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RESUMO 

 

 

 

As empresas de base tecnológica enfrentam demandas duais de exploração de novos 

produtos e aprimoramento de produtos existentes. Essas ações não são triviais para os 

empreendedores, porém são consideradas essenciais para o desempenho organizacional. 

A partir da revisão sistemática da literatura, verificou-se a não existência de estudos 

analisando os eixos da ambidestria a partir das competências empreendedoras. Nesse 

sentido, esta tese tem como objetivo analisar como as competências de oportunidade e 

organizacional existentes nos empreendedores de empresas incubadas de base 

tecnológica direcionam suas ações para lidar com as forças contraditórias de exploração 

e explotação. Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, que a partir de um roteiro 

semiestruturado de entrevistas analisou as ações dos oito empreendedores de empresas 

na Inova Metrópole, incubadora de empresas de base tecnológica do Instituto Metrópole 

Digital da UFRN. Para o processo de análise dos dados qualitativos utilizou-se a análise 

de conteúdo categorial feita linha a linha, de forma que as entrevistas após sua transcrição, 

passaram por três momentos de codificação: inicial, focalizada e análise categorial. Para 

auxiliar na interpretação dos dados qualitativos foram criadas figuras, mapas de árvore e 

nuvens de palavras com o apoio do software NVivo® versão 11 para Windows. Esta 

pesquisa utilizou de critérios de qualidade para seu desenvolvimento, a citar triangulação, 

comparação intercasos e intracasos, detalhamento do processo de pesquisa, exame pelos 

pares e reflexividade. Como resultados, na competência de oportunidade, os 

empreendedores possuem uma maior ênfase no processo de identificação de 

oportunidade, no geral não realizam estudos para avaliar oportunidades de negócio, nem 

avaliam os riscos associados. Com relação à competência organizacional destaca-se ações 

relacionadas ao controle, delegação, liderança e motivação. Com relação à ambidestria, 

tem-se que os empreendedores conduzem as empresas para uma ambidestria não 

sinérgica. Existe uma maior propensão nas atividades de explotação, destacando aspectos 

relacionados à capacidade de atendimento, flexibilidade produtiva, além de contar com o 

apoio dos clientes para o desenvolvimento dos produtos, enquanto na exploração, 

identificou-se que os empreendedores não estão abertos à novos mercados, não buscam 

ampliar o mercado local e atuam passivamente no processo de aquisição de clientes. 

Observou-se em virtude da competência de oportunidade se deter ao processo de 

identificação de oportunidade, poucas ações relacionadas à exploração são realizadas 

pelos empreendedores, ao passo que na competência organizacional, as preocupações 

com relação ao controle, organização e planejamento refletem na maior atenção as 

atividades de explotação. Os resultados desta pesquisa contribuem para a compreensão 

de como os empreendedores gerenciam e buscam oportunidades de negócio, bem como 

o direcionamento das ações para os eixos da ambidestria, isso favorece o 

desenvolvimento de ações que busquem desenvolver essas competências.  

 

 

Palavras chave: Competências empreendedoras; exploração; explotação; ambidestria 

organizacional; empresas incubadas; empresas de base tecnólogica.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
 

Technology-based companies face dual demands for the exploration of new products and 

the enhancement of existing products. These actions are not trivial for entrepreneurs, but 

are considered essential for organizational performance. From the systematic review of 

the literature, it was verified the absence of studies analyzing the axes of the 

ambidexterity from the entrepreneurial competences. In this sense, this thesis aims to 

analyze how the opportunity and organizational skills existing in entrepreneurs of 

incubated technology-based companies direct their actions to deal with the contradictory 

forces of exploitation and exploitation. This is a qualitative-descriptive study that, based 

on a semistructured interview script, analyzed the actions of the eight entrepreneurs at 

Inova Metrópole, an incubator of technology-based companies of the Metrópole Digital 

Institute, UFRN. For the analysis of the qualitative data, we used the analysis of 

categorical content made line by line, so that the interviews after their transcription, went 

through three coding moments: initial, focused and categorial analysis. To assist in the 

interpretation of qualitative data, figures, tree maps and word clouds were created with 

the support of NVivo® software version 11 for Windows. This research used quality 

criteria for its development, to cite triangulation, intercasos and intracasos comparison, 

detail of the research process, peer review and reflexivity. As results, in opportunity 

competence, entrepreneurs have a greater emphasis on the opportunity identification 

process, in general they do not conduct studies to evaluate business opportunities, nor do 

they assess the associated risks. With regard to organizational competence, we highlight 

actions related to control, delegation, leadership and motivation. With respect to 

ambidexterity, it has been found that entrepreneurs lead businesses to a non-synergistic 

ambidexterity. There is a greater propensity in the activities of exploitation, emphasizing 

aspects related to the capacity of attendance, productive flexibility, besides having the 

support of the clients for the development of the products, while in the exploration, it was 

identified that the entrepreneurs are not open to the new markets. Do not seek to expand 

the local market and act passively in the process of customer acquisition. It was observed 

that because of the opportunity competence to stop the opportunity identification process, 

few actions related to the exploitation are carried out by the entrepreneurs, while in the 

organizational competence, the concerns regarding control, organization and planning 

reflect in the most attention the activities. The results of this research contribute to the 

understanding of how entrepreneurs manage and look for business opportunities, as well 

as the direction of the actions towards the axes of ambidexterity, this favors the 

development of actions that seek to develop these competences. 
 

 

Keywords: Entrepreneurial skills; exploration; Exploitation; Organizational 

ambidexterity; Incubated enterprises; Technology-based companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A introdução tem o papel de contextualizar o leitor sobre a temática de 

ambidestria organizacional e competências empreendedoras, além da contextualização 

e o problema que será investigado nesta tese. Para investigar a problemática proposta, 

serão apresentados o objetivo geral, os objetivos específicos, assim como a justificativa 

para a elaboração desta tese. Para finalizar a seção de introdução será apresentada a 

estrutura das seções seguintes.  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

As organizações buscam por meio da inovação uma forma de repensar seus 

processos, produtos, tecnologia, relacionamento com o mercado e com os seus clientes. 

Essa temática tem sido explorada como objeto de estudo desde o início do século XX, 

quando Schumpeter (1912) apresentou na sua teoria de desenvolvimento econômico a 

diferenciação entre invenção e inovação. Para ele, a invenção é uma ideia para melhorar 

um produto, processo ou sistema, que pode ou não ter relevância econômica. A 

inovação por sua vez ocorre quando essa invenção tem a capacidade de gerar riquezas, 

ou seja, pode se transformar em produto que será explorado economicamente.  

A tecnologia tem impulsionado a inovação nas organizações por meio do 

aperfeiçoamento de produtos, otimização dos processos e no desenvolvimento de novas 

soluções para o mercado. Em virtude do importante papel que tem desempenhado 

dentro das empresas, a tecnologia e a inovação tem ganhado destaque no âmbito 

acadêmico, por exemplo, nos eventos da Associação Nacional de Pós-graduação e 

pesquisa em Administração - ANPAD, em que diversas temáticas os relacionam com 

desempenho organizacional, competitividade, empreendedorismo, marketing, melhoria 

de produtos, aprimoramento de negócios existentes e na criação de novos negócios.  

O empreendedorismo surge como um importante fator a ser considerado no 

processo de buscar novas oportunidades, criação de novos negócios, competitividade e 

inovação. O Global Entrepreurship Monitor - GEM (2015), um dos estudos relevantes 

sobre empreendedorismo no mundo, apresenta que o empreendedorismo faz grande 

diferença para a prosperidade econômica de um país. 
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Os estudos relacionados ao impacto do empreendedorismo no crescimento 

econômico não são recentes, segundo Hafer (2013) os modelos de desenvolvimento 

econômico têm incorporado várias medidas de empreendedorismo, o que traz 

informações valiosas sobre o processo pelo qual o crescimento econômico ocorre. Na 

pesquisa desenvolvida por Hafer (2013) um aumento no nível de atividade 

empreendedora está associado com um aumento no crescimento econômico.  

Corroborando com essa afirmação, Nogami e Machado (2011) reforçam que 

os países que conseguiram aprimorar suas atividades empreendedoras obtiveram 

aumentos significativos no seu crescimento econômico, principalmente em economias 

emergentes que precisam melhorar seu desempenho frente a mercado internacional.  

O campo de pesquisa acadêmica sobre empreendedorismo é amplo, permeia 

diversas áreas do conhecimento, entre elas a economia, psicologia, ciências humanas e 

sociais, administração e sociologia. 

No cerne dos estudos sobre empreendedorismo existem duas correntes 

principais: uma advinda dos economistas que entendem que o empreendedor está 

associado à inovação, e outra com uma abordagem comportamentalista que relacionam 

aspectos psicológicos, atitudes e criatividade.  

Na perspectiva dos economistas, os precursores dos estudos sobre 

empreendedorismo foram Cantillon, Smith, Say e Schumpeter que enalteceram a 

relevância da figura do empreendedor para o desenvolvimento econômico da sociedade 

(FILION, 1999). 

Por outra ótica, os comportamentalistas, assumem que o eixo do 

desenvolvimento social e econômico é pautado no sistema de valores, considerando o 

empreendedor a figura principal desse processo. Os precursores dos estudos nesse 

campo são o McClelland (1973) que analisa o empreendedor sob a perspectiva 

comportamental evidenciando traços psicológicos, e o Filion (1991) que aborda a teoria 

visionária. 

Não existe uma oposição conceitual entre a abordagem econômica e a 

comportamental do empreendedorismo, existe uma diferença entre prioridade dos 

aspectos abordados. Enquanto os economistas definem a função do empreendedor a 

partir da sua atuação como gerador de valores, associação a inovação e a assunção de 

riscos, os comportamentalistas direcionam seu interesse no entendimento do 

comportamento do empreendedor, buscando identificar seu modo de agir na empresa 

(BRAGA, 2003). Objetivando uma maior compreensão sobre os aspectos relacionados 
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ao comportamento do empreendedor, o posicionamento desta tese será com relação a 

abordagem comportamental sob a ótica individual.  

O processo do empreendedorismo é definido por fases distintas 

intrinsicamente relacionadas, que vão desde o reconhecimento de uma oportunidade, a 

decisão de aproveitar essa oportunidade e ir em frente em busca de recursos, 

lançamento do novo empreendimento, construção do sucesso até o aproveitamento das 

recompensas (BARON; SHANE, 2007). 

A fase inicial de reconhecer a aproveitar uma oportunidade leva a figura do 

empreendedor, elemento central do fomento do empreendedorismo, a criar novos 

empreendimentos. Esses novos negócios surgem em uma diversidade de tipos e de 

objetivos, relacionados ao empreendedor, ao mercado, o grau de inovação o foco 

tecnológico, entre outras razões.  

Utiliza-se o termo empresa nascente quando se refere a criação de novos 

negócios, ou seja, quando o empreendimento está em formação. Empresas nascentes 

que se baseiam no desenvolvimento de seu negócio com base em tecnologia são 

chamadas de startups1.  

Segundo Bizzotto e Dalfovo (2001), após o estágio inicial de concepção do 

empreendimento, ou seja, o empreendedor identificou a necessidade de um mercado e 

decide iniciar a empresa, o mesmo passa para o segundo estágio que é chamado de 

empresa nascente. No estágio de empresa nascente, o empreendedor começa a 

estruturação da empresa, monta a equipe e inicia as primeiras alianças para 

desenvolvimento do produto. Ao final desse estágio a empresa deve estar juridicamente 

constituída, ter um protótipo sendo comercializado e já realizar vendas para os clientes.  

 As startups 2  se referem às organizações destinadas à criação de novos 

produtos e serviços em situação de extrema incerteza (RIES, 2012). Elas são 

organizações recém-criadas que se encontram em processo de desenvolvimento, que 

buscam explorar atividades inovadoras em um determinado mercado. 

Uma startup está em busca de um modelo de negócio repetível e escalável, 

que busca atender as demandas dos clientes de forma rápida e inovadora. Empresas 

                                                 
1 As Empresas de Base Tecnológicas (EBTs) são empresas que possuem um elevado nível de 
capacitação tecnológica, que por meio da aplicação de conhecimentos científicos ou tecnológicos 
apresentam produtos ou serviços que são pioneiros no mercado (TOLEDO et al. 2008). 
2  O termo “startup” será compreendido em sua tradução literal “começo/ inicialização” ou seja, a 

definição de startups será compreendida como empresas nascentes, ou simplesmente nascentes. 
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startups começam seu negócio em um processo de validação. No início, a empresa tem 

hipóteses de quem são seus clientes, quais canais de relacionamento devem utilizar para 

se comunicar com esses clientes, seus parceiros e atividades principais. Somente com 

o processo de desenvolvimento é que essas hipóteses vão sendo validadas pelo 

empreendedor (BLANK; DORF, 2014; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Pela natureza de sua concepção e pela sua proposta de atuar em mercados 

desconhecidos com produtos inovadores, as empresas nascentes de base tecnológica 

possuem diversas dificuldades para se estabelecerem no mercado. Isso é decorrente 

principalmente por se tratar de um produto inovador, que está em processo de 

amadurecimento e que desconhece o mercado que irá alcançar. Atrelado a isso, tem-se 

a falta de experiência dos empreendedores em compreender o mercado, os 

concorrentes, os marcos regulatórios do setor, além de se depararem com os altos 

investimentos no negócio e o pouco retorno inicial (OSTERWALDER, 2011; BLANK, 

2014). 

Essas empresas nascentes de base tecnológica, segundo Brinckmann (2007), 

possuem características similares: a maioria delas é de pequeno porte, ofertam em 

grande parte serviços, são sujeitas a um alto grau de mudança e imprevisibilidade, os 

fundadores possuem alto nível educacional. Possuem, como características internas, a 

necessidade de criar e aperfeiçoar seus produtos e serviços, manter a organização 

funcionando, lidar com a equipe e deveres administrativos, enquanto que, 

externamente, os empreendedores precisam lidar com a responsabilidade da novidade, 

o que reflete nas barreiras de entrada no mercado, pois seus produtos não são 

conhecidos e a capacidade de desempenho é incerta.  

Face a essas dificuldades encontradas pelos empreendedores de empresas 

nascentes de base tecnológica, surgiram iniciativas com o objetivo de apoiá-las no 

processo de desenvolvimento de seus negócios, tendo em vista que essas empresas 

representam força motriz para o desenvolvimento econômico e social de um país.  A 

ascensão no número de empresas nascentes é expressiva. De acordo com a Associação 

Brasileira de Startups (ABStartups) o número de empresas em dezembro de 2015 era 

de 4.151, um crescimento de 18,5% em seis meses comparado ao ano de 2014. Em 

2012 as startups já haviam faturado R$ 2 bilhões, o que reflete na importância que o 

setor possui e do apoio que necessita para desenvolver. 

Uma estratégia para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação é 

por meio da incubadora de empresas. A incubadora fornece as empresas nascentes o 
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suporte necessário para que as mesmas consigam se impulsionar e se desenvolver no 

mercado, isso porque a incubadora é vista como um catalizador do processo de 

inovação, de forma mais ampla são consideradas inclusive uma política que visa 

estimular o empreendedorismo, inovação e o crescimento econômico 

(WONGLIMPIYARAT, 2016; WEELE; RIJNSOEVER; NAUTA, 2017). 

O conceito de incubadora é muitas vezes usado como uma denominação geral 

para organizações que constituem ou criam um ambiente de apoio propício ao 

desenvolvimento de novas empresas. Segundo Bergek e Norrman (2008), essas 

incubadoras tornaram-se um fenômeno onipresente em muitas partes do mundo. Os 

formuladores de políticas nacionais têm visto a incubação como uma ferramenta para 

promover o desenvolvimento econômico, inovação e o surgimento de novas empresas 

de base tecnológica. 

Uma das formas de aumentar a probabilidade de uma empresa nascente obter 

sucesso no seu empreendimento é por meio das incubadoras. A incubadora é um 

programa de desenvolvimento em que as empresas nascentes incubadas desenvolvem 

diversas habilidades. A incubadora exerce um papel de apoio e orientação por meio de 

uma gestão que leva as empresas nascentes ao desenvolvimento de empreendimentos 

competitivos e sustentáveis. Quanto às empresas incubadas, o processo de inovação 

requer delas um conjunto de comportamentos que promovam a capacidade de inovar, a 

habilidade de organizar e gerenciar o processo (IACONO; NAGANO, 2014). 

Diante disso, os empreendedores das empresas nascentes precisam 

desenvolver diversas competências para a realização de suas atividades. Esses 

empreendedores precisam explorar as oportunidades existentes no mercado, ao passo 

que precisam aprimorar seus processos já existentes. Para esse entendimento, surgiu no 

campo dos estudos organizacionais a abordagem da ambidestralidade. 

Para que uma organização seja ambidestra, ela precisa equilibrar os 

investimentos na melhoria de suas capacidades atuais, sem deixar de contemplar a 

busca por desenvolver novas capacidades (TUSHMAN; O’REILLY, 1996). 

A ambidestria possui os conceitos de exploração (exploration) e explotação 

(exploitation)3. A exploração refere-se ao processo de explorar novas possibilidades, 

prospectar, buscar novas alternativas, assumir riscos, flexibilidade, experimentação e 

                                                 
3 Para fins de melhor compreensão os termos exploration e exploitation serão utilizados em português, 

que segundo SILVEIRA-MARTINS; ROSSETO (2014) referem-se à exploração e explotação 

respectivamente. 
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inovação (MARCH, 1991). Por sua vez, a explotação, consiste no refinamento, escolha, 

produção, otimização de recursos, seleção, eficiência e implementação (POPADIUK, 

2007). 

Apesar de considerar importante o equilíbrio entre as atividades de exploração 

e explotação, esse equilíbrio é particularmente difícil, não somente pelo fato de que, ao 

explorar novas alternativas, se reduz a velocidade com que as atividades existentes são 

melhoradas, mas também porque existe a competição entre a alocação de recursos 

nesses eixos, envolvendo assim conflitos de curto e longo prazo, como também essas 

mudanças afetam o nível individual, organizacional e social (MARCH, 1991). 

Não somente as empresas com estabilidade no mercado precisam desenvolver 

habilidades ambidestras, como também as empresas nascentes. Por estarem em um 

mercado de incertezas, a inovação para as empresas nascentes é uma necessidade de 

diferenciação e posicionamento no mercado. 

Ao passo que no instante em que a empresa nascente encontra seu modelo de 

negócio que possibilita seu crescimento como empresa, ela deixa de ser uma startup e 

passa a ser uma companhia, o que reflete na necessidade de estruturação da empresa. O 

esforço da empresa não estará somente na “busca” por oportunidades, mas também no 

“executar”, e isso faz com que a empresa necessite se estruturar internamente, com a 

criação de criação de departamentos (BLANK; DORF, 2014). 

No campo da ambidestria, estudos objetivaram examinar como as atividades 

de exploração e explotação poderiam influenciar o desempenho da organização (HE; 

WONG, 2004), ou como aspectos ambientais influenciam o desenvolvimento de 

inovação levando assim para atividades de exploração e explotação (JANSEN; VAN 

DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006), como também estudos que buscaram identificar 

os consequentes e antecedentes da ambidestralidade em pequenas e médias empresas 

(LUBATKIN; SIMSEK; LING; VEIGA, 2006), a busca da ambidestria pelos gestores 

no processo de definição de estratégias de alocação de recursos tanto para a melhoria 

dos produtos existentes como também pela busca de inovação (ANDRIOPOULOS; 

LEWIS, 2009), escalas de mensuração para identificar a orientação da organização para 

a exploração e explotação (POPADIUK, 2010), como também em trabalhos que 

evidenciaram as características dos gestores ambidestros (MOM; VAN DEN BOSCH; 

VOLBERDA, 2009), a importância do compartilhamento do conhecimento (IM; RAI, 

2008), a influência da aliança estratégica para o processo de ambidestria organizacional 



 

 

22 

(LIN; YANG; DEMIRKAN, 2007), e a participação dos gestores no direcionamento 

das ações para a ambidestria organizacional (GEDAJLOVIC; CAO; ZHANG, 2012). 

Percebe-se que os estudos desenvolvidos, em sua maior parte, buscaram 

compreender como a ambidestria influência no desempenho das organizações. No 

âmbito de empresas nascentes, observa-se inicialmente que elas se encontram no 

processo de desenvolvimento de suas atividades para buscar ampliar sua atuação no 

mercado. O papel do empreendedor é fundamental no direcionamento dessas ações que 

irão conduzir para a exploração das oportunidades de mercado existentes, como 

também na estruturação e aprimoramento dos recursos internos da organização. 

Não foram verificados estudos sobre aspectos da competência empreendedora 

como condutores para organizações ambidestras, contudo, pode-se verificar estudos 

que apresentam características relacionadas aos gestores ambidestros que podem se 

relacionar com aspectos de competências, tais como: autoridade, tomada de decisão, 

formalização das tarefas, coordenação de pessoal e interação com a equipe (MON et 

al., 2009), como também estudos relacionados aos aspectos de liderança (KELLER, 

WEIBLER, 2014; ZACHER; ROSING, 2015). 

O entendimento de competência empreendedora difere da orientação 

empreendedora (OE), já que esta é entendida como sendo o empreendedorismo no nível 

organizacional. Para Lumpkin e Dess (1996), a OE refere-se ao processo empreendedor 

por meio de métodos, práticas e estilo de tomada de decisão para apresentar como o 

empreendedorismo se desenvolve. Enquanto que as competências empreendedoras 

podem ser entendidas como o corpo de conhecimento, qualidades pessoais ou 

características, visões ou atitudes, direcionamento ou motivações, que podem contribuir 

de várias formas para a ação efetiva do negócio e seu gerenciamento (HONMA; 

TEIXEIRA, 2007). 

Para conduzir uma organização ambidestra, é preciso que o gestor compreenda 

e saiba conduzir os riscos associados à tomada de decisão, diferenciação e alinhamento 

contextual inerentes à organização (CHANDRASEKARAN; LINDERMAN; 

SCHROEDER, 2012), e estar atento para a orientação estratégica, oportunidade de 

negócio, integração da equipe, sentimento de apoio e confiança no contexto 

organizacional (GEDAJLOVIC; CAO; ZHANG, 2012). 

Evidencia-se, pelos estudos analisados, a importância de gestores ambidestros 

influenciando o desempenho das organizações, seja por suas habilidades cognitivas e 

comportamentais (MON et al. 2015), pela capacidade de gerenciar recursos humanos 
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(AHAMMAD, LEE; MALUL; SHOHAM, 2015), ou como formadores de cultura 

organizacional (LIN; MCDONOUGH, 2011). 

Contudo, não se observou como as competências de oportunidade que são 

aquelas relacionadas com a capacidade que o empreendedor possui em reconhecer e 

desenvolver uma oportunidade de negócio (MAN; LAU, 2000), e a competência 

organizacional referente ao desempenho das principais funções gerenciais da empresa 

pelo empreendedor (MAN; LAU, 2000) influenciam na condução das atividades de 

exploração e explotação na organização. Diante disso, essa tese se propõe investigar a 

seguinte problemática: Como as competências organizacionais e de oportunidade dos 

empreendedores direcionam as ações para a exploração e a explotação em empresas 

incubadas de base tecnológica? 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

  

Os objetivos desta tese esboçam as intenções propostas pela pesquisadora para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar como as competências de oportunidade e organizacional existentes 

nos empreendedores de empresas incubadas de base tecnológica direcionam suas ações 

para a exploração e explotação. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

i) Identificar as atividades relacionadas à competência de oportunidade e organizacional 

que são desenvolvidas pelos gestores das empresas;  

ii) Identificar as atividades de exploração e explotação desenvolvidas pelos gestores 

das empresas; 

iii) Analisar como as atividades relacionadas à competência de oportunidade 

direcionam às ações de exploração; 
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iv) Analisar como as atividades relacionadas à competência organizacional direcionam 

às ações de explotação. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a realização desta tese está pautada pela relevância teórica, 

relevância empírica e interesse da pesquisadora no desenvolvimento deste estudo. 

A lacuna existente nesta pesquisa foi verificada a partir da realização da 

revisão sistemática da literatura, assim como por meio de pesquisas nos principais 

eventos e revistas da área de Administração e Ciências Contábeis, consulta ao banco de 

teses e dissertações, e no periódicos Capes. Esta revisão teve o objetivo de identificar, 

avaliar e interpretar as pesquisas relevantes sobre o campo de estudos que norteiam a 

ambidestria organizacional e as competências empreendedoras. 

Utilizando como base a metodologia proposta por Kitchenham e Charters 

(2007) para revisão sistemática da literatura, foi possível identificar inicialmente 517 

trabalhos sobre competências empreendedoras e ambidestria organizacional pelo Web 

of Science. Esses artigos passaram por três perguntas iniciais: (i) quais as principais 

contribuições deste estudo para a área da ambidestria organizacional?; (ii) quais as 

principais contribuições deste estudo para a área de competências empreendedoras?; e 

se (iii) apresenta relação entre os eixos da ambidestria organizacional com as 

competências empreendedoras?  

Após realização da seleção dos artigos, análise da qualidade obteve-se um total 

de 21 artigos que foram explorados em profundidade, que constam detalhamento da 

análise da qualidade dessas publicações no Apêndice A. 

Nos estudos analisados sobre ambidestria organizacional, observou-se uma 

grande preocupação em compreender como a exploração e explotação influenciavam o 

desempenho organizacional. O estudo de He e Wong (2004) que verificou a influência 

positiva das estratégias de explotação e exploração com a taxa de crescimento das 

vendas, o estudo de Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006) que levava em 

consideração os aspectos ambientais, onde o processo de exploração era mais eficaz em 

ambientes dinâmicos, enquanto o desempenho financeiro é evidente quando se busca 

estratégias de explotação.  
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Em diversos estudos foi enfatizado o importante papel do gestor na condução 

das ações para as atividades de exploração e explotação onde apresentaram a 

importância dos gestores no processo de alocação de recursos entre exploração e 

explotação, e no direcionamento das ações para a ambidestria (HE; WONG, 2004; 

ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009; GEDAJLOVIC; CAO; ZHANG, 2012; KELLER, 

WEIBLER, 2014); a influência das relações sociais, cultura organizacional e o trabalho 

em equipe como fundamentais para a ambidestria (JANSEN et al. 2006; LUBATKIN 

et al. 2006; LIN; MCDONOUGH, 2011; AHAMMAD et al. 2015), o 

compartilhamento de informações (IM; RAI, 2008; LIN; MCDONOUGH, 2011) e a 

influência de alianças estratégicas (LIN; YANG; DEMIRKAN, 2007). 

Na apreciação dos trabalhos relacionados às competências empreendedoras, 

foram identificados estudos sobre os aspectos de competitividades em pequenas e 

médias empresas (MAN; LAU, 2002), desenvolvimento das competências na criação 

de novos negócios em ambiente acadêmico (RASMUSSEN; MOSEY; WRIGHT, 

2011), educação empreendedora e como as competências que auxiliam o ensino de 

empreendedorismo e impulsionam os alunos a empreender (MORRIS; WEBB; FU; 

SINGHAL, 2013; SANCHEZ, 2011).  

Apesar de existirem estudos sobre ambidestria que foram desenvolvidos em 

pequenas e médias empresas (LUBATKIN et al. 2006), não foram verificados estudos 

dessa natureza em empresas nascentes. 

Após a investigação desses estudos, se verificou que existe relevância no 

estudo do papel dos gestores para a ambidestria organizacional, porém, a preocupação 

está centrada nas atividades desenvolvidas pelos gestores e como essas atividades 

influenciam o desempenho da organização, por meio da ambidestria. Esses estudos não 

fazem referência aos aspectos relacionados às competências empreendedoras, e como 

estas competências conduzem à ambidestria. 

Em virtude disso, o gap teórico foi identificado, justificando o 

desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que se objetiva analisar como as 

competências de oportunidade e organizacionais conduzem as ações dos gestores para 

a exploração e explotação. 

O empreendedorismo no Brasil está em crescimento nos últimos anos. 

Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (2015), a taxa total de 

empreendedorismo foi de 39,3%, ou seja, estima-se que 52 milhões de brasileiros com 

idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum 
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negócio, na condição de empreendedor inicial ou estabelecido. Com relação à taxa de 

empreendedores iniciais, observou-se aumento na taxa de empreendedores nascentes, 

que passou de 3,7% em 2014 para 6,7% em 2015, o que demonstra a pertinência de 

estudos na área empreendedora. 

Um dos fatores que tem contribuído para a atividade empreendedora no Brasil 

é o aumento significativo de iniciativas relacionadas ao empreendedorismo e ao 

surgimento de incubadoras, aceleradoras, organizações não governamentais e outras 

organizações que fortalecem o ecossistema empreendedor (GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2015). 

Esta pesquisa também se justifica pelo fato da pesquisadora ser docente na 

instituição e atuar como gerente executiva adjunta em uma incubadora de empresas de 

base tecnológica, a Inova Metrópole. 

A Inova Metrópole tem o objetivo de incentivar e promover o 

empreendedorismo e a inovação em TI por meio da interação entre universidade, 

governo, empresas e sociedade em geral. Para sua gestão e operacionalização, a Inova 

Metrópole conta com um grupo de professores mestres e doutores e com um grupo de 

profissionais qualificados para assessoria nas áreas de Contabilidade, Gestão, 

Marketing e Propriedade Intelectual.  

Após experiências com os gestores de empresas nascentes, e vivenciar as 

dificuldades que os gestores possuem em conduzir as ações para o desenvolvimento de 

uma inovação e a inserção no mercado, bem como na organização interna da empresa, 

a pesquisadora identificou uma lacuna importante, que poderá auxiliar a incubadora no 

processo de formação e desenvolvimento das competências empreendedoras de seus 

incubados e pré-incubados, aprimorando assim a condução de suas ações no ambiente 

organizacional. 

Do ponto de vista de contribuição prática os resultados gerados por esta tese 

poderão auxiliar os gestores das incubadoras a incorporar aspectos das competências 

empreendedoras e da ambidestria nos instrumentos de diagnóstico e monitoramento das 

empresas incubadas; aprimorar o programa de desenvolvimento do empreendedor; e 

incorporar a aplicação das competências empreendedoras para as empresas. 
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1.4 ESTRUTURA DESTA TESE 

 

A presente tese está estruturada em seis capítulos que serão descritos a seguir: 

O primeiro capítulo refere-se a esta Introdução, onde se apresenta informações 

que contextualizam o tema estudado nesta tese, para isso são apresentadas a formulação 

do problema de pesquisa, o objetivo geral e os específicos, a justificativa para realização 

deste estudo e a estrutura deste trabalho.  

O segundo capítulo contempla a Revisão da Literatura, onde são discutidos 

aspectos sobre competência, competência empreendedora e ambidestria 

organizacional. Ao final da Revisão da Literatura, é apresentado a configuração teórica 

desta pesquisa, de forma a apresentar para o leitor as relações que se buscam investigar 

nesta tese. 

O terceiro capítulo mostra o contexto de aplicação, onde são discutidos 

brevemente alguns conceitos de startups e apresenta-se a incubadora Inova Metrópole. 

O quarto capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos que se 

pretende percorrer para atingir os objetivos deste trabalho, para isso são descritos a 

natureza da pesquisa, caracterização da pesquisa, desenho e protocolo de pesquisa, o 

contexto de aplicação da pesquisa de campo e os sujeitos da pesquisa.  

O quinto capítulo compreende a análise e discussão dos resultados. Este 

capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados encontrados na pesquisa 

de campo, para isso as informações foram apresentadas inicialmente por meio de uma 

análise intracasos, de forma que cada caso foi apresentado individualmente, para que 

em seguida a análise intercasos fosse realizada, objetivando encontrar similaridades e 

diferenças existentes entre os casos estudados. 

Por fim, o sexto capítulo são evidenciadas as considerações finais deste 

trabalho, incluindo assim as contribuições teóricas, metodológicas, implicações 

gerenciais, limitações da pesquisa e apresentação de propostas para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Os dois pilares teóricos que fundamentaram a construção desta tese foram as 

competências empreendedoras e a ambidestria organizacional. Esta revisão da literatura 

apresenta os principais conceitos teóricos, inicialmente os principais aspectos sobre 

competências, dentre eles sua definição, aspectos relacionados as competências 

individuais, por fim, aborda-se as competências empreendedoras, onde se destaca uma 

seção para apresentar o estudo de Man e Lau (2000). No segundo momento se apresenta 

os conceitos relacionados à ambidestria organizacional, o dilema entre exploração e 

explotação e as escalas para ambidestralidade organizacional. 

 

 

2.1 COMPETÊNCIAS  

 

Para fins de entendimento desta tese, o conceito de competência está 

relacionado como sendo uma característica do ser humano que para desenvolver com 

êxito uma tarefa ou função utiliza das suas capacidades cognitivas e comportamentais. 

O campo do estudo das competências é amplo em virtude dos diversos conceitos 

por ele atrelado. Nesse sentido, busca-se tecer um entendimento sobre competências 

que possa ser compreendido e aplicado nesta tese. 

A competência é uma característica implícita do ser humano que é casualmente 

relacionada com desempenho elevado de uma tarefa ou em determinada situação. Além 

das competências cognitivas referentes à leitura, escrita e cálculo, deve-se observar as 

competências comportamentais, relacionadas à habilidade de comunicação, paciência, 

estabelecimento de meta e desenvolvimento do ego (MCCLELLAND, 1973). 

Segundo Fleury (2002) as práticas organizacionais podem ser direcionadas por 

meio da abordagem da competência, o que promove uma gestão mais efetiva, 

propiciando estratégia competitiva para a organização. 

A competência refere-se ao conhecimento, habilidades, atitudes, valores e 

comportamentos que os indivíduos precisam ter para executar com êxito uma tarefa ou 

atividade particular (BROPHY; KIELY, 2002).  

As competências englobam diferentes traços de personalidade, habilidades e 

conhecimento, que podem ser influenciados pela experiência do indivíduo, sua 
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formação educacional, história de vida e aspectos demográficos (MAN; LAU, 2000). 

Jones (1996) acrescenta que, para incentivar a aquisição de novas competências, além 

do indivíduo utilizar suas habilidades e seus conhecimentos técnicos, é preciso adotar 

o trabalho em equipe.  

De forma geral, as competências são definidas como componentes de 

conhecimento, habilidades e atitudes, de forma que por serem mutáveis, elas podem ser 

aprendidas, sendo possível desenvolver competências através da experiência, formação 

e/ou treinamento (MAN; LAU; CHAN, 2002; VOLERY; MULLER; SIEMENS, 

2015). 

Por muito tempo, acreditava-se que os empreendedores possuíam um perfil de 

apetite ao risco, altamente criativo e de sucesso profissional, e isso era explicado sob 

questões ligadas à genética “se nasce empreendedor”. Contudo, esses mitos foram 

sendo desmistificados ao passo que os estudos evoluíram, e se entende que os traços de 

personalidade podem ser modificados, da mesma forma que é possível desenvolver 

características empreendedoras (SHAVER, 1995). 

Neste estudo, optou-se por compreender a competência empreendedora como 

o corpo de conhecimento, área ou habilidade, qualidades pessoais, atitudes, motivações 

que de formas diversas contribuem para o pensamento ou ação efetiva do negócio 

(SNELL; LAU, 1994). 

Um estudo realizado por Storey (2002) com os gestores de empresas do Reino 

Unido constatou que a educação, treinamento e desenvolvimento favorece a melhoria 

do desempenho organizacional. Esse desempenho organizacional pode ser influenciado 

pela capacidade dos gestores em desenvolver suas atividades equacionando por um lado 

o aprimoramento das ações existentes, como também no direcionamento das atenções 

para vislumbrar oportunidades e inovação. 

Outra evidência da importância dos gestores no desempenho das organizações 

foi verificada nos estudos de Mom, Van Den Bosh e Volberda (2015) onde se constatou 

que as habilidades cognitivas e comportamentais dos gestores influenciam o 

desempenho das organizações, assim como a capacidade de gerenciar recursos 

humanos (AHAMMAD et al. 2015), ou como formadores de cultura organizacional 

(LIN; MCDONOUGH, 2011). 

As competências são vistas como comportamentos observáveis que são mais 

vinculados a desempenho do que outras características empresariais, tais como traços 

de personalidade, intenções ou motivações (BIRD, 1995). 
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Na década de 1980, Boyatizis (1982) apresentou os primeiros estudos na área 

de competências no contexto gerencial, conceituando competências como 

comportamentos observáveis que influenciam o retorno para a organização. Para 

Boyatizis (1982) características como traços de caráter, diligência, persistência, 

autoconfiança, atividade em grupo são competências relacionadas ao bom 

desenvolvimento organizacional.  

Para Spencer e Spencer (1993), competência refere-se às características 

intrínsecas do indivíduo que influencia e serve de referêncial para o desempenho no 

ambiente de trabalho. Para esses autores a competência se relaciona com o conjunto de 

qualificações que uma pessoa possui para executar seu trabalho de forma superior. 

A perspectiva de competência para Fleury (2002) está associada às expressões 

como: saber agir, mobilizar recursos, reunir saberes, aprender, saber agir, se engajar, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica, gerar resultados.  

Pesquisas foram desenvolvidas para buscar compreender o desempenho 

organizacional por meio das competências (MURRAY, 1996, BASU; GOSWAMI, 

1999, FREEL, 1999, GASSE et al. 1997, MARTINS; STAINES, 1994, FLORÉN, 

2006). Autores identificaram habilidades, conhecimentos e experiências consideradas 

essenciais para o bom desempenho organizacional. O quadro 01 contém uma 

compilação dos estudos desenvolvidos na área de competências.  

 

Quadro 01 - Identificação de habilidades, conhecimento e experiências 

AUTOR (ANO) COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

Murray, (1996) Antecedentes pessoais e experiência como experiência comercial, a história 

de inovação, produção e comercialização experiência, status, empresarial 

experiência. 

Basu; Goswami 

(1999) 

A influência de fatores sócioeconômicos, tais como nível de escolaridade, 

experiência empresarial incluindo a família, experiência em negócios e anos 

no negócio, dependência de financiamento bancário e fontes informais de 

financiamento. 

Freel (1999) Investigaram as lacunas de competências dentro de pequenas empresas e 

observou que deficiências de gestão dentro de pequenas empresas, tais como: 

mau planejamento/avaliação financeira, a delegação inadequada, falta de 

especialização e / ou suporte funcional; descontinuidade da gestão de pessoal 

e comercialização insuficiente. 

Gasse et al. (1997) Habilidades intelectuais, habilidades sociais e habilidades e capacidades de 

gestão. 

Martin; Staines 

(1994) 

Qualidades pessoais como a personalidade extrovertida, acessibilidade, 

liderança, autoconfiança, a inovação e a capacidade de se envolver na tomada 

de riscos. 

Florén (2006) Como os gerentes dividem seu tempo entre diferentes atividades entre elas 

administrativo, relacionamento e comunicação. 

Fonte: Mitchelmore; Rowley (2008). Livre tradução.  
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Nos estudos apresentados no quadro 01, tem-se que questões de experiência 

pessoal e comercial, bem como história de vida do empreendedor, sua formação, 

habilidades intelectuais, bem como pessoais e habilidade de gerenciamento são fatores 

relacionados com o desempenho organizacional.   

É possível verificar na literatura três campos de estudo na área de 

competências: competências individuais (CHEETAM; CHIVERS, 1996), 

competências profissionais (FLEURY; FLEURY, 2001) e competências 

empreendedoras (HONMA; TEIXEIRA, 2007). Paiva Jr, Souza Leão e Mello et al. 

(2006) afirmam que as competências são necessárias tanto nos níveis individuais, do 

grupo, organizacionais e societais. Essas temáticas serão abordadas nos tópicos 

seguintes. 

 

 

2.1.1 Competências individuais 

 

As organizações, por meio de ações realizadas pela gerência, têm buscado 

alinhar as necessidades da organização com as necessidades individuais para melhorar 

os resultados. Identificar as competências necessárias para o bom funcionamento de 

uma organização, tanto no âmbito organizacional e individual, não é uma tarefa trivial, 

porém pode ser um fator diferencial no mercado (FLEURY; FLEURY, 2004).  

Nas competências individuais é evidenciado que características 

comportamentais, tais como autoconfiança, sensibilidade, proatividade podem fazer a 

diferença entre desempenho desejado e desempenho superior. A competência pessoal 

refere-se aos fatores intrínsecos à pessoa, relacionando-se com sua personalidade e 

caráter. Embora possam ser utilizadas como um indicador, as competências pessoais 

não garantem que uma pessoa poderá entregar os resultados desejados (CHEETAM; 

CHIVERS, 1996). 

Outra forma de compreender a competência individual é através da perspectiva 

de entrega, ou seja, a capacidade que o indivíduo quer e pode entregar para a 

organização, uma vez que ter qualidades, conhecimentos e atitudes não garantem que a 

organização se beneficie (FERNANDES, 2006). 

A competência individual, consiste em quatro elementos: o primeiro refere-se 

aos conhecimentos explícitos que são adquiridos pelas informações; o segundo pelas 

habilidades que envolvem tanto treinamento quanto a prática; o terceiro pela 
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experiência adquirida pelas aprendizagens através dos erros e acertos cometidos 

anteriormente; e por fim o quarto que é das relações interpessoais entre os membros da 

equipe (SVEIBY, 1998). 

As competências individuais estão relacionadas com suas atividades do seu 

cotidiano, seus projetos, desafios e ações. Através da sinergia existente entre seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes, as pessoas desempenham suas atividades no 

âmbito profissional, de forma isolada ou em grupo, somando aos outros recursos da 

empresa irão promover as diversas peculiaridades existentes nas competências 

organizacionais (RUAS, 2001; DUTRA, 2001; DACORRÉGIO, 2006; LOPES, 2008).  

As principais competências que a organização deve possuir ou desenvolver, 

segundo Zarifian (2001), são:  os conhecimentos sobre os processos de trabalho; 

técnicas que representam os conhecimentos específicos sobre como o trabalho deve ser 

realizado; a competência de avaliar o impacto das ações/produtos no consumidor final; 

competência social relacionada às atitudes que sustentam os comportamentos das 

pessoas.  

As competências devem tanto agregar valor econômico para a organização 

como também valor social para o indivíduo. Isso reflete em uma interação entre as 

competências organizacionais com as competências individuais, onde a organização 

transfere seu patrimônio de competência para as pessoas, enquanto as pessoas ao 

desenvolverem suas competências individuais, transferem à organização aprendizado 

(DUTRA, 2004; FLEURY; FLEURY, 2004). 

No âmbito organizacional, as competências individuais quando estimuladas e 

valorizadas refletem em inovação, transferência de conhecimento, mobiliza as pessoas, 

agrega valor econômico à organização, promovendo diferencial competitivo 

(MUNHOZ, 2011). 

O conceito de competência para o profissional aparece associado ao saber agir, 

mobilização de recursos, integração de saberes múltiplos e complexos, saber aprender, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências devem agregar valor 

econômico e valor social, o primeiro destinado à organização e o segundo ao indivíduo, 

uma vez que as competências estão relacionadas ao sucesso organizacional, elas devem 

atender não somente a organização, como também aos indivíduos que fazem parte desta 

organização. (FLEURY; FLEURY, 2001).  

O entendimento que se tem sobre a competência individual explorada nesta 

tese apresenta um aspecto relevante que está relacionado à importância de que a 
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competência por um lado promove valor econômico à organização, uma vez que é 

considerada como uma forma de agregar valor, por outro lado, a competência do ponto 

de vista individual agrega valor social para as pessoas, pois, ao passo que constroem 

competências para desenvolver a organização, estão se desenvolvendo como indivíduo.  

 

 

2.1.2 Competências empreendedoras 

 

Conforme demonstrado em Zanin e Silva (2015) os trabalhos relacionados a 

empreendedorismo apresentam certa fragmentação sendo preponderante o enfoque na 

Teoria Econômica, nas Análises Estratégicas baseadas na RBV e mais recentemente na 

Teoria Institucional. 

Feuerschutte e Alperstedt (2008) demonstram que o fenômeno ou o processo 

do empreendedorismo, em particular, evidencia-se como um campo aberto e rico no 

âmbito dos estudos organizacionais, podendo ser explorado sob a orientação de 

métodos interpretativos de análise da realidade, pois é produto de construção histórica, 

de percepções, valores e significados que os indivíduos, grupos e organizações vão 

estabelecendo ao longo do tempo e em resposta às pressões ambientais.  

Nassif, Silva, Ono e Bontempo (2009) reforçam a ideia de Feuerschutte e 

Alperstedt (2008) e demonstram que a área responsável pelos estudos em empreendedor 

e empreendedorismo está se consolidando num movimento de busca concreta por 

respostas e alternativas aos problemas vinculados a esse ator social, seus 

comportamentos e atitudes, seu fazer e ações, bem como o impacto que propicia no 

contexto social e organizacional.  

A competência empreendedora, área que foi desenvolvida pelo contexto da 

Teoria Econômica, pode ser considerada a força mais importante para as mudanças 

sociais e econômicas. É possível através dela desenvolver novas oportunidades de 

negócios, proporcionar desenvolvimento e rede de contatos. O indivíduo que possui 

competências empreendedoras é inovador e tem capacidade criativa de gerenciar 

negócios e outras atividades (SCHUMPETER, 1982). 

