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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Este estudo teve por objetivo avaliar a relação entre orientação empreendedora (OE) e desempenho organizacional
influenciada pelo ambiente organizacional, em pequenas e médias empresas de Manaus. A respeito da orientação
empreendedora utilizou-se o modelo proposto por Miller (1983) nas suas três dimensões: inovatividade, proatividade e
assunção de riscos.O ambiente organizacional trabalhou-se desde a perspectiva dimensional proposta por Dess e
Beard (1984) incluindo munificência (M), complexidade (C) e dinamismo (D). Para atingir o objetivo da pesquisa,
escolheu-se a abordagem quantitativa, com caráter exploratório-descritivo através de survey com questionário. Os
instrumentos de coleta de dados se aplicaram in loco, envolvendo os gestores de uma amostra heterogênea de
cinquenta e nove (59) empresas. Os resultados apontaram que a OE está positivamente correlacionada de modo
significativo com a munificência e com o dinamismo, mas não com a complexidade. Munificência e dinamismo também
se correlacionam positivamente entre si, mas nenhuma delas se correlaciona significativamente com complexidade,
sendo que o sentido da correlação é negativo com uma (M) e positivo com a outra dimensão do ambiente (C). As
anovas efetuadas mostraram que a OE, quando discretizada em muito alta (MA), alta (A), baixa (B) e muito baixa
(MB), resulta em maior desempenho, medido pela declaração dos gestores ou através da importância ou a satisfação
que estes têm com os mesmos, quando a orientação empreendedora é MA. As análises de regressão múltipla
corroboram que das variáveis analisadas influenciando o desempenho a OE sempre se mostra significativa. O que
não acontece com as dimensões do ambiente.

1. Introdução

A Orientação Empreendedora (OE) tem sido um relevante tema dentro do universo do empreendedorismo atraindo
interesse cada vez maior de pesquisadores, que estão à procura de tornar as organizações mais empreendedoras e
que continuamente adote estratégias inovadoras. A OE refere-se aos processos de estratégia que fornecem às
organizações uma base para as ações e decisões empresariais, podendo ser considerada como a orientação
estratégica da empresa quando reflete a vontade de se envolver em comportamento empreendedor, o qual seria a
propensão da empresa assumir risco, inovar e agir proativamente, sendo estas as dimensões cruciais da OE (Madsen,
Alsos, Borch, Ljunggren & Brastad, 2007).

Diversas escalas de mensuração da OE têm sido desenvolvidas e amplamente utilizadas nas pesquisas sobre
empreendedorismo e nas análises das relações da OE com outras variáveis. Autores que avaliaram a influência da
OE no desempenho de uma organização têm sugerido que ela pode influenciá-lo positivamente (Covin & Slevin, 1991;
Zahra, 1993; Wiklund & Shepherd, 2005; Todorovic & Schlosser, 2007; Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese, 2009;
Mariano, 2011, Escobar, 2012). Alguns dos objetivos que pautaram esses estudos compreenderam a identificação de
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fatores que predizem a OE, o efeito da OE sobre desempenho organizacional, a identificação de variáveis que
moderam a relação entre OE e desempenho, dentre outros.

Ao considerar que o ambiente organizacional atualmente é repetidamente descrito como complexo e incerto, analisar
as inter-relações entre as empresas e o ambiente no qual estas atuam, pode ser considerado como um fenômeno
desafiador e extremamente relevante à estratégia empresarial.

No decorrer do século XX, surgiram estudos empíricos ligando as organizações às dimensões do ambiente
organizacional, sendo que, em 1984, Dess e Beard operacionalizam seu estudo considerando três dimensões:
munificência, complexidade e dinamismo.Isto contribuiu para que estudos posteriores que abordaram a relação entre
empresas e ambiente organizacional apontassem para necessidade de se interpretar e compreender esta relação.

Desta forma, a relevância em si de trabalhar este tema se justifica pela importância de se compreender como a
orientação empreendedora, influenciada pelo ambiente organizacional, pode afetar o desempenho da empresa.

Para tanto, este artigo apresenta, a seguir desta introdução, o aporte teórico necessário a tal compreensão e busca
ainda promover futuras pesquisas. Na próxima seção se apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa,
seguida da descrição e análise dos dados, em que se mostram os resultados obtidos do estudo empírico. Por último,
são feitas as considerações finais do trabalho e disponibilizadas as referencias bibliográficas.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Orientação Empreendedora

Dentro do contexto empresarial, orientação empreendedora (OE) emergiu como um conceito importante para
investigar o espírito empreendedor das empresas e sua influência sobre os processos estratégicos e de desempenho
(Rauch et al., 2005). A OE é um constructo de gestão estratégica cujo domínio tem sido um dos temas que têm
atraído atenção de diversos pesquisadores, dentre eles: Miller e Friesen, 1982; Miller, 1983; Covin e Slevin, 1989;
Zahra e Covin, 1995; Lumpkin e Dess, 1996; George e Zahra, 2002; Veit e Gonçalves, 2007; Gimenez e Gimenez,
2010; Martens, Freitas & Boissin, 2011; Mariano, 2011, Escobar, 2012, .

