas que recebo dependem da minha inovação no 

trabalho. 

     

25. Meu supervisor me dará um reconhecimento especial se meu 

desempenho no trabalho for especialmente bom. 
     

26. Meu gestor reportaria ao seu líder imediato se meu trabalho foi 

excelente. 
     

27. Há muito desafio no meu trabalho.      

 

Seção 4: Disponibilidade de tempo 1 2 3 4 5 

28. Durante os últimos três meses, minha carga de trabalho não me 

impediu de gastar tempo desenvolvendo novas ideias. 
     

29. Eu sempre pareço ter muito tempo para fazer tudo.      

30. Tenho a quantidade certa de tempo e carga de trabalho para 

desenvolver bem minhas atividades. 

     

31. Meu trabalho está estruturado para que eu tenha muito tempo para 

pensar em problemas organizacionais mais amplos. 

     



 

 

 

 

32. Não sinto que estou sempre trabalhando com restrições de tempo 

no meu trabalho. 

     

33. Meus colegas de trabalho e eu sempre encontramos tempo para 

resolver problemas a longo prazo. 
     

 

Seção 5: Limites organizacionais 1 2 3 4 5 

34. Nos últimos três meses, nunca segui procedimentos ou práticas 

operacionais padrão para realizar minhas principais tarefas. 

     

35. Existem poucas regras e procedimentos escritos para a realização 

de minhas principais tarefas. 

     

36. No meu trabalho tenho dúvidas do que é esperado de mim.      

37. Há muita incerteza no meu trabalho.      

38. Durante o ano passado, meu supervisor imediato discutiu meu 

desempenho no trabalho com frequência. 

     

39. A descrição da minha função não é clara quanto aos padrões de 

desempenho nos quais o meu trabalho é avaliado. 

     

40. Não é claro qual o nível de desempenho profissional é esperado 

de mim em termos de quantidade, qualidade e prazos de produção. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNCICE C 

Roteiro da Entrevista 

 





 

 

 

 

Com o objetivo de classificar as organizações pré-selecionadas como inovadoras, foi 

realizada uma entrevista semiestruturada, utilizando como base o roteiro apresentado abaixo. 

 

1. Sua empresa incentiva o pensamento empreendedor, permitindo que as pessoas 

tenham suas próprias ideias? 

2. Sua empresa oferece caminhos para que os inovadores mantenham suas ideias? 

3. As pessoas da sua empresa podem executar o trabalho à sua própria maneira ou 

precisam parar constantemente para explicar suas ações e solicitar permissão? 

4. Sua empresa desenvolve formas rápidas e informais de avaliar os recursos e 

experimentar novas ideias? 

5. Sua empresa desenvolve maneiras de gerir inovações pequenas e experimentais? 

6. Seu sistema foi definido para incentivar a assunção de riscos e a tolerância a 

erros? 

7. As pessoas de sua empresa estão mais preocupadas com novas ideias ou com a 

defesa do próprio espaço? 

8. Quão fácil é formar equipes funcionalmente completas e autônomas em seu 

ambiente corporativo? 

9. Novas ideias surgem com o intuito de atender o cliente interno ou externo? 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) - Entrevistados 

 





 

 

 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

ENTREVISTADOS 

 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula “Fatores que facilitam 

o comportamento intraempreendedor em organizações inovadoras”, a qual consiste na 

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento/PPEGC, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo como 

objetivo geral “Compreender os fatores facilitadores do intraempreendedorismo em 

organizações inovadoras”, realizada pelo mestrando Felipe Kupka Feliciano, sob orientação da 

Profª. Édis Mafra Lapolli, Dra, e coorientação da Profª Clarissa Stefani Teixeira, Drª. 

Estou ciente de que minha participação na entrevista durará aproximadamente 1 hora, 

onde serão abordados aspectos referentes ao comportamento intraempreendedor e a cultura de 

organizações inovadoras. Assim como, também, estou ciente de que não haverá desconforto, 

risco ou constrangimentos durante a realização da entrevista. 

O pesquisador prestará esclarecimento quando necessário a qualquer momento durante 

a realização da entrevista. Também, por algum imprevisto poderei desistir da entrevista, sem 

sofrer prejuízo, desde que informe ao mestrando que não irei prosseguir com a mesma. 

Estou avisado de que a pesquisa poderá ser utilizada como base para publicação, mas 

que os dados de identificação serão mantidos em sigilo. Estou avisado, também, de que poderei 

solicitar informações durante qualquer fase da pesquisa, inclusive após a sua publicação. 

Se eu tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderei entrar em contato com o 

pesquisador: Felipe Kupka Feliciano, telefone (48) 99122-0306, e ainda por meio eletrônico 

através do e-mail: felipekfeliciano@gmail.com. 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

RG nº ________________, telefone nº. ____________ -______, consinto em participar 

voluntariamente da pesquisa realizada pelo mestrando Felipe Kupka Feliciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Autorização de tradução, adaptação e uso do instrumento CEAI





 

 

 

 

 

Authorization to use CEIA in my research 

 

Felipe Kupka Feliciano <felipekfeliciano@gmail.com> 
19 de setembro de 2018 

20:16 

Para: dkuratko@indiana.edu 

Professor Kuratko good evening, 

 

I am a Master's student from the Federal University of Santa Catarina, Brazil. I study Engineering 

and Knowledge Management. In my research, I found your job because my line of research is 

Corporate Entrepreneurship. 

Firstly, I would like to congratulate you on the great work, your publications are enriching my 

research. In his article "Diagnosing a firm's internal environment for corporate entrepreneurship", I 

knew the corporate entrepreneurship assessment instrument (CEAI) and I would like your 

authorization for use in my dissertation.I would like to translate it into Portuguese, doing a semantic 

adjustment. research, necessary to obtain my degree. 

 

Thank you for your attention. 

Felipe Kupka Feliciano 

Mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

http://lattes.cnpq.br/5891151040070078 

 

 

Kuratko, Donald F <dkuratko@indiana.edu> 20 de setembro de 2018 16:09 

Para: Felipe Kupka Feliciano <felipekfeliciano@gmail.com> 

Dear Felipe, 

Thank you for your e-mail request. You are most welcome to use the CEAI for your dissertation. I 

have attached the article in case you need a copy. I wish you all the best with your dissertation. 

Regards, 

Dr. K  

Dr. Donald F. Kuratko (Dr. K) 
The Jack M. Gill Distinguished Chair of Entrepreneurship 
Professor of Entrepreneurship; Executive & Academic Director 
Johnson Center for Entrepreneurship & Innovation 
The Kelley School of Business 
Indiana University – Bloomington 
Bloomington, IN 47405 
dkuratko@indiana.edu 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5891151040070078
mailto:dkuratko@indiana.edu
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