Competência empreendedora pode ser definida como o corpo de 

conhecimento, qualidades pessoais ou características, atitudes ou visões, motivações ou 

direcionamento, que podem contribuir para o pensamento ou ação efetiva do negócio e 

seu gerenciamento de diversas formas (HONMA; TEIXEIRA, 2007). 
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As competências empreendedoras consistem na união de competências e ações 

empreendedoras, por se tratarem de conhecimentos, motivações, atitudes ou visões que 

de diferentes formas contribuem para o desenvolvimento de um negócio (SNELL; 

LAU, 1994).  

Foram identificadas oito competências referentes às competências 

empreendedoras: (i) estar preparado para aproveitar as oportunidades;  (ii) orientado 

para uma perspectiva global; (iii) abordagem analítica de mercado; (iv) gestão 

financeira sistemática; (v) visão / propósito / missão / sonho para a empresa; (vi) 

capacidade de formular a estratégia da empresa; (vii) abordagem estratégica para o 

desenvolvimento de recursos humanos; e (viii) promover uma cultura de aprendizagem 

(SNELL; LAU, 1994). 

Outra perspectiva propõe observar as competências empreendedoras sob três 

tipos: (i) conceitual, que é a capacidade de compreender, julgar, analisar e tomar 

decisões; (ii) interpessoal, que é a capacidade de se relacionar e de lidar com assuntos 

públicos; e (iii) gestão, que é a capacidade de planejar, organizar, dirigir, coordenar e 

controlar os recursos (JIAO; OGILVIE; CUI, 2010). 

Uma vez que se pressupõe que as competências são comportamentos 

observáveis e refletem a capacidade pessoal de realizar atividades que aprimoram o 

desenvolvimento das organizações, Man e Lau (2000) apresentam que as experiências 

precisam ser levadas em consideração, bem como os aspectos demográficos, a educação 

e a história vivenciada pelo empreendedor. Esta análise foi realizada por Soares (2014) 

ao analisar as características comportamentais refletidas nas competências 

empreendedoras no setor do comércio informal. 

Dentro do contexto do empreendedorismo, as competências são 

particularmente relacionadas com o surgimento, sobrevivência e/ou crescimento de um 

empreendimento (MITCHELMORE; ROWLEY, 2008). As habilidades de um 

empreendedor contribuem para o desempenho de risco e crescimento (BIRD, 1995; 

MOREIRA, 2009). Contudo, Schmidt e Bohnenberge (2009) relacionaram o 

desempenho organizacional ao perfil empreendedor. 

Além disso, há evidências de que o desenvolvimento de competências entre os 

empreendedores contribui para a rentabilidade e crescimento da organização 

(CHANDLER; JANSEN, 1992), e que aprimorar essas características influência no 

processo inovativo (SCHMIDT; BOHNENBERGE, 2009). 

As competências empreendedoras percebidas como importantes para melhorar 
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a taxa de sucesso de empreendimento estão relacionadas à perseverança, resiliência, 

comprometimento, exigência de qualidade e de eficiência, planejamento e organização 

e liderança e relacionamento (EMPREENDEDOR 1; YOKOMIZO, 2016). 

Rasmussen, Mosey e Wright (2015) corroboram com esta ideia ao mostrar a 

importância das redes para o crescimento de novos empreendimentos apresentando as 

competências de reconhecimento de oportunidade, gestão dos recursos para explorar as 

oportunidades e necessidade de liderança.  

O posicionamento de Rasmussen et al. (2015) reforçado por Oliveira (2013) 

em seu trabalho buscou analisar o contexto inovativo a partir de uma perspectiva de 

análise da construção das competências empreendedoras, em que demonstra este 

desenvolvimento de forma mais vivencial do que pela utilização de capacitações 

demonstrando assim a importância das redes demonstrada (RASMUSSEN et al., 2015; 

VALE, 2015; CAMPOS, 2014) se alinha a esta proposta ao analisar os impactos do 

coaching ao desenvolvimento das competências empreendedores demonstrando assim 

uma correlação positiva na intervenção externa e vivencial nesta construção das 

competências. 

Gonçalves Filho, Monteiro, Veit e Verwaal (2012) contradiz em a ideia de 

Rasmussen et al. (2015) e Oliveira (2013) ao demonstrar que treinamento, ensino, bem 

como programas de incentivo à pequenas empresas, como empréstimos, incubadoras e 

programas especiais ajudam no desempenho de pequenas empresas. 

Características demográficas, psicológicas e comportamentais, bem como suas 

habilidades, técnicas e conhecimento são colocados como fatores que influenciam o 

desempenho das organizações. Existem diferentes mecanismos dos quais as 

competências podem afetar o desempenho: os empreendedores mais competentes 

optam por avaliar e explorar as oportunidades, encaram estratégias de risco, ou seja, 

formulam estratégias superiores para serem desenvolvidas no seu negócio 

(MITCHELMORE; ROWLEY, 2008; RIBEIRO, 2009; VICENZI; BULGACOV, 

2013). 

Bamiatzi et al. (2015) investigou as ligações entre as competências pessoais e 

estilo de liderança entre empreendedoras femininas. O estudo identificou que o estilo 

de liderança presente entre as empreendedoras é o transformacional. Assim como 

percebe-se as competências empreendedoras e pessoais (habilidade de tomar decisões, 

habilidade interpessoal, perseverança, autoconfiança, comunicação e auto-gestão) mais 

evidentes do que as habilidades gerenciais. 
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O estudo desenvolvido por Lerner e Almor (2002) reforça o posicionamento 

de Bamiatzi et al. (2015) buscando compreender as relações entre competências e o 

desempenho de mulheres proprietárias de pequenos negócios. A partir de uma amostra 

de 220 empresárias israelenses, os autores aplicaram um questionário de habilidades 

utilizando escala Likert de cinco pontos e encontraram as competências apresentadas 

no quadro 02.  

Vasconcelos (2014), Vale et al. (2011) e Ferreira e Nogueira (2013) 

corroboram com os resultados de Lerner e Almor (2002) ao analisar o contexto de 

empreendedoras a partir de sua trajetória de vida e profissional como forma de captar 

o desenvolvimento destas competências empreendedoras.  

O quadro 02 sintetiza as competências empreendedoras encontradas no estudo 

de Lerner e Almor (2002). 

 

Quadro 02 - Resumo das competências 

COMPETÊNCIAS DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

Competências empreendedoras Identificação e definição de um nicho de mercado viável 

Desenvolvimento de produtos de serviços adequado 

Nicho de mercado / inovação de produtos 

Geração de ideias 

Pesquisa ambiental 

Reconhecer oportunidades 

Formulação de estratégias 

Competências de Gestão e 

Negócio 

Desenvolvimento do sistema de gestão necessário para o 

funcionamento da organização 

Aquisição de recursos necessários para operar a empresa 

Habilidades operacionais de negócios 

Envolvimento prévio com startups 

Experiência gerencial 

Familiaridade com a indústria 

Habilidades financeiras e orçamentárias 

Experiência anterior 

Estilo de gestão 

Habilidades de marketing 

Habilidades técnicas 

Capacidade de implementar a estratégia (desenvolver 

programas, orçamentos, procedimentos, avaliar o desempenho) 

Familiaridade com o mercado 

Preparação do plano de negócios 

Habilidades de definição de metas 

Habilidades gerenciais 

Competências de relações 

humanas 

Desenvolvimento da cultura organizacional 

Habilidades de delegação 

Capacidade de motivar os outros 

Habilidades de relações humanas 

Habilidades de liderança 

Competências conceituais e de 

relacionamento 

Competências conceituais 

Habilidades organizacionais 

Habilidades interpessoais 

Capacidade de gerenciar clientes 
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Capacidade mental para coordenar as atividades 

Capacidade de comunicação escrita 

Habilidades de comunicação oral 

Habilidades de tomada de decisão 

Habilidades analíticas 

Habilidades de pensamento lógico 

Habilidades de tomada de decisão 

Competências de comprometimento 

Fonte: Lerner; Almor (2002). 

  

Spencer e Spencer (1983) desenvolvem uma pesquisa com financiamento dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com o objetivo de 

identificar as competências empreendedoras pessoais em três países subdesenvolvidos 

(Equador, Malawi e Índia), resultando em um conjunto de competências, apresentadas 

no quadro 03.  

 

Quadro 03 - Competências empreendedoras 

COMPETÊNCIA CARACTERÍSTICAS  

Realização Iniciativa 

Vê e aproveita oportunidades 

Persistência  

Busca de informações 

Interesse pela alta qualidade do trabalho 

Comprometimento com contratos de trabalho 

Orientação para a eficiência 

Pensamento e resolução de problemas Planejamento sistemático 

Soluções de problemas 

Maturidade pessoal Autoconfiança 

Perícia  

Reconhece suas próprias limitações 

Influência Persuasão 

Uso de estratégias de influência 

Direção e controle Assertividade 

Monitoramento  

Orientação para os outros Credibilidade, integridade e sinceridade 

Preocupação com o bem-estar dos empregados 

Reconhecimento da importância de 

relacionamentos comerciais 

Providencia treinamento para os empregados 

Competências adicionais Formação de capital (apenas em Malawi) 

Preocupa-se com a imagem dos produtos e 

serviços (apenas no Equador) 

Fonte: Spencer; Spencer (1983). 

 

Cooley (1990) apontou para o fato de que, a partir da análise de vários 

estudiosos do empreendedorismo, em que constatou a presença de um conjunto de 

características comuns nos empreendedores, entre elas estão a: confiança, perseverança, 

assumir riscos, necessidade de realização, criatividade, habilidade para influenciar, 

iniciativa, flexibilidade, inteligência, eficiência, habilidade para tomar decisões, 
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honestidade, independência, responsabilidade, comprometimento, coragem, entre 

outros. Filardi et al. (2014) traz esta construção de características dentro de uma 

evolução histórica de artigos publicados relacionados a temática desde 1848 a 2014.  

Zampier (2010), Coelho (2011) e Zampier e Wunsch (2011) reforçam esta ideia 

dentro do contexto da educação empreendedora e de como desenvolver estas 

competências a partir do contexto educacional. Behling (2015) demonstra, a partir de 

Cooley, que microempreendedores individuais possuem ao menos sete destas 

competências reforçando assim a aderência da escala.  

Os conceitos de competências empreendedoras são diversificados, em virtude 

disso, outras competências foram identificadas nos empreendedores que lideraram 

empreendimentos de sucesso. As competências centrais que foram identificadas 

refletem importante domínios de competência para empreendedores, que são: 

"empresarial", "social" e "funcional" (BRINCKMANN, 2006). França (2011) mostra 

esta ideia em seu trabalho ao analisar o trabalho no contexto gastronômico e as 

capacidades empreendedoras necessárias para a diferenciação neste contexto. 

Na pesquisa desenvolvida por Chandler e Hanks (1993) foram encontradas três 

funções que os empreendedores devem desempenhar para serem bem-sucedidos: a 

empresarial, gerencial e técnica. Um desempenho eficaz requer do empreendedor a 

capacidade de reconhecer oportunidades de negócio e saber como aproveitá-las. No 

gerenciamento, requer competências conceituais que se referem à capacidade de 

coordenar os esforços organizacionais, sendo expressas na competência interpessoal  na 

capacidade de interagir com outras pessoas e na competência política, que é a 

capacidade de estabelecer conexões de poder dentro e fora da organização. Os 

conhecimentos técnicos são a capacidade de usar ferramentas, procedimentos e técnicas 

na organização. 

Giarola (2013) reforça esta ideia em sua dissertação ao tentar encontrar 

competências empreendedoras no contexto inovativo universitário, mas ter sua hipótese 

refutada. Esta rejeição pode ser trazida pela ausência de uma destas três funções 

levantadas por Chandler e Hanks (1993), mas não foi investigada pela autora. 

Um exemplo desta complexidade é retratado por Reis, Fernandes e Cheng 

(2006). Eles perceberam que pesquisadores desenvolvem conhecimentos em suas 

pesquisas, muitas vezes, desvinculados do setor produtivo, o que requer, muitas vezes, 

a presença de agentes externos aos laboratórios para ajudar na aproximação da 

tecnologia desenvolvida por eles e com o mercado. O desafio, então, é conseguir que 
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esse resultado de laboratório seja incorporado em novas tecnologias, que possam 

orientar o surgimento de novos empreendimentos acadêmicos de base tecnológica e que 

os laboratórios sirvam ao setor produtivo para promover o desenvolvimento industrial 

obtendo tanto os ganhos científicos, quanto os econômicos.  

Os trabalhos de Souza (2014), Belli (2014) e Silva (2015) trouxeram 

resultados similares ao de Giarola (2013) ao analisarem o mesmo contexto 

universitário. Isto reforça a dificuldade de desenvolvimento destas competências em 

ambientes educacionais convencionais. Seguindo o contexto universitário, Lizote 

(2013) e Lizote e Verdinelli (2013) trouxeram a ideia de relacionamento entre 

intraempreendedorismo e desempenho, mas não conseguiram mostrar a relação entre 

competência empreendedora e comportamento afetivo. 

Contudo, Lenzi (2008) e Lenzi e Santos (2011) a partir de uma análise 

psicológica baseada em Jung encontra uma relação entre perfis psicológicos inovativos 

e competências empreendedoras. Reforçando esta ideia, Schmitz e Lapolli (2012) 

mostraram a relação entre as competências empreendedoras e a alavancagem no 

desenvolvimento da Universidade Técnica de Lisboa 

O quadro 04 exibe uma compilação das competências trabalhadas pelos 

principais autores e suas áreas de observação. 

 

Quadro 04 - Compilação das competências pelos autores 

 COMPETÊNCIAS 

EMPREENDEDORAS 

COMPETÊNCIAS 

FUNCIONAIS 

COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

C
h

an
d

le
r;

 J
an

se
n

 (
1

9
9

2
) 

Capacidade de identificar 

oportunidades de negócios e 

para aproveitar essas 

oportunidades  

Unidade para fazer o 

empreendimento ter sucesso 

 

Capacidade de aplicar 

instrumentos, 

procedimentos e técnicas 

de uma tarefa. 

 

Competência conceitual, para 

coordenar interesses e 

atividades dentro de uma 

organização 

Competência humana de 

entender, motivar e cooperar 

com outras pessoas 

Competência política para 

melhorar a própria posicionar e 

para criar uma base de poder e 

redes. 

H
er

ro
n

, 
L

.,
 (

1
9

9
4
) 

Habilidades empresariais 

Identificação de oportunidades 

 

Planejamento e 

administração de 

negócios 

Detalhar a concepção de 

produtos e serviços 

Organizacional - 

Avaliação das funções 

dentro de uma 

organização 

Compreensão do 

mercado 

Networking 

Habilidade para influenciar 

pessoas fora da organização 

Habilidade de liderança 

Motivação. 
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S
n

el
l,

 R
.,

L
au

, 
A

.,
 (

1
9

9
4
) Perspectiva global 

Prontidão para aprender 

oportunidades relevantes 

Visão, missão e objetivos 

organizacionais 

Capacidade para conceituar/ 

formular estratégias 

 

 

 

Abordagem analítica do 

mercado 

Gestão financeira 

sistemática 

Gestão RH 

Aprendizagem cultura 

 

 

M
an

; 
L

au
 (

2
0

0
0
) 

Competência de Oportunidade 

Competência conceitual 

Competência estratégica 

Competência de 

comprometimento 

 

 

 

Competência 

organizacional 

Competência de 

relacionamento 

Ji
ao

, 
O

rg
il

v
ie

 e
 C

u
i 

(2
0
1

0
) Capacidade de compreender, 

julgar, analisar e tomar decisão. 

 

 

 

 

 

Capacidade de planejar, 

organizar, dirigir, 

coordenar e controlar 

recursos. 

Capacidade de se relacionar e 

lidar com assuntos públicos. 

 

L
er

n
er

; 
A

lm
o

r 
(2

0
0

2
) 

Identificação e definição de 

um nicho de mercado viável 

Desenvolvimento de produtos 

de serviços adequado 

Nicho de mercado / inovação 

de produtos 

 

 

 

Aquisição de recursos, 

gerenciamento, 

habilidades operacionais, 

experiência gerencial, 

habilidades financeiras e 

orçamentárias, 

habilidades técnicas e 

definição de metas. 

Desenvolvimento da cultura 

organizacional, Habilidades de 

delegação, Capacidade de 

motivar os outros, Habilidades 

de relações humanas e 

Habilidades de liderança. 

S
p

en
ce

r;
 S

p
en

ce
r 

(1
9
8

3
) 

Iniciativa 

Vê e aproveita oportunidades 

Persistência 

Busca de informações 

Interesse pela alta qualidade 

do trabalho 

Comprometimento com 

contratos de trabalho 

Orientação para a eficiência 

Assertividade 

Monitoramento 

Persuasão 

Uso de estratégias de 

influência 

Credibilidade, integridade e 

sinceridade 

Preocupação com o bem-estar 

dos empregados 

Reconhecimento da 

importância de 

relacionamentos comerciais 

Providencia treinamento para 

os empregados 

Fonte:  Elaboração própria (2016). 

 

Nos estudos sobre competências, foram identificadas as competências 

empreendedoras e funcional como sendo as mais evidentes. O domínio empreendedor 

abrange atividades como a identificação e a seleção de oportunidades de negócios 

rentáveis, a formulação de metas e estratégias, bem como atitudes de inovação, 

proatividade e comprometimento. As competências funcionais podem ser subdivididas 
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de acordo com a área de conhecimento, que podem ser internos e externos. 

Conhecimento funcional externo se refere ao conhecimento sobre o mercado e a 

indústria em que o novo empreendimento pretende operar. Conhecimento funcional 

interno é relativo à tarefa de organizar e administrar os diversos recursos que são 

controlados pela empresa, bem como a capacidade de desenvolver produtos e serviços 

(BRINCKMANN, 2006). 

Para o bom desempenho da organização é necessário que diferentes atividades 

sejam desenvolvidas dentro da empresa. Essas atividades em grandes empresas são 

desenvolvidas pelos empreendedores e pelos gestores, que por sua vez possuem papeis 

bem definidos. Isso não costuma acontecer em empresas nascentes, pois em grande 

parte os empreendedores não possuem recursos para contratação de gerentes, o que faz 

com que os empreendedores acumulem várias funções dentro da empresa.  

Do ponto de vista do processo, esse acúmulo de funções/atividades que o 

empreendedor acaba assumindo nos estágios iniciais da empresa requer dele diferentes 

competências para lidar com essa situação, caso contrário, ele estará limitando o 

desenvolvimento de sua empresa (BRINCKMANN, 2006). 

Para Rubenson e Gupta (1997), existem três níveis de desenvolvimento de 

empresa que possuem implicações no processo de conduzir as atividades de um 

empreendimento: em primeiro lugar, a orientação das atividades para a reconhecimento 

das oportunidades; segundo lugar, direcionamento das competências para uma 

abordagem mais gerencial (objetividade); e em terceiro lugar o controle que deve ser 

via sistemas organizacionais.   

O campo de estudos das competências empreendedoras é bastante amplo, 

envolvendo aspectos relacionados à tomada de decisão, a capacidade de se relacionar 

com outras pessoas e da capacidade de gerenciamento da organização. Compreender 

como as competências empreendedoras dos gestores se direcionam as ações de 

reconhecimento e busca por oportunidade, bem como os aspectos de gerenciamento da 

organização ajudam a identificar pontos de melhoria na busca por um desempenho 

organizacional, temática central desta tese. 

Esta complexidade pode ser demonstrada no trabalho de Morris et al. (2013), 

Sanchez (2011) e Rasmussen, Mosey e Wright (2011) que integraram a ideia da 

educação empreendedora e do contexto acadêmico à noção de desenvolvimento das 

competências empreendedoras. Estes trabalhos reforçam e corroboram com a ideia de 
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incubação de empresas no contexto universitário como forma de alavancagem do 

empreendedorismo em alunos deste segmento educacional.  

Na seção seguinte serão apresentadas duas escalas de competências 

empreendedoras. A primeira desenvolvida por Spencer e Spencer (1993) e a segunda 

proposta por Cooley (1990).  

 

 

2.1.3 Escalas de competências empreendedoras 

 

 Mensurar a competência empreendedora é fundamental para o processo de 

aprimoramento da organização. Essa mensuração pode ser utilizada pelos gestores 

como uma forma de buscar desenvolvimento e melhoria das ações dos empreendedores 

no negócio, uma vez que podem medir antes e depois de uma intervenção (treinamento, 

capacitação, cursos), assim como priorizar as ações de melhoria.   

 O modelo de competências individuais é considerado o conjunto de 

competências empreendedoras mais pertinentes. Zarifian (2001) afirma que não é 

possível obrigar um indivíduo a ser competente, por isso pressupõe-se que não se pode 

obrigar ninguém a ser empreendedor. Como as pessoas podem aprimorar suas 

competências, um empreendedor pode buscar e construir, a partir da sua 

individualidade, competências empreendedoras.  

 A partir da identificação das competências empreendedoras, Spencer e Spencer 

(1993), desenvolveram um modelo de competências, descrito no quadro 05. 

 
Quadro 05 - Modelo de competência de Spencer e Spencer (1993) 

I - REALIZAÇÃO  

1. Iniciativa  
a. Faz as coisas antes de solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias.  

b. Age para expandir seu negócio a novas áreas, produtos ou serviços.  

2. Vê e aproveita as oportunidades  
a. Vê e aproveita novas oportunidades de negócios  

b. Aproveita oportunidades incomuns para obter financiamentos, terreno, local de trabalho ou 

assistência.  

3. Persistência  
a. Age repetidamente ou muda de estratégia para superar um obstáculo.  

b. Age frente a um obstáculo significativo.  

4. Busca de informação  
a. Dedica-se pessoalmente a pesquisar como fornecer um produto ou serviço.  

b. Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou empresarial.  

c. Procura informações ou faz perguntas para esclarecer as necessidades de um fornecedor.  

d. Assume pessoalmente pesquisas de mercado, análises de mercado ou pesquisas.  

e. Usa contatos ou rede de informações para obter informação útil.  

5. Interesse pela alta qualidade de trabalho  
a. Manifesta o desejo de produzir ou vender um produto ou serviço de maior qualidade ou qualidade 

superior.  
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b. Compara seu próprio trabalho ou o trabalho de sua empresa como sendo melhor que os outros.  

6. Comprometimento com contratos de trabalho  
a. Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar um trabalho.  

b. Aceita total responsabilidade pelos problemas na conclusão de um trabalho para os clientes.  

c. Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles para completar um trabalho.  

d. Expressa interesse em satisfazer o cliente.  

7. Orientação para a eficiência  
a. Procura ou encontra maneiras de fazer as coisas mais rápido ou com um custo menor.  

b. Usa informação ou ferramentas de gestão para aumentar a eficiência.  

c. Expressa preocupação pela relação custo/benefício ou sobre alguma melhoria, mudança ou ação 

em curso.  

II - PENSAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

8. Planejamento sistemático  
a. Planeja dividindo uma tarefa de grande porte em subtarefas.  

b. Desenvolve planos que preveem obstáculos.  

c. Avalia alternativas.  

d. Usa uma abordagem lógica e sistemática para as atividades.  

9. Solução de problemas  
a. Muda para uma estratégia alternativa para alcançar uma meta.  

b. Gera novas ideias ou soluções inovadoras.  

III - MATURIDADE PESSOAL  

10. Autoconfiança  
a. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa ou enfrentar um desafio.  

b. Mantém sua opinião frente à oposição ou falta inicial de sucesso.  

c. Faz alguma coisa que ele considera arriscado.  

11. Perícia (expertise)  
a. Tem experiência na mesma área de negócios.  

b. Possui forte perícia técnica na área de negócios.  

c. Tinha experiência em finanças antes de começar o negócio.  

d. Tinha experiência em contabilidade antes de começar o negócio.  

e. Tinha experiência em produção antes de começar o negócio.  

f. Tinha experiência em marketing/vendas antes de começar o negócio.  

g. Tinha experiência em outras áreas de negócio relevantes antes de começar o negócio.  

12. Reconhece suas próprias limitações  
a. Declara explicitamente uma limitação pessoal.  

b. Envolve-se em atividades para melhorar suas próprias habilidades.  

c. Manifesta aprendizado a partir de um erro do passado.  

IV - INFLUÊNCIA 

13. Persuasão 

a. Convence os outros a comprar seu produto ou serviço.  

b. Convence os outros a fornecer financiamento.  

c. Convence os outros a fazer coisas que ele quer que outras pessoas façam.  

d. Manifesta sua própria competência, credibilidade ou outras qualidades pessoais ou da empresa.  

e. Manifesta forte confiança nos produtos ou serviços da sua própria empresa.  

14. Uso de estratégias de influência  
a. Age para desenvolver contatos de negócios.  

b. Usa pessoas influentes como agentes para atingir seus próprios objetivos.  

c. Limita, seletivamente, as informações que dá a outros.  

d. Usa estratégias para influenciar ou persuadir os outros. 

V. DIREÇÃO E CONTROLE  

15. Assertividade  
a. Confronta problemas com os outros diretamente.  

b. Diz aos outros o que eles têm que fazer.  

c. Repreende ou disciplina aqueles que falham no desempenho esperado.  

16. Monitoramento  

a. Desenvolve ou usa procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado ou para que 

atenda a padrões de qualidade.  

b. Supervisiona pessoalmente todos os aspectos de um projeto.  

 

VI. ORIENTAÇÃO PARA OS OUTROS  
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17. Credibilidade, integridade e sinceridade  
a. Enfatiza sua própria honestidade aos outros (por exemplo, em vendas).  

b. Age para assegurar honestidade ou justiça ao tratar com outras pessoas.  

c. Acompanha o resultado de sanções ou punições (a empregados, fornecedores).  

18. Preocupação com o bem-estar dos empregados  
a. Age para melhorar o bem-estar dos empregados.  

b. Realiza ações positivas em resposta às preocupações pessoais dos empregados.  

c. Expressa preocupação com o bem-estar dos empregados.  

19. Reconhecimento da importância de relacionamentos comerciais  
a. Reconhece as relações interpessoais como um recurso fundamental para os negócios. 

b. Coloca a boa vontade em longo prazo acima do lucro em curto prazo numa relação comercial.  

c. Enfatiza a importância de manter a cordialidade e um comportamento correto o tempo todo com o 

cliente.  

d. Age para construir relações harmoniosas ou de amizade com o cliente.  

20. Providencia treinamento para os empregados  

VII - COMPETÊNCIAS ADICIONAIS  

21. Formação de capital (apenas em Malawi)  
a. Economiza dinheiro para investir no negócio.  

b. Reinveste o dinheiro no negócio.  

22. Preocupa-se com a imagem dos produtos e serviços (apenas no Equador)  
a. Expressa interesse em saber como os outros veem seus produtos, serviços ou empresa.  

b. Mostra-se atento à divulgação de seu produto ou empresa por parte dos clientes. 

Fonte: Adaptado de Spencer e Spencer (1993). Livre tradução. 

 

 Com base no trabalho de McClelland (1972), Cooley (1990) desenvolveu uma 

pesquisa que destaca as características de comportamento do empreendedor, essas 

características são divididas em um conjunto de ações. Esse modelo foi apresentado no 

seminário para fundadores de empresas do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, e é utilizado atualmente pelo Serviço de Apoio a Pequena 

Empresa (SEBRAE), para programas de capacitação dos empreendedores, como o 

Programa para Empresários e Futuros Empreendedores (EMPRETEC). As 10 

características do empreendedor de sucesso, chamadas PECs - Personal 

Entrepreneurial Characteristics são evidenciadas no quadro 06. 

Quadro 06 - Competências empreendedoras 

I - CONJUNTO DE REALIZAÇÃO  

1. Busca de oportunidades e iniciativa  

1.1 faz coisas antes de solicitado ou, antes de forçado pelas circunstâncias;  

1.2 age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços;  

1.3 aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos, 

equipamentos, terreno, local de trabalho ou assistência.  

2. Correr riscos calculados  

2.1 avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente;  

2.2 age para reduzir os riscos ou controlar os resultados;  

2.3 coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados.  

3. Exigência de qualidade e eficiência  

3.1 encontra maneiras de fazer as coisas melhor e/ ou mais rápido, ou mais barato;  

3.2 age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedem padrões de excelência;  

3.3 desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou 

que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados.  

4. Persistência  

4.1 age diante de um obstáculo;  

4.2 age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo;  
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4.3 assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir metas e objetivos.  

5. Comprometimento  

5.1 faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa;  

5.2 colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, para terminar um 

trabalho;  

5.3 esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade em longo 

prazo, acima do lucro.  

5.4 desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou 

que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados. 

II - CONJUNTO DE PLANEJAMENTO  

6. Busca informações  

6.1 dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes;  

6.2 investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço;  

6.3 consulta os especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.  

7. Estabelecimento de metas  

7.1 estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal;  

7.2 define metas em longo prazo, claras e específicas;  

7.3 estabelece metas em curto prazo, mensuráveis.  

8. Planejamento e monitoramento sistemáticos  

8.1 planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos;  

8.2 constantemente revisa seus planos levando em conta os resultados obtidos e mudanças 

circunstanciais;  

8.3 mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões.  

III - CONJUNTO DE PODER  

9. Persuasão e rede de contatos  

9.1 utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir outros;  

9.2 utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos;  

9.3 age para desenvolver e manter relações comerciais.  

10. Independência e autoconfiança  

10.1 Busca autonomia em relação às normas e controles de outros;  

10.2 mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente 

desanimadores;  

10.3 expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 

um desafio.  

Fonte: Cooley (1990). Livre tradução. 

 

 As competências apresentadas por Cooley (1990) destacam que existem uma 

divisão das competências em três conjuntos de ações, o de realização, o de 

planejamento e o de poder. O conjunto de realização expressa as ações voltadas para a 

busca de oportunidades e iniciativas, ao fato de assumir riscos calculados, a exigência 

na qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Com relação ao conjunto 

de planejamento, o autor explora as competências ligadas à busca de informação, 

estabelecimento de metas e ao planejamento e monitoramento sistemático; por fim o 

terceiro conjunto refere-se ao poder que inclui a persuasão e rede de contatos e a 

independência e autoconfiança.  

 A pesquisa de Brinckmann (2007) utilizou como base o modelo desenvolvido 

por Cooley (1990) e buscou analisar as competências empreendedoras das equipes para 

o desenvolvimento de seus empreendimentos, identificando as que se relacionam com 

o sucesso das empresas. Nesse estudo, foi desenvolvida uma ferramenta de 
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autoavaliação para avaliar as competências empreendedoras de 212 executivos alemães 

de empresas de base tecnológica, utilizando como método a pesquisa quantitativa 

através de um modelo estrutural.  

As principais competências verificadas nesse estudo foram: conceitual, de 

inovação, comprometimento, trabalho em equipe, liderança, rede, gestão estratégica de 

tecnologia, análise de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia interna, aquisição de 

tecnologia externa, proteção de tecnologia, utilização de tecnologia, controle de 

tecnologia, marketing estratégico, análise de mercado, financeira estratégica, 

financiamento, liquidez e contabilidade. O estudo apresentou que existem três grandes 

esferas de competência para o sucesso de empresas nascentes de base tecnológicas, são 

elas as competências funcionais, sociais e gerais. Para o desenvolvimento de empresas 

em estágios iniciais de desenvolvimento, as competências mais relevantes são as 

relacionadas com os avanços da tecnologia, marketing e financeiro.  

Como o cerne desta tese é analisar como as competências empreendedoras se 

relacionam com a ambidestria organizacional, e já foi verificado em estudos anteriores 

que a ambidestria leva ao desempenho organizacional, encontrou-se nesse estudo 

alinhamento teórico que justificasse a utilização do modelo de Man e Lau (2000) para 

esta tese. A seguir serão abordados, maiores detalhes sobre esse estudo. 

 

 

2.1.4 O estudo de Man e Lau (2000) 

 

A justificativa para o uso do modelo proposto por Man e Lau (2000) é que esse 

modelo apresenta que as competências empreendedoras podem ser relacionadas com o 

desempenho de pequenas e médias empresas. Nesse sentido, esse estudo pode ser 

aplicado para a realidade das startups, tendo em vista que essas empresas possuem um 

estrutura reduzida e encontram-se em seus estágios iniciais de desenvolvimento.  

O modelo de Man e Lau (2002) consiste em quatro dimensões: o escopo 

competitivo, as capacidades organizacionais, competências empreendedoras e 

desempenho, conforme pode ser observado na figura 01. 
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Figura 01- Modelo de competitividade em PME 

 

 

Fonte: Man; Lau (2002). Livre tradução. 

 

 

Para Man e Lau (2002) existem três tarefas empresarias que são construídas 

em conjunto. Em primeiro lugar, a tarefa de formar o escopo competitivo que está 

relacionada à capacidade do empreendedor em interpretar o ambiente através das 

competências de oportunidade, para criar contatos e ligações para o negócio através das 

competências de relacionamento, e para descobrir competências conceituais. Por outro 

lado, a tarefa de criar capacidades organizacionais requer do empreendedor 

competências de organização, competências de relacionamento para reunir e organizar 

os recursos internos e externos, assim como competências conceituais para analisar e 

descobrir problemas da organização.  

Por fim, a terceira tarefa é a definição das metas e tomada de ações para a meta 

através da avaliação do escopo competitivo e das capacidades organizacionais, para tal 

faz-se necessário obter as competências estratégicas para definir a direção da empresa, 

além do empreendedor possuir competência de compromisso (MAN; LAU, 2000). O 

quadro 07 é uma compilação referente às tarefas empresarias e às áreas de competência 

exigidas por cada uma delas.  

 

Quadro 07 - Tarefas empresariais e as áreas de competência exigidas 

TAREFAS EMPRESARIAIS ÁREA DE COMPETÊNCIA EXIGIDA 

1. Formando o escopo competitivo da empresa 

 

Competências de oportunidade 

Competências de relacionamento  

Competências conceituais 

2. Criação de capacidades organizacionais Competências Organizacionais 
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Competências de relacionamento 

Competências conceituais 

3. Definir metas e tomar decisões no sentido 

dos objetivos organizacionais, através da 

avaliação do âmbito competitivo e das 

capacidades organizacionais. 

Competências estratégicas 

Competências de comprometimento 

 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 

 

Na busca por uma maior compreensão das competências apresentadas no 

modelo de Man e Lau (2000) tem-se o intuito de apresentar cada uma das seis 

competências empreendedoras no quadro 08. Competência de oportunidade, 

competência de relacionamento, competência conceitual, competência de organização, 

competência estratégica e competência de compromisso. 

 

Quadro 08 - As seis competências empreendedoras 

ÁREA DA COMPETÊNCIA FOCO COMPORTAMENTAL 

Competência Oportunidade Competência relacionada ao reconhecimento de 

oportunidade através de diversos meios. 

Competência de relacionamento Competência baseada nas interações existentes entre 

individuo-grupo de pessoas e de pessoa para pessoa.  

Competência Conceitual Competência relacionada com as diferentes capacidades 

conceituais refletidas no comportamento do empreendedor. 

Competência Organizacional Competência relacionada com a organização de diferentes 

recursos internos, entre eles: recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos. 

Competência Estratégica Competência relacionada com a criação, avaliação e 

implementação da estratégia. 

Competência de Comprometimento Competência que conduz o empreendedor para avançar em 

seu negócio. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 

 

 

O quadro 08 abordou sumariamente as seis competências propostas por Man 

e Lau (2000), a seguir serão apresentadas detalhadamente cada uma das competências 

empreendedoras.  

 

 

2.1.4.1 Competências de Oportunidade 

 

A competência de oportunidade está relacionada à capacidade que o 

empreendedor possui em reconhecer e desenvolver oportunidade de mercado a partir 

da identificação de cenários favoráveis para uma nova ideia ou empresa, bem como 

para avaliar a viabilidade de seus projetos e buscar no mercado oportunidade que tenha 

alinhamento ao que foi identificado pelo empreendedor (MAN; LAU, 2000; MELLO 

et al. 2006). 
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O reconhecimento das oportunidades de negócios pode ser distinguido em três 

grupos: identificação, avaliação e a busca de oportunidades de mercado, que serão 

descritas em mais detalhes no Quadro 09. Para o sucesso do empreendedor, é necessário 

que ele seja capaz de reconhecer as oportunidades presentes no mercado a partir de 

diversos meios, promover uma avaliação completa dessas oportunidades em potencial, 

além de identificar cenários favoráveis e alinhar aos objetivos organizacionais (MAN; 

LAU, 2000). 

Na maioria das vezes, a oportunidade não está visivelmente clara, para isso é 

necessário que o empreendedor busque por essas oportunidades de forma ativa. Essas 

formas ativas podem ser através de pesquisa na internet, redes sociais, reportagens entre 

outras (MAN; LAU, 2000). O quadro 09 relaciona as áreas da competência de 

oportunidade. 

 

Quadro 09 - Componentes da Competência de Oportunidade 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE 

Identificar Identificar oportunidades de negócios a partir da experiência 

empresarial anterior em uma lacuna não preenchida no mercado, que 

pode ser por meio das relações comerciais, do envolvimento nas 

operações do negócio, em mudanças do ambiente ou através de novos 

canais de distribuição. 

Avaliar Avaliar as lacunas não preenchidas no mercado, as mudanças no 

mercado, a concorrência, as tendências de negócios de modo a 

identificar oportunidades. 

Procurar Procurar ativamente oportunidades de negócios por meio da promoção 

e comercialização. Coletar informações sobre potenciais clientes e 

situação do mercado. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 

 

Existe uma estreita relação entre oportunidade e necessidades individuais. Para 

ser uma oportunidade empreendedora, uma perspectiva deve atender a dois requisitos: 

deve representar um estado futuro desejável pelo empreendedor, envolvendo 

crescimento ou, pelo menos, a mudança; e o indivíduo deve acreditar que é possível 

chegar a esse estado (STEVENSON; GUMPERT, 1985). 

Nem todas as pessoas são propensas a reconhecer as oportunidades, 

principalmente em cenários de grandes mudanças tecnológicas, dessa forma, 

empreendedores que possuem a competência de descobrir oportunidades em resposta 

às mudanças do ambiente estarão mais propensos a direcionar ações que promovam 

melhorias para a empresa (SHANE, 2000). 
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2.1.4.2 Competências de Relacionamento 

 

A competência de relacionamento refere-se à capacidade do empreendedor em 

se relacionar com as pessoas individualmente ou em grupos, ou seja, a capacidade de 

construir, manter e utilizar redes de relacionamento, confiança com os grupos de 

interesse da empresa, que incluem clientes, fornecedores, colaboradores, familiares, 

parceiros, associações (MAN; LAU, 2000). O foco pelo relacionamento em rede, 

segundo Minarelli (2001), é o principal fator para o desenvolvimento profissional do 

empreendedor. Castells (1992) complementa que, ao desenvolver e aprimorar a forma 

de compartilhar informações nas redes de relacionamento, é feito um envolvimento 

estratégico das pesquisas realizadas e do que foi desempenhado como inovador. 

O empreendedor deve atuar em um contexto de forma a permitir a formação 

de um ambiente de cooperação, confiança onde através de sua habilidade social em se 

comunicar e se relacionar, o empreendedor possa direcionar suas ações para a sua 

equipe, isso é fortemente estabelecido através das habilidades de comunicação e 

negociação dos empreendedores (MAN; LAU, 2000).  

 

 

 

 
 

Quadro 10 - Componentes da Competência de relacionamento 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA  

COMPETÊNCIA DE RELACIONAMENTO 

Construir e manter redes 

de relacionamento  

Construir e manter as redes de relações existentes com potenciais clientes, 

associações empresariais, parceiros de negócio e funcionários. Manter 

relações para um extenso período de tempo. 

Use redes de 

relacionamento 

Use redes de relacionamento para aquisição e fortalecimento de 

oportunidades de negócios, bem como para a aquisição de recursos e 

competências. 

Construir e manter 

confiança 

Construir e manter confiança com clientes e funcionários. 

Usar a confiança Use a confiança com os clientes para os produtos e serviços de marketing 

e para delegar e controlar os empregados. 

Expor nos meios de 

comunicação 

Expor habilmente aos meios de comunicação para construir uma imagem 

profissional e para ajudar a promoção de produtos e serviços. 

Comunicar Comunicar de forma eficaz e eficiente para promover produtos ou 

serviços. Comunicar aos empregados por meios formais e personalizados. 

Dar conselhos aos empregados, ouvir suas opiniões e persuadi-los a seguir 

o empreendedor. 

Negociar Negociar com parceiros de negócios. 

Gerenciar conflitos Evitar e resolver conflitos entre os funcionários.  

Construir consensos Construir consenso entre os parceiros e negócio na tomada de decisão. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 
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A integração comportamental faz-se necessário no trabalho em equipe, de 

forma que a qualidade na informação, comportamento colaborativo e a tomada de 

decisão conjunta são capazes de melhorar o desempenho da organização. O 

empreendedor que possuir essa competência conseguirá conduzir sua equipe para 

atingir aos objetivos organizacionais (LUBATKIN et al. 2006). 

 

 

2.1.4.3 Competências Conceituais 

  

 As competências conceituais referem-se às diferentes habilidades que se 

refletem no comportamento dos empreendedores, tais como habilidades na tomada de 

decisão, na compreensão de informações complexas (MAN; LAU, 2000). 

Essa competência advém da capacidade que os empreendedores possuem em 

ignorar os passos normais e, a partir da sua visão holística, conseguem aprimorar seu 

processo de tomada de decisão, tendendo assim a fazer as coisas mais rapidamente e de 

forma intuitiva (MAN; LAU, 2000). 

Para Man et al. (2002), os empreendedores são competentes em perceber 

diferentes situações por ângulos diferentes, percebendo diversas atitudes a serem 

tomadas para uma mesma questão. Mello, Leão, Paiva Jr. (2006) acrescentam que 

competência conceitual é a percepção e avaliação de situações arriscadas que aparecem 

em consequência de seus comportamentos no mercado. 

A competência conceitual explora a capacidade que o empreendedor possui 

em pensar intuitivamente, ver sobre diferentes ângulos, inovar e avaliar os riscos, como 

pode-se observar em detalhes no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Componentes da Competência Conceitual 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

Pensar intuitivamente Estar atento, analisar, avaliar as oportunidades de mercado e tomar 

decisões de forma intuitiva e rápida. Observar os problemas da 

organização, as necessidades dos empregados, necessidades de melhorias 

organizacionais. 

Ver sobre diferente 

ângulo  

Ver o ambiente de mercado, gestão organizacional e as operações do 

negócio a partir de um ângulo diferente. Encontrar uma forma alternativa 

de obter a solução para os problemas. 

Inovar Inovar em novos métodos de inserção no mercado, em serviços, imagem 

do mercado, uso de tecnologia, formas de fornecimento e distribuição. 

Avaliar os riscos Avaliar os riscos associados com a permanência no mercado em 

condições desfavoráveis, com a entrada de novos concorrentes, com o uso 

de diferentes formas de aquisição e construção de novas capacidades.  

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 
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Empreendedores são capazes de enxergar o que ninguém vê, ou seja, eles são 

capazes de encontrar alternativas em mercados já estabelecidos, segmento de clientes 

inexplorados, reformular produtos e serviços, se adaptar constantemente às novas 

necessidades de mercado (MAN; LAU, 2000). 

Isso está presente em, por exemplo, quando um empreendedor experiente pode 

dizer se um novo produto ou serviço tem potencialidade no mercado, observar os 

funcionários e daí então ver suas necessidades. Da mesma forma que eles são capazes 

de ver coisas a partir de ângulos diferentes, de forma a encontrar alternativas para os 

problemas (MAN; LAU, 2000). 

 

 

2.1.4.4 Competência Organizacional ou Administrativa 

 

Competências organizacionais ou administrativas são competências 

relacionadas com a forma eficiente com que o empreendedor desempenha as funções 

gerenciais. Ou seja, o empreendedor organiza os diferentes recursos internos e externos 

à organização, entre eles, recursos físicos, tecnológicos e financeiros. O processo de 

gestão desses recursos se desdobra em planejamento, organização, comando, motivação 

e controle, como pode-se observar em detalhes através do quadro 12 (MAN; LAU, 

2000). 

 

Quadro 12 - Componentes da Competência Organizacional 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL OU ADMINISTRATIVA 

Planejar Planejar as operações e alocação de recursos. Estabelecer metas para os 

funcionários. 

Organizar Adquirir e usar recursos internos e externos da organização. Alocar 

recursos para as áreas funcionais de forma adequada. Desenvolver 

sistemas e procedimentos eficientes, minimizando hierarquia 

desnecessária. 

Liderar Conduzir os funcionários para que eles o ajudem a passar por dificuldades 

e mudanças. A cultura organizacional deve ser baseada na forte influência 

pessoal. 

Motivar Motivar os funcionários para que eles atinjam os objetivos propostos 

usando sistema de recompensa. 

Delegar Delegar responsabilidades aos funcionários, enquanto toma decisões 

importantes. 

Controlar Use as regras e regulamentos. Defina recompensas e sistemas de punição. 