A OE foi interpretada como uma qualidade individual do gerente ou proprietário, como sendo alguém que desafia a
incerteza do ambiente através da implementação de ações corporativas. No entanto Miller (1983) sugeriu uma
interpretação mais completa deste conceito, o que aumentou consideravelmente o interesse recebido na literatura
acadêmica. Para o autor a orientação empreendedora pode ser interpretada como uma característica das empresas
que vão além do desempenho de um único indivíduo, principalmente quando a estrutura da empresa aumenta e os
processos se tornam mais complexos (Miller, 1983).

A partir da década de noventa a orientação empreendedora começou a ser tratada como um campo de investigação
independente da abordagem do empreendedorismo, quando alguns autores apontaram uma distinção entre
empreendedorismo e orientação empreendedora (Lumpkin & Dess, 1996). Sendo o empreendedorismo relacionado
com novos negócios, no qual se insere a figura do empreendedor. Já a orientação empreendedora refere-se ao
processo empreendedor, em como empreender e em como o empreendedorismo se desenvolve. Ela também tem sido
identificada como sendo o empreendedorismo no nível da organização (Lumpkin & Dess, 1996).

De acordo Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt (1991) orientação empreendedora se refere a uma série de
dimensões que apontam processos, práticas, tomadas de decisões e atividades que conduzem à (re)criação de um
empreendimento,incluindo uma propensão para agir autonomamente, predisposição para inovar e assumir riscos,
tendência a ser agressivo em relação aos concorrentes e proativos quanto às oportunidades de mercado (Neto &
Cordeiro, 2006).

Apesar de ter havido várias sugestões para dimensões de OE ou modo de reconhecer estratégias, Miller (1983), em
seu trabalho seminal, foi um dos primeiros autores a tratar dessa temática, propondo três dimensões para caracterizar
e testar a orientação empreendedora nas organizações: i) inovatividade – essa dimensão capta a tendência da
organização “de participar e apoiar novas ideias, à experimentação, à novidade e aos processos criativos que podem
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resultar em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos” (Lumpkin & Dess, 1996, p. 142). Sendo a inovação
considerada um importante meio de busca de oportunidade e por isso um relevante componente de orientação
empreendedora; ii) Proatividade – está relacionada com uma perspectiva de futuro em que as empresas procuram
ativamente antecipar oportunidades para desenvolver e introduzir novos produtos/serviços no mercado, a fim de obter
vantagem e definir rumos ao meio ambiente (Miller, 1983). Ainda, segundo o autor, uma organização empreendedora
empenha-se nesses aspectos, ao passo que uma organização não empreendedora é aquela que inova pouco, é
altamente adversa a riscos, e não age proativamente perante seus competidores, sendo apenas imitadora das
mudanças do mercado competidor; iii) Assumir Riscos – essa dimensão reflete a aceitação da incerteza e do risco
das atividades conexas e normalmente é caracterizada pelo comprometimento de recursos e atividades incertas.
Lumpkin e Dess (1996) postulam que as organizações que possuem OE são normalmente caracterizadas com um
comportamento de tomar risco, como assumir grandes compromissos financeiros visando obter altos retornos perante
oportunidades que identificaram no mercado. Ainda segundo estes autores, há três tipos de riscos no contexto
estratégico: i) arriscar no desconhecido - riscos de negócios que seria arriscar em algo sem saber exatamente a
probabilidade de sucesso, como, por exemplo, entrar em mercados não testados; ii) comprometer uma parte
relativamente grande de ativos - riscos financeiros, que requerem que uma organização tome emprestado grande
volume de recursos visando crescimento, o que repercute na dicotomia risco e retorno; e, iii) pedir empréstimo
avultado - risco pessoal, que se refere aos riscos que um executivo assume ao adotar um padrão em favor de uma
ação estratégica. Em síntese essa dimensão da OE captura o grau de risco refletido em várias decisões de alocação
de recursos, bem como na escolha de produtos e mercados, refletindo, de certa forma, um critério para decisões e um
padrão de tomada de decisões em nível organizacional (Venkatraman, 1989).

Para Miller (1983) apenas organizações que possuem certo nível das três dimensões seriam consideradas
empreendedoras, representando a unidimensionalidade da OE. Este instrumento de medida influenciou quer empírica
quer conceitualmente investigações posteriores.

O Quadro a seguir evidencia uma compilação de estudos que tem adotado o instrumento de medida desenvolvido a
partir de Miller (1983)

Autores Tema Abordado Variáveis Escalas

Miller
(1983)

Os correlatos de
empreendedorismos em três tipos
de empresas

Proatividade,
Inovatividade e
Tomada de
risco

Miller e Friesen (1982)

Covin e
Slevin
(1991)

Um modelo conceitual de
empreendedorismo como
comportamento da firma.