Monitorar os fatos de perto. Monitorar e ter ações corretivas quando 

necessário. Use pessoas de confiança para controlar. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 
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O processo de maximização do valor da empresa parte do pressuposto que o 

empreendedor sabe usar de forma eficiente e eficaz os recursos que estão à disposição, 

tendo em vista que os recursos, de forma geral, são escassos (MAN; LAU, 2000). 

 
 

2.1.4.5 Competências estratégicas 

 

 

As competências estratégicas estão relacionadas com a capacidade do 

empreendedor no processo de criação, avaliação e execução das estratégias da empresa. 

Os empreendedores competentes não só conseguem definir as estratégias de longo 

prazo, mas também planejam metas realistas para serem alcançadas no médio prazo 

(MAN; LAU, 2000). 

Nesse processo de criação, avaliação e execução de estratégias, é importante 

para o empreendedor desenvolver a visão, a capacidade de definir e avaliar metas, o 

bom uso dos recursos, fazer mudanças quando necessário, avançar na definição de 

metas e saber medir os resultados das estratégias. As outras áreas de competência 

estratégica são descritas no quadro 13. 

 

 

Quadro 13 - Componentes da Competência Estratégica 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

Visão Visão está relacionada ao direcionamento de longo prazo do negócio, a 

responsabilidade da empresa para a sociedade e o seu papel dentro da 

empresa. Além disso, definir a visão como cumprimento de expectativas 

pessoais. 

Definir e avaliar metas Definir metas exequíveis e realistas, bem como planos de contingência. 

Planos tanto formais quanto flexíveis. Avaliar antes de agir. 

Uso escopo e recursos Fazer uso de recursos e capacidades da empresa. Desenvolver 

oportunidades em resultados. Integrar juntamente âmbito competitivo e 

capacidades organizacionais. Ajuste na capacidade para mudanças no 

ambiente. 

Fazer mudanças nas 

estratégias 

Faça mudanças na estratégia da empresa em resposta a mudanças nas 

condições ambientais. Fazer tais mudanças de forma responsável. 

Definir e avaliar posição Posicionar a empresa para um nicho de mercado. Diferenciar nichos de 

mercado. Avaliar a posição atual da empresa. 

Avançar na definição de 

metas 

Avançar no sentido de definir metas proposital e sistemática.  

Usar táticas Usar táticas para enfrentar a concorrência e os clientes. 

Orçamento para a 

estratégia 

Estimar a viabilidade financeira da implementação de uma estratégia. 

Resultados do controle 

da estratégia 

Monitorar os resultados da estratégia implementada. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 
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O perfil comportamental do empreendedor é que vai resultar na escolha e 

implementação das estratégias dentro da organização e, para mostrar sua habilidade em 

ser eficaz, esses empreendedores tendem a ter uma visão tanto a longo prazo do que 

pode acontecer, quanto a médio prazo, analisando quais objetivos podem ser atingidos 

de forma realista (MELLO et al. 2006). 

 

 

2.1.4.6 Competência de comprometimento 

 

A competência de comprometimento está ligada com a capacidade que o 

empreendedor possui em se dedicar ao negócio em diferentes situações. Esse 

compromisso pode ser compreendido pela devoção, pelo trabalho duro, pelo desejo de 

atingir os objetivos de longo prazo em vez de priorizar o curto prazo, bem como pela 

capacidade de recomeçar após um fracasso (MAN; LAU, 2000). 

No início de um negócio é preciso que o empreendedor seja persistente o 

suficiente para enfrentar dificuldades que podem afetar o empreendimento, como por 

exemplo, o baixo número de clientes e fluxo de caixa desbalanceado. No estágio de 

desenvolvimento, podem existir crises organizacionais e ambientais, onde é necessário 

manter o foco no longo prazo (MAN; LAU, 2000). 

O senso de responsabilidade e respeito à equipe de trabalho, os valores e 

crenças pessoais são apresentados por Mello et al. (2006) como principais razões que 

conduzem os empreendedores à uma maior dedicação à atividade empresarial. O 

quadro 14 apresenta o detalhamento das competências de comprometimento.  

 
Quadro 14 - Componentes da Competência de comprometimento 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA DE COMPROMETIMENTO 

Sustentar esforço Sustentar o comprometimento com o negócio no período inicial e de 

desenvolvimento, durante as crises internas e externas e em condições 

competitivas difíceis.  

Comprometer-se com os 

objetivos de longo prazo 

Comprometa-se com os objetivos de negócio a longo prazo em vez de 

ganhos de curto prazo. 

Devotar-se ao negócio Dedicar a maior parte do tempo para o negócio. Trabalho duro. 

Comprometimento com 

a sua equipe 

Comprometa-se com o negócio por ser responsável pelos seus 

funcionários. 

Comprometer-se com as 

crenças e valores 

Comprometa-se com o negócio para o cumprimento de crenças e valores. 

Comprometer-se com as 

metas pessoais 

Comprometa-se com o negócio para alcançar objetivos pessoais.  

Reiniciar após falha Reiniciar o negócio após falhar. 

Fonte: Man; Lau (2000). Livre tradução. 
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As seis áreas de competências empreendedoras estão relacionadas com as 

tarefas empresariais que conduzem ao desempenho da empresa. Contudo, alguns 

comportamentos não podem ser diretamente baseados apenas em tarefas empresariais 

pré-determinadas. Algumas dessas competências precisam de apoio para se 

desenvolver. Man e Lau (2000) apresentam a aprendizagem como um elemento 

essencial para competência, uma vez que empreendedores são capazes de aprender com 

a experiência passada, conhecimento formal dos livros e teorias, bem como a partir de 

seus erros. 

Outras competências de apoio estão relacionadas com a: capacidade do 

empreendedor de ser um bom gerenciador do seu tempo, ou seja, a capacidade de 

equilibrar os negócios com a vida pessoal; capacidade de avaliar se são ou não capazes 

de desempenhar uma tarefa, caso contrário, essa atividade deve ser delegada para outro 

funcionário; capacidade de gerenciar preocupação e estresse, uma vez que ao 

desempenhar e acumular muitas atribuições o empreendedor fica sobrecarregado 

(MAN; LAU, 2000).  

As seis áreas de competência apresentadas no estudo de Man e Lau (2000) 

refletem as competências exigidas nas três tarefas empresariais que são a formação do 

escopo competitivo, criação de capacidades organizacionais e a definição de metas e 

tomada de decisão a partir da avaliação do escopo competitivo e das capacidades 

organizacionais. O objetivo pretendido nesta tese é analisar como as competências 

empreendedoras se direcionam as ações para a exploração e explotação em empresas 

nascentes. O primeiro pilar teórico referente a esta tese foi apresentado anteriormente, 

a seguir, o segundo pilar que discute os aspectos relacionados à ambidestria 

organizacional. 

 

 

2.2 AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL  

 

O conceito de ambidestria é entendido como a capacidade dos indivíduos de 

usar as duas mãos com a mesma habilidade. Essa característica humana foi incorporada 

aos estudos organizacionais como uma metáfora que descreve a organização que é 

capaz de explorar as competências existentes bem como explorar novas oportunidades 

com a mesma destreza (LUBATKIN et al. 2006). 
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Sierra e Carmona (2016) mostrou que a produção científica na área de 

ambidestria está em ascensão, registrando crescimento difuso nos últimos cinco anos, 

que registra mais de 68% dos artigos publicados em periódicos internacionais.  

O posicionamento dos gestores diante da decisão entre explorar novas 

oportunidades de negócio (exploration - em português exploração) ou buscar a melhoria 

dos negócios já existentes (exploitation - em português explotação) levou os estudos 

das organizações ambidestras a discussões com relação ao equilíbrio desses eixos. 

Mantê-lo é fundamental para a sobrevivência e manutenção das organizações, o que 

levaria a uma necessidade de equilibrar os investimentos na melhoria de suas 

capacidades atuais, sem deixar de contemplar a busca por desenvolver novas 

capacidades, muito embora esse processo seja considerado contraditório (TUSHMAN; 

O’REILLY, 1996; LUBATKIN et al. 2006; MARCH, 1991). 

A primeira referência de estudo sobre ambidestria organizacional foi proposta 

por Duncan (1974) que apresentou um modelo prescritivo para organizações 

inovadoras, onde o foco dado foi na estrutura e no processo. Para o autor, o processo 

de inovação acontece em um modelo que possui dois estágios: o primeiro refere-se ao 

processo de iniciação da inovação, o segundo é direcionado à implementação da 

inovação. 

No primeiro estágio, denominado de iniciação da inovação, existe um alto 

nível de complexidade, contudo, o nível de formalização e de centralização são baixos. 

O processo de coleta e processamento das informações é crucial nesse estágio. No 

segundo estágio, referente à implementação, tem-se um alto nível de formalização e 

centralização, porém existe um baixo nível de complexidade, isso poderá reduzir os 

conflitos e as ambiguidades no processo de implementação da inovação (DUNCAN, 

1974).  

O modelo de concepção para organizações ambidestras, proposto por Duncan 

(1974) pode ser visualizado na figura 02.  
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Figura 02 - Modelo de Duncan para organizações ambidestras 

 

Fonte: Duncan (1974). Livre tradução. 

 

O estágio de iniciação possui como subdivisão mais três estágios: o de 

consciência do conhecimento, que foca no momento em que a organização torna-se 

consciente da inovação, isso ocorre através da “lacuna de desempenho” que é a 

discrepância entre o que a organização está fazendo e o que o tomador de decisão 

acredita que está sendo feito. O segundo estágio é o da formação da atitude que 

apresenta como os membros da organização caminham em direção à inovação, 

importante no processo de aceitar ou rejeitar uma inovação. Por fim, o estágio de 

decisão tem o foco na escolha de implementar ou não uma inovação. 

Volery, Mueller e Siemens (2015) demonstra que esta formação de atitude 

pode ser categorizada a partir de seis perfis empreendedores e estas características 

influenciam a forma de atuação da organização em se voltar para a explotação ou 

exploração. 

O estágio de implementação do processo de inovação possui dois estágios: o 

da implementação inicial que ocorre quando a organização implementa a inovação 

experimentalmente para verificar se pode ser investida no longo prazo. O segundo 

estágio refere-se ao de implementação contínua que ocorre quando há sucesso no 

estágio anterior e a organização formaliza a implementação da inovação. 

Foi através desses dois estágios que Duncan (1974) apresentou quatro fatores 

da diferenciação da estrutura para os estágios de inovação. A compreensão e o domínio 



 

 

58 

desses quatro fatores ajudaram aos gestores no processo de mudança da estrutura da 

organização. Os fatores são a capacidade que o gestor tem de lidar com conflitos; 

efetivas relações interpessoais; adotar mudança de regras para diferenciar as estruturas 

e institucionalizar a dupla estrutura para inovação. 

Ireland e Webb (2009) reforçam esta ideia demonstrando que a capacidade da 

organização em utilizar exploração e a explotação como vantagem competitiva pode 

possibilitar aos decisores uma maneira de gerir melhor as incertezas. Prange e 

Schlegelmilch (2009) desenvolveram uma metodologia para integrar as ações de 

marketing a partir do balanceamento entre as questões de exploração e explotação. 

Não existe referências anteriores a de Duncan (1974) sobre ambidestria 

organizacional, porém autores como Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006), He e 

Wong (2004) e Popadiuk (2010) apresentam que os conceitos de exploration e 

exploitation foram inicialmente apresentado por March (1991), apesar desse autor 

destacar que essa relação entre o exploration (exploração de novas possibilidades), e de 

exploitation (exploração de velhas certezas) terem na verdade origem no trabalho de 

Schumpeter (1985). 

De fato, Duncan (1974) não apresentou em seu texto as nomenclaturas de 

exploration e exploitation, porém em seu sentido pode-se compreender que o estágio 

dito por Duncan (1974) de iniciação refere-se às ações de exploração (exploration), 

uma vez que estão direcionadas a atividades de: variação, busca, tomada de decisões 

com riscos, experimentação, flexibilidade, descoberta, inovação de produto e/ou 

serviço. Enquanto no estágio de implementação as ações visualizadas referem-se às 

atividades de exploitation que estão ligadas a: refinamento, escolha, produção, 

eficiência, seleção, implementação, execução das atividades-fim da organização 

(SILVEIRA-MARTINS; ROSSETO, 2014).  

O trabalho de García-lillo, Úbeda-garcía e Marco-lajara (2016) reforça esta 

orientação a partir de uma análise bibliométrica realizada em 283 papers relacionados 

ao tema a partir do trabalho seminal de Tushman e O’Reilly (1996). 

A próxima seção abordará com mais detalhes os conceitos de exploração 

(exploration) e explotação (exploitation), como também uma compreensão desses eixos 

no processo inovativo. 
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2.2.1 O dilema entre exploration e exploitation 

 

March (1991), em seu trabalho seminal sobre o assunto, apresentou a relação 

existente entre os conceitos de exploration e exploitation. Para o autor, o exploration 

refere-se a exploração de novas possibilidades e o exploitation a exploração de velhas 

certeza, conceitos segundo o autor, advindos do trabalho de Schumpeter (1985). 

Apesar de utilizar os termos em língua inglesa, Popadiuk (2007) apresentou 

que o conceito de exploitation pode ser compreendido como aproveitamento dos 

recursos, utilização e maximização enquanto para exploration a associação seria ao 

termo de prospecção. 

O conceito de exploitation ou explotação consiste no refinamento, escolha, 

produção, otimização dos recursos, seleção, eficiência e implementação (MARCH, 

1991). Para Papadiuk (2007) quando uma organização se dedica às atividades de 

exploitation ela se beneficia por haver mais certezas, mais velocidade, proximidade e 

clareza nas atividades que estão sendo desenvolvidas. Em contrapartida, isso reflete em 

um esforço menor nas inovações revolucionárias e que pode ser um influenciador na 

obsolescência do conhecimento a médio e longo prazo. 

Para Lubatkin et al. (2006) a exploitation envolve principalmente a 

aprendizagem a partir de um processo de cima para baixo “top-down”, em que os 

gerentes buscam institucionalizar as rotinas e comportamentos que são mais adequados 

para aperfeiçoar competências atuais da organização. Para He e Wong (2004) a 

exploitation está associada com a pesquisa local, ou seja, o processo de refinar as 

competências existentes com base nas trajetórias existentes. 

A fase de exploitation segundo Gilsing (2006) é geralmente caracterizada pela 

busca por crescimento econômico com base nas rotinas e conhecimentos existentes e 

rotinas de aprendizagem. Existe a busca pela redução de custos sendo um incentivo 

para explorar economias de escala. Os efeitos de escala são acionados pelo fato de que 

os mecanismos de transmissão e retenção são altamente institucionalizados por meio 

de normas, procedimentos formalizados para resolver problemas. 

O outro eixo deste trade-off refere-se ao conceito de exploration, que para 

March (1991) tem o significado de variabilidade, da busca por novas alternativas, a 

descoberta, a disposição em assumir riscos, flexibilidade, experimentação e inovação. 

Nesse sentido, as organizações que privilegiam o exploration são sistematicamente 

incertas, demandam mais custos de experimentação, apresentam muitas ideias em 
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desenvolvimento e pouca competência distinta (POPADIUK, 2007; PRAHALAD; 

HAMEL, 1990; MARCH, 1991). 

Para Lubatkin et al. (2006) o exploration ou exploração envolve um processo 

de aprendizagem de baixo para cima “botton-up” em que os gerentes são persuadidos a 

abandonar suas antigas rotinas e fazer um compromisso para um novo curso de ação. 

Já para He e Wong (2004) o exploration está associado à aprendizagem adquirida 

através de variação consciente e deliberada através da experimentação. 

O exploration, segundo Gilsing (2006), se assemelha na literatura sobre 

aprendizagem organizacional como sendo a aprendizagem de ‘laço duplo’ onde as 

empresas precisam mudar as estruturas mentais existentes, tais como teorias em uso, 

suposições, estratégias organizacionais, regras organizacionais e normas bem como os 

recursos e capacidades existentes. 

Papadiuk (2007) propõe uma síntese sobre as características associadas com 

exploration e exploitation, conforme o quadro 15. 

 

Quadro 15 - Síntese das características associadas com exploration e exploitation 

EXPLOITATION (APROVEITAMENTO) 

DE CONHECIMENTOS 

EXPLORATION (PROSPECÇÃO) DE 

CONHECIMENTOS 

Refinamento 

Escolha 

Foco em produção 

Foco em eficiência 

Seleção 

Implementação 

Execução 

Design dominante 

Redução de custos 

Controles maiores 

Rotinas, regras 

Ganhos de escalas 

Inovação incremental 

Subutilização de 

recursos 

Homogeneidade 

Profundidade 

Menores riscos 

Conservadorismo 

Single-loop 

Orientação para 

produto 

Conhecimento 

codificado 

Alianças formais 

Mais contratos 

Busca de reputação 

Mais confiança 

Redes densas 

Formalização 

Estabilização 

Competição maior 

Curto prazo 

Path dependence 

Pouca variação 

Padronizações 

Continuidade 

Obsolescência 

Laços duráveis 

Recompensas 

Sociedades 

profissionais 

Pesquisa 

Busca 

Mais riscos 

Experimentação 

Variedade de ideias 

Novos conhecimentos 

Conhecimento tácito 

Parcerias 

Novas capacitações 

Custos maiores 

Inovação radical 

Orientação p/ 

tecnologia 

Novos entrantes 

Alianças fracas 

Uso limitado de 

contratos 

Interações mais 

próximas 

Maior confiança 

Retornos incertos 

Estrutura mais flexível 

Redes com tamanho 

limitado 

Novas rotinas 

Novos aprendizados 

Longo prazo 

Capacidades 

dinâmicas 

Diferenciação 

Heterogeneidade 

Amplitude 

Mais incerteza 

Visão de futuro 

Descontinuidade 

Ruptura 

Jogo 

Doble-loop 

 

Fonte: Papadiuk (2007, p. 5). 

 

Para Popadiuk (2007) a alocação de recursos entre a exploration de tecnologias 

emergentes e a exploitation de conhecimento existentes envolve um cuidadoso trade-
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off. Este trade-off tem sido tema central de estudos sobre adaptação e sobrevivência em 

geral e sobre inovação e aprendizagem organizacional. 

Voss, Sirdeshmukh e Voss (2008) examina a questão de recursos, assim como 

Popadiuk (2007), em contextos sem fins lucrativos e com elevadas restrições de 

recursos. O mesmo demonstra que recursos absorvidos aumentam a explotação e 

reduzam a exploração. Enquanto isto, recursos não absorvidos resultam em um 

acréscimo na exploração e um decréscimo na explotação em ambientes com alta 

percepção de ameaças. 

Adner e Levinthal (2008) trazem uma visão mais disruptiva que Popadiuk 

(2007), Voss et al. (2008) e Gilsing (2006) ao estabelecer a ideia de que não existe um 

balanceamento entre a exploração e a explotação. Dentro deste contexto o autor reforça 

que todas as empresas realizam a explotação e que a exploração são medidas de 

explotação para que se melhore a performance organizacional a partir de iniciativas 

empreendedoras. 

March (1991) apresentou questionamentos sobre quais atividades devem ser 

priorizadas pela gestão, ou seja, a organização deve buscar novas alternativas para 

romper com o conhecimento existente, ou deve buscar melhorar sua eficiência nas 

atividades já desenvolvidas pela organização. Para March (1991) uma organização é 

ambidestra quando ocorre esse equilíbrio entre exploration e exploitation, ou seja, 

quando a organização consegue desenvolver novos produtos/serviços à medida em que 

aprimora os já existentes. 

Apesar de considerar importante o equilíbrio entre as atividades de exploration 

e exploitation, March (1991) corroborado por Vasconcelos e Vasconcelos (2008) 

apresenta que esse equilíbrio é particularmente difícil de ser implementado e de ser 

identificado, isso se deve não somente pelo fato de que ao explorar novas alternativas 

se reduz a velocidade com que as atividades existentes são melhoradas, mas também 

porque existe a competição entre a alocação de recursos nesses eixos, envolvendo assim 

conflitos de curto e longo prazo, como também essas mudanças afetam o nível 

individual, organizacional e social. 

Essa tensão entre exploration e exploitation sempre existiu tendo em vista a 

dificuldade das organizações em abordarem ambos os eixos. Isto ocorre devido aos 

conhecimentos necessários para desenvolver atividades de exploration e exploitation, 

assim como a alocação dos recursos, o tempo destinado para essas atividades e os riscos 

associados são diferentes (Popadiuk, 2010; Lubatkin et al. 2006; March, 1991). Karrer 



 

 

62 

e Fleck (2015) ao perceberem essa complexidade no desenvolvimento dos quatro eixos 

desenvolveram uma categorização organizacional para este contexto: ausência de 

ambidestria, monolíticas, ambidestria de curto prazo e ambidestria de longo prazo. 

He e Wong (2004) testaram hipóteses da ambidestralidade examinando como 

a exploração e a explotação evidenciam o desempenho das organizações e as principais 

evidências desse estudo são que a interação entre as estratégias para exploração e 

explotação estão positivamente relacionadas com a taxa de crescimento das vendas, e 

que o desequilíbrio entre a exploração e explotação está negativamente relacionado com 

a taxa de crescimento das vendas. 

Chandrasekaran, Linderman e Schroeder (2012) utilizaram uma visão similar 

a He e Wong (2004) de buscar fatores que levem a ambidestria. Neste contexto, os 

mesmos buscaram mostrar o alinhamento contextual e o risco da tomada de decisão 

afeta a ambidestria reforçando a ideia de se manter os eixos de explotação e exploração 

em equilíbrio. 

O posicionamento de He e Wong (2004) e Chandrasekaran, Linderman e 

Schroeder (2012) corrobora com Lubatkin et al. (2006), Jansen et al. (2008), Mom et 

al. (2009), Im e Rai (2008), Gedajlovic, Cao e Zhang (2012), Lin e McDonough (2011), 

Ahammad et al. (2015), Mon et al. (2015), Keller e Weibler (2014), Zacher e Rosing 

(2015) e Popadiuk e Bido (2016) que demonstram a ambidestria a partir de situações 

de integração comportamental e de liderança entre os membros da equipe. 

Andriopoulos e Lewis (2009) ratifica com esta ideia e levanta que a busca pela 

ambidestria deve ser percorrida por toda a empresa, sendo assim responsabilidade de 

todos. Os gestores devem observar o contexto e definir estratégias de alocação de 

recursos tanta para a melhoria dos produtos existentes como também na busca de 

inovação. 

Para Zack (1999), a exploitation e exploration não são mutuamente 

excludentes. Uma organização pode desenvolver uma área de conhecimento, enquanto 

explora simultaneamente outra. O desejado para a maioria das empresas é manter um 

equilíbrio entre os eixos, uma vez que exploration fornece o conhecimento para 

impulsionar a empresa em novos mercados, mantendo a viabilidade dos mercados já 

existentes e o exploitation fornece o capital financeiro para suprir sucessivas rodadas 

de inovação. Exploration sem exploitation não é economicamente sustentável no longo 

prazo se não for subsidiado ou gerar diretamente um fluxo de receita. Exploitation sem 

exploration acabará por resultar na tentativa de ‘bombear um poço seco’, uma vez que 
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o conhecimento organizacional eventualmente se tornará obsoleto. O exploitation e 

exploration devem ser cuidadosamente pensados no caso de empresas nascentes, já que 

se elas estiverem em uma fase muito inicial do negócio, a exploração é mais natural 

que a explotação, principalmente no ambiente de incerteza. 

Jansen et al. (2006) apresenta que apesar dos estudos desenvolvidos na área 

de ambidestralidade, os antecedentes e consequentes da exploração e explotação não 

estão claros O estudo revela que o processo exploração é mais eficaz em ambientes 

dinâmicos e em organizações que buscam a inovação pela explotação o desempenho 

financeiro é mais evidente em ambientes competitivos o que contradiz a visão do 

equilíbrio. Esta visão é reiterada pelo trabalho de Lin, Yang e Demirkan (2007) que 

demonstra o equilíbrio apenas em grandes empresas, mas não em pequenas empresas. 

Uotila et al. (2009) traz a visão preconizada por Jansen et al. (2006) e Lin, 

Yang e Demirkan (2007) demonstra que o balanço ótimo entre exploração e explotação 

depende de condições ambientais e não podem ser considerados em todos os contextos 

como o ponto ótimo para o desenvolvimento organizacional.  

Gabrich e Revilla (2016) reforça esse posicionamento demonstrando que o 

contexto organizacional interage com elementos estruturais para ajudar as grandes 

empresas, que poderiam ter os recursos e competências necessários, para criar e manter 

ambidestralidade. Contudo, não tem os mesmos efeitos para pequenas empresas que 

não possuem o tamanho necessário e nem equipe para gerenciar múltiplas subunidades. 

Popadiuk e Santos (2016) mostra que o conjunto de ações empreendedoras de 

exploração e de explotação, executadas indistintamente por membros de diferentes 

gerações das famílias vinculadas aos negócios, revela uma interação e uma dinâmica 

própria de empresas familiares que podem ser caracterizadas, elas mesmas, como sendo 

empreendedoras, deslocando e se contrapondo a visões e interpretações negativas 

usualmente associadas a esse tipo particular de organização.  

Rodrigues, Halem e Lee (2013) segue uma abordagem próxima a Jansen et al. 

(2006), Lin, Yang e Demirkan (2007) e Gabrich e Revilla (2016) ao desenvolver suas 

pesquisas em em pequenas e médias empresas do setor de biotecnologia na Holanda, 

em que investigaram o modelo de negócio, suas capacidades e a forma como as 

empresas se relacionam em rede ajudam a construir mecanismo eficaz para equilibrar 

o exploitation e exploration. Contudo, mostrou-se que empresas cujo foco é no 

exploration possui um padrão distinto de relações em rede comparado a empresas que 

buscam aproveitar o conhecimento existente (exploitation). Rothaermel e Deeds (2004) 
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analisaram o mesmo setor e verificaram que a capacidade de equilíbrio varia com o 

tamanho da organização. 

Yan, Ding e Mark (2009) segue esta tendência ao mostrar que o investimento 

do negócio em explotação dentro de um contexto de aliança estratégica internacional 

traz uma capacidade organizacional e oportunidades de desenvolvimentos mais 

elevadas. Esta análise sobre as redes, trazida por Lin, Yang e Demirkan (2007) e Yan 

et al. (2009), é similar a utilizada em King (2003) ao avaliar a agregação de pequenas 

firmas de tecnologia em componentes complementares na concepção de um produto 

mais complexo decorrente da combinação destes subcomponentes. Nunes e Popadiuk 

(2015) reforçam esta ideia ao perceber que a capacidade de absorção influencia mais a 

orientação para exploração que para explotação. 

Assim, discute-se a necessidade de decisões sobre esse trade-off, uma vez que 

priorizar as atividades de exploitation levaria as organizações a se tornarem mais 

efetivas no curto prazo, aumentando assim a possibilidade de sucesso, uma vez que a 

organização estaria mais focada no negócio atual, porém minaria a sua capacidade 

competitiva no longo prazo, uma vez que a organização não vislumbrava a inovação.  

Ao priorizar as atividades de exploration, as organizações estariam buscando por 

inovação, por novas soluções, estaria aberta a experimentação, o que poderia causar 

instabilidade, uma vez que o ambiente seria de risco e incerteza (MARCH, 1991). 

O Quadro 16 demonstra a proposição de Popadiuk (2010) no que se refere aos 

focos existentes no ambiente interno e externo de uma organização. 

 

 

Quadro 16 - Atributos associados às dimensões de exploration e exploitation 

FOCO NO AMBIENTE INTERNO 

Conhecimento organizacional - Geração de novas ideias; pesquisa e uso de novas fontes de 

conhecimento; intensidade de aprendizagem; comprometimento gerencial; compartilhamento de 

conhecimento; interação social; busca por inovação; aprimoramento de inovações; valorização do 

conhecimento individual; uso do conhecimento tácito; uso de conhecimento existente em bases de 

dados e documentos; intensidade de desenvolvimento das pessoas; aprendizado individual, 

aprendizado coletivo; desenvolvimento da capacidade de absorção do conhecimento; 

Eficiência organizacional - criação de rotinas detalhadas; nível de centralização das decisões; 

processo de comunicação interna; mecanismos de controle organizacional; nível de formalização; 

preocupação com eficiência; foco em economia de escalas; refinamento de produtos e processos; 

flexibilidade organizacional; foco em execução de atividades; foco em custos; uso de um padrão 

existente de produto ou processo. 

Orientação estratégica - Estratégias focadas com o curto prazo; visão estratégica focada no presente 

Inovação - Foco em inovações radicais de produtos; abertura de novos canais de distribuição; 

desenvolvimento de novos produtos e serviços para os consumidores; foco em inovações radicais em 

tecnologias; foco em produtos e processos totalmente novos; inovação em técnicas de marketing; taxa 
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de inovação de produtos; desenvolvimento de protótipos; busca constante por novos mercados; 

participação agressiva em alianças tecnológicas. 

FOCO NO AMBIENTE EXTERNO 

Competição - Competição por preço no mercado local; competição selvagem na indústria; existência 

de guerra promocional; cobertura de ofertas pela concorrência; surgimento de novos concorrentes; 

competição por preço como ponto alto da indústria; existência de produtos e processos substitutos. 

Parcerias - Formação de parcerias externas; existência de relacionamento local com parceiros 

externos; tempo de duração das parcerias; compartilhamento de conhecimentos com os parceiros; 

quantidade de parceiros externos; grau de dependência dos parceiros; transparência de conhecimentos 

com os parceiros; uso de contratos de parcerias. 

Fonte: Popadiuk (2010, p. 7). 

 

Segundo Popadiuk (2010) ao se estudar as estratégias de exploration e 

exploitation pode se verificar a existência de duas perspectivas, a primeira referente aos 

elementos do ambiente interno que estariam relacionados a forma como a organização 

utiliza seus recursos eficiente e eficazmente, enquanto os elementos do ambiente 

externo da organização se destacam as dimensões relativas à competição e ao 

estabelecimento de parcerias. 

Karrer e Fleck (2013) apresentou uma exposição teórica sobre a ambidestria 

organizacional, que segundo os autores, ajuda a fornecer orientação para novos estudos, 

abordando lacunas existentes assim como fornece uma visão de como os gestores 

podem efetivamente lidar com o processo de desenvolver as atividades de exploration 

e exploitation. Goel e Jones (2016) trazem uma análise similar com o foco em empresas 

familiares. 

Na literatura sobre ambidestria, possuem duas perspectivas sobre a forma 

como a estrutura organizacional de uma empresa ambidestra deve ser. A primeira 

chamada de ambidestria estrutural foi proposta por Tushman e O’Reilly (1997) que 

apresentou que deve existir a separação física dos projetos ligados à exploração, 

daqueles já desenvolvidos no cotidiano da empresa. Isso deve acontecer em virtude da 

natureza distinta dessas atividades e para evitar os conflitos entre eles. Isso inclui a 

participação de equipes distintas para atuar nesses projetos (ANDRIAPOULOS; 

LEWIS, 2009). 

A outra perspectiva é a chamada de ambidestria contextual. Gibson e 

Birkinshaw (2004) apresentam que para atingir os objetivos organizacionais, não é 

preciso separar a estrutura, tarefa ou o tempo das atividades de exploração e explotação, 

mas, é preciso criar de um conjunto de sistemas e processos que possibilitem aos 

indivíduos realizarem seus próprios julgamentos para decidir a divisão do seu tempo 

entre as atividades conflitantes e duais dos eixos da ambidestria. 
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Fiset e Dostaler (2017) resgata a ideia dos quatro comportamentos ambidestros 

de Birkinshaw e Gibson (2004) baseado na visão contextual. Com isto, verificou-se que 

no contexto de desenvolvimento de produtos foram verificados três destes 

comportamentos o que corrobora com a categorização proposta. 

Levando em consideração as especificações encontradas no ambiente das 

empresas startups, essa tese compreende a aplicação da ambidestria sob a ótica 

contextual.  

A discussão seminal realizada por March (1991) sobre a necessidade de 

equilibrar as ações de exploração e explotação, começou a ser questionada, uma vez 

que existe a possibilidade de ter ambidestria mesmo quando a empresa não realiza 

simultaneamente as atividades de exploração e explotação. O equilíbrio deve ser visto 

como um mecanismo de adaptação apropriado para equilibrar a necessidade de 

exploração e explotação (GUPTA; SMITH; SHALLEY, 2006).  

 

 

2.2.2 Compreendendo exploration e exploitation dentro do processo de inovação 

 

O processo de inovação requer conhecimento complexo da gestão para 

identificar e utilizar as ideias, ferramentas e oportunidades para criação de novos 

produtos/serviços ou no processo de aprimoramento dos já existentes 

(ANDRIOPOULOS; LEWIS, 2009), ou seja, para sobreviver e prosperar é necessário 

que as organizações busquem se sobressair em ambas as inovações (TUSHMAN; 

O’REILLY, 1996; JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006). 

No estudo de Abernathy e Clark (1985) é possível classificar a inovação ao 

longo de suas dimensões (1) com relação a proximidade com a corrente tecnológica e 

(2) com o segmento de cliente/mercado existente. Na perspectiva de dimensão 

tecnológica existe a inovação incremental que é caracterizada pelas pequenas alterações 

em uma certa trajetória tecnológica, enquanto a inovação radical muda completamente 

o curso tecnológico. 

Dentro do processo de inovação, Benner e Tushman (2003) apresenta que as 

atividades de exploitation estariam destinadas aos mercados com consumidores já 

existentes e atenderiam a uma demanda de inovação incremental, enquanto as 

atividades de exploration estariam relacionados à prospecção de novos 

clientes/mercados, por isso se tratariam de inovações radicais. O quadro 17 apresenta 

as características da inovação exploitation e exploration. 
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Quadro 17 - Características da inovação exploratory e exploitative 

 INOVAÇÃO EXPLORATORY INOVAÇÃO EXPLOITATIVE 

Definição Inovações radicais projetadas para 

atender as necessidades de clientes e 

mercados emergentes. 

Inovações incrementais projetadas 

para atender as necessidades de 

clientes e mercados existentes. 

Resultados Novos conhecimentos, ideias e 

crenças, novas tecnologias e 

projetos, novos mercados, novos 

canais de distribuição e produtos 

experimentais. 

Melhoria de entendimento de 

questões específicas, adaptações 

em produtos, melhoria em 

tecnologias de processos e produtos 

já existentes. 

Base de Conhecimento Requer novos conhecimentos além 

de fundamentar-se no conhecimento 

existente. 

Amplia e melhora conhecimentos e 

habilidades existentes. 

Resulta de Percepção dos limites da tecnologia 

em uso, desenvolvimento de novas 

capacidades, busca, variação, 

flexibilidade, experimentação e 

coragem na aceitação de riscos. 

Refinamento, produção, eficiência 

e execução. 

Prazo de implicações 

na performance 

Longo prazo Longo prazo 

Fonte: Scandelari (2011, p. 65) adaptado de Jansen (2005) e Gilsing (2003). Livre tradução. 

 

Foi apresentado por Gilsing (2003), no seu estudo sobre o processo de 

inovação e aprendizagem, o conceito de ciclo de aprendizagem. Esse ciclo estabelece 

uma interação entre as atividades de exploration e exploitation com a inovação 

incremental e radical, que pode ser aplicado a todos os níveis: pessoas, organizações e 

sistemas de informações. Para o referido autor, o exploration atenderia a uma 

perspectiva de longo prazo, rompendo com as normas e as rotinas, enquanto o 

exploitation a lógica seria priorizar o curto prazo, bem como o uso eficiente dos 

recursos, conforme pode ser observado na figura 03. 

Bierly (2009), assim como Gilsing (2003), analisa a questão do ciclo de 

aprendizado, mas pelo foco da absorção por entes externos. Neste estudo analisou-se o 

quanto esta absorção afeta a exploração ou explotação no contexto organizacional. 

Contudo, nenhum preditor do aprendizado externo foi capaz de se relacionar ao 

contexto da explotação e exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

Figura 03 - Ciclo de aprendizagem e sua relação com exploration e exploitation 

 

 

Fonte: Gilsing (2003). Livre tradução. 

 

 

O ciclo apresenta quatro etapas fundamentais para as atividades de exploration 

e exploitation. Na passagem do exploration para o exploitation, as duas primeiras 

correspondem as etapas de consolidação e generalização, isso porque se objetiva a 

seleção de novos conhecimentos para serem incorporados pela organização através de 

novas rotinas. As duas outras etapas referem-se aos processos de diferenciação e 

sintonia (reciprocidade), que representam a passagem do exploitation para o 

exploration, ou seja, a busca por novos conhecimentos (SCANDELARI, 2011). 

A fase de consolidação refere-se à primeira etapa do ciclo de aprendizagem, 

nessa fase ocorre a desaceleração da prospecção de novas combinações o que resulta 

na redução das opções tecnológicas disponíveis. A partir da transformação de ideias em 

produtos ou serviços há uma tendência de buscar as aplicações das inovações sem novos 

mercados (SCANDELARI, 2011). 

Na fase de generalização o conhecimento é amplamente difundido pela 

organização, tornando-se mais explícito, dando origem a modelos dominantes e 
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ampliando as possibilidades de recuperação dos investimentos anteriores através da 

exploitation (SCANDELARI, 2011). 

A fase de diferenciação refere-se à aplicação do conhecimento em diferentes 

contextos, o que exige adaptações incrementais, as quais podem revelar-se 

insuficientes, demonstrando ter-se chegado ao limite da tecnologia dominante, dando 

início à necessidade de se desenvolver uma nova mudança radical (SCANDELARI, 

2011). 

Na busca por novas oportunidades, é preciso dissolver o regime atual de 

aprendizagem para que novos conhecimentos possam ser incorporados. Uma nova fase 

iniciada é a de sintonização, onde a organização precisa passar por adaptações para 

possibilitar o acesso e absorção de novos conhecimentos, os quais conduzirão 

novamente à fase de exploração, iniciando a um novo ciclo de aprendizagem. 

(SCANDELARI, 2011). 

No processo inovativo, as diferenças entre as atividades de exploration e 

exploitation ficam mais evidentes quando se busca compreender os aspectos ligados a 

estrutura da organização. Empresas que estão inseridas em mercados que tendem a 

padronização e a aversão ao risco tendem a desempenhar atividades relacionadas ao 

exploitation, enquanto organizações que são mais exploratórias, que desenvolvem 

atividades ligadas à tecnologia, que buscam descobrir novas alternativas são 

organizações que tendem a desenvolver atividades de exploration (ANDRIOPOULOS; 

LEWIS, 2009). 

Esta questão do processo inovativo é reforçado na tese “Estrutura 

Organizacional, orientações para Exploitation e Exploration tipo de inovações em 

institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos” que buscou identificar a 

existência de relações entre estrutura organizacional, orientação para exploration e 

exploitation e tipos de inovação em institutos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico (FRANKLIN, 2010). 

 

 

2.2.3 Indicadores das escalas de Ambidestralidade Organizacional  

 

As organizações buscam através da inovação aprimorar seus processos, 

produtos, tecnologias e formas de se relacionar com o mercado e com seus clientes, de 

maneira a buscar desenvolvimento econômico e competitividade. (JANSEN; VAN 
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DEN BOSCH; VOLBERDA, 2006; SCHUMPETER, 1985). A constante busca das 

organizações pelo desenvolvimento de ações de aproveitamento de suas capacidades 

atuais, melhorando assim sua eficiência (exploitation), assim como os esforços para 

prospectar novos negócios por meio novos produtos e/ou abertura de novos mercados 

(exploration) fez com que diversos autores desenvolvessem instrumentos de medição 

da capacidade ambidestra das organizações.   

Alguns estudos seminais proposeram a construção de escalas de mensuração do 

grau de ambidestralidade nas organizações. Dentre os principais estudos estão as 

escalas de He e Wong (2004), Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006), Lubatkin et 

al. (2006) e Popadiuk (2010), as quais serão discutidos no decorrer do texto. 

A escala de He e Wong (2004) apresenta que apesar da literatura discutir a 

importância do equilíbrio entre exploração e explotação para a organização, não se 

verificam evidências desse efeito positivo no desempenho das organizações. Os autores 

testaram as hipóteses de ambidestralidade em relação ao desempenho organizacional 

apenas sob a perspectiva de inovação tecnológica, não evidenciando assim aspectos 

relacionados às mudanças de estrutura e processos administrativos. Dessa forma, He e 

Wong (2004) propuseram observar como as organizações compartilham seus esforços 

entre as atividades voltadas para as inovações exploratory e as inovações exploitative.  

A escala foi construída com oito itens, sendo quatro desses destinados a 

observar as ações de exploração, e quatro nas ações de explotação. A escala utilizada 

foi do tipo Likert de cinco pontos variando de nada importante para muito importante. 

Para participar da amostra dessa pesquisa e garantir que as empresas participantes 

possuíam um mínimo de atividades de inovação. Para participar dessa pesquisa, a 

organização nos últimos três anos deve possuir um novo produto ou um produto 

substancialmente melhorado; ou um processo de produção novo ou substancialmente 

melhorado por meio de novos equipamentos ou reengenharia.  

O quadro 18 evidencia os indicadores investigados na escala de 

ambidestralidade proposta por He e Wong (2004). Para He e Wong (2004) esses 

indidicadores devem ser analisados levando em consideração as ações da empresa nos 

últimos três anos. 

 

 

 

 



 

 

71 

Quadro 18 - Indicadores da escala desenvolvida por He e Wong (2004) 

 Objetivos para a realização de projetos de inovação nos últimos 3 anos 

Exploration Introdução de nova geração de produtos 

Ampliar a gama de produto 

Abertura para novos mercados 

Inserção em novos campos tecnológicos 
Exploitation Melhorar a qualidade de produtos existentes 

Melhorar a flexibilidade de produção 

Reduzir os custos de produção 

Melhorar o rendimento ou reduzir o consumo de material 
Fonte: Elaborado a partir de He e Wong (2004), livre tradução. 

 

A escala desenvolvida por Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006), 

apresenta que, apesar dos avanços nas pesquisas, a compreensão sobre como as 

organizações coordenam as atividades de exploration e exploitation ainda não é muito 

evidente no contexto das inovações. 

Para Nascimento (2015, p. 49), os autores Jansen, Van Den Bosch e Volberda 

(2006) relacionam as dimensões do exploration com o exploitation diretamente ao 

desenvolvimento de inovações, deixando em segundo plano os elementos relacionados 

aos recursos organizacionais, competências, capacidades, aprendizagem e 

posicionamento de mercado, “apesar de os autores destacarem, já no início do estudo, 

que a noção inicial dos conceitos de exploration e exploitation envolvem tais temas”. 

A escala construída por Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006) possue seis 

indicadores para cada dimensão da ambidestralidade. Cada indicador é analisado a 

partir de uma escala Likert de 7 pontos, onde o grau de concordância vai de (1) Discordo 

Totalmente a (7) Concordo Totalmente. 

A dimensão “exploratory innovation” tem como objetivo captar como a 

organização busca desenvolver atividades para promover inovações para novos clientes 

e mercados, e enquanto a dimensão “exploitative innovation” busca captar como as 

organizações aprimoram seus conhecimentos existentes e focalizam as necessidades 

dos clientes existentes (SCANDELARI, 2011). 

O Quadro 19 representa os indicadores da escala proposta por Jansen, Van 

Den Bosch e Volberda (2006). Esses indicadores são referentes as dimensões 

exploratory innovation e a exploitative innovation.  
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Quadro 19 - Indicadores da escala desenvolvida por de Jansen et al. (2006) 

Eixos Indicadores 

Exploratory 

innovation 

Aceitamos demandas que vão além dos produtos e serviços existentes. 

Nós criamos novos produtos e serviços. 

Experimentamos novos produtos e serviços em nosso mercado local. 

Comercializamos produtos e serviços que são completamente novos para nossa 

empresa. 

Frequentemente utilizamos novas oportunidades em novos mercados.  

Nossa empresa usa regularmente novos canais de distribuição. 

Exploitative 

Innovation 

Frequentemente refinamos o fornecimento de produtos e serviços existentes. 

Regularmente implementamos pequenas adaptações aos produtos e serviços. 

Introduzimos produtos e serviços melhorados, porém já existentes no mercado 

local. 

Melhoramos a eficiência de abastecimento de nossos produtos e serviços. 

Incrementamos as economias de escala nos mercados existentes.  

Nossa unidade amplia serviços para clientes existentes. 
Fonte: Elaborado a partir de Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006), livre tradução. 

 

A escala de Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006) embora tenha sido 

desenvolvida para ser aplicada em diversas unidades de negócio de uma mesma 

organização, segundo Scandelari (2011, p. 74) “bastariam pequenas adaptações e a 

validação para o contexto que se pretende aplicá-la, para viabilizar seu emprego junto 

a unidades representativas de diversas organizações diferentes”, uma vez que essa 

escala possui indicadores suficientes para captar o grau de ambidestralidade das 

organizações. 

O trabalho desenvolvido por Lubatkin et al. (2006) também buscou 

compreender os aspectos que relacionam a ambidestria organizacional com 

desempenho. Esse estudo foi realizado em pequenas empresas, uma vez que para os 

autores ainda é incipiente o conhecimento dos efeitos de desempenho sobre as pequenas 

e médias empresas. Para tal, foi utilizado como base para esse estudo a escala de He e 

Wong (2004), além de incluir indicadores com relação à manutenção dos mercados 

atuais. 

A escala busca compreender o grau de atividades da organização com relação 

às atividades de exploration e exploitation. Para tal, foram utilizadas seis afirmações 

para cada eixo de forma a analisar pela escala de cinco pontos de Likert variando de 1 

(discordo totalmente) à 5 (concordo totalmente). 

O quadro 20 ilustra os indicadores desenvolvidos na escala de Lubatkin et al. 

(2006) que reflete na orientação para exploração e para a explotação. 
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Quadro 20 - Indicadores da escala desenvolvida por Lubatkin et al. (2006) 

Orientação Indicadores 

Para 

Exploração 

Procura novas ideias tecnológicas por pensar “fora da caixa”. 

Baseia seu sucesso na sua capacidade de explorar nocas tecnologias. 

Cria produtos ou serviços que são inovadores para a empresa. 

Procura formas criativas de satisfazer os clientes. 

Age agressivamente na busca por novos segmentos de mercados. 

Busca novos segmentos de clientes. 

Para 

Explotação 

Compromete-se em melhorar a qualidade e reduzir os custos. 

Melhora continuamente a confiabilidade de seus produtos e serviços. 

Aumenta os níveis de automação. 

Acompanha constantemente a satisfação dos clientes existentes. 

Penetra mais profundamente na sua base de clientes existentes. 
Fonte: Elaborado a partir de Lubatkin et al. (2006). Livre tradução. 

 

Popadiuk (2010) teve como objetivo desenvolver uma escala visando a 

classificação de uma empresa como orientada para exploitation e exploration, ambas as 

direções (ambidestra) ou mesmo sem uma orientação bem definida (sem orientação). 

Essa escala é relevante uma vez que o autor a desenvolveu levando em consideração o 

contexto empresarial brasileiro, assim como buscou contemplar as perspectivas de 

aprendizagem organizacional, resource-based view, core competencies, capacidades 

dinâmicas e inovação. 

Através da revisão da literatura, Popadiuk (2010) identificou que os conceitos 

de exploration-exploitation são complexos em sua definição. Em virtude dessa 

complexidade, seis dimensões podem ser associadas a ambos: conhecimento, inovação, 

eficiência organizacional, orientação estratégica, competição e parcerias. A partir 

dessas seis dimensões que o autor desenvolveu o estudo empírico com uma amostra de 

249 informantes que trabalhavam em empresas nos três setores da economia brasileira. 

Os indicadores trabalhados por Popadiuk (2010) estão no quadro 21. 

  

Quadro 21 - Escala de Ambidestralidade de Popadiuk (2010) 

Foco Dimensão Indicadores 

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
rn

o
 

Conhecimento 

organizacional 

Volume de geração de novas ideias. 

Uso de novas fontes de conhecimentos de parceiros. 

Conhecimento existente em bases de dados. 

Utilização do conhecimento já existente na empresa. 

Compartilhamento de conhecimentos internos. 

Aprendizado individual. 

Aprendizado coletivo. 

Capacitação da equipe. 

Intensidade do desenvolvimento das pessoas. 

Valorização do conhecimento individual. 

Inovação 

Foco em produtos ou processos totalmente novos. 

Desenvolvimento de protótipos. 

Taxa de inovação de produtos 

Inovação em técnicas de marketing 
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Abertura de novos canais de distribuição 

Foco em inovações radicais em produtos 

Foco de inovações radicais em tecnologias 

Busca constante de novos mercados 

Desenvolvimento de novos produtos e serviços 

Participação agressiva de alianças tecnológicas 
Orientação 

estratégica 

Visão estratégica focada no presente 

Estratégias relacionadas com o curto prazo 

Eficiência 

organizacional 

Criação de rotinas detalhadas 

Importância da eficiência 

Foco em execução de atividades 

Preocupação com ganho em escalas 

Mecanismos de controle organizacionais 

Foco em custos 

Foco orientado à produção 

A
m

b
ie

n
te

 e
xt

er
n

o
 

Competição 

Surgimento de novos concorrentes (novos entrantes) 

Existência de produtos ou processos substitutos 

Competição em nosso mercado local 

Competição por preço em nosso mercado local 

Competição selvagem em nossa indústria 

Existência de guerra promocional em nossa indústria 

Concorrência cobre nossas ofertas facilmente 

Competição por preço é o ponto alto de nossa indústria 

Parcerias 

Relacionamento local com parceiros externos 

Grau de dependência dos parceiros externos 

Uso de contratos nas relações com parceiros externos 

Transparência em trabalhos conjuntos com parceiros 

Tempo de duração de nossas parcerias externas 

Compartilhamento de conhecimentos com parceiros 

Preocupação com a formação de parcerias externas 

Quantidade de parceiros externos em nossa empresa 

Fonte: Popadiuk (2010, p. 10-11). 

 

 

A escala desenvolvida por Popadiuk (2010) para a mensuração dos atributos 

de exploration e exploitation era do tipo Likert de sete pontos, num extremo de menor 

nota de número um (1) “referia-se a uma avaliação mais desfavorável do atributo” e, 

no outro extremo da escala, o número sete (7) representava “uma avaliação mais 

favorável” (POPADIUK, 2010, p. 11). 

Para Popadiuk (2010) ao avaliar as práticas de inovação e as práticas de 

conhecimento e obter uma nota próxima do valor 7, sugeriria segundo March (1991) 

que a empresa teria uma orientação mais focada em exploration. 

Apesar do estudo buscar mensurar a orientação das atividades para exploration 

e exploitation, o autor sugere que a proposta precisa ser melhorada, passar por outros 

testes empíricos até se chegar a validação, isso porque a escala ainda possui gaps 

teóricos decorrentes de algum tipo de miopia devido à pouca discussão sobre o tema. 

A partir dos indicadores propostos por meios das escalas construídas por esses 

autores, foi possível compreender como as organizações equilibram as ações voltadas 

para os eixos da ambidestria, relacionando-as com o contexto de desempenho 
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organizacional. Contudo, apenas foram considerados aspectos ligados à inovação, 

como no caso da escala do He e Wong (2004) e Jansen, Van Den Bosch e Volberda 

(2006) em grandes empresas. O estudo de Lubatkin et al. (2006) foi o único destes que 

contemplou a exploração e explotação no contexto de pequenas e médias empresas. Já 

o estudo do Popadiuk (2010) trouxe a ambidestria sob a ótica das empresas brasileiras. 

Prôpos a classificação dessas empresas como orientadas para a exploração, explotação, 

ambas as direções, bem como sem direção definida.   

Para este estudo, o entendimento dos elementos que compõem esses 

indicadores da ambidestria organizacional foi importante para subsidiar a interligação 

entre os campos teóricos estudados nesta tese, bem como serviu como base para 

elaboração do instrumento de coleta dos dados.  

 

 

2.3 CONFIGURAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

O pesquisador dispõe de vários artifícios para realização de sua pesquisa. No 

âmbito da pesquisa qualitativa é possível utilizar informações provenientes do contexto 

em que se está buscando aprofundar os conhecimentos, de forma a verificar afirmações 

e observações sobre o seu objeto de pesquisa. Dessa forma, a literatura pode ser 

utilizada para que se tenha um melhor entendimento sobre o que estamos pesquisando, 

sendo assim base para concepção do estudo (FLICK, 2009). 

Para a concepção da configuração teórica proposta nesta tese, utilizou-se como 

base o levantamento da literatura sobre competências empreendedoras e ambidestria 

organizacional, para extrair as categorias de análise que serão investigadas a partir da 

abordagem qualitativa.  

A proposta de trabalhar as competências empreendedoras advém da 

perspectiva que as competências são vistas como comportamentos observáveis e são 

mais vinculadas ao conceito desempenho do que outras características empresarias 

(BIRD, 1995). Nesse sentido, as competências empreendedoras são entendidas como 

características pessoais, atitudes ou visões, motivações ou direcionamento dos gestores 

que podem contribuir para a efetiva gestão de um negócio (HONMA; TEIXEIRA, 

2007). 

De forma geral, existem competências que estão relacionadas com as ações 

que buscam oportunidades existentes no ambiente externo, competências que 

aprimoram o desenvolvimento do ambiente interno, e competências que avaliam o 
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escopo do ambiente interno e externo em busca de atingir as metas e objetivos da 

organização. 

Na abordagem de ambidestria organizacional, o entendimento sobre uma 

empresa ser ambidestra está pautado no posicionamento dos gestores diante da decisão 

de explorar novas oportunidades de negócio (prospectar) ou buscar a melhoria dos 

negócios já existentes (aproveitamento dos recursos e maximização) (TUSHMAN; 

O’REILLY, 1996; LUBATKIN et al. 2006; MARCH, 1991). 

A ligação existente entre as duas abordagens teóricas, competências 

empreendedoras e ambidestria organizacional se deu por meio do entendimento teórico 

a partir dos trabalhos apresentados pelos autores. A matriz explicitada no quadro 22 

demonstra uma aproximação teórica existente entre as teorias abordadas. 

 

Quadro 22 - Ambidestria versus Tarefas empresariais versus áreas de competência exigidas 

TAREFAS  

EMPRESARIAIS 

ÁREA DE COMPETÊNCIA 

EXIGIDA 

AMBIDESTRIA  

ORGANIZACIONAL 

Formando o escopo competitivo da 

empresa 

 

Oportunidade 

Relacionamento 

Conceituais 

Exploração 

Criação de capacidades organizacionais 

Organizacionais 

Relacionamento 

Conceituais 

Explotação 

Definir metas e tomar decisões no 

sentido dos objetivos organizacionais, 

por meio da avaliação do âmbito 

competitivo e das capacidades 

organizacionais. 

Estratégicas 

Comprometimento 
Ambidestria 

Fonte: Elaboração própria à partir dos estudos de March (1991) e de Man e Lau (2000). 

 

A primeira tarefa empresarial apresentada no modelo de Man e Lau (2000) é 

a formação do escopo competitivo da empresa, que está relacionada com a capacidade 

do empreendedor em interpretar o ambiente por meio competências de oportunidade, 

para criar contatos e ligações para o negócio por meio das competências de 

relacionamento, e para descobrir competências conceituais. Essas atividades poderiam 

estar relacionadas ao conceito de exploração, uma vez que na exploração, a organização 

busca novas alternativas, a descoberta, a disposição em assumir riscos, experimentação 

e inovação (MARCH, 1991).  

A segunda tarefa que é a criação de capacidades organizacionais requer do 

empreendedor competências de organização, competências de relacionamento para 

reunir e organizar os recursos internos e externos, assim como competências 

conceituais para analisar e descobrir problemas da organização. Nesse sentido, observa-
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se alinhamento com a explotação, onde consiste no refinamento, escolha, produção, 

otimização de recursos, seleção, eficiência e implementação (MARCH, 1991). 

A terceira tarefa está relacionada à definição de metas, tomada de decisão no 

sentido dos objetivos organizacionais, por meio da avaliação do escopo competitivo e 

das capacidades organizacionais. Observa-se que segundo March (1991) uma 

organização é ambidestra quando existe o equilíbrio entre exploração e explotação, ou 

seja, quando a organização consegue desenvolver novos produtos/serviços à medida 

que aprimora os já existentes.  

Contudo, conforme observado no quadro anterior, as competências de 

relacionamento e conceituais estariam em ambos os eixos da ambidestria 

organizacional. Para efeito de um maior entendimento/aprofundamento nesta tese, será 

realizado um recorte teórico a fim de analisar em profundidade como as competências 

empreendedoras direcionam as atividades de exploração e explotação dos gestores de 

empresas nascentes. Para tal, vista a compreensão teórica sobre as abordagens, verifica-

se que a competência de oportunidade estaria relacionada com as ações de exploração, 

enquanto a competência organizacional estaria relacionada com as ações de explotação.  

O recorte utilizado nesta tese evidenciando a relação existente entre as 

dimensões teóricas que serão analisadas pode ser visualizado no quadro 23. 

 

Quadro 23 - Alinhamento entre competência empreendedora e ambidestria 

  COMPETÊNCIA 

EMPREENDEDORA 

 AMBIDESTRIA 

ORGANIZACIONAL 

C
o

m
p

et
ên

ci
a

 d
e 

o
p

o
rt

u
n

id
a

d
e 

Competência relacionada ao 

reconhecimento de oportunidade por 

meio de diversos meios (MAN; LAU, 

2000). 

- Identificar oportunidades a partir da 

experiência. 

- Avaliar as lacunas não preenchidas no 

mercado, as mudanças no mercado, a 

concorrência, as tendências de negócios 

de modo a identificar oportunidades. 

- Procurar ativamente oportunidades de 

negócios por meio da promoção e 

comercialização. Coletar informações 

sobre potenciais clientes e situação de 

mercado. 

 

E
xp

lo
ra

çã
o
 

- Buscar novas alternativas, a descoberta, 

a disposição em assumir riscos, 

experimentação e inovação (MARCH, 

1991). 

- Aprendizagem adquirida por meio de 

variação consciente por meio da 

experimentação (HE; WONG, 2004). 
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C
o

m
p

et
ên

ci
a

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o
n

a
l 

Competência relacionada com a 

organização de diferentes recursos 

internos, entre eles: recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos.  

- Planejar as operações e alocação de 

recursos. Estabelecer metas para os 

funcionários. 

- Adquirir e usar recursos internos e 

externos da organização. 

- Conduzir os funcionários para que 

eles o ajudem a passar por dificuldades 

e mudanças. 

- Motivar os funcionários. 

- Delegar responsabilidades aos 

funcionários.  

- Uso de regras e regulamentos. 

E
xp

lo
ta

çã
o
 

- Refinamento, escolha, produção, 

otimização dos recursos, seleção e 

implementação (MARCH, 1991). 

- Institucionalização das rotinas para 

aperfeiçoar competências atuais da 

organização (LUBATKIN et al. 2006). 

 

Fonte: Elaboração própria à partir dos estudos de March (1991); Lubatkin et al. (2006); He e Wong 

(2004) e Man e Lau (2000). 

 

Como o objetivo desta tese é analisar como as competências empreendedoras 

de gestores de empresas de base tecnológica direcionam as ações para a exploração e 

explotação nas organizações, os pressupostos utilizados para fundamentação desta tese 

são: 

i) A competência de oportunidade relaciona-se com as ações de exploração;  

ii) A competência organizacional relaciona-se com as ações de explotação; 

 

A figura 04 é a representação gráfica da configuração teórica que será 

investigada empiricamente nesta tese para o entendimento de como a competência de 

oportunidade podem direcionar as ações para a exploração, e como as competências 

organizacionais podem direcionar as ações para a explotação, a partir de uma 

abordagem qualitativa. 

 

Figura 04 - Configuração teórica da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A competência de oportunidade está relacionada ao reconhecimento de 

oportunidade por meio de diversos meios (MAN; LAU, 2000). Essa perspectiva se 
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relaciona com a capacidade dos gestores em explorar novas oportunidades de negócio, 

ou seja, ao desenvolvimento de atividades de exploração, onde se destacam ações de 

busca, tomada de decisões com riscos, experimentação, flexibilidade, descoberta, 

inovação de produto e/ou serviço (TUSHMAN; O’REILLY, 1996; LUBATKIN et al. 

2006; MARCH, 1991). 

Verifica-se elementos que interagem entre competência de oportunidade e 

exploração, como no estudo de He e Wong (2004) na perspectiva de introduzir nova 

geração de produtos, aumentar o mix de produtos e abertura para novos mercados. Bem 

como, no trabalho de Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006) nas ações de ir além 

de atender as demandas existentes, criação de novos produtos e serviços, aproveitar 

novas oportunidades em novos mercados e novos canais de distribuição. Na pesquisa 

de Lubatkin et al. (2006) quando se aborda a busca por novas ideias, exploração de 

novas tecnologias, busca por novos segmentos de mercado e novos grupos de 

consumidores. 

A competência organizacional por sua vez está relacionada com a organização 

de diferentes recursos internos, entre eles: recursos financeiros, tecnológicos e humanos 

(MAN; LAU, 2000), ou seja, a busca por melhoria dos negócios já existentes, onde as 

atividades relacionadas a explotação são a busca por refinamento, escolha, produção, 

eficiência, seleção, implementação, execução das atividades-fim da organização 

(TUSHMAN; O’REILLY, 1996; LUBATKIN et al. 2006; MARCH, 1991).  

A aproximação dessas duas abordagens se deu por meio do entendimento 

teórico existente entre elas, tendo em vista que não foi encontrado na literatura estudos 

que relacionassem a competência organizacional com a explotação. Porém, as 

evidências a partir do entendimento teórico apresentam traços que relacionam ambas 

as teorias. Isso pode ser verificado nos estudos de He e Wong (2004) onde apresenta-

se a perspectiva de melhorar a qualidade dos produtos, reduzir os custos, sendo por 

exemplo, fatores que estariam relacionados a competência organizacional do 

empreendedor planejar alocação de recurso, organizar seus processos internos afim de 

reduzir custos e melhorar a satisfação dos clientes.  

Na pesquisa de Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2006) ao observar 

elementos relacionados à provisão de produtos e serviços existentes, melhorar a 

eficiência no abastecimento de produtos e incrementar economias de escala. No estudo 

de Lubatkin et al. (2006) observa-se indicadores que refletem a busca por melhorar a 

qualidade e reduzir os custos, melhorar os produtos e serviços oferecidos, melhorar a 
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confiabilidade, pesquisar o nível de satisfação dos clientes e buscar penetrar mais 

profundamente nos clientes já existentes. 

Nos quadros 24 e 25 buscou-se relacionar as variáveis de análise que 

relacionam competência de oportunidade com exploração, e a competência 

organizacional com a explotação, uma vez que a aproximação levou em consideração 

os estudos teóricos sobre esses temas. 

 

Quadro 24 - Relação entre competência de oportunidade e exploração 

CATEGORIA DE ANÁLISE: BUSCA DE OPORTUNIDADE 

COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE EXPLORAÇÃO 

Variável de Análise Autor (ANO) Variável de Análise Autor (ANO) 

-Estar preparado para 

aproveitar as 

oportunidades 

 

Snell; Lau (1994) 

 

 

-Busca por novas 

ideias tecnológicas 

pensando “fora da 

caixa”, ou seja, fora 

dos limites da sua 

empresa 

-Cria produtos e/ou 

serviços inovadores 

para a sua empresa 

Lubatkin et al. (2006) 

-Vê e aproveita 

oportunidades 

-Iniciativa 

 

Spencer e Spencer 

(1983) 

 

 

- Frequentemente 

fazemos uso de novas 

oportunidades em 

novos mercados 

-Nós inventamos 

novos produtos e 

serviços 

- Nós comercializamos 

produtos e serviços que 

são completamente 

novos para nós 

Jansen, Van Den 

Bosch e Volberda 

-Busca de 

oportunidades e 

iniciativas 

-Persistência 

Cooley (1990) 

 

-Abrir novos mercados 

-Introduzir nova 

geração de produtos 

-Aumentar a gama de 

produtos 

-Entrar em novos 

campos tecnológicos 

He e Wong (2004) 

- Identificar 

- Avaliar  

- Procurar 

Man; Lau (2000) 

-Reconhecer 

oportunidades 

-Identificação e 

definição de um nicho 

de mercado viável 

- Geração de ideias 

- Nicho de mercado / 

inovação de produtos 

Lerner; Almor (2002) -Fundamenta o seu 

sucesso na sua 

habilidade em explorar 

novas tecnologias 

Lubatkin et al. (2006) 

-Abordagem analítica 

de mercado 

Snell; Lau (1994) -Aventura-se 

agressivamente em 

novos segmentos de 

mercado 

-Almeja ativamente 

novos grupos de 

consumidores 

Lubatkin et al. (2006) 

-Desenvolvimento de 

produtos de serviços 

adequado 

Lerner; Almor (2002) 

-Busca de informações Spencer e Spencer 

(1983) 
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-Correr riscos 

calculados 

Cooley (1990) -Busca formas 

criativas para 

satisfazes às 

necessidades de seus 

clientes 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 25 - Relação entre competência organizacional e explotação 

CATEGORIA DE ANÁLISE: GESTÃO ORGANIZACIONAL 

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL EXPLOTAÇÃO 

Variável de Análise Autor (ANO) Variável de Análise Autor (ANO) 

-Planejar; Organizar; 

Liderar; Motivar; Delegar; e 

Controlar. 

Man; Lau (2000) -Incrementar a 

qualidade dos 

produtos existentes 

-Aumentar a 

flexibilidade 

produtiva 

-Reduzir os custos de 

produção 

-Aumentar os 

rendimentos ou 

reduzir o consumo de 

material 

He e Wong (2004) 

-Capacidade de planejar, 

organizar, dirigir, coordenar 

e controlar os recursos. 

Jiao; Ogilvie; Cui 

(2010) 

-Abordagem estratégica para 

o desenvolvimento de 

recursos humanos 

Snell; Lau (1994) 

-Planejamento sistemático 

-Soluções de problema 

-Assertividade 

-Monitoramento 

-Interesse pela alta qualidade 

do trabalho 

-Orientação para a eficiência 

Spencer; Spencer 

(1993) 

-Frequentemente 

refinamos a provisão 

de produtos e serviços 

existentes. 

-Regularmente 

implementamos 

pequenas adaptações 

nos produtos e 

serviços existentes. 

-Introduzimos 

produtos e serviços 

melhorados, porém já 

existentes em nosso 

mercado local. 

- Melhoramos a 

eficiência de 

abastecimento de 

nossos produtos e 

serviços. 

-Incrementamos 

economias de escala 

nos mercados 

existentes. 

-Nossa unidade 

expande serviços para 

os clientes existentes. 

Jansen, Van Den 

Bosch e Volberda 

(2006) 

-Visão / Propósito / Missão / 

sonho para a empresa 

Snell; Lau (1994) 

-Gestão financeira 

sistemática. 

Snell; Lau (1994) 

-Desenvolvimento do 

sistema de gestão 

-Aquisição de recursos 

necessários para operar a 

empresa 

-Habilidades operacionais de 

negócios 

-Experiência gerencial 

-Habilidades financeiras e 

orçamentárias 

-Experiência anterior 

-Estilo de gestão 

-Habilidades de marketing 

-Habilidades técnicas 

-A capacidade de 

implementar a estratégia 

-Familiaridade com o 

mercado 

-Preparação do plano de 

negócios 

-Habilidades de definição de 

metas 

-Habilidades gerenciais 

Lerner; Almor 

(2002) 

-Está comprometida 

em melhorar a 

qualidade e diminuir 

custos. 

-Melhora 

continuamente a 

confiabilidade de seus 

produtos e serviços. 

Lubatkin et al. (2006) 

-Busca informações 

-Estabelecimento de metas 

Cooley (1990) 
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-Planejamento e 

monitoramento sistemáticos 

-Aumenta os níveis de 

automação em suas 

operações. 

-Pesquisa 

constantemente a 

satisfação dos clientes 

atuais. 

-Sintoniza suas ofertas 

para obter a satisfação 

de seus clientes 

correntes. 

-Penetra mais 

profundamente em 

sua base de clientes já 

existentes. 

Fonte: Elaboração própria (2016) com base nos autores. 

  

O capítulo três abordará o contexto de aplicação para a realização desta 

pesquisa.  
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3 CONTEXTO DE APLICAÇÃO - INOVA METRÓPOLE 

 

Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (2015) estima-se a taxa 

de 39,3% de empreendedorismo no Brasil em 2015. São 52 milhões de brasileiros na 

faixa etária de 18 à 64 anos que estão envolvidos na criação ou manutenção de algum 

negócio, na condição de empreendedor em estágio inicial ou estabelecido.  

Nesse sentido uma nova categoria surge e ganha popularidade nos últimos 

anos, as chamadas startups. Startup em seu sentido literal representa o start que se 

refere ao “iniciar”e o up que é o “para cima”.  

Segundo Blank (2014) uma startup não se caracteriza como uma versão 

reduzida de grandes empresas, pelo contrário, as startups atuam em um mercado de 

extrema incerteza, existe um desconhecimento tanto do produto quanto do cliente.  

No geral, as startups são empresas na sua maioria jovens ou criadas dentro de 

outra empresa, que buscam inovação de produtos e processos em setores diferentes da 

economia. Essas empresas estão inseridas em um ambiente de extrema incerteza (RIES, 

2011, BLANK, 2014), desconhecem o mercado que estão atuando, de formas que as 

ideias precisam ser validadas. 

Nesse sentido, de validação de ideias, surge a necessidade de aplicar 

metodologias que fogem do modelo tradicional, como por exemplo, a elaboração de 

um plano de negócio. Para as startups, um plano de negócio demanda esforço e tempo 

para desenvolcer uma ideia que em virtude do ambiente de incerteza não se sabe se essa 

ideia tem mercado. Como forma de desenvolver uma metodologia adequada para 

validação dessas ideias, foi concebido por Pingneur (2011) o business model canvas, 

que busca de forma sistemática explicar como o negócio cria e gera valor.    

Na avaliação dos especializadas sobre propostas de melhoria das condições 

para empreendedor se destacam os aspectos relacionados à educação (49%), políticas 

governamentais (41%) e apoio financeiro (24%). Por outro lado, como fatores 

limitantes à atividade empreendedora estão às politicas governamentais (54%), 

educação e capacitação (49%) e apoio financeiro (28%). As questões acerca dos 

aspectos educacionais se destacam juntamente com a perspectiva de políticas públicas 

GEM, 2015). O aspecto educacional precisa ser fortalecido para o desevolvimento de 

um ecossistema fértil para as atividades empreendedoras. Como recomendação 

proposta pelos especialistas participantes da pesquisa do GEM (2015) a melhoria da 
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educação passa pela criação de incubadoras, aceleradoras, fablabs e hackerspaces, 

dentre outros.   

Nesse aspecto de promover ações de formação que desenvolvam aspectos 

ligados ao empreendedorismo e a inovação e que surge o Instituto Metrópole Digital4 

(IMD) inicialmente como uma unidade suplementar, contudo, atualmente já se 

transformou em uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). O IMD tem como objetivo convergir ensino, pesquisa e inovação com 

o objetivo de fomentar a criação de um polo tecnológico na área de tecnologia da 

informação no estado do RN. 

O IMD foi institucionalizado em 2011 e atua na formação de pessoal de nível 

técnico, superior e na pós-graduação, cujas ações integram a inclusão social e digital de 

jovens do ensino básico até a pós-graduação.  

No nível técnico, a formação está associada ao processo de inclusão digital, 

onde 70% das vagas é destinada para os alunos de escolas públicas. A modalidade é 

semipresencial e são ofertados os cursos com habilitações em informática para internet, 

redes de computadores, eletrônica e automação industrial, distribuídos em cinco polos: 

Caicó, Mossoró, Angicos e CENEP (Centro Estadual de Educação Profissional Senador 

Jessé Pinto freire), e campo Central, em Natal. 

No nível superior, o IMD oferece o curso de Bacharelado em Tecnologia da 

informação (BTI), após a conclusão das disciplinas básicas, os alunos podem escolher 

umas das oito ênfases disponíveis, são elas: sistemas embarcados, ciência da 

computação, engenharia da computação, informática educacional, sistemas de 

informações gerenciais, redes de computadores, bioinformática e jogos digitais.  

Na pós-graduação, são ofertados cursos de latu sensu, como a especialização 

em dispositivos móveis e em big data, bem como strictu sensu com o mestrado 

profissional em engenharia de software e o mestrado profissional em tecnologias 

educacionais. Além do mestrado e doutorado acadêmico em bioinformática.   

Somam-se a isso, ações de pesquisa e inovação tecnológica e incentivo à cultura 

do empreendedorismo, que resultou na criação de uma incubadora de empresas de base 

tecnológica na área de Tecnologia da Informação (TI).  

A visão central da incubadora e dos demais projetos desenvolvidos pelo IMD 

podem ser visualizados na figura 05. 

                                                 
4 Informações retiradas do portal da instituição. Disponível em: www.imd.ufrn.br.  
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Figura 05 - Interface da Inova Metrópole com o IMD 

 

 

Fonte: imd.ufrn.br. 

 

A incubadora está na centralidade das ações do Instituto Metrópole Digital, 

todas as ações desenvolvidas no IMD estão em torno da incubadora, por compreender 

que essa ligação entre universidade e mercado se faz junto com as empresas incubadas.  

As incubadoras de empresas têm se tornado um importante componente para 

estimular o empreendedorismo e o crescimento econômico, essa popularidade é 

baseada na crença de as incubadoras fornecem insumos essenciais para criação e 

desenvolvimento de empresas inovadoras em tecnologia (MIAN; LAMINE; 

FAYOLLE, 2016). O estudo desenvolvido por Mian et al. (2016) apresentou uma 

revisão das últimas três décadas de literatura acerca de incubação de empresas, práticas 

emergentes e tendências, de forma a apresentar que as incubadoras são consideradas 

um campo promissor e que são ricas de oportunidades para pesquisas.  

A Inova Metrópole 5  foi criada com objetivo de apoiar e promover a 

transferência de tecnologia e a transformação de ideias em negócios, incentivando a 

formação de empresas inovadoras em TI no RN, oriundas das instituições de ensino, 

das empresas, de inventores independentes e da comunidade em geral, que são 

prospectadas para que possam ser aprimoradas dentro da estrutura do Instituto e, 

posteriormente, lançadas ao mercado. 

A Inova Metrópole surgiu em 2010 por meio da vinculação do IMD ao projeto 

de pesquisa denominado Núcleo de Aplicação de Tecnologias Avançadas (NATA), 

                                                 
5 Informações retiradas do portal da incubadora. Disponível em: www.inova.imd.ufrn.br.  
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iniciado em 2008, tendo como principais objetivos identificar, gerenciar e alavancar 

propostas incipientes de indivíduos pertencentes ao segmento acadêmico da UFRN, ao 

Estado do Rio Grande do Norte, à Região Nordeste e ao Brasil. O objetivo é estimular 

a criação e o desenvolvimento de empresas que oferecessem produtos ou serviços 

tecnologicamente inovadores, visando a promoção do bem-estar social, a preservação 

da qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. No momento da realização desta 

pesquisa, a incubadora apoiava 12 empresas na fase de incubação, 23 na etapa de pré-

incubação e tinha graduado recentemente quatro empresas. 

A incubadora tem o papel de proporcionar suporte tecnológico e gerencial para 

que uma empresa se consolide no mercado, incluindo, no seu sistema de incubação, as 

etapas de pré-incubação e incubação, além de apoiar projetos de inovação e estabelecer 

parcerias com empresas associadas.  

Na pré-incubação, o empreendedor submete ao edital ma ideia de negócio, ao 

ser aprovada, inicia-se todo o processo de desenvolvimento para que essa ideia possa 

ser transformada em um negócio. Nessa etapa, os empreendedores recebem oficinas 

sobre as mais diversas e atuais metodologias de desenvolvimento de negócios 

inovadores, bem como recebem mentorias e assessorias de acompanhamento. Uma vez 

que a ideia passou pelo processo de validação junto ao mercado, houve o 

desenvolvimento de um mínimo produto viável com alta entrega de valor e a empresa 

realizou as primeiras vendas, chega o momento de passar para a etapa de incubação. 

O apoio dado aos incubados está relacionado à ampliação e estruturação do 

negócio, nessa etapa, os empreendedores recebem capacitações nos cinco eixos do 

negócio, são eles: tecnologia, gestão, mercado, capital e empreendedor. Quando uma 

empresa incubada entra no processo de incubação ela passa por um diagnóstico que 

avalia os processos-chaves da empresa, e em qual estágio de desenvolvimento ela se 

encontra. Após o diagnóstico, a empresa recebe um planejamento contendo os eixos 

que precisam de atenção, bem como um cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas. Essas empresas são acompanhadas pelos assessores da incubadora, que 

mensalmente realizam visitas de acompanhamento e trimestralmente fazem reuniões de 

avaliação.  

Além das assessorias e mentorias, a incubadora disponibiliza aos incubados e 

pré-incubados uma infraestrutura composta por:  

- 39 espaços de diversos tamanhos para uso individual pelas empresas incubadas;  
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- Três salas de coworking, cada uma com vinte e seis postos de trabalho, para uso 

compartilhado na etapa de pré-incubação;  

- Três espaços para uso individual pelas empresas associadas;  

- Quatro salas de reunião (equipadas com TV, projeto e equipamentos de vídeo-

conferência);  

- Uma sala de apoio; 

- Ambiente de descompressão; 

- Laboratórios e auditórios (para sessenta pessoas e para duzentas pessoas). 

 

Atualmente, para sua gestão e operacionalização a incubadora conta com um 

grupo de professores mestres e doutores e com um grupo de profissionais qualificados 

para assessoria nas áreas de Contabilidade, Gestão, Marketing, Mercado e Psicologia. 

Nos dois últimos anos de funcionamento (2014 e 2015) a empresas incubadas faturaram 

R$ 27 milhões. 

Atrelada as ações desenvolvidas internamente para os incubados e pré-

incubados, a Inova Metrópole possui um calendário de palestras, oficinas e mini-cursos 

abertos ao público com o objetivo de sensibilizar e capacitar potencias empreendedores 

na área de tecnologia da informação. 

O atual desafio da incubadora está relacionado com a criação de um Parque 

tecnológico. O projeto já foi encaminhado à câmara dos vereadores de Natal e conta 

com o apoio da UFRN e com o Governo do Estado do RN para que por meio de 

concessão de incentivos fiscais, empresas de tecnologia venham se instalar nas 

proximidades do campus universitário, no intuito de aumentar as interações entre 

universidade e mercado. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o detalhamento metodológico 

utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa. Segundo Minayo (1992) metodologia 

significa o caminho utilizado e os instrumentais adotados para o estudo da realidade.  

Para Creswell (2010) um projeto de pesquisa envolve a interseção de filosofia, 

de estratégias de investigação e de métodos específicos. Assim, neste capítulo de 

procedimentos metodológicos, serão apresentados primeiramente, o posicionamento 

epistemológico e a natureza da pesquisa. Em seguida, serão apresentados o desenho da 

pesquisa e suas proposições, contexto em que a pesquisa será desenvolvida, sujeitos da 

pesquisa, procedimentos para realização da revisão sistemática da pesquisa, processo 

de coleta, análise e tratamento dos dados. 

Por meio desses procedimentos se busca alcançar informações que promovam 

uma análise sobre como as competências de oportunidade e organizacional dos 

empreendedores direcionam suas ações para a exploração e explotação, contribuindo 

assim de forma teórica e empírica no campo da estratégia. 

 

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Todo pesquisador, principalmente aquele que desenvolve seus estudos nas 

ciências sociais, precisa posicionar sua postura epistemológica e filosófica frente ao 

objeto de pesquisa (RICHARDSON, 1999). Toda pesquisa, seja ela qualitativa, 

quantitativa ou de método misto, baseia-se em paradigmas que direcionam um 

entendimento para validade da pesquisa e métodos apropriados para execução.  

Paradigmas são realizações universalmente reconhecidas, que durante algum 

tempo, fornecem problemas e soluções para uma comunidade praticante de ciência 

(KUHN, 2001 p. 126): 

As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também 

seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, 

de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na 

exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente 

dirigida pelo paradigma. 

  

Dessa forma, a ciência não evolui por fatos revelados por pensadores, mas sim 

em meio de tensões políticas, que são resolvidas pela comunidade científica em um 
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processo entre ciência normal e ciência revolucionária, uma dando passagem para outra 

(BURRELL, 1999). 

Contudo, nem sempre é possível o enquadramento de uma pesquisa em um 

dos paradigmas proposto, face a natureza complexa do objeto em investigação.  O 

objetivo desta pesquisa está no compreender um fenômeno a partir de novos ângulos e 

também buscar transformações nas organizações na prática. Nesse sentido, Paula 

(2015, p. 27) apresenta que como pesquisadores podemos enquadrar a pesquisa em mais 

de um paradigma, mas que para isso temos que mudar nossa maneira de pensar, pois “a 

chave para o avanço das pesquisas do ponto de vista da possibilidade de mudança social 

seria conciliar esses interesses cognitivos”.  

Paula (2015, p. 28) complementa que “novas combinações (paradigmáticas) 

podem surgir e elas deveriam ser estimuladas [...] ao incentivar o diálogo entre as 

matrizes epistemológicas, mitiga-se a guerra paradigmática”.  

Nesse sentido, apresenta-se as quatro concepções propostas por Creswell 

(2010) e o posicionamento desta pesquisa frente a composição epistemológica. 

Creswell (2010 p. 28) utiliza o termo concepção com o significado de “um 

conjunto de crenças básicas que guiam uma ação”. As concepções são orientações 

gerais sobre o mundo e sobre a natureza da pesquisa defendida por um pesquisador. Os 

tipos de crenças escolhidas pelo pesquisador conduzirão a adoção de uma abordagem 

qualitativa, quantitativa ou de métodos mistos. O quadro 26 contempla as quatro 

concepções propostas por Creswell (2010). 

 

Quadro 26 - Quatro concepções de mundo usadas na pesquisa 

PÓS-POSITIVISTA CONSTRUTIVISTA 

• Determinação 

• Reducionismo 

• Observação e mensuração empíricas 

• Verificação da teoria 

• Entendimento  

• Significados múltiplos do participante 

• Construção social e histórica 

• Geração de teoria 

REIVINDICATÓRIA/PARTICIPATÓRIA PRAGMATISTA 

• Política 

• Capacitação orientada para a questão 

• Colaborativa 

• Orientada para a mudança 

• Consequências das ações 

• Centrada no problema 

• Pluralista 

• Orientada para a prática no mundo real 

Fonte: Creswell (2010, p. 29). 

 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa que é analisar como a competência 

de oportunidade e organizacional dos gestores de empresas nascentes direcionam das 

ações para a exploração e explotação, tomando-se como base de novas combinações 
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paradgmáticas apresentadas por Paula (2015), tem-se que esta tese possui como 

concepções de mundo elementos que são pós-positivistas e construtivistas.  

Esta tese possui elementos do pós-positivismo, no sentido de compreender que 

a pesquisa é um processo de fazer declarações e depois refina-las; e os dados, as 

evidências e as considerações relevantes e verdadeiras, contudo, não se buscou realizar 

uma pesquisa causal. Os elementos do construtivismo estão relacionacionados com a 

perspectiva de entendimento dos significados múltiplos dos participantes, e a 

construção social e histórica deles, apesar de não ser objetivo desta tese a formulação 

de uma teoria, mas sim uma análise desses fenômenos.  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A busca por um maior entendimento de como os gestores de empresas 

nascentes direcionam suas ações para a exploração e a explotação à luz das suas 

competências empreendedoras leva ao estudo para o campo da subjetividade. O verbo 

utilizado na proposição do objetivo geral desta tese é o “analisar” que, segundo o 

dicionário Michaelis de Língua Portuguesa está associado a “investigar ou examinar 

minuciosamente”, “discutir o valor de (alguém ou algo), verificando qualidades e 

defeitos” e “examinar (-se) ou submeter (-se) a análise”. Por essa razão, o entendimento 

sobre o problema proposto nesta tese está no panorama de uma abordagem qualitativa. 

O foco da pesquisa qualitativa, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), é 

compreender e aprofundar os fenômenos, que são explorados a partir da perspectiva 

dos participantes em um ambiente natural e em relação ao contexto. Na pesquisa 

qualitativa, a perspectiva dos participantes (indivíduos ou grupos pequenos de pessoas 

que serão pesquisados) sobre os fenômenos que os cercam, promove ao pesquisador a 

possibilidade de aprofundar a compreensão sobre suas experiências, pontos de vista, 

opiniões e significados, isto é, a forma como os participantes percebem subjetivamente 

sua realidade. Para Godoy (1995) a análise qualitativa é mais indicada quando o estudo 

busca o entendimento do fenômeno como um todo na sua complexidade. 

Myers (2013) apresenta que a pesquisa qualitativa foi desenvolvida nas 

ciências sociais para permitir aos pesquisadores estudar fenômenos sociais e culturais, 

de forma que a pesquisa qualitativa pode ajudar a entender as pessoas, suas motivações 

e ações e o contexto mais amplo em que trabalham e vivem.  
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Com relação aos fins, esta pesquisa é classificada como descritiva. Para 

Vergara (2011), a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever as características de 

um determinado fenômeno ou população estabelecendo assim relações entre as 

variáveis. Nesse sentido, esta pesquisa busca compreender como a competência de 

oportunidade e a organizacional estão relacionadas com as ações de exploração e 

explotação nas empresas nascentes de base tecnológica.  

Com relação ao horizonte temporal, esta pesquisa adotou o corte transversal, 

ou seja, para atingir os objetivos propostos nesta tese, a captura de dados junto aos 

sujeitos da pesquisa foi realizada apenas uma vez (MALHOTRA, 2006). A justificativa 

para utilização desse corte transversal é porque a pesquisa possui limitação de recurso, 

assim como tempo para execução, mas vale ressaltar que este estudo pode também ser 

realizado longitudinalmente, o que possibilitaria acompanhar a evolução do 

comportamento dos gestores, bem como da evolução da empresa. Nesse sentido, a 

coleta das entrevistas aconteceu entre 16 de dezembro de 2016 à 05 de janeiro de 2017. 

O meio de investigação abordado nesta tese é a pesquisa de campo, que para 

Vergara (2011) trata-se de uma investigação empírica realizada no local onde o 

fenômeno que está sendo estudado aconteceu, dispondo assim de elementos para 

explicá-lo. A pesquisadora foi nos locais onde os gestores das empresas investigadas se 

encontram para realização da coleta dos dados por meio de entrevistas 

semiestruturadas. 

Com relação à abordagem de investigação (CRESWELL, 2013), trata-se de 

um estudo de caso. Para Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. 

Utilizou-se estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que visa contribuir 

para o entendimento de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de 

grupo (YIN, 2005). Nesse sentido, foi realizado um estudo de caso múltiplos, para 

investigar as realidades dos empreendedores de startups de base tecnológica. A escolha 

por utilizar como estratégia o estudo de casos múltiplos se deu na perspectiva de 

ampliar o horizonte de compreensão dos empreendedores diantes das competências 

empreendedoras e o direcionamento para os eixos da ambidestria. 

Esta pesquisa utilizou a triangulação para compreensão dos casos estudados. 

Para Paiva Júnior et al. (2011) a triangulação reduz as inconsistências e contradições 
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de uma pesquisa, contribuindo para uma maior validade e confiabilidade da pesquisa. 

Dessa forma, utilizou-se como fontes para a triangulação as entrevistas 

semiestruturadas e a análise de documentos. 

Para garantir maior rigor no processo da pesquisa qualitativa, esta tese levou 

em consideração critérios de qualidade e de ética. Em atendimento aos critérios de 

qualidade, esta tese utilizou: a triangulação para confrontar os dados a partir da coleta 

por meio de entrevista semiestruturada e da análise documental; comparações 

constantes, inicialmente na perspectiva intracasos e posteriormente a intercasos, de 

forma a possibilitar uma análise dos dados de forma analítica; confiabilidade uma vez 

que toda a transcrição passou por uma verificação de um auditor externo para comparar 

o áudio e documento transcrito e consistência uma vez que todo o processo foi descrito 

com riqueza de detalhes para possível replicação por outros pesquisadores.  

A pesquisadora utilizou da reflexividade proposta por Creswell (2013) para 

apresentar suas percepções dentro do processo de análise, uma vez que a pesquisado 

tem uma relação direta com o objeto de estudo, experiência no campo de empresas 

nascentes de base tecnológica, preservando questões éticas, essa experiência traz para 

o leitor a possibilidade de aprofundar o seu entendimento com relação as questões 

vivenciadas pelos empreendedores  (GUBA, 1981; GIBBS, 2009; CRESWELL, 2014; 

MILES; HUBERMAN, 1994); por fim questões éticas a respeito da análise que levou 

em consideração o termo de consentimento para uso das informações para fins 

acadêmicos e o anonimato dos entrevistados. Uma síntese das estratégias de qualidade 

aplicadas nesta tese e a forma de aplicação podem ser visualizadas no quadro 27. 

 

Quadro 27 - Estratégias utilizadas para aferir qualidade na pesquisa 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA AFERIR QUALIDADE NA PESQUISA 

Estratégia utilizada Forma de aplicação 

Triangulação Utilização de entrevistas semiestruturada e 

análise documental. 

Comparação constante (intracaso e intercaso) A pesquisadora buscou comparar as passagens 

consideradas relevantes para a pesquisa, 

inicialmente no caso em particular e 

posteriormente caso a caso.  

Detalhamento do processo de pesquisa Os processos adotados nesta pesquisa passaram 

por detalhamento objetivando possibilitar a 

replicação por outros pesquisadores. 

Exame pelos pares Todo o processo de codificação e análise passou 

por ciclos de discussões que foram realizados 

com a orientadora e o grupo de pesquisa do 

GESTI/UFRN, de forma a apresentar a evolução 

durante o processo.  
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Reflexividade A pesquisadora por estar diretamente ligada as 

empresas nascentes de base tecnológica, 

consegue incorporar no processo de análise suas 

experiências e participações vivenciadas neste 

meio, promovendo ao leitor densidade nos 

resultados encontrados. 