Proatividade,
Inovatividade e
Tomada de
risco

Modificação de Miller (1983) e
Covin e Slevin (1989)

Zahra e
Covin
(1995)

Influências contextuais sobre o
empreendedorismo corporativo –
relação de desempenho: uma
análise longitudinal

Proatividade,
Inovatividade e
Tomada de
risco

Miller (1983)

Lumpkin e
Dess (1996)

Clarificar e construir orientação
empreendedora e vinculá-la ao
desempenho

Autonomia,
agressividade,
proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Os trabalhos de Miller; Covin e
Slevin foi o ponto de partida

Melo et al.
(2004)

Maturidade empreendedora e
expertisecompasso de inovação e
risco: um estudo em empresas de
base tecnológica

Proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Os trabalhos de Miller; Covin e
Slevin foi o ponto de partida

Orientação empreendedora como Proatividade,
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Wiklund e
Shepherd
(2005)

preditor do desempenho e
comportamento em pequenas
empresas

Inovatividade e
Tomada de
risco

Miller (1983)

Melo et al.
(2006)

Orientação empreendedora e
competências de marketing no
desempenho organizacional: um
estudo em empresas de base
tecnológica

Proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Modificação de Miller (1983) e
Covin e Slevin (1989) e
Lumpkin e Dess (1996)

Santos e
Alves
(2009)

Dimensões da Orientação
Empreendedora e seus Diferentes
Impactos no Desempenho de
Empresas Instaladas em
Incubadoras Tecnológicas da
Região Sul do Brasil

Autonomia,
agressividade,
proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Modificação de Miller (1983) e
Covin e Slevin (1989) e
Lumpkin e Dess (1996)

Martens
(2009)

Proposição de um conjunto
consolidado de elementos para
guiar ações visando a orientação
empreendedora em
oraganizações de software

Autonomia,
agressividade,
proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Modificação de Miller (1983) e
Covin e Slevin (1989) e
Lumpkin e Dess (1996)

Martens et
al. (2011)

Desenvolvimento da orientação
empreendedora em empresas de
software: proposições
preliminares

Autonomia,
agressividade,
proatividade,
inovatividade e
tomada de
riscos

Modificação de Miller (1983) e
Covin e Slevin (1989) e
Lumpkin e Dess (1996)

Mariano
(2011)

Orientação empreendedora
ambiente e desempenho
organizacional: um estudo nas
unidades operativas do SENAC
na região sul do país

Proatividade,
Inovatividade e
Tomada de
risco

Miller (1983)

A partir dos estudos de Miller, os pesquisadores Lumpkin e Dess (1996) propuseram mais duas dimensões,
argumentando que no conjunto das cinco pode haver variação independente uma de outra. Elas são: i) uma
propensão para agir autonomamente; ii) a vontade de inovar; iii) uma disposição para assumir riscos; iv) uma
tendência a agir de forma agressiva em relação aos concorrentes; v) uma proatividade para as oportunidades de
mercado (Gimenez & Gimenez, 2010).

As dimensões mais importantes da orientação empreendedora foram derivadas de uma revisão e integração de
estratégia e de empreendedorismo (Miller & Friesen, 1978; Miller, 1983; Venkatraman, 1989; Covin & Slevin, 1991;
Lumpkin & Dess, 1996). As principais dimensões que caracterizam a orientação empreendedora, neste trabalho,
incluem uma propensão para agir de maneira proativa, uma vontade de inovar e uma disposição para assumir riscos,
sendo que cada uma destas retrata elementos (métodos, práticas e estilo de tomada de decisão) distintos, porém
complementares, como características do empreendedorismo nas organizações (Miller, 1983).

2.2 Ambiente Organizacional

Devido ao fato das mudanças ocorridas no ambiente de negócio ser dinâmicas, elas precisam ser continuamente
monitoradas (Santos & Pereira, 1995). Autores como Certo e Peter (1993) acreditam que a atividade de análise do
ambiente é a principal etapa do processo estratégico, indicando que as variáveis ambientais devem ser
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constantemente examinadas pela empresa.

Pesquisadores que abordam o tema têm procurado interpretar e compreender a relação entre organização e ambiente
em vários aspectos, por perceber que existem informações relevantes que podem gerar, de certa forma, vantagem
competitiva ( Rossetto & Rossetto, 2005).

O entendimento acerca do ambiente organizacional é bastante ambíguo. E alguns autores, como Dill (1958), Emery e
Trist (1965), Lawrence e Lorsch (1967), Child (1972); Duncan (1972), Aldrich e Pfeffer (1976), Dess e Beard (1984),
Sharman e Dean (1991), dentre outros, têm utilizado diferentes dimensões para operacionalização e conceitualização
do ambiente organizacional.

Em estudos empíricos iniciais, ligando as organizações e os seus ambientes surgiram no decorrer do século XX. Dill
(1958) foi o primeiro autor a apontar às influências do ambiente sobre ação gerencial. Propondo a distinção entre o
ambiente de tarefa e o ambiente geral, cada um composto por entidades ou objetos identificáveis e externos à
empresa (Cancelier & Alberton, 2008).

Outros estudos ligando a organização e seus ambientes apareceram no decorrer dos anos. Emery e Trist (1965)
partiram do princípio de que para cada tipo de ambiente, as organizações deveriam adotar formas organizacionais
diferentes e adaptadas, para que pudessem sobreviver e obter bons resultados. Os autores relatam que o ambiente
organizacional é um encadeamento de baixa e alta textura casual baseada em duas dimensões: força de interconexão
e a taxa de movimento entre os elementos do ambiente externo. E estes teriam como resultante a adoção pelas
organizações de um tipo de estrutura de adaptação às exigências e características do setor (Gulini, 2005).

Outra contribuição significante foi o trabalho de Duncan (1972) que contribuiu de forma expressiva para o
entendimento do ambiente,e segundo observações deste autor, deve ser considerado como a totalidade de fatores
físicos e sociais que são levados em consideração ao se analisar o comportamento dos indivíduos nas tomadas de
decisão. Assim, a incerteza é consequência da falta de previsibilidade do resultado de um determinado evento.

A partir do trabalho de Emery e Trist (1965), Duncan (1972) identificou duas dimensões ambientais definidas como a
dimensão simples-complexa e a dimensão estática-dinâmica.

Para o pesquisador, a parte simples da dimensão simples-complexa lida com o grau em que os fatores, no ambiente
da unidade de decisão, são poucos em número e similares entre si, sendo encontrados em poucos componentes. A
fase complexa indica que os fatores, no ambiente da tomada de decisão, são em grande número. A segunda
dimensão, caracterizada como estática-dinâmica indica o grau em que os fatores do ambiente interno e externo, da
unidade de decisão, permanecem essencialmente iguais ou estão em processo contínuo de mudança com o passar
do tempo (Teixeira, Rossetto & Carvalho, 2009).

Aldrich (1979) sumariou as concepções presentes nos estudos precedentes em seis importantes dimensões do
processo de seleção ambiental, segundo a natureza e a distribuição dos recursos: i) capacidade ambiental; ii)
homogeneidade/heterogeneidade; iii) estabilidade/instabilidade; iv) concentração/dispersão ambiental; v)
consenso/dissenso de domínio; e, vi) turbulência. Entretanto, o autor dedicou pouca atenção à mensuração empírica
dessas dimensões (Porto, Brito, Silva, Bataglia & Brito, 2009).

Para Oliveira (2002), o ambiente não é um conjunto estável, uniforme e disciplinado, mas um conjunto bastante
dinâmico em que atuam constantemente grande quantidade de forças, de diferentes dimensões e naturezas, em
direções distintas, e que muda a cada momento, pelo fato de cada uma delas interferirem, influenciarem e interagirem
com as demais forças do ambiente.

Dentre os pesquisadores que estudaram a importância da relação entre o ambiente e a organização aparecem Dess e
Berad (1984) e Sharfam e Dean Jr. (1991), que assumem o pressuposto que o ambiente é um fenômeno objetivo
constituído por elementos visíveis, explícitos e de natureza concreta. Para eles a preocupação básica da empresa
seria obter um ajuste entre as estruturas e processos em decorrência das exigências reais do ambiente.

Porém, uma sequência de trabalhos que tentam caracterizar os ambientes de alguma forma deriva da pesquisa de
Dess e Beard (1984). O trabalho destes autores trouxe uma contribuição importante no estudo das dimensões
ambientais. Eles utilizaram as dimensões propostas por Aldrich (1979), sendo que os autores operacionalizaram de
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forma objetiva as dimensões do ambiente organizacional, por meio de uma amostra de 52 setores de manufaturas, e
concluíram que todas as dimensões usadas por Aldrich (1979), exceto a do consenso/dissenso, podem ser agrupadas
em três categorias principais chamadas de: munificência, complexidade e dinamismo.

Sharfman e Dean Jr. (1991) pressupuseram que o estudo do ambiente passa por uma discussão sobre i) o grau no
qual o número e sofisticação dos elementos no ambiente tornam o entendimento mais difícil, ii) a
estabilidade/previsibilidade de um ambiente, e iii) o nível de recursos disponíveis em um ambiente, relativo ao número
de firmas competindo por estes recursos (Carvalho, 2011).

Os pesquisadores do ambiente organizacional, nas diversas linhas teóricas, têm descrito diversas dimensões
ambientais, enfocando que ambientes organizacionais representam uma das principais contingências enfrentadas pela
organização. O conhecimento acumulado nas últimas décadas explora as influências ambientais no seu
relacionamento com as estratégias, estruturas, processos e desempenhos da organização. A abordagem dominante
nesses estudos focaliza as dimensões básicas do ambiente em termos de três dimensões: munificência, dinamismo e
complexidade e que servirá de base para este estudo.

2.2.1 Munificência

Em geral, refere-se à capacidade da organização de adquirir recursos necessários do meio ambiente para a sua
operação, desenvolvimento sustentável e sobrevivência (Starbuck, 1976; Pfeffer & Salancik, 1978; Dess & Beard,
1984; Randolph & Dess, 1984; Castrogiovanni, 1991).

Para Dess e Beard (1984) um ambiente munificente refere-se à disponibilidade de recursos no ambiente e pode estar
ligados com o desempenho da firma. Eles afirmaram que munificência é o grau no qual um ambiente pode sustentar
uma contínua taxa de crescimento organizacional ou crescimento de vendas. E que ambientes com alto nível de
munificência apresentam abundância de recursos, baixo nível de competição e alta lucratividade.