Fonte: Adaptado de Gibbs (2009), Creswell (2014) Miles e Huberman, 1994. 

 

Esta tese analisou os pontos de vista subjetivos dos gestores das empresas 

nascentes de base tecnológica, uma vez que a compreensão e as análises do cotidiano 

desses gestores, os motivos que os levaram a empreender na área de tecnologia da 

informação, bem como as ações que direcionam a exploração e explotação levou a um 

maior entendimento de como as competências de oportunidade e organizacional se 

relacionam com suas ações para a ambidestria.  

Em virtude disso, a abordagem da pesquisa qualitativa aplicada nesta tese está 

baseada no interacionismo simbólico, pois levou-se em consideração o ponto de vista 

dos sujeitos entrevistados, onde por meio das entrevistas semiestruturadas e dos 

processos de codificação e de análise que foram utilizadas foi possível extrair dos 

sujeitos percepções sobre os fenômenos investigados (FLICK, 2009).  

 

 

4.3 UNIDADES DE ANÁLISE E SUJEITOS DA PESQUISA 

  

A escolha de múltiplos casos teve o objetivo de melhorar a capacidade de 

generalização da pesquisa, obtendo assim mais detalhamento dos elementos que 

compõem as competências empreendedoras nos gestores de empresas nascentes, assim 

como o direcionamento de suas ações para a explotação e exploração. 

A população desta pesquisa é composta por gestores das empresas incubadas 

e das empresas recém-graduadas na incubadora Inova Metrópole. Em dezembro de 

2016, a incubadora contava com 12 empresas na fase de incubação, quatro empresas 

recém-graduadas e 23 na etapa de pré-incubação. Foram escolhidas as empresas 

incubadas e empresas graduadas por estarem em fase de amadurecimento do negócio, 

onde a incubadora apoia esses empreendimentos na parte de gestão, mercado, 

tecnologia e jurídica. As empresas na fase de pré-incubação estão no processo de 

desenvolvimento de uma ideia em negócio, o que impossibilita inclui-las na pesquisa 

uma vez que as mesmas ainda estão em processo de validação e construção de um 

mínimo produto viável.  
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As razões para selecionar os gestores como sujeitos desta pesquisa se deu por 

meio do próprio entendimento da teoria sobre competências empreendedoras (MAN; 

LAU, 2000), que concentra na figura do gestor/empreendedor, o direcionamento das 

ações da organização, objetivo esse a ser compreendido nesta tese. 

Em dezembro de 2016, a Inova Metrópole possuía 16 empresas incubadas e 

recém-graduadas. O contato com os sujeitos da pesquisa se deu pessoalmente por meio 

de visita à empresa, nessa oportunidade era entregue uma carta convidando-os a 

participarem desta pesquisa (APÊNDICE C). Após demonstrarem interesse na 

participação foi iniciado o processo de agendamento das entrevistas, de forma que a 

próxima entrevista só era agendada uma vez que a primeira fosse concluída.  

Para a seleção da amostra, por se tratar de um estudo qualitativo, o tamanho 

da amostra não é relevante do ponto de vista probabilístico, pois o interesse da 

pesquisadora não está na generalização dos resultados do estudo para uma população 

mais ampla (SAMPIERI et al. 2013).  

Nesse sentido, utilizou-se nesta tese a amostragem teórica, que segundo 

Charmaz (2009) corresponde à procura de dados pertinentes para desenvolver uma 

teoria, tendo como objetivo principal a elaboração e o refino das categorias que 

constituem sua teoria, até o momento em que novas categorias não emergem. 

A amostragem teórica dos dados foi utilizada como parâmetro de decisão do 

momento encerrar o processo de coleta dos dados, pois na amostragem teórica existe 

um critério de saturação teórica, que se refere ao momento em que o pesquisador para 

de adicionar casos à pesquisa em virtude da repetição dos dados e quando não se 

encontra informações adicionais (FLICK, 2009). 

Foi verificada na sexta entrevista que o discurso dos sujeitos entrevistados 

estava se repetindo e que não existia elementos adicionais. Após a sexta entrevista 

foram realizadas mais duas entrevistas para confirmar a saturação teórica dos dados. O 

processo de coleta foi encerrado após a oitava entrevista. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

No intuito de verificar a lacuna teórica existente que justificasse desenvolver 

este trabalho e com o objetivo de obter material bibliográfico que desse subsídio para a 

realização desta pesquisa, foi desenvolvida uma revisão sistemática da literatura dos 

estudos internacionais nas áreas de competências empreendedoras e ambidestria 
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organizacional, utilizando como base a metodologia de Kitchenham e Charters (2007). 

Para uma consulta mais detalhada sobre os procedimentos e critérios estabelecidos 

neste processo, consultar o Apêndice E desta tese. 

Síntese dos principais procedimentos adotados: 

Questões de pesquisa: Foram realizadas três questões de pesquisa.  

Questão 1 - Quais as principais contribuições deste estudo para a área da 

ambidestria organizacional? 

Questão 2 - Quais as principais contribuições deste estudo para a área de 

competências empreendedoras? 

Questão 3 - O artigo em análise apresenta relação entre os eixos da ambidestria 

organizacional com as competências empreendedoras?  

Critérios de inclusão e exclusão e corte temporal: O corte temporal e 

critério de inclusão foram todos os trabalhos publicados em todos os anos. Os critérios 

de exclusão foram duplicidade de artigos no banco de dados, e artigos que após leitura 

do título, resumo e palavras-chaves verificava-se falta de alinhamento com o objetivo 

da pesquisa. Para a verificação do processo de exclusão, foi encaminhado o protocolo 

de revisão para um segundo avaliador, para que este realizasse os procedimentos 

percorridos na busca e seleção dos trabalhos para que o avaliador gerasse uma lista dos 

trabalhos que deveriam permanecer no banco.  

Fonte de dados: Web of Science por meio do portal < 

https://webofknowledge.com/>. 

String de busca: Para ambidestria organizacional, os descritores foram 

“organization ambidexterity” OR “ambidextery” OR “ambidextrous” OR 

“ambidextrous organization”; e, para competências empreendedoras, foi definida por 

“entrepreneurial competencies” OR “entrepreneur competencies” OR 

“entrepreneurial competences” OR “competencies entrepreurship” OR “entrepreneur 

competency”. 

Processo de seleção: Foram identificados inicialmente 517 trabalhos 

publicados, levando em consideração artigos somente em inglês nas categorias do Web 

of Science: MANAGEMENT, BUSINESS, EDUCATION EDUCATIONAL 

RESEARCH, SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY. Ao final, apenas 33 

artigos passaram para uma apreciação mais detalhada. 

Validação da busca e seleção dos trabalhos: Apresentaram-se os 

procedimentos de busca para um avaliador externo que pudesse verificar os resultados 
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encontrados. Posteriormente foi marcada uma reunião para que o avaliador, após leitura 

do título e resumo, pudesse avaliar a permanência do trabalho para a próxima etapa. 

Qualidade dos estudos selecionados: Os estudos foram avaliados seguindo 

os critérios de qualidade proposto por Dyba e Dingsoyr (2008) que levam em 

consideração três aspectos a rigor:  

i) se o estudo tem uma abordagem completa e apropriada aplicada;  

ii) credibilidade na forma de que os resultados estão bem apresentados e são 

significativos, e  

iii) relevância, onde se verifica a utilidade desses dados para a comunidade 

acadêmica. Dos 33 artigos selecionados para essa etapa, somente 21 artigos 

obtiveram os critérios apresentados e passaram para a etapa de apreciação.   

 

Os fluxogramas apresentados nas figuras 06 e 07 demonstram a síntese dos 

procedimentos metodológicos utilizados para busca dos artigos internacionais sobre 

ambidestria organizacional e competências empreendedoras. Maiores detalhamentos 

sobre esses trabalhos, consultar o Apêndice E. 

 

Figura 06 - Procedimentos metodológicos para pesquisa dos artigos internacionais sobre ambidestria 

organizacional 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 07 - Procedimentos metodológicos para pesquisa dos artigos internacionais sobre competências 

empreendedoras 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Para a etapa de levantamento bibliográfico das pesquisas nacionais nas áreas 

de competências empreendedoras e ambidestria organizacional, foram realizadas 

inicialmente uma pesquisa dos periódicos nacionais cadastrados na plataforma 

Sucupira 6  pelas classificações A1, A2, B1 e B2 na área de avaliação da Capes 

“Administração, Ciências Contábeis e Turismo”, como também foram pesquisados nos 

principais eventos da área de administração do Brasil, são eles: os eventos da Anpad: 

Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD (Eneo), Encontro de Estudos em 

Estratégia (3Es), Encontro de Administração Pública da ANPAD (EnAPG), Encontro 

de Administração da Informação (EnADI), Simpósio de Gestão da Inovação 

Tecnológica da ANPAD, Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração (EnANPAD). O corte temporal foi a literatura dos últimos 

dez anos de publicação a partir da dada de realização da pesquisa (23 de maio de 2016). 

As palavras-chave utilizadas nessa etapa foram: organizações ambidestras, 

ambidestria, ambidestralidade, exploration, exploitation; competências 

empreendedoras e competências do empreendedor. Os critérios de exclusão foram a 

                                                 
6 https://sucupira.capes.gov.br  

https://sucupira.capes.gov.br/
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duplicidade, e a falta de alinhamento com a temática da tese. O quadro 28 consite em 

uma síntese dos trabalhos que foram identificados. 

 

Quadro 28 - Síntese dos estudos nacionais 

 COMPETÊNCIAS 

EMPREENDEDORAS 

AMBIDESTRIA 

ORGANIZACIONAL 

Periódicos nacionais 09 02 

Eventos 02 11 

Teses 05 07 

Dissertações 16 03 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Os fluxogramas apresentados nas figuras 08 e 09 demonstram a síntese dos 

procedimentos metodológicos utilizados para busca dos trabalhos nacionais que 

incluem publicações em periódicos, eventos, teses e dissertações sobre as temáticas 

ambidestria organizacional e competências empreendedoras. Para maiores 

detalhamentos sobre esses trabalhos, consultar o Apêndice E. 

 

Figura 08 - Procedimentos metodológicos para pesquisa em trabalho nacionais sobre ambidestria  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 09 - Procedimentos metodológicos para pesquisa em trabalho nacionais sobre competências 

empreendedoras 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

4.5 DESENHO E PROTOCOLO DA PESQUISA 

  

O desenho da pesquisa trata-se do plano para coletar e analisar as evidências 

que possibilitarão ao investigador responder a quaisquer perguntas que tenha feito. O 

desenho de uma investigação leva em consideração os importantes aspectos de uma 

pesquisa, que vão desde os detalhes da coleta de dados até a seleção de técnicas de 

análise (FLICK, 2009). 

Esta tese se utiliza de dois canais de acesso aos dados, o primeiro através de 

dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, e o segundo por meio de 

análise dos documentos das empresas. O desenho de pesquisa que foi implementado 

nesta tese para a coleta dos dados pode ser visto na figura 10. O desenho possui as três 

grandes etapas de definição de uma pesquisa cientifica: a fundamentação teórica, 

preparação para o estudo de campo, por fim, a fase de coleta e análise dos dados. 
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Figura 10 - Desenho da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

  

 

A primeira etapa da pesquisa correspondeu a fundamentação teórica. Nesse 

processo foi realizado o levantamento bibliográfico por meio da revisão sistemática da 

literatura, para posteriormente elaboração da revisão da literatura. Na revisão 

sistemática da literatura foi levado em consideração os autores seminais das teorias 

trabalhadas nesta tese, a partir de então foi identificado as unidades de análise que foram 

observadas nas análises. 

A segunda etapa da pesquisa refere-se à preparação para ida à campo pela 

pesquisadora. Na preparação para ida à campo foram identificados os casos que foram 

estudados dentro da incubadora, posteriormente foi enviada a solicitação de autorização 

para realização da pesquisa. Após essa etapa, iniciou-se o processo de construção e 

validação do instrumento de coleta, por meio da aplicação de um estudo de caso piloto 

(pré-teste). Posteriormente, foram feitas as modificações que possam surgir após 

aplicação do pré-teste. A pesquisadora entrou em contato com os empreendedores para 

agendamento de dia e horário da aplicação da entrevista. 

A coleta de dados refere-se à terceira etapa do processo de coleta. Nessa etapa 

os sujeitos da pesquisa foram entrevistados, por meio de um roteiro semiestruturado. A 

coleta das entrevistas se deu caso a caso, por meio do processo de circularidade, ou seja, 

a entrevista é feita, logo em seguida foi transcrita ipsis litteris e a sondagem inicial foi 

realizada. Após as primeiras percepções é que se partiu para o segundo caso, repetindo 
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todo o ciclo até chegar o momento de saturação. O processo de circularidade obriga o 

pesquisador a refletir permanentemente sobre todo o processo de pesquisa (FLICK, 

2009). Paralelamente ao processo de coleta das entrevistas foi realizada a análise 

documental. A última etapa foi referente aos resultados da pesquisa por meio do 

relatório final da tese. 

Com a finalidade de permitir que outras pesquisas possam ser replicadas a 

partir desta tese, faz-se necessário a elaboração de um protocolo de pesquisa. Para Yin 

(2005) o protocolo é mais que um instrumento, mas também contém os procedimentos 

e as regras gerais que deveriam ser seguidas ao utilizar um instrumento. O autor 

complementa que o protocolo é essencial quando o projeto se utiliza de casos múltiplos. 

O protocolo aumenta a confiabilidade da pesquisa e orienta o pesquisador ao 

realizar a coleta de dados em um estudo de caso. O quadro 29 refere-se ao protocolo 

utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Quadro 29 - Etapas de pesquisa  

SEÇÃO DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Visão geral do projeto do estudo 

de caso 

 

- Delimitação do tema 

- Determinação dos objetivos da pesquisa 

- Seleção do local onde o estudo será desenvolvido 

Procedimentos de campo 

 

- A pesquisadora irá a campo com apresentação das credenciais e 

carta do orientador. 

- Agendamento prévio para apresentação da proposta de pesquisa 

e posterior agendamento das entrevistas com os gestores. 

Coleta de dados - Por meio de entrevistas os dados qualitativos serão coletados, 

com auxílio de gravador e termo de consentimento.  

Análise de dados - Análise de conteúdo após transcrição. Uso do software NVivo
®

 

para apoio à codificação e análise. 

Questões do estudo de caso 

 

- Questões que o pesquisador deve manter em mente ao coletar os 

dados, que busquem responder ao questionamento de pesquisa, 

que é entender as competências empreendedoras que o gestor 

possui e como essas competências se relacionam com a 

ambidestria.  

Relatório final Elaboração do documento final da tese. 

Fonte: adaptado de Yin (2005). 

 

O processo de coleta de dados por meio da análise documental que foi aplicado 

seguiu os critérios apresentados por Flick (2004, p. 233) para seleção de documentos. 

Como pode ser verificado no quadro 30. 
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Quadro 30 - Protocolo de pesquisa - análise documental 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

Autenticidade O documento é genuíno e de origem inquestionável? 

Credibilidade O documento não contém erros ou distorções? 

Representatividade O documento é típico de seu tipo, e, se não for, é 

conhecida a extensão dessa não-tipicidade? 

Significação O documento é claro e compreensível? 

Fonte: adaptado de Flick (2004, p. 233). 

 

O primeiro critério leva em consideração se o documento é primário ou 

secundário. Nessa pesquisa toda a fonte de coleta de dados para análise documental 

utiliza-se de dados primários, sendo todos documentos oficiais que a pesquisadora 

solicitou acesso para consulta. Os documentos possuem credibilidade, pois foram 

utilizados para acompanhamento das empresas incubadas (FLICK, 2004). 

Os documentos que passaram pela análise documental são os documentos 

referentes à entrada na incubadora, que são da proposta de apresentação na seleção; 

acompanhamento das assessorias aos incubados durante o período de incubação, 

relatório de monitoramento e relatórios da psicologia. 

Foram observados nos documentos informações que possam contribuir para o 

entendimento de questões, tais como: a delimitação da oportunidade de mercado que a 

empresa incubada apresentou na proposta para entrada na incubadora; como a estrutura 

organização estava constituída; o levantamento das atividades desenvolvidas pela 

empresa; que evoluções são verificadas a partir dos monitoramentos com relação à 

competência organizacional. 

 

 

4.6 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada para a coleta de dados. A 

técnica de entrevista é adequada quando se busca captar nos entrevistados as falas que 

são ditas e não ditas, compreendendo significados e sentimentos (VERGARA, 2011). 

A opção por adotar a entrevista semiestruturada se deu pela necessidade do pesquisador 

em possui um roteiro pré-estabelecido, contendo perguntas elaboradas com base nas 

teorias utilizadas nesta tese (FLICK, 2009). 

O processo de planejamento das entrevistas seguiu as sete fases propostas por 

Kvale (2011) que são: organização temática, desenho do estudo, entrevista, transcrição, 

análise, verificação e relatórios. 
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A primeira fase segundo Kvale (2011) se refere a organização temática, onde 

foi proposto o objetivo investigação da temática desta tese e concepção do tema. Para 

a realização dessa etapa foi realizado um estudo em profundidade com relação a 

ambidestria organizacional e as competências empreendedoras. O quadro 24 

apresentado na seção da configuração teórica desta tese apresentou a relação existente 

entre a competência de oportunidade e a exploração, e o quadro 25 apresentou a relação 

existente entre competência organizacional e explotação.  

A segunda fase busca relacionar a obtenção do conhecimento pretendido 

levando em consideração as implicações existentes. O desenho do estudo elaborado 

nesta tese englobou o planejamento da pesquisa, onde foram definidos os instrumentos 

de coleta de dados que seriam utilizados nesta pesquisa, assim como a forma como a 

pesquisadora teria acesso a esses dados. Foi definido nessa etapa que seriam realizadas 

entrevistas presenciais por meio de um roteiro semiestruturado, além de análise 

documental.  

A construção do roteiro de entrevista levou em consideração a configuração 

teórica utilizada nesta tese. Tendo como base a revisão da literatura, apresentou-se 

anteriormente nos quadros 24 e 25 a base que foi utilizada para a formulação das 

perguntas que constituíam o roteiro de entrevista, levando em consideração as 

categorias teóricas das competências de oportunidade e organizacional e da exploração 

e explotação. 

No roteiro de entrevista, buscou-se elaborar questões indutoras que são 

perguntas que promovem a estimulação da investigação. Alinhada a pergunta indutora 

foram criadas perguntas de aprofundamento, que são perguntas que advém das teorias 

estudadas e direcionam para os pressupostos teóricos desta pesquisa. 

O quadro 31 apresenta a grade das perguntas indutoras presente no roteiro 

semiestruturado de pesquisa, com o conceito da literatura que respalda a fundamentação 

daquele questionamento, juntamente com seus respectivos autores.  

 

Quadro 31 - Grade de perguntas do roteiro de entrevista 

GRADE DAS PERGUNTAS DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PERGUNTA CONCEITO AUTORES 

Fale-me um pouco sobre sua 

história de vida como 

empreendedor. 

Trazer o entrevistado para uma 

conversa da história de vida, para 

em seguida relacionar com os 

aspectos evidenciados na pesquisa. 
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Conte-me a última 

oportunidade de mercado que 

surgiu pra você e como você 

reagiu. 

Identificar oportunidade; Avaliar 

oportunidade e Procurar 

oportunidade. 

Man; Lau (2000); Herron 

L., (1994); Chandler, 

Jansen (1992); Spencer e 

Spencer (1983); Snell; Lau 

(1994); Cooley (1990); 

Lerner; Almor (2002); 

Cooley (1990) 

Como você busca 

oportunidades? Quais ações 

você desenvolve? 

Criação produtos; Abrir novos 

mercados; Ampliação do mercado 

local; Busca por novas ideias; 

Exploração de novas tecnologias e 

Criatividade para satisfazer os 

clientes.  

He e Wong (2004); 

Lubatkin et al. (2006) e 

Jansen et al. (2006). 

Você poderia me relatar sobre 

como você gerencia as 

atividades na sua empresa. 

Planejar; Organizar; Liderar; 

Motivar; Delegar e Controlar. 

Man; Lau (2000); Jiao; 

Ogilvie; Cui (2010); 

Spencer; Spencer (1993); 

Snell; Lau (1994); Lerner; 

Almor (2002); 

Como sua empresa busca 

melhorar os processos internos 

do negócio? 

Melhoria dos produtos existentes; 

Flexibilidade produtiva; Redução 

de custos; Capacidade de 

atendimento; Melhoria na 

confiabilidade; Pesquisa de 

satisfação e Penetração nos 

clientes.   

He e Wong (2004); 

Lubatkin et al. (2006) e 

Jansen et al. (2006). 

Apresentar lista de 

competências 

Competência de oportunidade e 

competência organizacional 

Man e Lau (2000) 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O roteiro de pesquisa foi dividido em cinco partes. A primeira parte refere-se 

à apresentação do propósito do trabalho, exposição dos procedimentos de pesquisa e 

como a identificação do perfil do empreendedor. A pesquisadora explicou o propósito 

da pesquisa, apresentou os termos de confidencialidade e de consentimento ao 

entrevistado e solicitou a gravação da entrevista. 

A segunda parte da entrevista refere-se à história de vida do empreendedor. 

Nesta parte a pesquisadora buscou compreender a experiência do entrevistado com 

relação ao empreendedorismo, os entrevistados foram estimulados a contar como foi o 

surgimento da sua empresa, que outros momentos remetem a atitudes empreendedoras 

e as principais barreiras para o negócio. Estimular que empreendedor falasse da sua 

história de vida permitiu que o mesmo se sentisse mais à vontade, ao passo que ao 

contar sua história como empreendedor permitiu extrair questões relacionadas as 

competências e aos eixos da ambidestria. 

A terceira parte foi referente às questões que buscaram analisar as ações do 

empreendedor com relação à busca de oportunidade, como o empreendedor reconhece 

uma oportunidade, se ele analisa o mercado, os riscos associados e se ele busca 
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oportunidades fora do limite da empresa, de forma criativa para satisfazer as 

necessidades dos clientes e se cria novos produtos. 

A quarta etapa do roteiro foi sobre competência organizacional versus 

explotação. Essa etapa buscou analisar o posicionamento do empreendedor com relação 

as atividades da empresa, o objetivo é compreender como o empreendedor norteia o 

processo de planejamento, organização e controle, como estabelece metas, planeja e 

monitora o desempenho, além das ações relacionadas junto aos colaboradores da 

empresa. 

A quinta parte do roteiro de entrevista refere-se à percepção sobre 

competência. O objetivo foi compreender a percepção dos entrevistados sobre as 

competências, se eles se identificam e como relacionam com suas atividades na 

empresa. A ideia é identificar se o empreendedor acredita que as competências são 

importantes para sua atividade empresarial. Para isso, foi apresentado uma lista com 

doze competências, onde o empreendedor escolheu as competências que mais se 

identifica, daquelas que precisa melhorar. O roteiro de entrevista encontra-se disponível 

para consulta no Apêndice A. 

Com o objetivo de aperfeiçoar o instrumento utilizado na coleta de dados, foi 

apresentado o roteiro de entrevista aos alunos do grupo de pesquisa Gestão de Sistemas 

e Tecnologia da Informação (GESTI) da UFRN, para que os mesmos pudessem apontar 

possíveis modificações textuais, mudanças relacionadas à redução ou aumento do 

roteiro. O quadro 32 sintetiza as sugestões de aprimoramento do instrumento de coleta. 

 

Quadro 32 - Modificações roteiro de entrevista pré-teste 

MODIFICAÇÕES SUGERIDAS 

PROPOSTA INICIAL CONTRIBUIÇÃO/MODIFICAÇÃO 

Pergunta para incluir Há quanto tempo está no empreendimento? 

5. Conte sobre sua história de vida como 

empreendedor.  

Fale um pouco sobre a sua história de vida como 

empreendedor. 

6. Quais sentimentos lhe vem ao pensar no seu 

trabalho na empresa? Que competências estão 

associadas? 

 

Que sentimentos tem ao pensar na sua empresa? 

Conte-me sobre o dia-a-dia do seu trabalho. 

Quais competências você acredita serem 

importantes para o seu trabalho?   

10. Conte-me sobre como você encara uma 

oportunidade. 

Conte-me como você lida com as oportunidades 

de mercado. 

Conte-me a última oportunidade de mercado que 

surgiu para você e como você reagiu a ela. 

Você busca oportunidades fora do limite da sua 

empresa? 

Como você busca oportunidades? Que ações você 

desenvolve? 

13. Como sua empresa busca melhorar os 

processos internos do negócio? 

 Como sua empresa busca melhorar a qualidade 

dos produtos e serviços ofertados? 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Após a contribuições e recomendações realizadas pelos alunos do grupo de 

pesquisa GESTI/UFRN, a pesquisadora entrou em contato com a gerente da Incubadora 

Tecnológica Natal Central - ITNC localizada no Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte - IFRN, onde foram aplicadas entrevistas piloto com dois empreendedores de 

empresas incubadas. Essas entrevistas aconteceram nas instalações das empresas 

incubadas, no dia 05 de outubro de 2016.  

A entrevista piloto teve como objetivo ajustar os últimos detalhes com relação 

ao roteiro de entrevista, e foi importante para verificar a dificuldade de compreensão 

por parte dos entrevistados com relação ao entendimento sobre competência. É válido 

ressaltar que essas entrevistas não foram utilizadas na análise dos resultados desta tese. 

Uma vez que foi identificada na entrevista piloto essa dificuldade de 

entendimento, e para evitar possíveis desentendimentos no momento da entrevista com 

os empreendedores, foi incluído ao roteiro de entrevistas um quadro contendo 12 

competências, seis competências organizacionais e seis competências de oportunidade. 

Esse quadro foi elaborado segundo as proposições teóricas propostas por Man e Lau 

(2000). Esse quadro será apresentado ao empreendedor no momento da entrevista para 

que os mesmos possam identificar quais competências eles possuem, as que ele 

considera não ter, mas que julga necessária para a execução de suas atividades.  

A terceira parte proposta por Kvale (2011) se refere a entrevista, nesta pesquisa 

optou-se por utilizar a entrevista semiestruturada ou semipadronizada, pois admite 

suposições que são explícitas e imediatas, que podem ser expressas pelos entrevistados 

de forma espontânea ao responderem uma pergunta aberta (FLICK, 2009).  

Uma das vantagens dessa técnica é a consistência entre as entrevistas, uma vez 

que o entrevistador tem como ponto de partida um conjunto semelhante de perguntas, 

contudo isso pode ser considerado uma desvantagem, pois o pesquisador pode perder 

de explorar outros “insights” dados pelo entrevistado (MYERS, 2009). Uma das 

formas de minimizar o efeito dessa desvantagem é explorando as questões abordadas 

pelos entrevistados, a solicitação de maiores esclarecimentos, aprofundamentos, o que 

resulta em uma maior abrangência na compreensão do objeto de estudo.       

Todos os dados foram coletados pela própria pesquisadora no ambiente da 

incubadora. As entrevistas aconteceram em uma sala de reunião reservada para essa 

finalidade, nos dias e horários agendados com os entrevistados. Todas as entrevistas 

foram presenciais e aconteceram no período de 16 de dezembro de 2016 à 05 de 

janeiro/2017. Com o consentimento dos entrevistados, todas as entrevistas foram 
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gravadas por meio de gravador digital Sony. A descrição dos sujeitos entrevistados, 

contendo nome fictício, data da coleta, canal utilizado, duração da entrevista e 

quantidade de páginas transcritas pode ser visualizada no quadro 33. Vale ressaltar que 

os dados coletados foram conservados em local seguro, onde somente a orientadora e a 

pesquisadora tinham acesso a esse arquivo. 

 

Quadro 33 - Dados das entrevistas 

NOME FICTÍCIO DATA DURAÇÃO PÁGINAS TRANSCRITAS 

Empreendedor 1 16/12/16 01:12:35 20 

Empreendedor 2 20/12/16 01:32:30 26 

Empreendedor 3 22/12/16 00:47:13 12 

Empreendedora 4 26/12/16 00:43:15 12 

Empreendedora 5 28/12/16 00:37:16 12 

Empreendedor 6 30/12/16 00:58:51 20 

Empreendedor 7 02/01/17 00:43:32 16 

Empreendedor 8 05/01/17 00:53:07 14 

- - 07:28:19 132 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O processo de coleta e de transcrição aconteceu simultaneamente. Após a 

realização da entrevista, iniciava-se o processo de transcrição obedecendo as regras de 

transcrição propostas por Flick (2009, p. 271-272). Após a transcrição da entrevista, a 

pesquisadora iniciava o processo de leitura e anotações das primeiras percepções. A 

próxima entrevista só era agendada a partir da conclusão desta etapa. Ao final, foram 

realizadas oito entrevistas, de forma que a entrevista mais curta foi de 37 minutos de 

Empreendedora 5, e a mais longa foi de 1h e 32 minutos de Empreendedor 2. Todas as 

entrevistas ocorreram sem interrupções, o que totalizou um áudio de 7 horas e 28 

minutos. Todas as entrevistas foram transcritas, a transcrição mais curta gerou um 

arquivo de 12 páginas, enquanto a mais longa teve 26 páginas, o que totalizou 132 

páginas de transcrição. 

Durante o processo de entrevista alguns questionamentos foram feitos para 

estimular o entrevistado a falar mais sobre o aspecto que estava em observação. Esses 

questionamentos de sondagem não estavam previstos no roteiro inicial de coleta, pois 

foram questões que emergiram durante as entrevistas, mas que fazem parte das 

recomendações propostas por Kvale (2011) e Flick (2009). 

Antes da realização da entrevista foi apresentado o propósito desta pesquisa, 

os procedimentos de pesquisa, e foi entregue o termo de confidencialidade assinado 

pela pesquisadora e foi solicitado a assinatura do termo de consentimento por parte do 
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entrevistado, por fim, era solicitado permissão para gravação da entrevista. Todos os 

entrevistados autorizaram a gravação, e assinaram os termos de consentimento. Essa 

documentação encontra-se na posse da pesquisadora para eventual apresentação, caso 

seja solicitado. 

A coleta dos dados primários provenientes de documentos como relatórios, 

diagnósticos, fichas de acompanhamento das empresas foi coletado na própria 

incubadora sob a supervisão da gerência operacional. 

A quinta, sexta e sétima etapas do processo de planejamento das entrevistas 

proposta por Kvale (2011) referentes respectivamente a análise, verificação e relatórios 

serão descritas em maiores detalhes no tópico a seguir referente ao processo de análise 

dos dados. 

 

 

4.7 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para apoiar o processo de análise de dados, foi utilizado o software QRS 

NVivo® versão 11 para Windows. Os softwares de análise de dados qualitativos 

proporcionam ao pesquisador uma forma estruturada de gerenciar os aspectos da análise 

dos dados, permitindo manter registros, ideias, buscas e análises, além de fornecer 

acesso aos dados para que eles sejam analisados (FLICK, 2009). 

Para prosseguir com o processo de análise dos dados, a técnica utilizada foi a 

análise de conteúdo, que se refere a uma técnica de análise de dados qualitativos que é 

refinada e exige do pesquisador dedicação, paciência e tempo para execução do seu 

processo de análise (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). A análise de conteúdo vem 

tendo destaque entre os métodos qualitativos, ganhando importância e legitimidade nos 

estudos organizacionais (FREITAS, 2011). 

A análise de conteúdo segundo Bardin (2005, p. 33) corresponde “a um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” que tem como objetivo obter a 

descrição do conteúdo das mensagens que possam permitir a inferência de 

conhecimentos relativos a essas mensagens. 

Saldaña (2009) apresenta que o processo de codificação se inicia no momento 

da coleta dos dados e não somente depois de todo o trabalho de campo concluído. Nesse 

sentido, no momento da entrevista, a pesquisadora anotou os principais insights, ou 
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seja, as primeiras percepções sobre as falas do sujeito entrevistado. Esses insights 

serviram para iniciar o processo de codificação das entrevistas. 

As etapas propostas por Bardin (2005) referente à análise de conteúdo, as três 

etapas são: (i) a pré-análise; (ii) a exploração do material; e (iii) o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise é a primeira etapa de organização da pesquisa, tem o objetivo de 

sistematizar inicialmente as ideias para conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações, ou seja, tornar o material operacional (BARDIN, 

2005). 

No processo de pré-análise, a pesquisadora após coletar os dados da entrevista, 

fez a transcrição das entrevistas em um processador de texto, de forma que as falas 

foram organizadas e sistematizadas conforme a entrevista. Nesse momento a 

pesquisadora realizou a leitura flutuante com a finalidade de conhecer o texto, uma 

segunda leitura foi realizada para iniciar o processo de pré-codificação sugerido por 

Saldaña (2009) onde foi dado destaque em negrito, como também o uso de cores de 

forma a destacar passagens que chamaram a atenção da pesquisadora inicialmente. A 

próxima entrevista só era agendada quando a exploração inicial era finalizada. Esse 

processo foi realizado no processador de texto da Microsoft Office Word®. 

A segunda etapa é referente à exploração do material, o que se refere ao 

processo de codificação do material. As entrevistas transcritas foram exportadas para o 

software QRS NVivo® versão 11 para Windows. Esta etapa consiste em “operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas” (BARDIN, 2005, p. 127), ou seja, é o processo de definição das categorias, 

identificação das unidades de registro que refere-se ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade base visando a categorização, e as unidades de contexto que 

corresponde ao segmento da mensagem a fim de compreender a significação exata da 

unidade de registro. Para Saldaña (2009) o processo de codificação é um ato 

interpretativo que permite que o pesquisador organize e agrupe os dados codificados 

em categorias para que a partir daí se busque um padrão. Gibbs (2009, p. 60) acrescenta 

que a “codificação é uma forma de indexar ou categorizar o texto para estabelecer uma 

estrutura de ideias temáticas em relação a ele”. 

A figura 11 apresenta uma ilustração da organização de entrevista, que após a 

transcrição, era exportada para o software QRS NVivo® para iniciar o processo de 

codificação, seguido do processo de análise. 
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Figura 11 - Ilustração da entrevista no software NVivo® 

 
Fonte: Extraído do NVivo

®. 
 

 

A escolha da técnica de codificação está pautada no objetivo desta tese que é 

analisar por meio do discurso dos gestores como as competências de oportunidade e 

organizacional direcionam as ações para a exploração e a explotação. 

O processo de codificação utilizado foi adaptado de Saldaña (2009), pois 

segundo o autor “os dados não são codificados - eles são recodificados" (SALDAÑA, 

2009, p. 45). Para isso, a codificação utilizou-se da proposta de dois ciclos de análise. 

Para o primeiro ciclo, foram utilizadas duas categorias de codificações, a por atributo e 

a descritiva: a por atributo, onde registra informações essenciais sobre os dados e 

características demográficas dos participantes, além de informações descrições básicas 

tais como: idade, gênero, formação e tempo de dedicação à empresa; a descritiva, que 

resultam do detalhamento do conteúdo das entrevistas, onde o objetivo é ajudar o leitor 

a compreender o que o pesquisador viu e ouviu.  

A codificação foi realizada com o objetivo de surgir unidades de análise 

seguindo a proposição de Sampieri et al. (2013), esse processo foi realizado em dois 

níveis. O primeiro nível de categorização tem o objetivo de “identificar unidades de 

significado, categorizá-las e atribuir códigos às categorias” (SAMPIERI et al. 2013, p. 

456). Nesse momento inicial, procurou-se codificar todas as passagens consideradas 

relevantes, sem realizar pré-concepções, permitindo assim o surgimento de novas ideias 

(CHAMAZ, 2009). Essa codificação é chamada de codificação aberta, uma vez que as 
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categorias foram identificadas sem restrições, o que incluiu também passagens que 

eram interessantes, porém aparentemente não são relevantes para o problema de 

pesquisa.  

Pode-se afirmar que essa codificação inicial buscou ser mais interpretativista, 

Flick (2012) a denomina como codificação temática por Flick (2012), pois para analisar 

os casos do estudo foi preciso analisar caso a caso individualmente e em profundidade. 

Inicialmente com uma codificação aberta e depois uma codificação seletiva para 

geração das categorias.  

Essa abordagem foi a mais alinhada em virtude das duas perspectivas 

paradgmáticas existentes nesta tese, pois inicialmente o processo de codificação foi 

indutivo, para que somente no segundo ciclo de codificação que as categorias inicias 

foram incorporadas nas categorias definidas previamente pela literatura, atendendo 

assim a lógica dedutiva da pesquisa. 

Nesse sentido, o primeiro processo de codificação gerou 379 códigos iniciais, 

chamados de “nós” pelo NVivo®. Os nós “são recipientes para a codificação, eles 

permitem que os pesquisadores reúnam materiais relacionados em um lugar para que 

possa procurar padrões e ideias emergentes, esses nós podem formar uma estrutura 

hierárquica para a codificação” (QSR INTERNATIONAL, 2014, p. 7). 

Após a codificação inicial, realizada linha a linha, foram criadas as categorias 

teóricas baseadas nas teorias das competências de oportunidade, organizacional e os 

eixos de exploração e explotação. Utilizou-se a grade de análise mista, uma vez que as 

categorias foram definidas previamente, porém admite-se a inclusão de novas 

categorias que surgem durante o processo de análise (VERGARA, 2011).  

Iniciou-se o segundo ciclo de codificação, que se deu a partir do processo de 

organização dos códigos inicias nas categorias analíticas construídas com base na 

literatura. 

No intuito de apresentar o processo de construção das categorias utilizadas 

nesta tese, quadros 34, 35, 36 e 37 demonstram o detalhamento dos temas analíticos 

utilizados. Esses temas refletem a compreensão da teoria do qual foi extraído, 

preservando o sentido de origem, assim como o autor (ou autores) que foram utilizados 

como base para esse entendimento. Esses temas análiticos foram utilizados como base 

para construção do instrumento de pesquisa, bem como para as cetegorias de naálise. 

Maiores detalhes no Apêndice D sobre esta construção. 
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Quadro 34 - Grade detalhada do tema de análise - Exploração 

GRADE DETALHADA - EXPLORAÇÃO 

TEMA AUTOR (ANO) 

Criação produtos He e Wong (2004); Jansen et al. (2006); Lubatkin 

et al. (2006) 

Abrir novos mercados He e Wong (2004); Lubatkin et al. (2006) 

Ampliação do mercado local  Jansen et al. (2006) 

Novos canais de distribuição Jansen et al. (2006) 

Busca por novas ideias Lubatkin et al. (2006) 

Exploração de novas tecnologias Lubatkin et al. (2006); He e Wong (2004) 

Criatividade para satisfazer os clientes Lubatkin et al. (2006) 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 
Quadro 35 - Grade detalhada do tem de análise - Explotação 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Quadro 36 - Grade detalhada do tema de análise - Competência de oportunidade 

GRADE DETALHADA - COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE 

TEMA AUTOR (ANO) 

Identificar oportunidade 

Aproveitar oportunidade 

Buscar informação 

Estar preparado para aproveitar oportunidade 

Identificar oportunidades a partir de 

experiências 

Iniciativa 

Persistência 

Reconhecer oportunidade 

Geração de ideias 

Identificação de mercado 

Man; Lau (2000); Herron L., (1994); Chandler, 

Jansen (1992); Spencer e Spencer (1983); Snell; 

Lau (1994); Cooley (1990); Lerner; Almor 

(2002); Cooley (1990) 

 

Avaliar oportunidade 

Abordagem analítica de mercado 

Análise de risco 

Desenvolvimento de produtos adequados 

Man; Lau (2000); Cooley (1990); Snell; Lau 

(1994); Lerner; Almor (2002) 

Procurar oportunidade 

Buscar oportunidade por meio de promoção e 

comercialização 

Coletar informações sobre potenciais clientes 

Observar tendência de mercado 

Familiaridade com o mercado 

Man; Lau (2000); Lerner; Almor (2002) 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

GRADE DETALHADA - EXPLOTAÇÃO 

TEMA AUTOR (ANO) 

Melhoria dos produtos existentes He e Wong (2004) 

Flexibilidade produtiva He e Wong (2004);  

Redução de custos He e Wong (2004); Lubatkin et al. (2006) 

Provisão de recursos Jansen et al. (2006) 

Capacidade de atendimento Jansen et al. (2006) 

Expansão de serviços para clientes existentes Jansen et al. (2006) 

Melhoria na confiabilidade Lubatkin et al. (2006) 

Automação das operações Lubatkin et al. (2006) 

Pesquisa de satisfação Lubatkin et al. (2006) 

Penetração nos clientes Lubatkin et al. (2006) 
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Quadro 37 -  Grade detalhada do tema de análise - Competência organizacional 

GRADE DETALHADA - COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA  AUTOR (ANO) 

Planejar 

Planejar recursos 

Planejamento sistemático 

Planejamento estratégico 

Orientação para eficiência 

Estabelecimento de metas 

Man; Lau (2000); Jiao; Ogilvie; Cui (2010); 

Spencer; Spencer (1993); Snell; Lau (1994); 

Lerner; Almor (2002). 

Organizar 

Organizar recursos 

Sistema de gestão 

Implementação de estratégia 

Man; Lau (2000); Jiao; Ogilvie; Cui (2010); 

Snell; Lau (1994); Lerner; Almor (2002). 

Liderar 

Conduzir os funcionários  

Man; Lau (2000); Lerner; Almor (2002). 

Motivar 

Desenvolvimento de recursos humanos 

Man; Lau (2000); Snell; Lau (1994). 

Delegar 

Delegar responsabilidades 

Man; Lau (2000) 

Controlar 

Soluções de problema 

Assertividade 

Monitoramento 

Qualidade do trabalho 

Sistema de gestão 

Man; Lau (2000); Spencer; Spencer (1993); 

Lerner; Almor (2002). 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Após a elaboração desses quadros a partir da literatura, uma nova leitura no 

material foi realizada, para identificar passagens que não haviam sido codificadas. Em 

seguida, as categorias foram incluídas como nós, no NVivo®.  

Na sequência, o processo de codificação focalizada (CHARMAZ, 2009) foi 

realizado, uma vez que a codificação inicial passou por um minucioso processo 

seletivo. Todos os códigos foram revisados de forma que os mais significativos foram 

utilizados. Observou-se casos de duplicidade de códigos, redundância e necessidade de 

ajustes na escrita. 

Concluída essa etapa, cada nó era verificado novamente e colocado conforme 

a categoria definida na literatura. Os nós que não estariam relacionados, nem poderiam 

ser considerados como elementos emergentes da pesquisa foram colocados no nó 

“outros” para posterior exclusão.  

Para concluir a etapa de exploração do material, aplicou-se o segundo nível de 

análise proposto por Sampieri et al. (2013) que é a interpretação do significado das 

categorias. O processo se deu ao examinar as unidades dentro de cada categoria, para 

analisar seus significados, sua essência, além de buscar a comparação com demais 

categorias, para verificar semelhanças e diferenças na unidade categorial. O objetivo 

deste processo foi integrar categorias, criar subcategorias, reduzir o número de códigos, 
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para que o processo de intepretação seja construído gradativamente para níveis mais 

abstratos de interpretação e análise (SAMPIERI et al. 2013).   

Durante o processo de segundo nível de análise, proposto por Sampieri et al. 

(2013), observou-se a necessidade de criação de subcategorias, para incorporar códigos 

que possuíam semelhanças entre si. Nesse sentido foram criados quatro nós de árvores, 

que se refere a estrutura hierárquica dos códigos. A figura 12 representa a categoria 

competência de oportunidade para ilustrar a estrutura de árvore construída por meio do 

software NVivo®. Essa figura apresenta em totalidade todas as categorias da 

competência de oportunidade.  

 

Figura 12 - Representação esquemática do nó competência de oportunidade 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®

 

 

A figura 13 apresenta uma ilustração desse processo onde os nós foram 

inicialmente alocados em categorias.  
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Figura 13 - Ilustração das categorias no software NVivo® 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®

 

  

Ao final da codificação, inicia-se a terceira etapa da análise de conteúdo que é 

referente ao tratamento dos resultados, a inferência e interpretação. Nessa etapa é 

realizada a análise reflexiva do que foi criado (BARDIN, 2005). O objetivo é utilizar 
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os códigos gerados e as categorias para analisar a figura do empreendedor frente a 

competência de oportunidade e organizacional, e o direcionamento para os eixos de 

exploração e explotação.   

A abordagem utilizada nesta tese será a orientada para casos. Segundo Miles 

et al. (2013), essa abordagem considera o caso como uma entidade inteira, ou seja, suas 

configurações, associações, causas e efeitos dentro do caso. Nesse sentido, inicialmente 

foi realizado uma análise intracasos, onde cada caso foi analisado separadamente 

levando em consideração as entrevistas coletadas e os documentos de referência da 

empresa. A construção de uma matriz serviu como ferramenta de apoio ao processo de 

entendimento de caso, de forma que por meio desta matriz buscou-se encontrar 

explicações preliminares para cada caso, além de permitir o cruzamento de 

informações, chegando a constatações e interpretações relevantes no processo de 

análise qualitativa. 