Sharfman e Dean (1991) deliberaram que ambientes com alto nível de munificência apresentam abundância de
recursos e baixo nível de competição e, por outro lado, ambientes com baixo nível de munificência apresentam
escassez de recursos e alto nível de competitividade. Porém, apontaram que um mercado que apresenta pouco
crescimento pode ser munificente se houver um pequeno número de concorrentes, da mesma forma que um mercado
com alta taxa de crescimento pode apresentar pouco suporte para as firmas, caso haja muitos concorrente.

Já Castrogiovanni (1991) analisa o construto da munificência ambiental, identificando três tipos distintos de
mensuração: crescimento ou declínio do mercado, concentração de ameaças ou oportunidades e capacidade
disponível no ambiente. O autor corrobora com os argumentos de Sharfman e Dean (1991) no que tange a
abundância e a escassez de recursos e enfatiza que quando os recursos são abundantes a organização tende a criar
oportunidades e bom desempenho e quando os recursos se apresentam escassos há um alto índice de competição
afetando negativamente o desempenho da organização causando com isso mudanças nas características internas e
no comportamento dos membros da organização.

A abundância ou escassez de recursos disponíveis em um determinado ambiente está diretamente relacionada à
gestão de folga de recursos de uma organização. Esta geração de folga de recursos é particularmente importante em
empresas empreendedoras, uma vez que permite à empresa alocar uma quantidade maior de recursos para práticas
inovadoras e o desenvolvimento de novos processos estratégicos (Carvalho, 2011).

2.2.2 Complexidade

A complexidade refere-se ao grau do conhecimento do ambiente necessário para compreensão do trabalho a ser
desenvolvido na organização e para tomada de decisões (Duncan, 1972). Dess e Beard (1984) em seu estudo
afirmam que a complexidade ambiental é definida como a heterogeneidade ou amplitude das atividades essenciais de
uma organização, bem como pelo grau de sofisticação do conhecimento requerido para isso.

Já Porto et al. (2009) argumentam que um ambiente complexo envolve um grande número de relacionamentos
interativos para a tomada de decisão e exige um elevado grau de abstração para produzir planejamentos
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gerenciáveis.

2.2.3 Dinamismo

A terceira dimensão representa o dinamismo ambiental e está relacionado ao grau de imprevisibilidade das mudanças
no ambiente externo das organizações. Autores como Child, (1972), Tung (1979) e Randolph e Dess (1984) definem o
dinamismo ambiental como o grau de mudança que caracteriza as atividades do ambiente que são relevantes para as
operações de uma organização.

O dinamismo caracteriza-se pelo nível de mudança presentes nas variações constantes dos fatores ambientais
(Bourgeois, 1985). Para Johnson e Scholes (1999) o dinamismo ambiental implica em que as organizações não
podem tomar decisões sobre seu futuro baseadas unicamente em dados históricos. Elas precisam considerar como
estão operando no presente e como sua atual posição de mercado pode afetar o que eles poderão fazer no futuro.

O ambiente dinâmico é aquele em que os atores relevantes para a tomada de decisão estão em constante estado de
mudança. Estudos apontam que, sob a intensa competição por recursos e elevados níveis de dinamismo, as
organizações se tornam flexíveis para facilitar a adaptação e a sobrevivência no ambiente (Carvalho, 2011).

2.3 Relação entre Orientação Empreendedora, Desempenho e Ambiente Organizacional

Pesquisas sobre a orientação empreendedora postulam que as empresas empreendedoras tendem a assumir mais
riscos do que outros tipos de empresas, especialmente quando confrontadas em condições de incertas (Zahra, 1993).
Autores como Miller (1983) e Lumpkin e Dess (1996) operacionalizaram o comportamento das empresas
empreendedoras como a orientação para a organização ser mais proativa, inovativa e propensa a correr riscos.

Estudos empíricos de Miller (1983), Zahra (1993), Covin e Slevin (1994), Zahra e Covin (1995), Morris e Sexton
(1996), Mello (2004), Wiklund e Shepherd (2005), dentre outros, verificaram a relação positiva entre orientação
empreendedora e medidas de desempenho. Sugerem, ainda, que as empresas mais bem sucedidas são aquelas que
se engajam em níveis elevados de atividade empreendedora.

Tratando ainda da relação entre a Orientação Empreendedora (OE) e o desempenho, trabalhos como Zahra (1993),
Zahra e Covin (1995), Jogaratnan (2002), Rosenbush, Bausch & Galander (2007), Carvalho (2011) e Mariano (2011),
Escobar (2012) entre outros, incluíram a variável ambiente organizacional, trabalhada sob enfoques diferentes, para
analisar seu efeito sobre o desempenho das empresas.

Para Miller (1983) a OE é integralmente relacionada às variáveis do ambiente, estrutura, estratégia e personalidade do
líder, e afirma que esse relacionamento varia maneira sistemática de um tipo de organização para outra. Covin e
Slevin (1989) examinaram 161 pequenas empresas ligadas à manufatura, e encontraram evidências de que a
hostilidade do meio estava relacionada à postura estratégica e a desempenhos empreendedores mais flexíveis.

Zahra (1993) analisou a relação entre o ambiente externo das empresas, a OE e o respectivo desempenho financeiro
e constatou que a relação entre OE e desempenho é moderada por fatores ambientais. Seu estudo suportou a
hipótese de que empresas em ambientes de crescimento dinâmico enfatizam a inovação e criação de negócios, assim
como empresas em ambientes hospitaleiros estão positivamente associadas com a abertura de novos negócios e com
atividades renovadoras. Empresas em ambientes hostis atuam mais no sentido da redefinição de seus negócios e
empresas em ambientes estáticos e empobrecidos têm associação inversa com as atividades empreendedoras.

Zahra e Covin (1995) apontam para o fato de que organizações empreendedoras têm um impacto positivo nas
medidas de desempenho financeiro. Segundo eles, estes efeitos na performance tendem a ser modestos ao longo dos
primeiros anos e crescem ao longo do tempo, sugerindo que um comportamento empreendedor pode, de fato,
contribuir para o progresso do desempenho financeiro da organização em longo prazo.

Lumpkin e Dess (2001) observaram a importância da natureza proativa e da agressividade na presença de ambientes
dinâmicos. Eles examinaram o efeito da dimensão proatividade e competitividade agressiva da OE no desempenho
organizacional a partir dinamismo e da hostilidade ambiental e chegaram ao entendimento que a capacidade de agir
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proativamente mostrou correlação positiva com o desempenho das empresas, tanto em ambiente dinâmicos como em
ambientes hostis, ao contrário da dimensão competitividade agressiva. Já estudo de Jogaratnam (2002) mostrou que
quando o ambiente torna-se mais hostil e menos munificente, as empresas tendem a adotar estratégias mais
conservadoras, evitando atitudes que envolvam inovação e risco.

Wiklund e Shepherd (2005) entendem que a OE contribui positivamente para o desempenho de pequenas empresas.
Eles afirmam que ela pode prover a habilidade de descobrir novas oportunidades, facilitando a diferenciação e a
criação de vantagem competitiva. A partir de estudo longitudinal com 413 pequenas empresas, os autores concluíram
que uma OE pode ajudar a superar dificuldades decorrentes de ambientes pouco dinâmicos, onde novas
oportunidades raramente aparecem, e de limitado acesso a recursos financeiros. Segundo eles, pequenas empresas
em ambiente sob tais condições podem ter um desempenho superior se tiverem uma forte OE.

Rosenbush et al. (2007) associaram a munificência ao desempenho e confirmaram a hipótese de que a munificência
influencia o desempenho. Frank, Kessler & Fink (2010) centraram sua atenção em verificar a existência de relação
positiva entre OE e desempenho organizacional nos casos em que o ambiente dinâmico é combinado com alto acesso
ao capital financeiro e um ambiente estável é combinado com baixo acesso ao capital financeiro. Os autores
encontraram nas análises que a OE provocou efeito negativo no desempenho quando combinado com ambiente
estável e alto acesso ao capital financeiro. Outro resultado em que a OE originou efeito negativo no desempenho foi
na combinação do ambiente dinâmico com baixo acesso ao capital financeiro.

Carvalho (2011) analisou o relacionamento entre as dimensões do ambiente organizacional, as capacidades
mercadológicas e gerenciais, a orientação estratégica, avaliando o impacto que as diversas configurações dessas
variáveis geram no desempenho dos hotéis brasileiros, chegando à conclusão de que o dinamismo e a complexidade
possuem efeito sobre orientação estratégica, mas não efeitos diretos sobre o desempenho dos hotéis. Enquanto a
munificência gera efeitos diretos sobre o desempenho e sobre a orientação conservadora, mas não gera efeitos sobre
a orientação empreendedora. Quando avaliou os efeitos indiretos e mediados pela orientação estratégica, entre as
dimensões ambientais e o desempenho, observou-se que o dinamismo exerce efeitos indiretos negativos no
desempenho através do aumento na orientação conservadora, enquanto exerce efeitos indiretos positivos através do
aumento na orientação empreendedora. Os efeitos indiretos da complexidade sobre o desempenho se dão através da
diminuição que causa no empreendedorismo. O da munificência foi encontrado um efeito positivo transitado pelo
construto da orientação conservadora.

3. Procedimentos Metodológicos

Os dados levantados através de questionário para este estudo foram obtidos de cinquenta e nove (59) organizações
de diversos tamanhos pertencentes ao setor do comércio varejista. O instrumento de pesquisa esteve constituído por
quarenta e dois (42) asseverações às que os respondentes deviam assinalar sua percepção numa escala tipo Likert
de sete níveis. Completavam as informações mais seis perguntas que caracterizaram os respondentes e suas
empresas.