Concluída a etapa inicial de compreensão caso a caso, utilizou-se a perspectiva 

de análise intercasos (MILES; HUBERMAN, 1994; MILES et al. 2013). Para isso, os 

casos foram comparados à luz dos construtos investigados nesta tese, buscando 

apresentar as similaridades e as diferenças existentes entre os casos estudados. O 

objetivo da utilização dessa técnica é promover comparações entre os casos, a fim de 

aprimorar o nível de análise e interpretação dos resultados. 

Para auxiliar o processo de interpretação dos dados, foram criadas matrizes 

dinâmicas para auxiliar o processo de comparação intracaso e intercaso, além da 

utilização de algumas ferramentas do software NVivo® de forma a proporcionar melhor 

entendimento dos códigos e das categorias criadas. Nesse sentido, foram utilizados: 

gráfico de hierarquia com o objetivo de visualizar as estruturas de códigos e subcódigos 

criados para cada categoria, comparando assim nós pelo número de referencias que ele 

contém; mapa de projeto que permitiu comparar os itens existentes no projeto; diagrama 

de comparação que permitiu comparar duas fontes (caso ou nós) de forma a identificar 

semelhanças compartilhadas entre eles e diferenças existentes; nuvem de palavras 

utilizada para ilustrar a ocorrência de palavras com a maior frequência de ocorrência. 

O processo de análise e interpretação dos dados levou em consideração as 

comparações existentes entre os casos. Todo o processo passou por rodadas de 

validação com a orientadora além de duas professoras que trabalham com análise 

qualitativa, a fim de proporcionar a esta pesquisa rigor no processo e validação das 

etapas à medida que a análise evoluía. 
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A figura 14 sintetiza as etapas realizadas na análise de conteúdo executadas 

nesta pesquisa. 

 

Figura 14 - Etapas da Análise de Conteúdo 
 

PRÉ-ANÁLISE 

Preparação do material  Transcrição das entrevistas em editor de 

texto - 7h e 28 minutos - 132 páginas 

Leitura flutuante e pré-codificação Grifos, negritos e balões com as 

primeiras percepções 

 

 

EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

Codificação inicial  Uso do software QRS NVivo® versão 

11 para Windows - Codificação linha a 

linha: 379 códigos criados. 

Codificação focalizada Revisão e seleção dos códigos - 89 

códigos ao final. 

Análise categorial Criação de categorias, subcategorias, 

integração e revisão - 05 categorias e 27 

subcategorias. 

 

 

 
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Codificação focalizada Revisão e seleção dos códigos - 63 

códigos ao final. 

Análise categorial Criação de categorias, subcategorias, 

integração e revisão - 04 categorias e 21 

subcategorias.  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Ao final do processo de codificação, tem que esta tese gerou 785 referências 

textuais, com 46 códigos, 19 referentes a categoria competência organizacional, 15 de 

competência de oportunidade, cinco de exploração e sete de explotação. 

Uma síntese do número de fontes, códigos e referências textuais gerados para 

cada categoria analisada pode ser verificado no quadro 38. 

 

Quadro 38 - Fontes, códigos e referências textuais das categorias 

CATEGORIA FONTES CÓDIGOS REFERÊNCIAIS 

TEXTUAIS 

Competência de oportunidade 22 15 267 

Competência organizacional 22 19 312 

Exploração 18 05 85 

Explotação 21 07 121 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Dentre as categorias analisadas, a competência organizacional foi a categoria 

com maior número de códigos e referências textuais. A categoria com menor número 

de códigos e referências textuais foi a exploração. A distribuição dos códigos e 

referênciais textuais de cada entrevistado pode ser visualizada no quadro 39. 

 

Quadro 39 - Códigos e referências textuais por entrevistado 

EMPREENDEDOR CÓDIGOS REFERÊNCIAS 

TEXTUAIS 

Empreendedor 1 43 227 

Empreendedor 2 44 198 

Empreendedor 3 44 171 

Empreendedora 4 53 220 

Empreendedora 5 46 220 

Empreendedor 6 54 275 

Empreendedor 7 48 181 

Empreendedor 8 53 243 

Fonte: Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

O entrevistado com maior número de códigos e referências textuais foi o 

Empreendedor 6 da empresa 6, com 54 códigos e com 275 referencias textuais. A 

entrevista mais longa foi a de Empreendedor 2, e esta gerou 44 códigos e 198 

referencias textuais, já a entrevista mais curta foi a de Empreendedora 5 e gerou 46 

códigos e 220 referencias textuais. De forma que pode-se observar que não 

necessariamente a entrevista mais longa trouxe a pesquisa uma maior contribuição na 

geração de códigos e referencias textuais.  

A análise documental seguiu inicialmente o protocolo estabelecido levando 

em consideração os critérios de autenticidade, credibilidade, representatividade e 

significação. Nesse sentido foram analisados documentos referentes ao instrumento de 

monitoramento da empresa, monitoramento do eixo empreendedor e o relatório de 

graduação (em caso de empresas graduadas). Foram analisadas 240 páginas de 

documentos. O quadro 40 demonstra uma síntese do número de páginas, nós e 

referências textuais gerados no NVivo®. 

 
Quadro 40 - Síntese dos documentos analisados 

DOCUMENTOS 

ANALISADOS 

NÚMERO DE 

PÁGINAS 

NÓS REFERÊNCIAIS 

TEXTUAIS 

Monitoramento do eixo 

empreendedor 

50 133 175 

Monitoramento da empresa 159 146 499 

Relatório de graduação 31 23 29 

Total 240 302 703 

Fonte: Elaboração própria (2017). 



 

 

120 

O percurso metodológico descreve o longo caminho percorrido pela 

pesquisadora no processo de elaboração de uma pesquisa, nesse sentido o quadro 41 

apresenta a síntese dos principais elementos que foram utilizados no desenvolvimento 

desta tese.  

 

Quadro 41 - Síntese metodológica da pesquisa 

Concepção  Pós-positivista e Construtivista (CRESWELL, 2010). 

Abordagem 
Pesquisa qualitativa (SAMPIERI et al. 2013; GODOY, 1995); 

Myers, 2013). 

Critérios de qualidade na 

pesquisa 

Triangulação; comparação intercasos e intracasos; detalhamento 

do processo de pesquisa; exame pelos pares; reflexividade 

(GUBA, 1981; GIBBS, 2009; CRESWELL, 2014; MILES; 

HUBERMAN, 1994). 

Objetivos Descritiva (VERGARA, 2011). 

Horizonte temporal Corte transversal (MALHOTRA, 2006). 

Meio de investigação Pesquisa de campo (VERGARA, 2011). 

Método Estudo de caso múltiplo (YIN, 2005). 

Sujeitos da pesquisa Gestores de empresas de TI incubadas na Inova Metrópole. 

Instrumento de coleta 
Pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas (FLICK, 

2009; VERGARA, 2011). 

Processo de análise e 

tratamento dos dados 

Análise de conteúdo categorial feita linha a linha (BARDIN, 

2013; CHARMAZ, 2009; MILES; HUBERMAN, 1994; 

MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011; SALDAÑHA, 2009; 

SAMPIERI et al. 2013). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados encontrados nesta 

pesquisa a partir da aplicação da metodologia descrita. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e discutir os resultados emergentes 

a partir da pesquisa de campo e da análise documental. Para tal, foi realizado um estudo 

de casos múltiplos com oito empreendedores de empresas nascentes de base tecnológica 

incubadas na Inova Metrópole. Essas empresas possuem características distintas com 

relação a tamanho, número de funcionários, tipo de tecnologia trabalhada pela empresa, 

tempo de incubação e tempo de vida. A partir da coleta dos dados da pesquisa foram 

identificados comportamentos dos gestores com relação às competências estudadas, 

assim como uma ligação entre os eixos da ambidestria. 

Para cada caso estudado nesta tese são apresentadas informações que 

promovem entendimento, bem como uma análise mais detalhada dos fenômenos 

estudados. A análise terá duas etapas: 

(i) Primeira etapa será a análise intracasos, em que cada caso será apresentado 

de forma individual, contendo informações gerais sobre a empresa, mercado de atuação, 

tempo de existência, seguindo da análise da competência de oportunidade, 

organizacional, eixo exploração e explotação. Por fim, uma breve síntese com relação 

ao direcionamento da competência de oportunidade às ações para a exploração e com 

relação a competência organizacional para a explotação.  

(ii) Segunda etapa será a análise intercasos que buscou analisar o contexto das 

empresas nascentes de base tecnológica com relação à competência de oportunidade, 

competência organizacional, eixo exploração e o eixo explotação. Por fim, será 

apresentado uma síntese que possibilitará compreender como os gestores das empresas 

nascentes direcionam as ações para os eixos da ambidestria. 

Para a análise intracasos,  os dados serão apresentados de forma descritiva no 

intuito de descrever e evidenciar os achados da pesquisa. Contudo, na análise intercasos 

será realizada a consolidação do entendimento sobre os aspectos investigados nesta tese 

de forma a incorporar as evidências teóricas baseadas nas literaturas e permitindo assim 

apresentar uma visão ampla dos aspectos investigados nesta tese. 

Para as próximas seções serão apresentados e analisados os dados obtidos 

individualmente por empreendedor e depois será apresentada uma análise mais ampla 

a partir desta explanação.  
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5.1 PERFIL DOS EMPREENDEDORES 

 

Os entrevistados são empreendedores que possuem empresa de base 

tecnológica incubada na Inova Metrópole. Em sua maioria são do sexo masculino - 

apenas duas mulheres no universo de oito entrevistados. Vale ressaltar que as duas 

mulheres entrevistadas, apesar de atuarem em empresas que desenvolvem uma solução 

na área de tecnologia da informação, não possuem formação na área de TI.  

As idades dos entrevistados variaram entre 25 a 52, anos sendo o mais jovem 

o Empreendedor 7, e Empreendedor 1 com maior idade. A média de idade foi de 35 

anos o que remete um perfil de empreendedores jovens. A média entre as mulheres foi 

de 34 anos e entre os homens de 35 anos, o que demostra um equilíbrio entre a média 

dos participantes.  

Com relação à escolaridade, todos possuem curso superior, com exceção do 

entrevistado Empreendedor 2 que possui o curso técnico, e desistiu no último semestre 

do curso de Ciências da Computação para se dedicar à empresa. Todos os homens 

entrevistados possuem formação na área de tecnologia, e as mulheres possuem 

formação em comunicação social.   

No que se refere à profissão, as mulheres são publicitárias. Entre os homens, 

cinco deles são desenvolvedores, um atua mais precisamente na área de hardware, os 

demais em software e desenvolvimento web. O Empreendedor 7, apesar de ter 

formação como Bacharel em Ciência e Tecnologia, atua na parte de gestão da empresa, 

além de está cursando a graduação em Administração, não atuando mais na área técnica 

da TI. Vale ressaltar que todos os empreendedores são sócios e diretores das empresas 

e a escolha deles como representantes para a entrevista foi com relação ao seu 

envolvimento no processo de tomada de decisão e a atuação no contexto gerencial. 

Além disto, a maioria deles são os sócios majoritários, sendo esta questão um dos 

critérios de escolha.  

Com relação ao tempo de empresa, percebe-se algumas diferenças 

substanciais. Por exemplo, o empreendedor Empreendedor 1 relatou que a empresa 

possui 25 anos de existência sendo este o seu empreendimento de maior tempo de 

existência. Enquanto os demais variam entre 2 a 9 anos de empresa.  

É importante ressaltar que a incubadora Inova Metrópole recebe no seu sistema 

de incubação, empresas com CNPJ com até 5 anos de abertura. O fato de existirem 
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empresas com tempo de existência acima do que previsto em regimento acontece por 

alguns fatores, dentre eles: 

- A empresa apesar de existir há mais de cinco anos, só entrou com seu 

processo de formalização recentemente, o que justificava o CNPJ estar no prazo 

permitido. 

- A empresa já atuava no mercado, porém decidiu criar um novo produto para 

a empresa. Nesse sentido, esse novo projeto foi submetido para incubação e para isso a 

empresa precisou abriu um novo CNPJ o que configura um dos braços da incubadora 

no desenvolvimento de produtos/processos inovadores em empresas já existentes no 

mercado. 

O resumo do perfil dos entrevistados pesquisados nesta pesquisa pode ser 

visualizado no quadro 42. 

  

Quadro 42 - Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Idade Sexo Formação Profissão 

Tempo 

de 

Empresa 

Cargo na 

empresa 

Empreendedor 1 52 Masculino 

Graduação em 

Economia e  

Mestrando 

Desenvolvedor 25 anos 
Sócio 

diretor 

Empreendedor 2 29 Masculino Ensino Técnico Desenvolvedor 6 anos 
Sócio 

diretor 

Empreendedor 3 40 Masculino 

Graduação em 

Ciência da 

Computação e 

Mestre 

Desenvolvedor 
1 ano e 

meio 

Sócio 

diretor 

Empreendedora 4 33 Feminino 

Graduação em 

Comunicação 

Social e 

Especialização 

Publicitária 6 anos 
Sócia 

diretora 

Empreendedora 5 36 Feminino 
Graduação em 

Comunicação 
Publicitária 3 anos 

Sócia 

diretora 

Empreendedor 6 33 Masculino 

Técnico, 

Licenciatura em 

Computação e 

Mestrado 

Desenvolvedor 5 anos 
Sócio 

diretor 

Empreendedor 7 25 Masculino 
Graduação em 

C&T 
Gestão 9 anos 

Sócio 

diretor 

Empreendedor 8 33 Masculino 

Graduação em 

Engenharia da 

Computação 

Desenvolvedor 6 anos 
Sócio 

diretor 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Após uma breve apresentação dos sujeitos pesquisados nesta tese, a próxima 

seção mostrará à análise intracasos. 
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5.2 ANÁLISE INTRACASOS  

 

A análise intracasos objetiva analisar de forma descritiva e em profundidades 

os casos investigados nesta pesquisa. Ao final de cada caso, busca-se elaborar uma 

síntese com relação aos aspectos analisados no que se refere ao direcionamento das 

ações do empreendedor para a exploração a partir da competência de oportunidade, e o 

direcionamento para a explotação por meio da competência organizacional.  

    

5.2.1 Empreendedor 1  

 

A empresa 1 desenvolve software para os segmentos de autopeças. A solução 

trata-se de um ERP de gestão que interliga vários módulos dentro da empresa para 

proporcionar maior controle para os gestores.  

A empresa existe há 25 anos, ao longo desse tempo sofreu várias modificações 

para acompanhar tanto os avanços e mudanças tecnológicas, como também na 

implementação de novas funcionalidades do sistema. A empresa está incubada na Inova 

Metrópole por submeter uma proposta inovadora que é a migração do sistema atual para 

uma versão web nas nuvens.  

O fundador e diretor da empresa é o Empreendedor 1 que tem 52 anos de idade 

e atua na área de tecnologia da informação como desenvolvedor de software há 34 anos. 

Cursou economia por acreditar que as disciplinas iriam agregar mais valor como 

desenvolvedor de software e atualmente cursa um mestrado profissional de inovação.  

O Empreendedor 1 apresenta que seu desejo por empreender começou muito 

cedo, aos oito anos de idade:  

peguei uma caixa de tomate e fiz uma caixa de engraxar e fui engraxar 

sapatos e alí eu tive a primeira experiência de ganhar meu próprio dinheiro. 

Quando eu coloquei minha caixa de engraxar no ponto de ônibus que chegou 

a primeira pessoa... (...) que eu engraxei e ele me deu aquela moeda, alí eu 

falei, “pow” esse negócio é legal né ?!.  

 

A partir do entendimento da história de vida e da trajetória profissional de 

Empreendedor 1, buscou-se analisar os fatores de estão relacionados com a 

competência de oportunidade, competência organizacional, exploração e explotação a 

serem discutidos. 
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5.2.1.1 Competência de oportunidade 

 

A competência de oportunidade foi composta por quatro categorias, são elas a 

identificação de oportunidade, avaliação de oportunidade, perfil comportamental e 

busca por oportunidade. No processo de identificação de oportunidade buscou-se 

identificar as barreiras para empreender, experiência profissional, fontes de inspiração, 

formação e as primeiras experiências empreendedoras.  Na perspectiva de avaliar a 

oportunidade, observou-se se os empreendedores avaliam o risco de uma nova 

oportunidade, o desenvolvimento de produto e a avaliação de mercado. A busca de 

oportunidade tem-se o coletar informações sobre potenciais clientes e o observar as 

tendências de mercado. Por fim, o perfil comportamental teve o objetivo de identificar 

se os empreendedores possuem iniciativa e persistência no processo de identificação de 

oportunidade. 

No processo de identificação de oportunidades, observou-se na  “identificação 

de mercado” que o Empreendedor 1 sempre foi um observador, em que, ao olhar para 

o mercado, identificou as oportunidades que hoje são trabalhadas por meio de solução 

na empresa 1,  

(...) chegou um momento e eu falei, peraí... aí eu tinha uma proposta pra 

realmente constituir meu primeiro negócio, justamente por causa do 

histórico de projetos desenvolvidos bem sucedidos. 

 

Nós construímos a [empresa1], porque nós observamos que o segmento de 

autopeças não tinha um sistema específico. E lá atrás eu comecei a olhar o 

caminho que o mercado estava seguindo e comecei a perceber que a 

especificidade, ao longo do tempo, seria um grande diferencial competitivo. 

 

As experiências apresenta as ações que fizeram parte da vida do empreendedor 

e que demonstram indícios de que sua história de vida o ajudou a olhar para as 

oportunidades sendo o pai sua principal fonte de inspiração. O código formação ajuda 

a compreender que o empreendedor valoriza e busca a formação dele e da sua equipe. 

Nas primeiras experiências como empreendedor, Empreendedor 1 retrata que, quando 

criança, identificou oportunidade e foi trabalhar de engraxar e fazer carreto nas feiras 

livres, em busca de dinheiros para gibis e doces.  A principal barreira apresentada foi a 

dificuldade de encontrar profissionais compromissados.  

Observou-se na história de vida do Empreendedor 1 onde como ele menciona 

“eu sempre fui uma pessoa que eu queria mudar minha história de vida” e isso é visto 
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sua luta em toda sua fala, o mesmo não estrutura a perspectiva de identificação de 

oportunidades, como por exemplo, no processo de geração de ideia para a empresa e de 

identificação de mercado. Isso é reforçado na categoria de avaliação de oportunidade, 

onde o Empreendedor 1 obteve avaliação insuficiente no processo de avaliação de risco, 

e não foram identificados aspectos ligados ao desenvolvimento de produtos e avaliação 

de mercado.  

Na buscar por oportunidade, o Empreendedor 1 está no processo de 

treinamento de um funcionário para se dedicar ao setor comercial da empresa, porém 

no momento a empresa está mais reativa “nesse momento ainda não, porque é o 

momento que eu vivo, mas futuramente sim. Mas já estou preparando um dos 

profissionais da nossa empresa, para que ele possa ser formado, para que ele vá fazer 

esse trabalho”. No processo de observar as tendências de mercado, o empreendedor se 

demonstra atento olhando sempre para as grandes empresas e trazendo as melhores 

práticas para a sua empresa, reforçando a perspectiva de analisar a oportunidade, para 

não ser apenas “oba-oba”.  

Na categoria perfil comportamental, o Empreendedor 1 apresenta traços de 

iniciativa “Eu sei que as oportunidades estão aí para todos e dependem do seu esforço” 

e persistência “você tem que conseguir perseguir seu sonho”.  

A estrutura hierárquica da figura 15 e o quadro 43 representam uma síntese da 

da competência de oportunidade identificada no Empreendedor 1. 

 

Figura 15 - Competência de oportunidade - Empreendedor 1 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 
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Quadro 43 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 1 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 1 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

Experiências - 

Barreiras para empreender Encontrar profissionais compromissados  

Experiência profissional Trabalhou em empresa de desenvolvimento de 

software  

Fontes de inspiração Pai 

Formação Busca contínua 

Primeiras experiências empreendedoras Engraxador de sapatos 

Geração de ideias Não identificado 

Identificação de mercado Por meio da observação, mas sem estruturação 

A
V

A
L

IA
R

 Risco Não executa de forma estruturada 

Desenvolvimento de produtos Não realiza avaliação antes de desenvolver 

Mercado Não executa de forma estruturada 

B
U

S
C

A
R

 Coletar informações sobre potenciais clientes Não identificado 

Observar tendência de mercado Olhar para as grandes empresas 

Prospectar por promoção e comercialização Busca fortalecimento da área comercial 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Busca olhar as oportunidades do mercado 

Persistência Acredita que o sonho deve ser perseguido 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.1.2 Competência organizacional  

 

A competência organizacional está relacionada com a forma eficiente com que 

o empreendedor desempenha as funções gerenciais. Isso reflete como o empreendedor 

organiza os diferentes recursos internos e externos à organização.  

A competência organizacional está dividida em seis categorias, que são: o 

controlar, observada em regras e regulamentos e sistemas de gerenciamento; o delegar 

pelos aspectos de centralização ou descentralização; liderar que reflete na habilidade de 

conduzir pessoas e relacionamento pessoal; motivar por meio de avaliação de 

desempenho, integração com a equipe, sistema de recompensa e valorização dos 

colaboradores; organizar através da gestão de processos, gestão interna e a definição 

dos sócios e colaboradores; por fim o planejar que vem por meio de aliança a longo 

prazo, planejar as operações e alocação de recursos, recursos humanso, e o 

planejamento sistemático.  
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No controlar tem-se que as Regras e regulamentos representma as ações que o 

empreendedor utiliza para controlar a empresa. O empreendedor 1 apresenta que possui 

regras implícitas, mas está em um processo de estruturação dessas regras.  

No que se refere à utilização de sistemas de gestão que apoiam o processo de 

organização das atividades da empresa, o Empreendedor 1, apresenta que apesar do 

desejo de gerenciar as atividades da empresa e de acompanhar as ações, como gestor 

não consegue realizar em sua completude, pois avalia que esse gerenciamento acontece 

de maneira fragmentada. Para apoiar esse gerenciamento, o Empreendedor 1 utiliza 

alguns sistemas de gerenciamento, tais como o Trello para gerenciamento de tarefas e 

o run run.it para gerenciamento de tarefas e projetos. 

Para um melhor funcionamento da empresa, o Empreendedor 1 apresenta o 

seu modelo ideal de gerenciamento “(...) eu tenho que ter encontros diários, o que você 

está fazendo, quanto que você já fez? Confirmar isso no runrun.it para saber se o cara 

está trabalhando todos os dias”. Porém, o mesmo admite que não consegue em virtude 

das diversas outras atividades que precisam ser realizadas, ele complementa dizendo 

“Quando eu falo que a gente implanta essas ferramentas e a gente tem o desejo, é 

porque se eu fosse gerenciar realmente a [empresa1], eu teria que fazer só isso, porque 

eu tenho várias áreas”. Nessa fala, o Empreendedor 1 se remete a complexidade de 

atuar nas diversas frentes que a empresa atua, e da dificuldade que sente em realizar 

esse gerenciamento. 

No delegar, percebe-se a importância que o gestor tem com relação à opinião 

de seus colaboradores, se colocando sempre disponível para negociar com eles, porém 

ainda apresenta insegurança na abertura para discussões, no processo de tomada de 

decisão. Dessa forma, percebe-se traços de centralização, não somente com relação às 

atividades, como também no processo de desenvolvimento dos produtos da empresa e 

na tomada de decisão.  

O Empreendedor 1 acrescenta que o acúmulo de atividades centralizadas no 

gestor faz com que a empresa evolua mais lentamente, do que se o gestor estivesse 

atuando diretamente na parte estratégica e não somente no operacional.  

eu não posso fazer a expansão comercial da minha empresa, porque nessa 

fase do meu projeto eu sou uma peça fundamental, para estar dentro da 

empresa conduzindo o processo de desenvolvimento, porque todo o núcleo 

da [empresa1], foi eu quem desenvolvi, o conhecimento do negócio, sou eu 

que tenho...o programador, ele programa. Ele não tem conhecimento de 

regra de negócio, não tem conhecimento do impacto de uma alteração dentro 
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da estrutura do sistema, ele não tem a visão do cliente e como eu tenho esse 

contato e trabalho exatamente com isso há tanto tempo. 

 

Na liderança tem-se na habilidade de conduzir pessoas, que o gestor apresenta 

um ponto de discussão que é a dificuldade de encontrar profissionais compromissados, 

ele atribui esse comportamento a falta de paciência de muitos jovens que pensam que 

o processo de construir carreira é rápido. O Empreendedor 1 observa muito sua equipe 

e quando percebe movimentos como este, tem habilidade de chamar para conversar e 

explicar como as coisas funcionam no mundo empresarial.  Atrelado a isso, ele fala da 

necessidade de se manter atualizado para dar apoio para a equipe “eu tenho que estar 

altamente capacitado tecnologicamente, para que quando um dos meus profissionais, 

se lançado um desafio, falar eu não consigo, eu falo consegue, vem cá que eu vou te 

mostrar”.  

Buscar ser líder na equipe está relacionado à capacidade de ser um exemplo a 

ser seguido, assim o Empreendedor 1 apresenta: 

Você tem que ser o exemplo e ser exemplo não é fácil, porque você tem que 

ser exemplo em um aspecto muito amplo. Eu tenho que ser exemplo na área 

técnica de programação, eu tenho que ser exemplo quando vou fazer um 

atendimento a cliente no suporte, eu tenho que ser exemplo quando vou fazer 

uma venda, na relação comercial, tenho que ser um exemplo na questão da 

liderança, tem que ser exemplo na parte...quando você vai fazer uma 

implantação de sistema e ter todo o aporte de conhecimento necessário para 

fazer um trabalho bem feito. 

 

Nesse processo de conduzir pessoas, muitas barreiras surgem no caminho, o 

gestor apresenta que a principal dela está relacionada com a aversão que muitos têm 

com relação à mudança, de sair da zona de conforto. A forma como o gestor conduz 

esse processo faz com que a adoção de uma mudança aconteça mais tranquilamente na 

equipe, do que simplesmente a imposição  

Trabalhamos com a tecnologia A e vamos mudar para a tecnologia B, as 

pessoas perguntam, mas por quê? Você dá todos os argumentos cabíveis, aí 

a pessoa quando vai fazer esse processo de mudança, ela começa a botar 

defeitos na tecnologia B, aí eu falo pra pessoa assim: você estudou a 

tecnologia B? Não. Então você não pode falar nada da tecnologia.  

 

O outro aspecto relacionado à liderança é o relacionamento interpessoal, foi 

identificado que existe a necessidade de uma maior abertura dos sócios para captar a 

opinião dos colaboradores, procurando não emitir julgamentos preliminares, já que 

existe a crença de que os colaboradores possuem pouca experiência e em virtude disso 

não podem opinar em alguns processos dentro da empresa, isso reforça os aspectos de 
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centralização.  

A categoria motivar possui quatro subcategorias: o primeiro refere-se a 

avaliação de desempenho, que no empreendedor 1 observa-se que não existe uma forma 

estruturada de ter feedbacks, os mesmos acontecem de forma pontual e individualizada. 

O segundo está relacionado à promoção de momentos de integração, o gestor apresenta 

que está buscando organizar encontros entre os funcionários. Na subcategoria sistema 

de recompensa, o empreendedor utiliza como forma de motivação a valoração das 

entregas, de forma que bonifica o colaborador em caso de atender a meta estimada. Por 

fim, a valorização dos colaboradores pode ser aprimorada com maior abertura para que 

a equipe se sinta partícipe dos processos da empresa. 

No organizar, tem-se a gestão de processos, gestão interna e papéis dos sócios 

e colaboradores. O Empreendedor 1 existe o interesse em melhorar a organização dos 

processos, mas não apresenta meta para isso. Atualmente a empresa possui um mapa 

de testes, mas não existe a formalização desses processos, nem controle de indicadores 

de qualidade de software. 

Com relação à gestão interna, o gestor reforça fortemente o acúmulo de 

atividades “um grande volume de atividades, principalmente quando você vai para a 

parte comercial, então você tem, além da necessidade do crescimento do sistema para 

as novas tecnologias, você tem também as demandas que vêm dos clientes” e de como 

não existe um planejamento das ações, a gestão é baseada na emergência que aquela 

demanda tem de ser atendida “Dentro de todas as nossas urgências, você pega aquilo 

que é emergência e faz e depois vem com uma nova emergência...” isso traz 

dificuldades de planejamento de longo prazo para a empresa, para o gestor, uma boa 

administração deve partir de encontros diários com os colaboradores, confirmar no 

sistema de gerenciamento, como ele mesmo diz “tem que estar de olho”.  

Observa-se que a organização interna da empresa está centrada no gestor e de 

como ele conduz as atividades e demandas para equipe, essa configuração pode 

dificultar os planos de expansão comercial. 

Por fim, os aspectos relacionados aos papéis dos sócios e colaboradores, 

observa-se que existe uma definição genérica do papel de cada sócio, de forma que tem 

uma necessidade de definição de um quadro de papéis e responsabilidades de cada 

sócio, talvez essa seja uma das explicações do porquê o Empreendedor 1 centraliza as 
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atividades para si, pela falta de clareza no papel dele e dos demais sócios.  

O planejar compõem o planejamento de recursos e o planejamento sistemático. 

No planejamento de recursos, pela dinâmica da empresa, existe alianças de longo prazo 

na empresa. No planejar as operações e alocação de recursos, foi constatado por meio 

do instrumento de monitoramento que a empresa não faz planejamento de capital, não 

definiu as fontes de recursos, e não possui conhecimento de como pode acessar recursos 

financeiros.  

Com relação ao planejamento de recursos humanos, o empreendedor aponta 

que possui um grande desafio, pois ao contratar um profissional ele investe na 

capacitação, mas por ser uma pequena empresa, não consegue oferecer um salário 

acima do mercado, consequentemente, se o mercado propor uma oferta melhor, ele 

perde o funcionário. 

No planejamento sistemático, obteve-se que a empresa implementou 

recentemente as metas e objetivos da empresa, porém, as mesmas não acontecem junto 

aos colaboradores, podendo este ser um fator a ser aprimorado. Com relação à 

implementação de estratégias, a empresa precisa aprimorar seu processo de 

planejamento, pois não possui planejamento estratégico, nem planejamento das 

atividades, acaba se dedicando nas ações operacionais “A questão é que infelizmente 

você é... no seu pequeno mundo de empreendedor na sua pequena empresa, você deixa 

o dia-a-dia tocar o teu rumo. Isso é errado, dá pra fazer sim. Hoje eu gostaria muito 

de fazer isso”.  

A figura 16 apresenta a ilustração da categoria competência organizacional e 

o quadro 44 apresentam uma síntese presente no Empreendedor 1. 
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Figura 16 - Competência organizacional - Empreendedor 1 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 
Quadro 44 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedor 1 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 1 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Não está estruturado 

Sistema de gerenciamento Trello e Run run.it 

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização Traços de centralização 

Descentralização Não identificado 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  Observa os colaboradores e em caso de 

necessidade o gestor intervém  

Relacionamento interpessoal Necessidade de ter um ambiente aberto para 

que os colaboradores possam opinar.  

M
O

T
IV

A
R

 Avaliação de desempenho Não realiza, os feedbacks são pontuais e 

individualizados 

Integração com a equipe Não realiza  

Sistema de recompensa Bonificação por meta 

Valorização dos colaboradores Melhorar a abertura para os colaboradores 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

Gestão de processos Não está estruturado 

Gestão interna Centralizada no gestor, pouca autonomia da 

equipe 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Precisa definir o quadro dos papéis dos sócios 
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P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Existente com clientes 

Planejar as operações de alocação de recursos Não realiza planejamento de alocação de 

recursos 

Recursos humanos Não planeja RH 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Possui metas e objetivos da organização 

Implementação de estratégias Não realiza, atuação no operacional 

Realização de planejamento Não realiza planejamento 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.1.3 Exploração  

  

  Com relação à exploração, não foi verificado na entrevista do empreendedor 1 

ações com relação a abertura de novos mercados. Isto pode estar relacionado ao fato de 

que a empresa se encontra em um processo de migração de tecnologia direcionando 

seus esforços para esse projeto.  

Na busca por ampliar o mercado local, percebe-se uma atuação passiva por 

parte do empreendedor. O mesmo revela no seu discurso que todos os clientes da 

empresa vieram por meio de indicação “nesses 25 anos, nós nunca fizemos 

propaganda, nunca tivemos um folder, já fiz uma pesquisa uma vez de mercado e 

achamos um canal adequado. Então como que a [empresa1] expandiu esses anos? só 

por indicação”. Isso pode ser um indicativo de que a empresa possui um mercado para 

ser explorado, tendo em vista que poucas empresas conhecem o produto oferecido. Ao 

ser questionado sobre essas ações passivas no processo de prospecção dos clientes, o 

Empreendedor 1 afirma que o foco atual da empresa é a migração do sistema, para 

posterior expansão, mas que a passividade na área comercial tem impacto no processo: 

Neste momento não posso fazer, por exemplo, fazer expansão comercial, 

então você entra em uma corrida atrás do rabo. Se eu não expando a parte 

comercial da empresa, eu não tenho recursos para investir em mais 

profissionais. E porque mais profissionais? Porque quando essa estrutura 

estiver pronta eu vou poder partir para a expansão comercial, mas aí eu 

preciso de uma estrutura profissional para suportar minha expansão.  

 

No Empreendedor 1, a criação do novo produto da empresa surgiu pela 

necessidade de atender a um novo mercado que estava surgindo. Antes se investia em 

infraestrutura, porém na era da computação em nuvem existe a possibilidade de ter uma 

solução que atenda diversos perfis de clientes. Por exemplo, cliente que por questões 
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de recursos não tem capacidade de investir e manter infraestrutura, ou que precisam 

estar de acordo as novas exigências do governo. O Empreendedor 1 ao enxergar esse 

cenário, vislumbrou uma nova oportunidade de negócio com um novo produto. Nesse 

sentido a empresa possui uma equipe exclusiva para realizar a migração do sistema, 

enquanto outras duas cuidam do sistema legado e do suporte. 

A empresa possui outra equipe que desenvolve softwares paralelos ao produto 

central da empresa. 

(...) softwares que lá atrás eu concebi, escrevi e guardei, escrevi e guardei, 

escrevi e guardei. Aí eu falei não...agora vou tirar isso da gaveta, vou 

contratar um cara, uma pessoa só para desenvolver esses softwares. 

Então...eu sou o único cara que consigo coordenar o trabalho dele, porque 

(...) são ideias minhas. 

 

Vale ressaltar que são produtos de natureza diferente do produto chave da 

empresa, o que pode ocasionar problemas de dimensionamento de esforços e de 

acúmulo de atividades para o gestor em outras ações que não são o core da empresa, 

prologando assim o objetivo de migração de sistema e o processo de expansão 

comercial. 

Na categoria promover ações criativas para atender às necessidades dos 

clientes, observa-se que a empresa não possui um mecanismo para identificação das 

necessidades dos clientes, toda as demandas chegam do cliente para a empresa por meio 

de tickets que são abertos no sistema e que somente demandas recorrentes são 

analisadas e incorporadas no produto. Isso reflete a necessidade de atuar mais 

proativamente no atendimento aos clientes. A figura 17 e o quadro 45 sintetizam o eixo 

exploração do empreendedor 1. 

 

 

Figura 17 - Exploração - Empreendedor 1 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 45 - Síntese - Exploração - Empreendedor 1 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 1 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Não identificado 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Não realiza 

Prospecção passiva Prospecta passivamente 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS Verificação de mercado potencial  

Produtos diversos  

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS 

CLIENTES 

Não realiza ações criativas para satisfazer os 

clientes 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.1.4 Explotação  

 

No eixo explotação, com relação à capacidade e atendimento, o empreendedor 

mantém três equipes de desenvolvimento: uma destinada ao processo de migração do 

sistema; uma no suporte as demandas dos clientes que são realizadas via tickets (o 

cliente abre um chamado de solicitação de atendimento no sistema da empresa, e isso 

gera um número para controle denominado ticket pelo empreendedor); por fim, uma 

equipe de suporte do sistema legado. O gestor enfatiza que “quando essa estrutura 

estiver pronta eu vou poder partir para a expansão comercial, mas aí eu preciso de 

uma estrutura profissional para suportar minha expansão”.  

De acordo com o entendimento apresentado pelo empreendedor, bem como 

levando em consideração os demais momentos em que o gestor demonstra ser resistente 

à expansão comercial enquanto está no processo de migração de sistema. Pode-se 

entender que essa resistência à expansão comercial pode estar relacionada a 

incapacidade de atender à demanda de novos clientes, por isso ele não atua na 

prospecção de forma ativa. 

Com relação à flexibilidade produtiva, observa-se que a empresa não possui 

um mecanismo para identificação das necessidades dos clientes, o que ocorre de forma 

reativa por meio do sistema de tickets, que apenas demandas recorrentes são analisadas 

para incorporação como atributos dos produtos. Espera-se que com o novo sistema 

modularizado exista a capacidade de remodelar o produto a fim de atender à 

necessidade do cliente. 

Na melhoria dos produtos existentes, a empresa não conta com mecanismos 

estruturados para captar os feedbacks dos clientes. Existe no sistema de suporte a 
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utilização de tickets, porém as mudanças são na maioria das vezes ajustes pontuais, 

somente com solicitações recorrentes é que se implementa no software. O sistema da 

empresa é um sistema legado e que está em funcionamento há mais de 25 anos, nesse 

tempo o mesmo já passou por duas mudanças de linguagem de programação, e agora 

está no terceiro momento para migrar para versão web.  

Na melhoria da confiabilidade, existe a qualidade no atendimento ao cliente, 

em que a empresa 1 possui serviço de suporte por meio de tickets abertos no seu 

helpdesk. O acompanhamento utiliza o parâmetro de três interações, ou seja, se em três 

interações não resolver o problema do cliente é realizado um contato direto. Apesar 

dessas iniciativas em prol da qualidade no atendimento, não existe um registro de 

acompanhamento dessas solicitações e nem métricas que possam ser utilizadas no 

planejamento das ações da empresa. A qualidade do produto é verificada por meio de 

feedbacks não estruturados e não existe uma pesquisa de satisfação para captar dos 

clientes essa avaliação.  

O Empreendedor 1 faz todo o processo de instalação e realiza os treinamentos, 

a manutenção do software é por meio de licença de uso com os clientes, porém não se 

verificou outras formas de penetrar no cliente para oferecer outros serviços. Não foram 

verificadas iniciativas com relação às práticas para redução dos custos da empresa. 

A estrutura hierárquica do eixo explotação presente na figura 18 e o quadro 46 

sintetizam do eixo explotação observado no empreendedor 1. 

 

 

Figura 18 - Explotação - Empreendedor 1 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 46 - Síntese - Explotação - Empreendedor 1 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 1 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Reduzida, atende a demanda atual, mas sem 

capacidade de expandir 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Não existe apenas em casos pontuais 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Sobre demanda do cliente 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Por meio helpdesk, sistema de tickets 

Utilização de métricas de interação 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Não realiza, pois não oferece novos produtos 

ou serviços 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Não realiza, os feedbacks são informais 

REDUÇÃO DE CUSTOS Não identificado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.1.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

Observando os aspectos sobre as ações da competência de oportunidade que se 

relacionam as atividades de exploração no Empreendedor 1, o mesmo possui 

capacidade de observar o meio em que está inserido e de ver muitas oportunidades 

possíveis de serem aproveitadas. Essa capacidade de observar as oportunidades, 

provavelmente, está associada às experiências de vida que Empreendedor 1 teve da sua 

infância, e sua busca contínua por formação. Porém, observa-se que, apesar do olhar 

atento do empreendedor, a decisão de investir em um negócio não foi tomada de forma 

estruturada, já que ele viu a oportunidade e decidiu investir sem realizar um estudo 

aprofundado do setor.  

Atualmente o empreendedor não tem buscado por oportunidades para expandir 

seu negócio. Isso se deve ao processo de migração no qual a empresa está se dedicando 

no momento está consumindo o tempo da equipe o que implica em uma expansão 

comercial para um momento posterior. Nisso, a empresa não coleta informações sobre 

potenciais clientes e nem prospecta por meio de promoção e comercialização.  

Nesse sentido, tem-se que, quando observamos o eixo exploração, o 

empreendedor não se mostra atento a questões relacionadas à abertura de novos 

mercados, de forma que a prospecção dos clientes é passiva. Ao passo que também não 

tem estruturado formas de atender os clientes de forma criativa. Com relação à novos 

produtos, como Empreendedor 1 é um observador nato, e com isso desenvolve soluções 

para demandas do mercado, porém não existe um estudo prévio de validação desses 

novos produtos, ou seja, o empreendedor não faz avaliação de risco de investir em uma 

oportunidade.  
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A empresa 1 é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, apesar 

disso é uma empresa que não possui de forma estruturada regras e regulamentos. Há 

uma tendência do gestor em acumular muitas funções e centralizar as decisões da 

empresa. Ademais, não existe ações em que os colaboradores participem da 

estruturação das decisões. A bonificação está atrelada à meta e não se tem ações de 

integração da equipe. 

Apesar de ser uma empresa que possui muito tempo de mercado, não existe 

uma gestão de processos estruturada e otimizada. No planejamento a empresa possui 

parceiros de longo prazo, o que é um fator positivo, porém não realiza planejamento 

das operações, alocação de recursos e planejamento estratégico, apesar de possuir metas 

e objetivos da organização.  

A centralização das decisões da empresa nas mãos do Empreendedor 1, o 

momento que a empresa está passando com relação à migração da solução para uma 

nova tecnologia, têm reflexo nas ações de explotação. Observa-se que a empresa possui 

limite na sua capacidade de atendimento, corroborando com isso, o empreendedor 

afirma que não tem condições de expandir comercialmente o produto da empresa. 

Por ser um ERP e ser um sistema que veio crescendo ao longo desses anos, 

observa-se que a empresa não possui flexibilidade produtiva no momento, pequenos 

ajustes podem ser feitos. A melhoria do produto é realizada de forma reativa a pedido 

do cliente. Apesar disso, a empresa busca atender as demandas dos clientes de forma 

rápida por meio do helpdesk. Por fim, a empresa não possui estratégias de penetração 

no cliente e não realiza pesquisa de satisfação de forma estruturada.  

 

 

5.2.2 Empreendedor 2  

 

A empresa 2, que participou do primeiro edital de incubação, trabalha com 

Marketing Digital. Dentro deste contexto verificaram a necessidade de segmentar o 

produto para o mercado de concessionárias. Com isto, atualmente desenvolvem 

ferramentas que auxiliam lojistas e concessionárias a captarem leads e aumentarem suas 

vendas utilizando a internet. Os produtos da empresa 2 vão desde a criação de sites 

responsivo, passando por gestão de estoques, gerenciador de leads até a criação de 

campanhas on-line.  
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O diretor da empresa é o Empreendedor 2 que tem 29 anos, é técnico em 

desenvolvimento web e passou dez anos na faculdade de Ciência da Computação e não 

se formou. Desde seus 14 anos de idade que Empreendedor 2 atua no mercado em 

diversas áreas, tais como processamento de dados, análise de sistema e marketing 

digital. Sua história como empreendedor começou aos 14 anos de idade, quando, ao 

pedir uma guitarra para os pais, teve seu pedido negado. 

Aí eu disse “tá” beleza, o que é que vou fazer pra conseguir? Aí eu disse, eu 

tenho que ter dinheiro para comprar essa guitarra! Aí meu irmão já tinha a 

[Empresa2] e como eu gostava muito de computação, vivia brincando, 

perdia meu tempo com besteira… E nessa época, meu irmão chegou pra 

mim e perguntou Você gosta de programar ou você gosta de... gostaria de 

programar ou mexer com design? 

 

Ao concretizar o seu primeiro trabalho que foi uma apresentação em flash, o 

Empreendedor 2 recebeu o pagamento do seu irmão e comprou a guitarra, de forma que 

daí por diante ele sempre buscou com seu esforço e trabalho adquirir aquilo que 

desejava, sempre querendo a independência. 

Na sua vida escolar fez o curso técnico no antigo CEFET, hoje Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, e depois 

entrou na faculdade de ciências da computação. No início da faculdade começou a 

estagiar na área de TI, foi quando apareceu um projeto para escola Ateneu, que revela 

com muita emoção a satisfação que sentiu ao final do projeto receber uma carta 

elogiando o trabalho realizado por ele e que o mesmo ajudou a diminuir a evasão 

escolar, melhorou o acompanhamento dos pais na escola, controle das documentações 

entre outros. Este foi um dos grandes ensinamentos que Empreendedor 2 teve que é a 

capacidade de mudar a vida das pessoas. 

Diversos projetos surgiram ao longo da sua carreira profissional. Junto ao 

Instituto de Defesa do Meio Ambiente - IDEMA, onde aprendeu a importância de ter 

uma boa equipe “a gente não estava ali, não era por causa de dinheiro ou por nada 

não, a gente queria fazer a diferença mesmo e isso era massa pra mim, me inspirou 

demais”.  

A empresa 2 já existia, era do irmão do Empreendedor 2, que fazia trabalhos 

esporádicos para clientes e para a empresa 2. Chegou o momento em que o irmão do 

Empreendedor 2 queria fechar a empresa, pois não estava mais funcionando. Nesse 

sentido, o Empreendedor 2 não queria perder o CNPJ pois dependia dele para tirar notas 

fiscais dos trabalhos que realizava para terceiros e diante dessa oportunidade, o 
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Empreendedor 2 resolveu que iria dar continuidade à empresa, chamando um parceiro 

que sempre trabalhava junto com ele.   