Os questionários estiveram divididos em oito blocos para recolher dados sobre a orientação empreendedora (três
blocos), o ambiente organizacional (três blocos) e o desempenho (dois blocos). Desse modo se obtiveram dados para
a proatividade, com cinco asseverações; a inovatividade, com seis; e, a assunção de riscos, com outras cinco
afirmativas. Para o ambiente organizacional, em suas três dimensões, munificência, dinamismo e complexidade, foram
empregadas cinco asseverações. Enquanto as medidas de desempenho foram registradas por cinco indicadores:
lucratividade, crescimento das vendas, retenção de clientes, faturamento mensal e desempenho geral. Foi usada uma
versão modificada do instrumento desenvolvido por Gupta e Govindarajan (1984) à que se acrescentou uma questão
para que o respondente assinale sua percepção do desempenho nos últimos três anos.

Deste modo, os respondentes declararam, num bloco, a importância que os mesmos tinham para a mensuração do
desempenho e, em outro bloco, a satisfação que eles ocasionavam quanto ao desempenho de sua empresa se
comparada com os concorrentes mais próximos, além de registrar a percepção do respondente respeito do
desempenho geral, usando-se uma medida de percentual dividida em cinco ordens de grandeza.

Os procedimentos estatísticos efetuados com os dados foram de natureza uni e multivariada. Inicialmente se
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avaliaram os diversos construtos pela análise fatorial exploratória, definindo-se quais itens de cada construto iam a se
considerar nas ações subsequentes. Utilizou-se como critério, para a permanência dos itens, cargas fatoriais acima de
0,7 (em módulo) ou excepcionalmente 0,6 para ter no mínimo três indicadores por construto. Para a orientação
empreendedora, em suas três dimensões consideradas neste estudo, assim como para cada dimensão do ambiente
organizacional em particular, se calcularam os escores fatoriais para cada empresa. Com eles se realizaram análises
de correlação e se discretizaram para usá-los como preditores categóricos nas analises de variância. Criaram-se
quatro categorias: muito alta (MA), alta (A), baixa (B) e muito baixa (MB) usando os quartis e a mediana. As variáveis
dependentes foram o desempenho geral e o somatório das pontuações atribuídas aos cinco indicadores, tanto da
importância quanto da satisfação que tinham com os mesmos. Todas as análises foram feitas com o software
STATISTICA.

4. Descrição e Análise dos Resultados

4.1 Caracterização do perfil dos entrevistados e da estrutura da empresa

4.1.1 Perfil dos entrevistados

Todos os entrevistados pertencem à empresa do setor varejista, com cargos de direção, administração e/ou gerência.
Os entrevistados quanto ao cargo de direção/administração (proprietários) representam 22% e o cargo de gerência
corresponde a 78%. Quanto ao gênero, a maioria dos entrevistados é do gênero masculino,chegando a 57%,
enquanto do gênero feminino são o43% restantes. No que se refere à escolaridade do total dos entrevistados, 35%
possui ensino médio,51% concluíram a graduação e14%realiza ou possui pós-graduação.

4.1.2 Perfil das Empresas

Das empresas que participaram da pesquisa,45% se enquadraram como empresa de pequeno porte, enquanto as
55% restantes tem enquadramento como empresa de médio porte. Ressalta-se que se adotou como critério de
classificação do porte da empresa, única e exclusivamente as respostas dadas pelos respondentes.

4.2 Análise dos Resultados

Para cada dimensão em particular da orientação empreendedora se fez uma análise fatorial exploratória para verificar
a unidimensionalidade do construto. Utilizou-se o critério de Kaiser para matrizes de correlações para definir o número
de fatores a reter e uma carga fatorial em módulo de 0,7, o que conduz a uma comunalidade de 50%. Os resultados
exibidos na Tabela 1 mostram que para a proatividade se mantiveram três itens, para a inovatividade cinco e para a
assunção de riscos quatro. A seguir se fez uma análise fatorial com as três dimensões juntas, medidas por esses
indicadores selecionados, e verificou-se a unidimensionalidade da orientação empreendedora. A carga fatorial mínima
usada nesta avaliação foi, em módulo, de 0,6. Cinco dos doze itens tiveram cargas menores do que 0,7. Constatada
essa condição se salvaram os escores fatoriais para as organizações de modo a ter uma medida comparativa para
cada empresa.

Image: clip_image002.gif

Tabela 1. Cargas fatoriais dos itens selecionados para as dimensões da Orientação
Empreendedora
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Os escores fatoriais foram discretizados para dispor de um preditor categórico que possibilitasse efetuar análises de
variância com o desempenho. Seja mensurado pelo valor declarado pelos respondentes e ou pela soma dos valores
atribuídos aos cinco indicadores de desempenho quanto a sua importância ou quanto à satisfação que os gestores
têm por eles.

Os resultados são apresentados na Tabela 2,

Image: clip_image004.gif

Tabela 2. Anovas do desempenho medido pelo valor atribuído pelos respondentes, pela importância e pela satisfação.

Em todas as análises feitas se verificou significância nas comparações simultâneas, sendo que nos avaliações
pareadas a posteriori realizados pelo teste de Scheffe obteve-se como resultado um maior desempenho associado à
orientação empreendedora muito alta (MA).