Chegou um ponto que ele disse, não [Empreendedor 2], só estou tendo custo 

com o contador e não está funcionando e pra mim não vale a pena. Você faz 

o seguinte... agora a gente faz o inverso, você toma conta da empresa e eu 

saio e quando eu precisar eu faço igual você faz comigo, você emite a nota. 

Aí eu, vixi isso não vai dá certo, mas eu preciso. Rapaz, quanto é o custo? 

Meu pensamento era esse. É 500 reais, aí pronto, eu tenho que garantir 

alguma coisa de 500 reais por mês, pra manter essa empresa. Então eu só 

pensava nisso, então eu disse, já sei! Eu não vou entrar nesse negócio 

sozinho, eu vou chamar Daniel, porque tudo que eu faço, Daniel faz comigo. 

 

Um dos momentos mais importantes destacado pelo empreendedor foi um site 

que a empresa desenvolveu para um grande cliente possibilitando a definição do 

mercado de atuação. 

Uma grande coisa importante foi um site de um grande cliente, que foi o site 

da [empresa x]. Nos ajudou a pegar o site da [empresa y], que é uma grande 

empresa que investe muito em publicidade. Foi onde eu entrei no mercado 

do marketing e da publicidade, foi aí onde a gente entrou no negócio mesmo.  

 

A empresa 2 começou a ter mais clientes foi quando o empreendedor decidiu 

que precisava montar uma boa equipe: “Aí pronto, olha como começou a empresa, 

quatro caras cada um com uma especificidade, e detalhe, tudo menino, ninguém tinha 

pensamento de empresário”. Foi quando eles decidiram, a partir de um trabalho 

realizado para um cliente, segmentar seu público de atuação.  

  

5.2.2.1 Competência de oportunidade 

 

No que se refere à identificação de oportunidade, no que se refere as 

experiências, o empreendedor demosntra que vivenciou diversas situações na sua vida 

consegue extrair aprendizado para ser colocado no negócio. Com relação às barreiras 

para empreender, não foram observadas barreiras na fala do Empreendedor 2, ele 

sempre se mostrou otimista e perseverante no processo de ser dono do próprio negócio. 

No que compreende às experiências profissionais, o Empreendedor 2 apresenta que 

aprendeu várias coisas com as experiências profissionais que teve, tais como a vontade 

de mudar a vida das pessoas, a valorização do trabalho pelo trabalho e não apenas pelo 

financeiro, proporcionar redução de custos para o cliente, a importância de ter uma área 

comercial fortalecida e da consciência que tem como empresário que precisa planejar e 

analisar as ações dentro da empresa. 
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já tinha entendido também que tinha várias etapas, de um processo, de um 

produto que as pessoas podem trabalhar e na nossa área de computação eu 

vi que tinha muita falha, em pessoal, em comercial, em tratar as pessoas, 

relacionamentos, em ir atrás de fazer coisas novas e tal. Tinha muita galera 

que ficava no computador programando. Eu dizia, não adianta você ter um 

Einstein trabalhando pra você se ninguém vai consumir o que esse cara vai 

fazer, então eu achava que tinha que acontecer isso. 

 

Na de inspiração, o Empreendedor 2 apresenta que se inspirou muito com o 

irmão, principalmente nos erros que o irmão cometeu quando tinha empresa “me 

ajudou em muito coisa, me ensinou muita coisa, com as atitudes dele que ele também 

aprendeu e mudou eu consegui montar as coisas de outra forma. Os erros que ele tinha 

cometido, quando foi na minha vez, eu não cometi”. Outra fonte de inspiração foi um 

colega do ramo de marketing digital que o Empreendedor 2 tinha como referência, e 

por fim um amigo que ajudou muito no início do processo de estruturação da empresa, 

alertando-o para a importância de pensar a gestão.  

Com relação à formação, apesar do empreendedor só ter o curso técnico e não 

ter conseguido concluir a graduação em ciência da computação, o mesmo demonstrou 

preocupação com relação à melhoria contínua dos conhecimentos técnicos 

principalmente os que se referem à prática e execução.  

Como relatado na apresentação inicial da empresa, o Empreendedor 2 teve sua 

primeira experiência empreendedora na prestação de serviço para o irmão, pois tinha 

como objetivo comprar uma guitarra. Daí em diante, realizou vários projetos sempre 

buscando sua independência pessoal e o bem-estar por estar conseguindo resolver os 

problemas das pessoas.  

Com relação a geração de ideias, o Empreendedor 2 apresenta que “está 

aparecendo um bilhão de oportunidades aqui e em outros setores, e a gente fica só 

vendo e a gente não pode mexer nelas, porque se a gente for mexer, a gente perde o 

que construiu”. Isso reflete o sentido do foco e dedicação que o empreendedor tem no 

negócio da empresa, ele tem consciência que existem outras oportunidades, porém sabe 

que não é o momento de começar novos projetos. 

O processo de identificação do mercado de atuação da empresa foi definido 

quando o empreendedor percebeu grande parte dos projetos que estavam sendo 

desenvolvidos pela empresa 2 era no ramo de concessionárias, só que o serviço era 

somente a confecção de sites, porém ele identificou que o mercado estava mudando que 

não precisava mais tanto de relacionamento que o foco era resultado, foi assim que eles 
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definiram a proposta da empresa para marketing digital para autos, na perspectiva de 

baixar custo e aumentar a carteira de clientes. 

No que se refere à categoria avaliação de oportunidade o critério de avaliar o 

risco de uma oportunidade não é realizado pelo empreendedor. Como o mesmo 

apresenta na sua fala, eles eram “meninos brincando de ter empresa”, que somente com 

o amadurecimento e alguns passos errados foi que a empresa e os sócios conseguiram 

se alinhar. 

No início da empresa, o foco era trabalhar o marketing digital em tráfego, 

captura e gestão, com a criação do sistema de gestão para uma concessionária, chegou 

um momento que eles perceberam que poderiam vender esse sistema de gestão para 

qualquer concessionária, e assim fizeram. No início eles tinham um foco, mas ao 

perceber a necessidade e a demanda do mercado reposicionaram o produto.  A avaliação 

do mercado, e a análise da concorrência são feitas pelo empreendedor, porém não de 

forma estruturada.  

A categoria relacionado à busca por oportunidade contém três subcategorias. 

A primeira está relacionada à coleta de informações sobre potenciais clientes. Ao ser 

questionado sobre ações que demosntram a busca proativa por oportunidades, o 

empreendedor apresentou que não realiza um levantamento de demandas de potenciais 

clientes. Isto foi comprovado no relatório da empresa, em que foi destacada a 

necessidade da empresa definir melhor uma estratégia de vendas. 

No que se refere a observar as tendências de mercado, o empreendedor afirma 

que as mudanças realizadas pela empresa aconteceram em virtude do olhar atento do 

empreendedor para as mudanças no mercado. 

Porque foi mudando, houve uma época que o Brasil, ele precisava sim, que 

as empresas trabalhassem relacionamento, mas depois foi murchando, 

porque ele foi desevoluindo, quando as empresas começaram a se apertar e 

tiveram que trabalhar retorno imediato de vendas de resultados. Aí eu disse, 

tá beleza, foi quando a gente começou a trabalhar com as concessionárias. 

 

Na busca por oportunidade foi verificada na análise documental (documento 

de monitoramento) que foi recomendado ao empreendedor investir na área de vendas, 

comunicação interpessoal, gestão e em pesquisa de mercado. Esta última 

especificamente para auxiliar e facilitar a abertura da empresa para novas 

possibilidades, tais como: parcerias, desenvolvimento e melhoria dos produtos 

existentes e novos. 
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No perfil comportamental do Empreendedor 2 foi observado fortes traços de 

persistência. Não somente com relação ao desenvolvimento e consolidação da empresa 

2, como também no seu perfil como empreendedor em continuar empreendendo mesmo 

que porventura a empresa 2 seja descontinuada “Hoje, por exemplo, ah fechou a 

[Empresa2], eu não tenho o menor medo, mesmo não sendo formado, eu não tenho 

medo nenhum de conseguir sobreviver, bem tranquilo”. 

A figura 19 e o quadro 47 sintetizam a competência de oportunidade observada 

no empreendedor 2. 

 

 
Figura 19 - Competência de oportunidade - Empreendedor 2 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 
Quadro 47 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 2 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 2 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

Experiências - 

Barreiras para empreender Não apresentou barreiras, o empreendedor expõe 

entusiasmo e otimismo 

Experiência profissional Ajudou na maturidade como empresário 

Fontes de inspiração Irmão, colega de trabalho e uns amigos 

Formação Técnico, mas busca continuamente por formação 

Primeiras experiências empreendedoras Busca pela independência 

Geração de ideias Enxerga as oportunidades, mas prioriza a 

estruturação do negócio atual 

Identificação de mercado Percepção da necessidade de entregar mais valor 

e um nicho de mercado 
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A
V

A
L

IA
R

 Risco Não identificado 

Desenvolvimento de produtos A partir da identificação de uma oportunidade de 

negócio 

Mercado Não estruturada, observa informalmente 

B
U

S
C

A
R

 Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Não estrutura, os feedbacks são informais 

Observar tendência de mercado Observa e redirecionou o produto da empresa 

Prospectar por promoção e comercialização Não realiza, reage à procura do mercado 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Diante da necessidade ele tomou a iniciativa de 

empreender (continuar o negócio) 

Persistência Não tem medo. Persiste no empreender, se 

possível não vê problema em mudar de negócio. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.2.2 Competência organizacional  

 

A competência organizacional relaciona seis aspectos ligados ao 

gerenciamento de uma organização. No escopo do controle, o empreendedor não utiliza 

regras nem regulamentos para controlar as atividades dentro da empresa. Com relação 

à utilização de sistemas de gerenciamento, a empresa utiliza o Trello com o objetivo de 

otimizar as atividades operacionais e ter mais tempo para se dedicar as ações 

estratégicas “Os planejamentos são feitos no Trello, a gente começou a utilizar o 

Trello. A gente começou a montar blocos pra comercial, blocos.... A gente começou a 

se organizar, para poder ver de uma forma mais estratégica e menos de execução”. 

Uma das coisas que mais o empreendedor 2 ressalta é sua capacidade de 

formar equipes e de delegar responsabilidades. Ele acredita que aprendeu a importância 

de delegar com o irmão, pois ele centralizava todas as ações da empresa e comprometia 

assim o desenvolvimento.  

só que ele era ruim de comercial e ele tinha um problema, ele queria 

centralizar o conhecimento na cabeça dele, porque ele achava que se 

passasse o conhecimento ele ia perder e alguém ia tomar o lugar dele. Eu já 

aprendi o contrário, eu aprendi com ele que isso não funciona, eu aprendi o 

seguinte, eu disse, eu passo conhecimento, quem conseguir, é porque tinha 

mérito, é porque tinha a possibilidade. 

 

O Empreendedor 2 é muito comunicativo, tem habilidade de conversar com as 

pessoas, apresentou na entrevista a importância de formar uma boa equipe e como isso 

traz diferença no trabalho. Como ele mesmo fala “eu sempre fui levando as pessoas 

para os caminhos que eu estava querendo” o que demostra capacidade de conduzir as 
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pessoas. Ele acrescenta que a única pessoa que não consegue fazer isso é o sócio, por 

considerar que o sócio é o seu oposto, no entanto essa avaliação apresenta ser positiva, 

pois, o Empreendedor 2 avalia as considerações feitas pelo sócio, fazendo com que ele 

não tome decisões tão impulsivamente. O clima da empresa é descontraído e existe um 

relacionamento entre os colaboradores. Essa observação foi verificada por meio das 

visitas à empresa e nas reuniões de acompanhamento.  

Na categoria motivar, o empreendedor realiza reuniões de avaliação de 

desempenho junto aos colaboradores, mas sem uma estrutura padronizada de avaliação, 

nem realiza momentos de integração da equipe. Não existem sistemas de recompensas 

para os funcionários. Contudo, existe um aspecto marcante do empreendedor na 

valorização das pessoas “eu aprendi que a equipe, ela é tudo, as pessoas que estão com 

você, elas fazem a completa diferença”.  

No aspecto de organizar, o Empreendedor 2 revela que no início a empresa era 

muito desorganizada, somente aos poucos que foi implantando sistemas de 

gerenciamento de tarefas e de projetos. No que tange à gestão de processos, ele revela 

que não sabiam nem o que era processo, que aos poucos foi aprendendo e viram a 

necessidade de montar processos para cada uma das etapas do negócio.  

A gente não tem o processo no papel escrito, mapeado como ele deve ser, 

mas todos os processos estão incutidos na cultura, na cabeça das pessoas. Eu 

quero muito mapeá-los, mas hoje a gente não tem condição de fazer o 

mapeamento. 

 

A empresa entregava muito valor para os clientes da porta para fora, porém da 

porta para dentro era um caos total. Somente após algumas falhas, e de uma 

restruturação organizacional (enxugamento) da empresa foi que a empresa começou a 

melhorar sua gestão interna. O Empreendedor 2 acrescenta que a área comercial precisa 

de atenção e que atualmente estão em busca de uma pessoa para atuar nesse setor. 

Comecei a trabalhar a gestão da empresa, aí fui atrás de uma pessoa do 

administrativo pra me ajudar, aí a gente começou a organizar. Aí 

[Empreendedor 7] virou controller da empresa. Eu só podia fazer as coisas 

depois que passasse por ele. Começamos a trabalhar essa questão mais pé 

no chão, mas eu sempre fui muito ruim de decisão. 

 

Com relação aos papéis dos sócios e colaboradores, a empresa passou por 

momentos complicados com relação à sociedade, pois tinham sócios que não estavam 

participando do negócio o que resultava em muita gente e pouca efetivação. Outro erro 

foi que no início eles priorizavam os sócios, porém percebeu que deveriam priorizar a 

empresa. 
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eu aprendi que a empresa tem que ficar na frente, por exemplo, nossos 

salários hoje são baixos, a gente tem condição de pagar mais do que o que a 

gente paga pra gente, só que se pagar assim, o caixa fica baixo. Todo mês... 

a gente tem mês que dá lucro e tem mês que dá prejuízo, mas nosso caixa 

está só aumentando. 

 

Dentro do processo de planejar existe o planejamento sistemático. Nesse 

sentido, Empreendedor 2 apresenta: 

a gente não fez um planejamento muito legal, a gente começou a fazer o 

planejamento realmente agora nesse ano, do começo do ano passado, pra 

esse ano. Começamos a aprender a fazer o planejamento agora. Eu espero 

que o planejamento de 2017 seja melhor feito e melhor executado.  

 

Nesse sentido percebe-se que a empresa não estrutura um planejamento das 

ações da empresa, o empreendedor acrescenta que possui algumas metas, mas essas 

metas foram construídas “na doida” o que reflete a necessidade de uma atenção maior 

a essas questões. No planejamento das operações e alocação de recursos, o empreender 

manifesta a realização de forma incipiente.  

 A figura 20 e o quadro 48 sintetizam a competência organizacional do 

empreendedor 2. 

 

Figura 20 - Competência organizacional - Empreendedor 2 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 48 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedor 2 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 2 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
C

O
N

T
R

O
L

A
R

 Regras e regulamentos Regras implícitas 

Sistema de gerenciamento Trello 

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização - 

Descentralização Procura repassar as atividades, acredita que só 

e possível crescer se delegar 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  O empreendedor exerce a descentralização das 

responsabilidades ativamente. Divide com os 

sócios e colaboradores 

Relacionamento interpessoal Possui. Tem facilidade de comunicação e 

expõem as ideias. 

M
O

T
IV

A
R

 

Avaliação de desempenho Possui. É amigável e busca manter um 

relacionamento com os demais saudável.  

Integração com a equipe Por meio de reuniões, mas sem instrumento 

padrão 

Sistema de recompensa Happyhour 

Valorização dos colaboradores Não identificado 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos Importância de uma boa equipe 

Gestão interna Incutidos na cultura, mas não estão mapeados 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Carece de uma atenção no comercial 

P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Precisou ser reconduzida 

Planejar as operações de alocação de recursos Não identificado 

Recursos humanos  

Planejamento sistemático Existem, mas não são fundamentadas 

Estabelecimentos de metas - 

Implementação de estratégias Necessidade de realizar e acompanhar 

planejamento 

Realização de planejamento Incipiente - curto prazo 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.2.3 Exploração 

 

Na exploração, o empreendedor fala sobre a possibilidade de abertura de novos 

mercados, principalmente o mercado exterior, porém não faz parte de um projeto da 

empresa no momento e nem se tem ações para isso no longo prazo. Este ponto ainda 

está no campo de desejo, mas, o mesmo acredita que esse será o único caminho para o 

não fechamento da empresa. 
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O empreendedor 2 apresenta em sua fala que muitos dos seus clientes 

chegaram por indicação, mas atualmente eles prospectam clientes no segmento de 

atuação deles em outro estado.  

No que tange à criação de produtos, o empreendedor definiu o segmento de 

atuação que iria trabalhar com desenvolvimento e com gestão, porém percebe-se que 

não houve criação de novos produtos na empresa. 

Na categoria criatividade para satisfazer os clientes, o empreendedor, por atuar 

em uma empresa que trabalha com marketing digital, em sua essência precisa oferecer 

aos seus clientes formas diferentes para que ele possa alavancar suas vendas. A 

criatividade para satisfazer os clientes advém de uma equipe jovem, com alta 

capacidade de criação e inovação, atrelado a isso o Empreendedor 2 remete a questões 

técnicas, pois a empresa possui ótimos programadores, além da liberdade que muitos 

clientes dão para a empresa criar.  

A figura 21 e o quadro 49 sintetizam da categoria exploração observada no 

empreendedor 2. 

 

Figura 21 - Exploração - Empreendedor 2 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 49 - Síntese - Exploração - Empreendedor 2 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 2 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Tem interesse, mas não tem planos de 

operacionalizar  

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa No início da empresa era mais por indicação, 

atualmente já realizam ações de prospecção 

de clientes em outro estado 

Prospecção passiva Atualmente realiza prospecção 
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CRIAÇÃO DE PRODUTOS Não investem na criação de novos produtos, 

mantém o portfólio atual  

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS 

CLIENTES 

Ser diferente, liberdade para criar e ótimos 

programadores 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.2.4 Explotação  

 

Com relação à capacidade produtiva, não se observou, no Empreendedor 2 

dificuldades em atender as demandas de clientes. A solução de gestão de tráfego se 

adequa ao segmento que a empresa atua, cada cliente possui uma interface própria, de 

forma que existe a perspectiva de adequação quando necessário. Atrelado à isso a 

empresa oferece quatro diferentes pacotes de serviços aos clientes possibilitando assim 

entregar ao cliente o produto que mais adequa a sua necessidade. 

A perspectiva de melhoria do produto existente é buscada pelo empreendedor 

sempre por meio de teste e de feedbacks dados pelos clientes. A empresa realiza suas 

vendas de forma direta e isso propicia uma aproximação maior com os clientes por meio 

desse atendimento.  

A qualidade no atendimento e no produto oferecido pela empresa garante uma 

taxa de descontinuidade de clientes muito baixa, refletindo assim na sua confiabilidade, 

tanto no produto quanto no atendimento, pois oferece suporte para o produto e rápida 

resolução de problemas.  

Com relação à penetração no cliente, não foi observado ações para essa 

finalidade, apesar da empresa oferecer pacotes de serviços com diferentes 

funcionalidades permitindo ao cliente migrar de uma para outra consumindo assim 

novos produtos dentro do leque existente. O empreendedor não realiza pesquisa de 

satisfação de forma estruturada. Os feedbacks acontecem de maneira informal junto ao 

cliente. 

A redução de custos aconteceu por uma necessidade da empresa em se 

reestruturar em virtude da saída de um grande cliente. Porém, isso é visto de forma 

positiva pelo empreendedor, pois ele considera que hoje a empresa se tornou mais 

enxuta e eles aumentaram a produtividade “já tive vinte pessoas trabalhando e hoje 

tem seis pessoas e a produtividade dessas seis pessoas e a lucratividade da empresa, 

ela está maior do que na época que tinha vinte pessoas”.  
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 A figura 22 e o quadro 50 sintetizam o eixo explotação observado no 

Empreendedor 2. 

 

Figura 22 - Explotação - Empresa 2 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 
Quadro 50 - Síntese - Explotação - Empreendedor 2 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 2 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Possuem capacidade de atender mais 

clientes 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Personalizada para o cliente, pacotes que se 

adequa ao cliente 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Feedback dos cliente e atendimento 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Buscam realizar um atendimento 

personalidado (sócios) 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Não identificado 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Não estruturada - feedbacks informais 

REDUÇÃO DE CUSTOS Aumentar produtividade da equipe 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.2.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

No que se refere à competência de oportunidade, observa-se que 

Empreendedor 2 iniciou suas experiências empreendedoras bem cedo por desejo de 

independência financeira, inicialmente prestando serviços ao irmão. A empresa 2 era 

do irmão de Empreendedor 2 que por meio da empresa tirava notas fiscais dos serviços 

prestados à terceiros. O irmão de Empreendedor 2 decidiu que não teria mais a empresa 

e Empreendedor 2 resolveu assumir a empresa tendo em vista que sem ela ele não 

conseguiria mais tirar nota fiscal dos serviços que prestava.  

Empreendedor 2 não enxergou uma oportunidade de negócio, mas precisava 

manter suas atividades e precisava de uma empresa para isso. Com o passar do tempo, 

ele foi crescendo como profissional admitindo, inclusive, que a empresa era antes 
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gerenciada por meninos que estavam brincando. Com isso a empresa foi se estruturando 

e foi definido o segmento de atuação, já que o mesmo tinha alguns clientes no ramo de 

concessionárias e percebeu que era uma área de expansão, uma vez que a empresa 

buscava entregar mais valor para um nicho de mercado específico. 

Ao analisar esses aspectos da competência de oportunidade e buscar interligar 

com o eixo exploração, percebemos que a empresa não tem estruturado formas de abrir 

novos mercados, demonstra que tem interesse, mas não tem planos de colocar em 

prática. Isso se alinha à percepção com relação à passividade do gestor em buscar 

oportunidade. Atrelado a isso, observa-se que a maior parte dos seus clientes foram por 

indicação demonstrando que a empresa não está atuando em ampliação do mercado, o 

que se alinha com o fato da empresa não realizar ações de prospecção e 

comercialização, e não coletar informações dos potencias clientes.  

A empresa 2 possui uma característica por terem no grupo sócios bem jovens 

o que leva a um ambiente de descontração que levou a uma baixa organização estrutural 

como empresa, mas que se estruturou durante o tempo.  

Apesar disso, a empresa não possui regras e regulamentos definidos de forma 

clara para todos apesar de existir um sistema de gerenciamento das tarefas. Essa 

‘liberdade’ é observada na forma como o empreendedor gerencia a empresa. Ele 

promove muita autonomia aos colaboradores, descentralizando as responsabilidades e 

as decisões são discutidas e tomadas pelo grupo. Alinhado a isso, o empreendedor 

possui a preocupação de promover integração com a equipe, avalia o desempenho nas 

reuniões (não de forma estruturada).  

No que se refere à organizar, observa-se que a empresa precisa melhorar a 

gestão interna da área comercial e no planejamento não foi identificado aliança de longo 

prazo e nem a realização de um planejamento estratégico e de alocação de recursos da 

empresa.  

Em virtude da natureza do produto que é trabalhado pela empresa 2, observa-

se a existência de flexibilidade produtiva preocupando-se em melhorar o produto 

reforçando a qualidade no atendimento e nos feedbacks dos clientes, apesar de não 

realizar uma pesquisa de satisfação estruturada. Pela evolução que a empresa teve 

percebe-se que atualmente a empresa conseguiu reduzir seus custos de 
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operacionalização e se tornar mais produtiva decorrente da melhoria na gestão da 

empresa. 

 

 

5.2.3 Empreendedor 3 

 

A empresa 3 trabalha com a proposta de participar ativamente de todas as 

etapas de elaboração de projetos com sistemas embarcados, para isso a empresa presta 

assistência desde a concepção da ideia até a implantação em hardware e software.  

Para isso a empresa utiliza plataformas de hardware, tais como, Arduino e 

RaspberryPi, por meio da comercialização de placas, peças, componentes e ferramentas 

para projetos, por meio da assistência e do desenvolvimento de projetos e também por 

meio de eventos de popularização desse tipo de tecnologia. 

O diretor e fundador da empresa é o Empreendedor 3 que tem 40 anos e é 

formado em Ciência da Computação e em Filosofia com Mestrado em Sistemas e 

Computação, tendo um ano e meio de existência. A história de Empreendedor 3 como 

empreendedor começou pelo seu desejo de não atuar no formato tradicional de trabalho.  

Eu nunca gostei da estrutura tradicional de trabalho, eu nunca gostei de ficar  

embaixo  de uma estrutura rígida que você não pudesse ter liberdade  de 

criar,  de pensar,  de mudar... eu sempre gostei de coisas muito dinâmicas  e 

desde criança eu sempre gostei de pensar coisas novas, de empreender,  de 

inventar...  eu gostava muito disso e sempre tive esse sonho de ter uma 

empresa. 

  

 Ele revela que passou por uma decepção com a universidade e decidiu largar 

tudo e foi ser missionário por 11 anos sendo quatro fora do país. Nesse período 

Empreendedor 3 revela que teve muitas oportunidades de conhecer experiências de 

empreendimentos diferentes e isso o possibilitou abrir a mente para coisas diferentes, 

afastando-o assim ainda mais do modelo tradicional de trabalho. 

 Ao retornar para o Brasil e para o curso da graduação decidiu investir na área 

de hardware, porém buscando algo “fora da curva”. Foi nesse momento que a empresa 

3 surgiu, na opinião do empreendedor, por achar que existia uma oportunidade de 

mercado no local. 
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5.2.3.1 Competência de oportunidade  

 

Nos aspectos relacionados à identificação de oportunidade, a subcategoria 

experiências demonstra as experiências consideradas relevantes pelo empreendedor que 

o permitiram identificar oportunidades.   

A principal barreira mencionada pelo Empreendedor 3 está relacionada aos 

trâmites burocráticos que engessam alguns processos da empresa. O empreendedor 

apresenta que processos legais dentro do nosso estado são muito lentos e o estressam, 

pois eles fazem todo o planejamento, mas, como existem processos que não dependem 

dele, a coisa vai “por água à baixo”. 

As experiências vividas pelo Empreendedor 3 em outros país, e sua atuação 

em diversos negócios na área de informática, o possibilitou abrir a mente e olhar as 

oportunidades a sua volta, a fazer coisas que não sabia fazer. Isso reflete o espírito 

inquieto, que não se contenta com a mesma coisa sempre, que tem o desejo de inovar e 

de fazer diferente. 

E aí eu tive a oportunidade de empreender diversas coisas tanto na área de 

informática, quanto em outras áreas  também, é... trabalhei com artes, 

trabalhei com publicações  em uma editora,  trabalhei com eventos, trabalhei  

lá dentro da comunidade que eu fazia parte que era ligado sempre a algumas 

instituições,  tipo a custódia da Terra Santa que  apresentou alguns locais...  

lá em Israel eu passei quatro anos, organizando três eventos por semana para 

os peregrinos para falar, explicar as coisas para eles em diversas línguas e 

tudo... isso para mim era muito bom porque era tudo novidade, muito 

desafiante, ficava tirando você da sua zona de conforto o tempo inteiro, 

levava você para fazer coisas que não, não era muito agradável de fazer, 

arrancava muito daquela situação cômoda né?!   

 

Não foram identificados durante a entrevista fontes de inspiração. No que se 

refere à formação, não foi mencionado pelo entrevistado outras questões fora a 

formação do empreendedor já apresentadas no tópico anterior de descrição da empresa 

e do empreendedor.  

Empreendedor 3 dá um enfoque às experiências vividas quando era 

missionário como sendo as mais relevantes para a formação do seu perfil 

empreendedor. O mesmo publicou um livro, escreveu peças teatrais, compôs músicas 

e até hoje recebe direitos autorais por estas experiências.  

O processo de geração de ideias do Empreendedor 3 está diretamente ligado à 

essas experiências vividas, ele acrescenta “E aí isso ajudou muito a abrir minha mente 

para pensar caminhos alternativos e encontrar caminhos alternativos, não ter medo de 
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trilhar algumas coisas que normalmente a gente... o normal das pessoas é ser 

acomodado no mundo”. Existe uma busca constante em sair da zona de conforto, de 

não fazer mais do mesmo “eu fico logo entediado quando a coisa “tá” muito do mesmo 

jeito eu sempre procuro escalar as coisas para que elas possam sair do mesmo local 

comum, do lugar comum”.  

Empreendedor 3, por atuar na área de ciência da computação com ênfase na 

área de hardware, percebeu que existia uma necessidade no mercado que não estava 

sendo suprida, levando-o a apostar na abertura da empresa.  

E aí, é... a [Empresa3] surgiu,  a empresa surgiu porque eu vi uma 

necessidade disso aqui,  gosto dessa área e era exatamente as situações que 

eu vivi de empreendimento, que eu passei durante todo esse tempo.  Uma 

coisa que parece que ninguém quer fazer, é uma coisa meio intuitiva,  porque 

não existe,  não tem nada pronto,  muita coisa tem que começar,  tem que 

criar uma base,  tem que criar uma coisa,  tem que fundamentar algumas 

coisas,  tem  coisas que você vai adquirindo de fora,  de conversas  e para 

mim isso é tudo muito bom. Porque é sempre a situação, sai na frente, 

aprender  do zero e você adquirir  um know how  que só você tem,  porque 

ninguém tá buscando conhecer,  ninguém tá migrando para aprender e é uma 

coisa... uma coisa meio de...  intuitiva, mas eu digo que é visionária.  

 

 A empresa possui como público-alvo os professores e estudantes da área de 

eletroeletrônica. A empresa oferece cursos de formação, venda de componentes e 

realização de projeto sob demanda. Porém, em instrumento de monitoramento foi 

verificado que, pela diversidade de possibilidades de atuação em projetos, a empresa 

tem dificuldade de identificar o perfil dos clientes.  

Após a análise da identificação da oportunidade de negócio deve-se avaliar a 

viabilidade dessa oportunidade. A avaliação de risco é o primeiro aspecto e neste ponto, 

o mesmo, a realiza no curto prazo, em que se avalia as demandas específicas de projeto, 

além de questões macro, tais como a flutuação do dólar. Essa avaliação do projeto está 

baseada em experiências prévias, de forma que carece de estruturação.  

tem que casar duas coisas, que é a lacuna e a oportunidade financeira 

também, então a gente também meio que usar essas duas coisas para avaliar. 

Se tivesse dinheiro para fazer tudo que a gente quer fazer, seria excelente, 

mesmo assim não seria bom, porque muita gente não iria se importar com 

isso. 

 

Pela diversidade de possibilidades de atuação, o empreendedor não conseguiu 

definir com clareza o tamanho do mercado que pode atuar. Isso reflete na pouca 

informação que a empresa tem sobre o mercado e, consequentemente, na não 

estruturação de um plano de ação para penetrá-lo. Além disto, possui informações 

gerais sobre os concorrentes, porém não utiliza essas informações de forma estratégica.  
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Sobre a busca por oportunidade observa-se tanto na fala do entrevistado quanto 

nos documentos analisados que o empreendedor possui uma postura mais reativa. 

A gente sabe que a gente não é conhecido, que não tem tradição, começou 

agora faz pouco tempo. Então a gente está estudando muito as oportunidades 

estudando muito as possibilidades, descobrindo muitas coisas nesse tempo, 

já aprendemos muito nesse ano. 

   

Isso reflete em ações mais passivas, de forma que o empreendedor não coleta 

informações sobre potenciais clientes, inclusive ele se mostra surpreso como alguns 

clientes chegaram até a empresa, e afirma que não é perfil da empresa “sair caçando” 

clientes “a gente não faz a coleta de forma formalizada não, porque como a gente 

oferece um produto muito genérico, então acaba que essas oportunidades que 

apareceram agora para a gente, a gente nem sabe como foi...sinceramente”. 

Existe a necessidade de acompanhar a tendência de mercado, principalmente 

na área de TI onde as transformações acontecem rapidamente. Para isso, Empreendedor 

3 acompanha informalmente o que acontece junto aos fabricantes, mas sem utilizar 

essas informações de maneira estratégica.  

Essa questão de... pelo menos essa parte de mudança mercado a gente já viu 

como que as coisas estão caminhando e como TI é uma coisa que... começou 

o ano de um jeito diferente...então a gente tem que ficar acompanhando 

realmente de olho aberto mesmo como as coisas acontecem, porque 

realmente para virar de um dia para o outro é uma coisa. E de uma forma 

meio informal, mas a gente conversa sobre essas coisas, pelo menos no meu 

facebook e mais fabricantes. 

 

Para prospectar clientes, o empreendedor 3 utiliza dos cursos de formação para 

“jogar a isca”, em que o empreendedor procura conhecer o perfil do cliente e o 

potencial para que aquela ideia vire um projeto caso seja o interesse do cliente “gente 

não vai atrás de se oferecer para fazer isso, a gente realmente espera que a pessoa dê 

uma resposta, que é para a gente ver o interesse e isso é muito importante”. A porta de 

entrada para projetos tem surgido por meio dos cursos de curta duração que são 

oferecidos “A gente começou a parte comercial tá ok, a parte dos cursos a gente tá 

tendo um knowhow bem interessante e os projetos meio que pularam, saltaram a partir 

dos cursos e de outras pessoas que nos conheceram por meio da parte comercial”. 

Para o Empreendedor 3, o trabalho tradicional nunca foi atraente e dessa forma 

ele sempre se viu na necessidade de pensar “fora da caixa”, de buscar por fazer coisas 

novas. Isto reflete um perfil comportamental ligado a iniciativa e busca constante por 

aprendizado.  
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A figura 23 e o quadro 51 sintetizam a competência de oportunidade do 

empreendedor da empresa 3. 

 

 

Figura 23 - Competência de oportunidade - Empreendedor 3 

 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 
Quadro 51 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 3 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 3 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

Experiências - 

Barreiras para empreender Burocracia 

Experiência profissional Experiências fora do país em diferentes negócios, 

fazer coisas novas 

Fontes de inspiração Não identificado 

Formação Na área de tecnologia com mestrado 

Primeiras experiências empreendedoras Missão fora do país 

Geração de ideias Busca por novas alternativas 

Identificação de mercado Identificação de lacuna 

A
V

A
L

IA
R

 

Risco Avaliação de curto prazo em cima dos projetos 

Desenvolvimento de produtos Cursos, venda de componentes e projetos sob 

demanda 

Mercado Dificuldade de definir mercado de atuação. 

Informações gerais dos concorrentes, mas não 

utilizada de forma estratégica. 

B
U

S
C

A
R

 Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Não coleta informações sobre potenciais clientes 

Observar tendência de mercado Observa informalmente 

Prospectar por promoção e comercialização Cursos de curta duração - projetos personalizados 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Não tem o perfil do trabalho nos moldes 

tardicionais 

Persistência Não identificado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 



 

 

157 

5.2.3.2 Competência organizacional  

 

No que se refere ao controle por meio de regras e regulamentos, o 

Empreendedor 3 afirma que está aprendendo a fazer essas coisas e que com as 

consultorias da incubadora estão colocando aos poucos isso em prática, mas não existe 

uma estrutura formal dessas regras. Com relação ao uso de sistemas de gerenciamento, 

a empresa utiliza um software para contabilidade e o Trello para gerenciamento de 

tarefas. 

A avaliação do perfil gerencial do empreendedor demonstra que ele valoriza a 

opinião dos colaboradores, sempre se colocando disponível para negociar e ajustar as 

demandas deixando um canal aberto para sugestões de forma que a relação tem com 

base a confiança.  

Na categoria liderança, o empreendedor demonstra habilidade para lidar com 

a equipe frisando fortemente que não tem funcionários, mas sim colaboradores. O 

empreendedor 3 busca trabalhar diretamente observando a atuação deles de forma a 

captar feedbacks para melhorar o andamento das atividades da empresa, para melhor 

orientar na realização das tarefas, sempre demonstrando confiança e repassando 

responsabilidade para eles. A comunicação é horizontal com todos, mas sem abrir mão 

do comprometimento e empenho para com a empresa “então, eu não tenho 

funcionários, temos colaboradores, todas as vezes eu sento com eles, converso, tento 

escutar e é uma, e um... uma troca de informações...”.  

Por se considerar observador, atencioso e sensível as pessoas, o 

relacionamento interpessoal é fluído. Ele tem ciência de que administrar uma equipe de 

TI tem suas particularidades e tenta na medida do possível ajustar as necessidades “a 

gente se envolve muito com eles, chama pra sair, conversar e tentar manter um 

relacionamento saudável com eles, pelo menos até agora a gente “tá” conseguindo”. 

Na categoria relacionada a motivação os funcionários, observa-se a avaliação 

de desempenho. O empreendedor, neste contexto, não estruturou nenhum sistema de 

avaliação, que acontece informalmente junto aos colaboradores a partir feedbacks sobre 

os cursos sobre aprimoramentos, por meio de observação in loco nos cursos. Além 

disto, não existe atualmente um sistema de recompensa para os colaboradores.  

O empreendedor valoriza seus colaboradores, incentiva as ideias trazidas pelos 

colaboradores, inclusive no desenvolvimento de projetos dando todo o suporte e 

material necessário. O gestor entende as particularidades da equipe e busca motivá-los.  
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Verifica-se na categoria organizar, que a gestão de processos está bem 

estruturada, tanto na parte do comércio de componentes eletrônicos, como também nos 

cursos que são oeferecido. Esses processos estão incutidos na cultura da organização, 

mas não estão formalizados. Já no contexto dos projetos sob demanda não existe um 

processo arraigado nos colaboradores e nem estabelecido pelos funcionários. Com 

relação à definição dos sócios e colaboradores, existe uma definição genérica do papel 

de cada sócio e os colaboradores são orientados na realização das atividades.  

No que tange ao planejar, a empresa possui algumas alianças de longo prazo, 

principalmente com seus fornecedores, mas existe a necessidade de alinhar essas 

parcerias com seu plano estratégico.  

No planejamento sistemático, a empresa tem um plano, estabelece algumas 

metas, fecha alguns objetivos, ações e contratos, mas não está estruturado dentro de um 

plano estratégico. Não existe uma clareza de quais os objetivos da empresa e de onde 

ela quer chegar. A missão e visão da empresa está sendo construída a partir de um curso 

oferecido pela incubadora de planejamento estratégico.  

Outro aspecto avaliado foi o planejamento de operações e alocação de 

recursos, em que a empresa realiza um planejamento, mas não está estruturado. Isto 

leva a necessidade na realização de um planejamento a partir dos objetivos 

organizacionais, já que a empresa também não sabe como proceder para acessar 

recursos. 

Não existe um planejamento com relação aos recursos humanos e a empresa 

não tem uma definição acerca do perfil e da qualificação necessária para a construção 

da equipe e não possui um setor responsável e nem um método de seleção de novos 

funcionários. 

A síntese da competência organizacional observada no empreendedor 3 pode 

ser verificada por meio da figura 24 e do quadro 52. 
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Figura 24 - Competência organizacional- Empreendedor 3 
 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 52 - Síntese - Competência organizacional - Empresa 3 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 3 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Começaram a estruturar 

Sistema de gerenciamento Trello e software contábil  

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização Exerce a delegação das atividades para a 

equipe 

Descentralização Baseado na confiança entre os colaboradores 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  Chama pra conversar, promove feedbacks 

Relacionamento interpessoal O empreendedor se considera observador, 

atencioso e sensível às pessoas  

M
O

T
IV

A
R

 Avaliação de desempenho Não estruturado - feedback e observação 

Integração com a equipe Não identificado 

Sistema de recompensa Não utilizada sistemas de recompensa na 

empresa  

Valorização dos colaboradores Considera importante seus colaboradores 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos Processos definidos, mas não formalizados 

Gestão interna Processos não formalizados 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Definição genérica 

P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Mantém com os fornecedores e parceiros 

Planejar as operações de alocação de recursos Não realiza planejamento. 

Recursos humanos Não realiza planejamento de RH 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Metas e objetivos gerais 

Implementação de estratégias Não estrutura estratégias para implementação  

Realização de planejamento Não realiza planejamento 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.2.3.3 Exploração  

 

Com relação aos aspectos relacionados às atividades de exploração identifica-

se que o empreendedor 3 não busca abertura de novos mercados. No que se refere à 

ampliação do mercado local, o empreendedor se apresenta cauteloso, principalmente 

por não ter tempo disponível para atender mais projetos “Se a gente for ficar indo atrás, 

indo atrás, indo atrás vem também o peso de responsabilidade da nossa parte e depois 

a cobrança pode ser maior e a gente tem muito receio quanto a isso”. 

O empreendedor também não tem buscado criar novos produtos, mantém no 

seu portfólio a comercialização de componentes, cursos e projetos sob demanda. 

Sobre satisfazer os clientes de forma criativa, o empreendedor utiliza o espaço 

para contatos existente no site para identificação de necessidades não atendidas por 

parte dos clientes e que em relação a este indicador a empresa necessita estabelecer 

procedimentos para identificação e validação de necessidades de clientes e critérios 

para incorporá-las como atributos do produto.  

Os aspectos observados sobre o eixo exploração pelo empreendedor 3 podem 

ser verificados na figura 25 e no quadro 53. 

 

 

Figura 25 - Exploração - Empreendedor 3 

 

 
 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 53 - Síntese - Exploração - Empresa 3 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 3 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Não busca abertura de novos 

mercados 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Não realiza prospecção ativa 

Prospecção passiva Teme aumentar a divugação e não 

conseguir dar conta da demanda 

dos clientes  

CRIAÇÃO DE PRODUTOS Não criam novos produtos 

apostam nos cursos e venda de 

componentes 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES Capta por meio do site 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.3.4 Explotação  

 

A capacidade de atendimento da empresa 3 é vista como limitada, pois o 

Empreendedor 3 apresenta no seu discurso receio de prospectar clientes, de forma que 

ele não busca oportunidades de negócio por não ter tempo para apoiar mais projetos. 

Pela natureza da empresa, principalmente com relação à realização de projetos, 

a empresa possui flexibilidade, pois atende a diversos segmentos distintos, sendo esse 

inclusive um problema de segmentar seu mercado.  

A empresa busca melhorar seus produtos constantemente, principalmente o 

referente a oferta de cursos e variedade dos componentes na loja virtual:  

Então a gente “tá” pensando toda essa parte agora, de como a gente vai se 

organizar nos projetos, então a parte das outras coisas “tá” meio… a gente 

já sabe como proceder em muitas coisas e “tá” realmente organizando para 

realmente melhorar esses processos. 

  

Uma das formas de entrada de projetos é por meio dos cursos oferecidos pela 

empresa. Eles observam se aquela demanda de projeto tem potencial e fazem uma 

sondagem com o cliente. Caso ele tenha interesse, as conversas vão para o caminho de 

viabilização de parcerias para o desenvolvimento do projeto, porém o empreendedor 

afirma que ele espera o interesse do cliente. 

A pesquisa de satisfação é realizada pela empresa, no momento da inscrição e 

ao final do curso. É questionado o que as pessoas esperam do curso e no final é aplicada 

uma pesquisa de opinião. O acompanhamento e avaliação dos resultados é feito por 

meio de reuniões com os colaboradores que acompanham os alunos. Na área de vendas, 
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ainda não existe uma forma de avaliarem as necessidades e opinião dos clientes que 

compram os produtos e precisa ser estruturado um sistema de avaliação para o setor.  

A empresa trabalha com fornecedores fora do Brasil e em virtude da parceria 

existente e dos componentes que adquire, a mesma consegue trabalhar com preços 

competitivos no mercado em que atua.  

A figura 26 e o quadro 54 sintetizam o eixo explotação observado no 

empreendedor da empresa 3. 

 

Figura 26 - Explotação - Empreendedor 3 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

 
Quadro 54 - Síntese - Explotação - Empreendedor 3 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 3 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Limitada, pois são poucos colaboradores e 

os projetos são normalmente complexos e 

demandam tempo 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Existente pois se adequam às demandas do 

cliente 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE De forma contínua, junto com o cliente no 

projeto de desenvimento e por meio dos 

feedbacks dos cursos. 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Se preocupam com atendimento e fazem 

avaliação 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Por meio dos cursos 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Realiza, mas não em todos os produtos 

REDUÇÃO DE CUSTOS Não identificada  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.3.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

Quando se busca compreender os aspectos relacionados à competência de 

oportunidade e seu alinhamento com o eixo exploração, observa-se o empreendedor 
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Empreendedor 3 demonstrar ser uma pessoa inquieta que não se adequa ao trabalho nos 

moldes tradicionais e que sempre busca fazer coisas novas. Isso está ligado às 

experiências que o empreendedor teve ao longo da sua vida que o ajudaram no processo 

de identificação de oportunidades e na geração de ideias.  