Com as dimensões do ambiente organizacional se procedeu do mesmo modo, avaliando-se inicialmente quais itens
iam a ser considerados como representativos do construto. Os resultados da análise fatorial exploratória se mostram
na Tabela 3.

Image: clip_image006.gif

Tabela 3. Cargas fatoriais dos itens selecionados para as dimensões do ambiente.

A partir desses itens se extraíram os fatores para cada dimensão ambiental e se salvaram os escores fatoriais para
cada empresa. A partir deles junto com aqueles escores fatoriais computados desde o fator que gerou a OE foi
possível efetuar uma análise de correlação entra eles. Os resultado esta exposto na Tabela 4.

Image: clip_image008.gif

Tabela 4. Correlações entre a orientação empreendedora e as dimensões do ambiente.
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Conforme mostra a Tabela 4 a OE encontra-se positivamente correlacionada de modo significativo com a munificência
e com o dinamismo ambiental. Assim como estas duas dimensões de ambiente entre si. Já a complexidade não
apresenta correlação significativa com nenhuma das outras dimensões ou com a OE. Entretanto percebe-se que o
sentido do relacionamento corrobora a expectativa teórica. Assim, quando há aumento da OE diminui a percepção de
complexidade e vice-versa. Do mesmo modo um aumento da munificência se relaciona com uma diminuição da
complexidade e uma diminuição da munificência com o aumento da complexidade. Já o dinamismo tem relação
positiva com a complexidade, ambas variáveis tem comportamentos semelhantes.

Depois de avaliar as correlações procedeu-se à discretização dos escores fatoriais das dimensões ambientais para
desenvolver as anovas relativas ao desempenho. Os resultados se expõem na Tabela 5.

Image: clip_image010.gif

Tabela 5. Anovas do desempenho medido pelo valor atribuído pelos respondentes, pela importância e pela satisfação.

Nas análises desenvolvidas observa-se que a munificência é a dimensão ambiental que melhor se relaciona com o
desempenho, mostrando que quando há uma munificência percebida muito alta o desempenho resulta maior. Tanto o
dinamismo quanto a complexidade indicam significância nas comparações simultâneas apenas com uma das
maneiras de mensurar o desempenho, sendo não significativo para o dinamismo a comparação a posteriori.

Finalmente se efetuaram análises de regressão com o desempenho, medido das três maneiras, como variável
dependente e os escores fatoriais computados para as empresas pela OE, a munificência, o dinamismo e a
complexidade como variáveis explanatórias. Quando feita a regressão simples sempre a OE mostrou-se significativa
para predizer o desempenho. A munificência e o dinamismo tiveram significância para o desempenho geral declarado
pelos respondentes e para a importância dada aos cinco indicadores de desempenho utilizados. A complexidade, na
regressão simples, apenas mostrou um coeficiente angular diferente de zero para a importância dos indicadores. Ou
seja, para as dimensões ambientais nenhuma delas teve significância para a satisfação que os gestores têm com os
indicadores de desempenho.

Quanto à regressão múltipla os resultados se exibem na Tabela 6.

Image: clip_image012.gif

Tabela 6. Coeficientes β da regressão múltipla e significância do resultados (p) para cada um deles na predição do
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desempenho.

Os resultados indicam que em todas as oportunidades é a orientação empreendedora a que possui coeficientes
significativos para o desempenho. Somente a complexidade ambiental tem significância quando a variável dependente
é a importância dada aos indicadores pelos gestores.

5. Considerações finais

Todos os resultados obtidos demonstram que é a orientação empreendedora a que melhor se relaciona com o
desempenho das pequenas e médias empresas que fizeram parte na pesquisa. Isto vem a corroborar achados de
diversos autores em diferentes tipos de organizações e circunstancias de estudo.

Um fato importante de salientar é a natureza unidimensional da orientação empreendedora, que suporta a ideia de
que só as organizações que apresentam níveis adequados das três dimensões são as que deveriam ser consideradas
como empreendedoras, conforme proposição de Miller (1983).

O ambiente organizacional que se mostra com maior influencia para o desempenho é a munificência, a que por sua
vez tem estreita associação positiva com a própria orientação empreendedora. O dinamismo ambiental, que também
se correlaciona positivamente com a orientação empreendedora, e a complexidade, que não tem correlação com
nenhuma das variáveis trabalhadas, não têm influenciado de maneira evidente ao desempenho.

As regressões múltiplas, que sempre tem a orientação empreendedora como significativa, no mostram coeficientes de
determinação altos, variando entre 10,80% quando a variável dependente é a satisfação com os indicadores de
desempenho, e 43,40% no caso da dependente ser a importância atribuída aos indicadores, quando além da OE
também tem significância a complexidade ambiental. Um valor intermediário do R2ajustado acontece para a regressão
cuja variável dependente é o desempenho geral declarado pelos gestores.

Finalmente cabe destacar que as características dos respondentes assim como aquelas das próprias organizações
poderiam influenciar os resultados, entretanto considerou-se que os dados disponíveis eram insuficientes para gerar
resultados confiáveis.
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