Apesar de possuir o olhar atento para as oportunidades, o empreendedor 

apresenta dificuldade de avaliar as oportunidades no longo prazo, como também possui 

dificuldade de definir o mercado de atuação. Isso o leva a ter informações gerais dos 

concorrentes sem utilizar essas informações de forma estratégica. Da mesma forma, o 

empreendedor se mostra receoso com relação à busca de oportunidade refletindo em 

uma postura reativa, em que não se coleta informações sobre potenciais clientes e 

apenas se observa informalmente as tendências de mercado. 

Nesse sentido, a postura mais conservadora do empreendedor no que se refere 

à busca por oportunidade tem levado a empresa à uma postura mais passiva no mercado. 

Isso é observado, pois a empresa não busca abertura de novos mercados e tem uma 

postura de ampliação do mercado atual de forma passiva, além de não investir na 

criação de novos produtos.  

Ao buscar analisar os aspectos da competência organizacional com o eixo 

explotação, identifica-se que a empresa 3 tem pouco tempo de existência, mas possui a 

preocupação do empreendedor em ter uma estrutura bem organizada. A empresa possui 

metas e objetivos gerais, mas já iniciou o processo de estruturação do seu planejamento 

estratégico e utiliza de sistemas de gerenciamento para controlar tanto as atividades da 

empresa e da gestão financeira. 

O empreendedor confia na equipe e busca realizar uma gestão descentralizada, 

em que todas as ações são discutidas no grupo. Atrelado a isso, Empreendedor 3 busca 

dar feedbacks aos colaboradores e sempre orienta e mostra como ele podem evoluir.  

A empresa possui os processos bem definidos, porém não estão formalizados. 

No que se refere ao planejamento, a empresa mantém aliança de longo prazo com seus 

fornecedores, porém não realiza planejamento das operações e alocação de recursos.  

A empresa possui uma capacidade de atendimento limitada e recentemente 

teve novos integrantes incorporados à equipe em virtude de novos projetos que a 

empresa está desenvolvendo. A empresa possui flexibilidade produtiva, pois atende as 

demandas específicas dos clientes e tem uma preocupação de melhorar continuamente 

o produto da empresa, porém nem todos os produtos passam por pesquisa de opinião. 
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O cliente chega à empresa normalmente por meio dos cursos, sendo este a porta de 

entrada para que a empresa oferece outros serviços e a busca por penetração no cliente.  

 

 

5.2.4 Empreendedora 4 

 

A empresa 4 trabalha com marketing digital para empresa. Os serviços vão 

desde a criação de campanhas (meio digital e impresso), até projetos na web, 

envolvendo campanhas nas mídias e redes sociais. A empresa existe há seis anos e 

entrou no edital de incubação por apresentar um projeto inovador para desenvolvimento 

de sites. 

A sócia fundadora é a Empreendedora 4, ela tem 33 anos de idade, é 

publicitária, formada em comunicação social com habilitação em publicidade e 

propaganda e tem mais de 12 anos de experiência na área de publicidade. Ao relembrar 

do início da sua história como empreendedora, a Empreendedora 4 compartilha ações 

que realizava quando criança e nas férias escolares, por exemplo, nas idas ao restaurante 

do pai para vender bijuterias feitas de miçanga para os funcionários.  

Na adolescência, marcada por uma crise financeira dos pais, ela resolveu com 

uma amiga fazer e vender pão de mel na escola e trabalhava com a tia em um transporte 

escolar, ou seja, estudava pela manhã, trabalhava com a tia à tarde e fazia pão de mel à 

noite. Formalmente no mercado de trabalho, ela começou fazendo controle de qualidade 

de atendimento em um Call Center, quando em uma apresentação para um cliente este 

a chamou para trabalhar com ele e isso aconteceu diversas vezes. Suas experiências e 

seu espírito inquieto a levou a experimentar diversos estilos de trabalho até chegar no 

momento em que ela decidiu empreender. 

 

 

5.2.4.1 Competência de oportunidade  

 

Todas experiências vividas pela empreendedora a ajudaram a direcionar seu 

olhar para as oportunidades “hoje eu vejo que foi importante ter as minhas formações 

e tal… mas assim, o mais valioso da minha vida, eu aprendi trabalhando. 

Empreendendo mesmo, na prática”. Suas primeiras experiências empreendedoras, a 

vendedora de miçangas, a boleira, auxiliar de transporte escolar, além das experiências 

profissionais ao longo da vida só colaboraram para seu crescimento.  



 

 

165 

A empreendedora não menciona uma pessoa em particular, fonte de 

inspiração, mas diz estar sempre aberta ao aprendizado com outras pessoas e com suas 

experiências anteriores. Acrescenta que o ambiente da incubadora é enriquecedor 

“Estar aqui pra gente foi muito enriquecedor, porque como a gente convive com muita 

gente, muita gente já passou pelos mesmos problemas que nós, tem experiências 

diferentes… nossos pais né?! nossos amigos, nossos próprios clientes…”. 

A principal barreira apresentada pela Empreendedora 4 é o governo, com 

cobrança de impostos e burocracia.  

Uma grande é o próprio governo né?! A gente vive em um país onde é muito 

difícil empreender, as pessoas que empreendem são realmente admiráveis, 

guerreiras, porque você dá um passo pra frente e tem várias situações te 

puxando pra trás, sejam em impostos, seja em nenhum tipo de facilidade que 

a gente tem, nenhum tipo de incentivo fiscal ou coisa do tipo.  

 

A identificação do mercado de atuação da empresa 4 aconteceu devido à 

percepção da empreendedora para uma necessidade local.  

(...) assim que eu cheguei aqui em Natal eu comecei a perceber como é que 

funcionavam as agências, entrei em uma agência e logo de cara eu já propus 

ser o braço digital, montar uma empresa lá dentro pra ser o braço digital e 

foi assim que aconteceu. E aí eu montei uma empresa com dois sócios e 

durante algum tempo fez sentido a gente ficar dentro daquela agência, 

pagando royalties e tal. Quando começamos a perceber que as pessoas nos 

procuravam pelo nosso portfólio e não pelo nome, eu falei, poxa, não tem 

mais sentido a gente pagar por outro nome. A gente construiu o nome 

próprio, então eu segui em frente, segui em frente bem na boa, nós somos 

parceiros dessa outra agência hoje e assim começou o negócio.  

  

Por se tratar de uma agência de publicidade, a criatividade está em todo o lugar. 

Em virtude disso, a empresa promove com a equipe sessões de brainstorming, além de 

manter armazenado um banco de ideias. 

No processo de avaliação da oportunidade de criar uma empresa, a principal 

ação mencionada pela empreendedora foi com relação a avaliação do risco financeiro. 

A empreendedora viu a oportunidade de criar sua empresa, mas estava em um espaço 

compartilhado, em que os custos da sua operação eram reduzidos. Ela esperou o melhor 

momento para sair, isso atrelado a muito planejamento “isso foi uma das coisas mais 

importantes que eu aprendi na minha vida, planejar pra poder dar os passos pra que 

isso acontecesse”. 

O desenvolvimento de produtos, como o Trade Virtual, surgiu a partir de uma 

identificação do mercado “A gente começou a perceber que pequenas, micro, 

empreendedores individuais não tinham condições de fazer um site com a gente, com 
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uma cara bacana e tal… e aí a gente desenvolveu o trade virtual pra resolver essa 

lacuna”. 

Na avaliação de oportunidade, no que se refere a mercado, a empresa 

acompanha a evolução do mercado, seus concorrentes e os concorrentes dos clientes, 

porém na avaliação das assessorias tem que a empresa não possui de forma estruturada 

informações sobre produtos, preços e estratégias de seus concorrentes e nem faz análise 

de mercado que gere informações que possam ser utilizadas de forma estratégica “(...) 

a gente tem a compreensão do mercado, a gente identifica os problemas, mas nem 

sempre a gente pega todas as oportunidades, sabe?!”.  

Sobre a busca por oportunidade, a empreendedora revela que não estrutura a 

coleta de informações sobre potenciais clientes, mas busca estar atenta as mudanças e 

tendências do mercado. A maior parte dos clientes da empresa 4 chegaram por meio de 

indicação, porém 30% deles são decorrentes de ações ativas de comercialização. 

No que tange ao perfil comportamental, a empreendedora sempre se mostrou 

atenta às oportunidades que surgiam e teve iniciativa de dar o primeiro passo “a gente 

tem que empreender em qualquer coisa que a gente faça né?!”. Foi identificado o perfil 

persistente “as pessoas acham que quem empreende já nasce com tudo né? E não é 

verdade, porque você… você tem algumas aptidões e outras coisas a serem 

desenvolvidas, não tem como você ser bom em tudo né?!”.  

Uma síntese da competência de oportunidade observada na empreendedora 4 

pode ser visualizada na figura 27 e no quadro 55. 

 

Figura 27 - Competência de oportunidade - Empreendedora 4 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 55 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedora 4 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDORA 4 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

Experiências - 

Barreiras para empreender Governamental: impostos e burocracia 

Experiência profissional Experiência em agência de publicidade 

Fontes de inspiração Pais, amigos e colegas de trabalho 

Formação Importante, mas enfatiza a experiência vivida na 

prática 

Primeiras experiências empreendedoras  Diversificada desde a infância  

Geração de ideias Brainstorming - Banco de ideias 

Identificação de mercado Necessidade de mercado 

A
V

A
L

IA
R

 Risco Avaliação do risco financeiro - planejamento 

Desenvolvimento de produtos A partir da visualização de necessidade de 

clientes 

Mercado Acompanha as tendências 

B
U

S
C

A
R

 

Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Realiza mas de forma não estruturada 

Observar tendência de mercado Sim - acompanha os trends tanto do seu mercado, 

como também dos seus clientes 

Prospectar por promoção e comercialização Em menor parcela - pois vê sua empresa como 

um segmento específico onde é preciso que o 

cliente necessite dessa demanda para procurá-los. 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Presente - acredita que o empreender está em tudo 

que se faz. 

Persistência Presente - acredita que se deve desenvolver as 

aptidões continuamente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.4.2 Competência organizacional  

 

Ao analisar os aspectos referentes à competência organizacional da 

Empreendedora 4, observa-se que existem regras e regulamentos, além de sistema de 

gerenciamento implantados na empresa para controlar as atividades que são realizadas. 

Com relação a regras e regulamentos, a Empreendedora 4 afirma que todo funcionário 

que chega à empresa passa por orientações sobre o funcionamento da empresa, as 

normas de conduta, confidencialidade, normas de convivência. Esse manual é 

disponibilizado para que todos tenham conhecimento. A empresa utiliza um sistema de 

gerenciamento de atividades e projetos chamado Pódio, em que todo o controle e 

validação das etapas é realizado por meio deste sistema. 

Com relação a delegar as atividades para a equipe, a Empreendedora 4 revela 

que no passado tinha muita dificuldade por acreditar que as coisas só saem conforme o 

desejado se passar pelas mãos dela. Porém, isso vem mudando e ela mostra que hoje 

confia na capacidade das pessoas na realização das tarefas. 
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Isso era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade no passado, porque 

eu sou muito… me dá aqui que eu faço se não vai sair 100% do jeito que eu 

imagino, me dá que eu faço. E aí você começa a perceber que isso é 

absolutamente inviável. É muito… é um retrocesso assim, sabe?! Quando 

você começa a delegar e se cercar de pessoas que são... tão capacitadas 

quanto você, você percebe o quanto você otimiza, o quanto você consegue 

produzir aquilo e que o negócio vai bem mais longe.  

 

A Empreendedora 4 tem um perfil muito dinâmico, bastante comunicativa e 

descontraída. Ela é muito hábil para lidar com pessoas, busca sempre por meio das 

reuniões semanais acompanhar o andamento das atividades e se tem algum 

impedimento que está atrasando o projeto. Como ela é a interface da empresa com o 

mercado, uma vez que ela assume o setor comercial, percebe-se uma preocupação da 

empreendedora com o andamento das atividades, pois é por meio dela que os clientes 

acompanham o desenvolvimento e validação dos projetos.  

É a gente… com eles tem reunião semanal também. Eu tenho semanalmente 

uma reunião com a diretoria, uma reunião administrativa, entre o 

administrativo e o financeiro e uma reunião com a equipe inteira. Quando 

temos algum brainstorming necessário, ah vamos começar aqui numa 

campanha pra um cliente ou pra própria [Empresa4], para todo mundo e 

conversa, etc. E a gente tem um nível de satisfação bem alto.   

 

 No código relacionado à motivação, percebe-se uma grande preocupação da 

empresa em ter um ambiente descontraído, como também um espaço para que os 

funcionários possam se desenvolver. A empresa 4 possui de forma estruturada uma 

avaliação de desempenho que possibilita o funcionário avaliar sua atuação e o porquê 

dele não ter alcançado o desempenho desejado. Essa avaliação é discutida entre eles 

para possíveis ajustes, se necessário. 

Ele faz uma autoavaliação e nessa autoavaliação ele responde inclusive, por 

que que a performance dele não foi como o esperado para ele. E como essa 

autoavaliação, a gente conseguiu melhorar muita coisa dentro da empresa, 

inclusive na nossa gestão. Então é… teve situações que por exemplo, a 

pessoa disse, ah porque eu tive x atrasos, esse mês eu acho que não fui 100% 

porque eu tive muitos atrasos. Justifique porque teve… então… ah eu tive 

muitos atrasos porque a internet não era boa ou porque os briefings 

chegavam incompletos ou porque enfim, a informação estava desconexa ou 

porque o cliente mudou muito de ideia.  

 

Pelo perfil da empresa, percebe-se uma equipe bem engajada. Além disso, 

vários eventos acontecem para integrar a equipe, tais como: sobremesa nas sextas-

feiras, festa de confraternização anual, comemorações de aniversários e alinhamento de 

metas. A empresa tem a política de bonificar os funcionários por meio de apoio para 

realização de cursos de aperfeiçoamento, em que se paga 50% do curso. Em análise 
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geral, observa-se preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho e com a 

valorização da equipe. 

Com relação à organização dos processos, a empresa possui processos 

definidos e estruturados e rotinas estabelecidas. Esses processos são controlados por 

meio do sistema de gerenciamento, onde é possível consultar o andamento do projeto, 

comentários e impedimentos registrados. A empresa busca cumprir rigorosamente os 

processos, não possibilitando “pular” etapas, pois tem-se a clareza que isso impacta em 

retrabalho no futuro.  

Então, até as vezes quando o cliente pede para pular o processo, a gente 

explica pra ele detalhadamente porque não e que ele tem que passar por tudo 

né?!  Entre um briefing e outro, tem que passar por todas as etapas, o 

processo de aprovação, tem alguns clientes que confiam tanto que… ah não, 

vocês aprovam aí mesmo e já libera. Não!  

  

A organização da gestão interna está nas mãos dos sócios, por ser uma empresa 

pequena “o dono faz tudo”, além das atividades rotineira, mas também as relacionadas 

com aspectos motivacionais e de liderança. Por isto, a Empreendedora 4 vê a existência 

de várias responsabilidades. Os papéis dos sócios estão definidos, com relação aos 

papéis dos colaboradores, estes estão de forma genérica, o que necessita de definição 

de um quadro de papéis e responsabilidades. 

Com relação ao planejamento sistemático, a empreendedora afirma que “isso 

foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, planejar pra poder 

dar os passos pra que isso acontecesse”. A empresa possui planejamento estratégico, 

financeiro e de comunicação de forma que as metas são acompanhadas trimestralmente 

Além disto, realizam reuniões semanais de acompanhamento com os departamentos da 

empresa e um balanço geral ao final de cada ano. Observa-se com isso que a 

empreendedora busca permanentemente ferramentas que ajudem a melhorar o 

desempenho, mas falta planejamento das atividades relacionadas à busca por inovação, 

de forma que a concentração das atividades está em torno do operacional.  

Uma síntese do que foi identificado na empreendedora 4 com relação à 

competência organizacional pode ser visualizado por meio da figura 28 e do quadro 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

Figura 28 - Competência organizacional - Empreendedora 4 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 56 - Síntese - Competência organizacional - Empresa 4 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDORA 4 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Presente. Utiliza manual próprio 

Sistema de gerenciamento Sistema Pódio  

D
E

L
E

G
A

R
 

Centralização A empreendedora atua no setor comercial, e 

precisa dos outros setores para atender às 

demandas dos clientes, acaba por ter que 

delegar as atividades 

Descentralização O repasse das demandas foi recente, pois ainda 

sentia que so ela podia fazer bem feito 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas   A empreendeora é dinâmica, comunicativa e 

descontraída. 

Relacionamento interpessoal Possui habilidade para lidar com as pessoas, 

busca acompanhar as ações da empresa de 

perto. 

M
O

T
IV

A
R

 

Avaliação de desempenho A avaliação de desempenho é estruturada, 

possui um instrumento de avaliação. 

Integração com a equipe Vários momentos de integração 

Sistema de recompensa Investimento em aprendizado - paga cursos 

para os colaboradores 

Valorização dos colaboradores Preocupação em entender como estar a 

satisfação dos colaboradores 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 

Gestão de processos Todos os processos estão mapeados e seguem 

o fluxo previsto 

Gestão interna Cada sócio tem seu papel definido de forma 

genérica dentro da empresa 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Papel dos colaboradores está definido de 

forma genérica 
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P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Não identificado 

Planejar as operações de alocação de recursos Realiza e acompanha - mensalmente com o 

financeiro toda e qualquer investimento/gasto 

Recursos humanos Não identificado 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Realiza e acompanha - estabelece as metas e 

acompanha a evolução 

Implementação de estratégias Realiza e acompanha - traça estratégias de 

atuação e acompanha os resultados  

Realização de planejamento Realiza e acompanha - planejamento anual, 

com acompanhamento trimestral 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.4.3 Exploração  

 

Com relação a abertura de novos mercados, a empreendedora apresenta que 

existe uma preocupação em mapear os players do mercado, realizar comunicação entre 

as agências, além de realizar pesquisas de mercado. O produto que está em 

desenvolvimento na empresa, o Trend Virtual, é um produto que visa atingir um novo 

mercado, em que as campanhas de marketing digital serão focadas profissionais liberais 

e pequenas empresas, que hoje não são clientes da empresa 4.  

No que se refere a ampliação do mercado local, 70% dos negócios realizados 

pela empresa surgiram por meio de indicação, em que ela atribui o volume de clientes 

por indicação em virtude da natureza do negócio e 30% dos clientes são provenientes 

de prospecção ativa da empresa. 

no nosso ramo… a gente cuida do dinheiro do cliente, se você parar pra 

pensar… a gente tá pegando um montinho de dinheiro pra aplicar em 

estratégias de comunicação e etc e ver no que vai dar né?! Estratégias 

pensadas e tudo, mas é um grande risco, então geralmente… os empresários 

já tem essa consciência, do quando se investe em comunicação e de que no 

fim das contas ele “tá” colocando a empresa dele… dividindo aí a 

responsabilidade da empresa dele com outras mãos. O que faz com que o 

nosso negócio exija confiabilidade, então muito do que a gente fecha 

geralmente vem de indicação por alguém que já deu certo, ou algo que ele 

já viram que a gente… tira a empresa de um patamar e coloca em outro. 

  

A empresa é uma prestadora de serviços no ramo de comunicação ofertando 

vários serviços aos seus clientes. Como os serviços são personalizados, a empresa 

sempre está criando novos produtos para oferecer aos clientes adequando-se as suas 

necessidades. Dessa forma, a empresa busca fortemente soluções criativas nesse 

atendimento aos clientes. A figura 29 e o quadro 57 sintetizam o eixo exploração 

identificados na Empreendedora 4.  
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Figura 29 - Exploração - Empreendedora 4 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 57 - Síntese - Exploração - Empreendedora 4 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDORA 4 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Buscam inicialmente atender ao 

mercado local 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Os clientes chegam à empresa por 

indicação 

Prospecção passiva Os clientes vêm por indicação 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS A empresa está sempre buscando 

inovar e criar novos produtos. 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES Consideram a criatividade um 

elemento essencial para o 

segmento de atuação da empresa 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.4.4 Explotação  

 

A Empreendedora apresenta que a empresa possui capacidade de atendimento 

das demandas dos clientes e como trabalha com serviços que atendem a demandas 

especificas dos clientes possui flexibilidade para fornecer esses produtos aos clientes.  

Como forma de possibilitar a melhoria dos produtos oferecidos pela empresa, 

a mesma investe na capacitação dos profissionais e uma vez que o cliente fecha 

contrato, este entra no radar da empresa.  

Então, tudo que acontece naquele setor em específico a empresa começa a 

monitorar e isso alimenta um banco de ideias que permite a oferta de novos produtos 

ao cliente no futuro. Isso permite uma maior penetração no cliente, uma vez que o 

cliente pode começar na empresa com um pacote básico e aos poucos ir adquirindo 

novos serviços.  
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O atendimento aos clientes é com os próprios sócios, mas existem canais como 

e-mail, SAC que servem tanto para atender o registro do atendimento, como também 

para evitar desorganização de comunicação realizada por outros meios, como por 

exemplo o whatsapp.   

tem a questão do atendimento proximal, hoje nós temos vários tipos de 

atendimento oferecido para os nossos clientes. Então… se é um cliente que 

a gente botou um site no ar, ele não precisa ligar para mim… to em reunião 

e não posso atender… a gente tem um sistema, que ele abre um chamado 

que a equipe vai ver e em até 48 horas vai retornar ou com o problema já 

solucionado ou com o prazo de solução do problema. É… a gente tem o 

atendimento por telefone também, um SAC nosso, os e-mails, enfim… pra 

evitar a coisa desorganizada, chamada pelo whatsapp a gente evita, apesar 

da própria empresa ter um e a gente tem todos os registros disso e o 

atendimento conosco né, nossos clientes são atendidos pelos sócios. 

 

A empresa realiza pesquisa de satisfação interna com os funcionários e 

também com os clientes. Como forma de validação em cada etapa do processo de 

desenvolvimento de uma campanha o cliente precisa aprovar para que evolua para a 

próxima etapa de forma que a pesquisa de satisfação acontece em todo o processo. A 

empreendedora revela que a satisfação no pós-campanha, ou seja, quando aquela ação 

traz resultado para o cliente é um dos momentos mais importantes da empresa, já que 

gera um sentimento de dever cumprido e de realização. 

A criação do Trade Virtual é uma proposta para entregar valor a um segmento 

de cliente, como também para escalar o produto da empresa reduzindo os custos da 

operação. No dia-a-dia a empreendedora revela que vive pesquisando ferramentas que 

podem ser substituídas objetivando manter a qualidade reduzindo os custos e entregar 

mais valor para os clientes sendo, também, uma oportunidade de aumentar receita. 

Uma síntese dos fatores observados na empreendedora no que se refere a 

explotação pode ser visualizada na figura 30 e no quadro 58. 

 

Figura 30 - Explotação - Empreendedora 4 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 58 - Síntese - Explotação - Empreendedora 4 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDORA 4 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Possui capacidade de atendimento 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Cada cliente é um projeto específico - adapta 

as necessidades do cliente 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Busca constante aprimorar o produto/serviço 

entregue ao cliente 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Os sócios atendem os clientes e 

acompanham os processos 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Estão atentos às tendências e ofertam 

novidades aos clientes (quando oportuno). 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Estruturam pesquisa de satisfação para 

avaliar os serviços da empresa 

REDUÇÃO DE CUSTOS Substituição de ferramentas para reduzir os 

custos e aumentar a qualidade dos serviços 

oferecidos aos clientes 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.4.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

Para compreender os aspectos ligados à competência de oportunidade da 

empreendedora observa-se que a Empreendedora 4 enfatiza que a experiência prática a 

ajudaram a aprender e ser empreendedora. O processo de identificar a oportunidade 

veio por meio dessa observação atenta, além da experiência que a empreendedora 

possuía na área. Ao identificar essa oportunidade, ela realizou de forma estruturada a 

análise do risco de investir nesse negócio de forma que precisou se preparar para então 

abrir a empresa. 

No que se refere à busca por oportunidade, a empreendedora apresenta que 

coleta informações sobre potenciais clientes, porém não de forma estruturada. Nesse 

sentido, pode-se observar que a empresa não realiza de forma ativa a prospecção de 

clientes, a abertura para novos mercados e nem a ampliação do mercado local 

justificada pela empreendedora por meio da especificidade do produto trabalhado. 

Apesar da empresa não possuir ações de ampliação do mercado, a mesma tem como 

bases a criação de produtos e a criatividade para satisfazer os clientes de maneira 

contínua.  

Para analisar os aspectos ligados à competência organizacional e a explotação, 

tem-se que a empreendedora conseguiu estruturar a empresa. A empreendedora 

apresenta que a empresa controla por meio de regras e regulamentos, possui sistema de 

gerenciamento de projetos. Além disto, tem habilidade para conduzir pessoas, promove 
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de forma estruturada a avaliação de desempenho com toda a equipe, incentiva o 

aprendizado e investe em capacitações para os colaboradores além de buscar valoriza-

los e apesar de ser algo recente, a empreendedora, prioriza a descentralização 

organizacional.  

A organização por processos está definida e estruturada, a gestão interna 

também está definida apesar do papel dos colaboradores ainda estar definido de forma 

genérica. Todo o planejamento da empresa é estruturado indo desde o planejamento 

estratégico, estabelecimento de objetivos e metas até o acompanhamento por meio de 

análise de desempenho nas reuniões periódicas.  

Observa-se que a estruturação organizacional da empresa está alinhada com o 

eixo explotação, pois é possível perceber que a empresa possui capacidade de 

atendimento, flexibilidade produtiva em virtude do produto que a empresa 

comercializa, busca continuamente a melhoria dos produtos, está sempre preocupada 

em oferecer mais produtos e aumentar a penetração no cliente, além de estruturar uma 

pesquisa de satisfação dos clientes e buscar reduzir os custos da empresa. 

 

 

5.2.5 Empreendedora 5 

 

A empresa 5 é uma agência de comunicação e marketing que possui um 

estúdio de animação integrado. O conceito da empresa tem sua origem na França, onde 

sua fundadora teve várias experiências na área. A proposta inovadora é trabalhar o 

motion design de forma que a comunicação empresarial possa ser realizada com 

emoção e criatividade. 

A fundadora e diretora da empresa é a Empreendedora 5, que tem 36 anos e é 

formada em comunicação e formação de empresas. Como empresa, a empreendedora 

vai completar dois anos de existência, mas toda a história da profissional foi em 

agências de comunicação e atuou como gerente de marketing e publicidade em uma 

multinacional.  

O empreendimento no qual se dedica atualmente e está incubado na Inova 

Metrópole surgiu, segundo ela, “por acaso”, porque o desejo da mesma nunca foi de 

empreender, mas sim de sentir prazer naquilo que fazia.  
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De trabalhar em algo que eu gostasse, de trabalhar em algo que me 

motivasse, que é a área da comunicação, certo? Informação e comunicação 

de uma maneira geral. E aí, o empreendimento foi um acaso no bom sentido, 

isso quer dizer o quê? Que eu disse, não, eu vou montar uma empresa, meu 

objetivo não era esse. 

 

5.2.5.1 Competência de oportunidade  

 

A trajetória profissional de Empreendedora 5 esteve sempre ligada ao setor 

criativo das empresas, atuando em agências de comunicação ou gerenciando o setor em 

grandes organizações.  

A empresa surgiu da identificação de uma oportunidade de mercado, como a 

Empreendedora 5 apresenta, ela nunca teve o sonho de ter o próprio negócio, mas sim 

de trabalhar naquilo que dava prazer “Que eu disse: eu vou montar uma empresa não! 

meu objetivo não era esse. Eu vi uma oportunidade no mercado e dentro dessa 

oportunidade do mercado, me tornei empreendedora”. 

Esse processo de identificar uma oportunidade iniciou quando a 

empreendedora trabalhava em uma multinacional e aos poucos ela foi percebendo que 

o mercado na área de comunicação estava mudando, principalmente na área de vídeos. 

eu vi uma oportunidade e uma coisa foi puxando a outra. E eu me achei no 

momento certo, porque assim... por mais que a gente aprenda todos os dias, 

eu sabia que naquele momento eu tinha vivido certas coisas que fazia de 

mim um profissional um pouco mais capacitado, do que, digamos, uns anos 

antes. 

  

O processo de empreender trouxe algumas barreiras, apesar da visão muito 

positiva da empreendedora. A primeira delas foi a financeira, pois existe a dificuldade 

de realizar investimento. A outra foi na busca de profissionais qualificados, que no 

início da empresa foi um problema e foi sanado com treinamento para a equipe. 

A empresa buscou desenvolver um produto baseado na técnica de storytelling, 

em que por meio de uma mensagem informal se conta uma história e informa uma 

mensagem corporativa por meio de vídeos curtos. Atualmente a empresa avalia a 

possibilidade de criar um novo produto para o mercado, porém este está em fase de 

análise.  

Uma vez identificada essa oportunidade, a avaliação de oportunidade foi 

realizada junto com o sócio da Empreendedora 5, em que inicialmente foi realizado um 

estudo de mercado e a empresa começou a testar o produto e começou a crescer. A 

empresa trabalha com clientes no mercado europeu, porém avalia a possibilidade de 
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expandir esses negócios, mas não estruturou uma pesquisa de mercado e nem uma 

análise da concorrência para esse novo contexto. 

A busca por oportunidades por meio da coleta de informações sobre potenciais 

clientes é algo que a empreendedora ainda não iniciou, já que a empresa atua fortemente 

no mercado europeu. Contudo, a empreendedora planeja iniciar a coleta de informações 

sobre potenciais clientes no mercado local objetivando assim avaliar oportunidade de 

atuação neste.  

Apesar disso, a empreendedora demostra estar atenta às tendências do 

mercado, porém não avalia de forma estruturada. Com relação à busca de oportunidades 

por meio de promoção e comercialização, observa-se que a empresa 5 não atua 

ativamente, e justifica pela natureza do seu produto. A comercialização é em sua maior 

parte por meio de indicação de outros clientes ou por ações da empresária em entrar em 

contato com clientes ou parceiros que no passado já fizeram algum trabalho integrado. 

Com relação ao perfil comportamental da empreendedora Empreendedora 5, 

pode-se identificar a persistência como um traço marcante, pois acredita na sua ideia 

apesar de considerar que ter uma empresa nunca foi seu sonho, a Empreendedora 5 

afirma “hoje eu sou empreendedora, mas eu acredito antes de mais nada, na minha 

ideia. E amo minha empresa, amo ser empreendedora, mas não é meu objetivo de vida. 

Um dia terei minha empresa, nunca tinha pensado assim e nem sabia que isso ia 

acontecer”.  

A Empreendedora 5 ainda acrescenta que o empreendedorismo precisa de 

flexibilidade e de adaptação, em que complementa que “querendo ou não... claro que 

eu posso recomeçar se não der certo, mas querendo ou não, no momento presente está 

sendo realmente uma parte importante da minha vida”. 

A figura 31 e o quadro 59 sintetizam dos construtos identificados na 

empreendedora da empresa 5. 
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Figura 31 - Competência de oportunidade - Empreendedora 5 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 59 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedora 5 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDORA 5 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

ID
E

N
T

IF
IC

A
R

 

Experiências - 

Barreiras para empreender Questões financeiras. Profissionais qualificados. 

Experiência profissional Agência de comunicação e no setor criativo de 

multinacionais 

Fontes de inspiração Não identificado 

Formação Possui ensino superior e especialização na área 

Primeiras experiências empreendedoras Não identificado 

Geração de ideias Não identificado 

Identificação de mercado Dentro de uma multinacional 

A
V

A
L

IA
R

 

  

V
A

L
IA

R
 Risco Avaliou por meio de pesquisa de mercado 

Desenvolvimento de produtos Sim por meio dos projetos dos clientes 

Mercado Realizou para o mercado exterior 

B
U

S
C

A
R

 Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Realiza, porém não é estruturado 

Observar tendência de mercado Observa, mas não usa estrategicamente essas 

informações 

Prospectar por promoção e comercialização Não, os clientes vêm por indicação 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Não identificado 

Persistência Acredita antes de tudo na ideia 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.2.5.2 Competência organizacional  

 

Na competência organizacional, no que se refere ao controle por meio de 

regras e regulamentos, a empreendedora estruturou as regras por meio de documento 

formal chamado de normas da empresa, onde sempre que um novo funcionário chega 

na empresa, a empreendedora faz a leitura.   

O controle também é realizado por meio de sistemas de gerenciamento. A 

empreendedora implementou processos bem definidos que são acompanhados e 

organizado por meio do Trello na forma de cards ordenados de forma cronológica e de 

dependência. A empresa utiliza, também, o Yammer que é rede social que facilita a 

comunicação entre colaboradores em ambiente de trabalho, favorecendo a interação, 

trabalho em equipe e gestão de projetos.  

A empreendedora apresenta um perfil de gestão que transfere responsabilidade 

para seus colaboradores, de forma que existe uma descentralização das tarefas e das 

responsabilidades. A empreendedora diz que tem dois sêniores na empresa, que são os 

dois colaboradores mais antigos.  

Eles possuem a responsabilidade de coordenar a equipe, porém eles 

apresentam um pouco de dificuldade de liderar, fator este trabalhado com os sócios por 

meio de reuniões, conversas informais com feedbacks e conselhos. Porém, a 

empreendedora revela que esses aspectos de conduzir os funcionários é algo bem novo, 

porque a equipe cresceu, então os colaboradores mais antigos ajudam nisso. 

Empreendedora 5 tem um bom relacionamento com seus colaboradores, sempre inicia 

as reuniões perguntando se eles estão bem, demonstra preocupação com o bem-estar e 

com o clima da empresa.  

Sobre os aspectos motivacionais na organização, a empreendedora realiza 

reuniões semanais com toda a equipe além de reuniões de avaliação individual, porém 

não existe um instrumento estruturado de avaliação. A empreendedora incentiva 

momentos de descontração além de eventos de confraternização. 

Agora a gente fez uma confraternização de fim de ano e a gente levou todo 

mundo para o paintball, foi bem legal. E antes de ir e levar, a gente reuniu 

todo mundo em uma sala e falei que a gente ia ver os detalhes em janeiro, 

mas que eles já devem ter percebido que nós batemos as metas que foram 

dadas dois meses e meio atrás e que estava todo mundo de parabéns e a gente 

ia rever calmamente em janeiro e que a gente ia fazer as próximas e repassar 

as próximas, dos três próximos meses.  
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A empreendedora se mostra atenta, valoriza e reconhece seus colaboradores e 

estuda implementar um sistema de bonificação que ainda não foi aplicado. Este sistema 

de bonificação deve ser personalizado para as características e “hobbies” de cada 

funcionário, tal como uma viagem, um curso de interesse e não apenas o dinheiro 

somente. 

No que se refere à organização a empresa possui processos estruturados e 

controlados por meio de sistema de gerenciamento. A empresa tem o hábito de rever 

seus processos, buscar melhorias, recentemente implementou um novo processo e está 

em fase avaliação. 

A organização da gestão interna da empresa é feita pelos sócios, por meio das 

reuniões semanais, em que as ações são planejadas e distribuídas entre os 

colaboradores, sendo o acompanhamento realizado pela empreendedora. Existe uma 

definição nos papéis dos sócios, porém com relação aos colaboradores há uma definição 

das atividades relacionadas à produção, mas não existe uma definição nas 

responsabilidades.   

Na subcategoria planejamento, existem alianças de longo prazo e uma 

comunicação indireta por meio das redes sociais, mas não há uma postura proativa que 

tenha com o objetivo a construção efetiva de alianças. 

No código planejamento sistemático, no que se refere à realização de 

planejamento, a empresa possui um planejamento para dois anos, com metas 

estabelecidas e acompanhadas por meio de reuniões trimestrais, como também realiza 

reunião geral de avaliação. Essas metas estão relacionadas não somente a questões de 

vendas, mas também de qualidade e de quantidade da equipe, de forma que existe o 

planejamento de aumento de colaboradores à medida que a empresa avança nos seus 

objetivos.  

Então, no primeiro ano, essas metas eram muito pra mim e para o meu 

parceiro e a gente guardava tudo muito pra gente, e tinha só mais duas 

pessoas e estava tudo muito simultâneo, as metas mudavam, realmente nos 

seis primeiros meses, digamos assim. Depois disso elas ficaram mais claras 

e quando deu agora um ano, a gente estabeleceu as metas que foram metas 

a longo prazo, de dois anos e a curto prazo que é três meses. Então a meta 

de três meses a gente fez em outubro desse ano passado e vai parar pra falar 

sobre elas em janeiro.  

 

O processo de planejamento de operações e alocação de recursos está na fase 

da busca por um autofinanciamento, porém existe uma necessidade de realizar um 
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planejamento de capital a partir dos objetivos estabelecidos no planejamento da 

empresa.  

A competência organizacional observada na empreendedora 5 pode ser 

observada na figura 32 e no quadro 60. 

 

Figura 32 - Competência organizacional - Empreendedora 5 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 60 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedora 5 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDORA 5 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Estruturada, existem as normas da empresa 

Sistema de gerenciamento Trello e Yammer 

D
E

L
E

G
A

R
 

Centralização A empreendedora delega as atividades para o 

sócio e para os colaboradores 

Descentralização Descentraliza as atividades 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  Com ajuda dos colaboradores mais antigos 

Relacionamento interpessoal A empreendedora se preocupa com o bem 

estar os colaboradores 

M
O

T
IV

A
R

 

Avaliação de desempenho Reuniões -  sem instrumento formal 

Integração com a equipe Criação de um dia para que os colaboradores 

possam trabalhar à vontade 

Sistema de recompensa Não acredita na bonificação apenas financeira. 

Valorização dos colaboradores Preocupação em manter um ambiente propício 

para que os colaboradores se sintam bem no 

trabalho 
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O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos Possui bem estruturado, busca melhorias e 

implementação de novos processos. 

Gestão interna Realizada pelos sócios - cada sócio tem seu 

papel definido e a área de atuação 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Precisa definir responsabilidades dos 

colaboradores 

P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Não possuem alianças de longo prazo 

Planejar as operações de alocação de recursos Não realizam planejamento para alocação dos 

recursos 

Recursos humanos Realiza planejamento de recursos humanos 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas As metas são estabelecidas para os próximos 

dois anos 

Implementação de estratégias Faz reuniões de acompanhamento para 

verificação do cumprimento das estratégias 

Realização de planejamento Realiza planejamento e acompanha os 

indicadores 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.5.3 Exploração  

 

A abertura de novos mercados é um desejo da Empreendedora 5, de forma que 

a mesma iniciou algumas pesquisas de mercado visando observar o mercado local e 

captar oportunidades de entrada. Uma destas mudanças foi o nome da empresa que 

representou uma etapa de reestruturação para entrada mais forte no mercado local, 

tendo em vista que os clientes da empresa, em sua maior parte, são europeus.  

A ampliação do mercado acontece na maioria dos casos por meio de indicação 

e a empreendedora atribui essa ação passiva a especificidade do produto que é oferecido 

pela empresa. 

Mas aquela prospecção de vendedor de venda não consultiva, que é o 

vendedor mais assim de objeto, de você ligar e dizer, oi eu sou fulano você 

quer comprar isso? Pra gente que não sabe que existe uma oportunidade 

micro não estamos fazendo ainda, mas talvez seja uma coisa pra 2017.  

 

O processo de criação de produtos está muito relacionado ao serviço oferecido 

para cada empresa, já que cada produto entregue é único e exclusivo caracterizando-se 

como projetos. Porém, a empresa criou técnicas para criação de vídeos que são 

exclusivas da empresa, como também processos de desenvolvimento que atendem de 

forma criativa as necessidades dos clientes. Em face disso, a empresa viu uma 

oportunidade de desenvolver um produto que seria um software para criação de vídeos 

e este poderá ser comercializado no mercado. Entretanto, esse ainda é um projeto que 

está no papel e que ainda irá passar por avaliação. 
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Uma síntese dos aspectos verificados sobre o eixo exploração pela 

empreendedora 4 pode ser observado na figura 33 e no quadro 61. 

 

Figura 33 - Exploração - Empreendedora 5 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 61 - Síntese - Exploração - Empreendedora 5 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDORA 5 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Iniciou o processo de pesquisa 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa - 

Prospecção passiva Indicação dos clientes 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS Processos inovadores 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES A empreendedora estar atenta e 

busca incorporar a criatividades 

para satisfazer os clientes 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

 

5.2.5.4 Explotação  

 

Com relação à capacidade de atendimento, a empreendedora apresenta ser um 

grande diferencial da empresa, pois além do processo criado pela empresa para 

desenvolvimento de vídeos, a empresa conta com profissionais que possuem 

experiência na área e isso reflete na dinâmica da produção de forma que a empresa tem 

atendido as demandas e buscado aumentar o número de clientes. 

O que faz o diferencial da gente hoje, é muita coisa, é justamente o processo 

que a gente conversou com você, é a nossa capacidade de atendimento, são 

os nossos profissionais que são... tanto eu, quanto meu esposo, como os 

profissionais que a gente trabalha e os freelancers lá da França também, que 

são consultores, que são antigos profissionais dos vídeos tradicionais, são 

diretores de vídeos e tem capacidade de contar história e tudo mais.  
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Pela natureza do serviço oferecido pela empresa, a mesma precisa ter 

flexibilidade no seu processo produtivo de forma a atender as necessidades dos clientes. 

Associado a isso, a empresa busca sempre estar aprimorando os serviços oferecidos 

pela empresa e capacitando os profissionais para que eles possam melhorar a qualidade 

dos produtos.  

A empreendedora realiza pesquisa de satisfação com os clientes e ao final de 

cada serviço os clientes são convidados a avaliar. Além disso, a empresa acompanha as 

redes sociais e com isso a empreendedora busca melhorar o atendimento ao cliente e o 

nível de satisfação deles. 

Não existe uma preocupação com reduzir custos, mas sim a busca para 

melhorar a eficiência da empresa contando com o apoio e envolvimento de seus 

colaboradores que sempre estão atentos a oportunidades de comprar novos 

equipamentos e vender os que já estão ficando ultrapassados.  

ah fiquei sabendo que estão vendendo uma máquina... e se a gente estiver 

precisando ficar... essa máquina aqui está ficando um pouco mais 

ultrapassada, tem um amigo meu que pode comprar... Então assim, eu gosto 

algumas vezes que eu percebo que a empresa não é só nossa, sabe assim, 

tem uma maneira de fazer com que eles também se sintam bem dentro da 

empresa, sabe?  

 

 Uma síntese do eixo explotação observado na empreendedora 5 pode ser 

verificado na figura 34 e no quadro 62. 

 
Figura 34 - Explotação - Empreendedora 5 
 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 62 - Síntese - Explotação - Empreendedora 5 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A empresa possui capacidade de atender as 

demandas atuais 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Possui flexibilidade produtiva no 

desenvolvimento e na entrega da solução aos 

clientes 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Busca continuamente aperfeiçoar os 

produtos 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Melhorar o atendimento aos clientes 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES No momento não oferta novos serviços aos 

clientes 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Realiza pesquisa de satisfação 

REDUÇÃO DE CUSTOS Por meio de troca de equipamentos e na 

venda dos ultrapassados 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.5.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

A trajetória da Empreendedora 5 sempre esteve relacionada ao setor de 

marketing das empresas. Como ela mesma apresenta que ser empreendedora nunca foi 

um desejo, mas quando ela identificou a oportunidade ela se tornou empreendedora. 

Uma vez que a empreendedora identificou a oportunidade ela fez uma avaliação dessa 

oportunidade por meio de uma pesquisa de mercado, decidindo assim investir em um 

novo negócio. Isso reflete em ações mais estruturadas, não bastaria somente identificar 

a oportunidade, era preciso avaliar se a mesma era interessante para ser desenvolvida. 

Uma vez iniciadas as atividades da empresa 5, a Empreendedora 5 tem 

observado as tendências de mercado, porém não utiliza essas informações de forma 

estratégica na empresa. Outro fator observado é que a empreendedora não coleta de 

forma estruturada informações sobre potenciais clientes, e não realiza ações de 

prospecção, nesse sentido os clientes conheceram a empresa 5 por meio de indicação.  

Dessa forma, podemos analisar que essas ações da competência de 

oportunidade refletem em ações mais passivas no eixo exploração, visto que a 

empreendedora busca ampliar o mercado local por meio de prospecção passiva, ou seja, 

por meio de indicação dos clientes. Apesar de relatar que a empresa está com planos de 

abertura para novos mercados, o processo de análise dessa oportunidade iniciou-se 

recentemente. Por fim, por se tratar de um produto específico e totalmente customizado 



 

 

186 

para a necessidade dos clientes, a empresa busca sempre inovar na criação de produtos 

e na criatividade no atendimento aos clientes. 

Para analisar como a competência organizacional direciona as ações para a 

explotação, observa-se que na empresa 5, existe de forma estruturada o controle da 

empresa, por meio de regras e regulamentos e sistema de gerenciamento. 

Empreendedora 5 delega as ações para a equipe promovendo reuniões e exposição dos 

objetivos da empresa. A liderança é realizada com a ajuda dos colaboradores mais 

antigos. Busca-se formas de motivar a equipe por meio de avaliação (não estruturada), 

promoção de eventos de integração e a valorização dos colaboradores. 

Existe uma organização dos processos internos, de forma que busca-se 

melhorias e implementação de novos processos. Além de serem definidos os papéis dos 

sócios. No que tange ao planejamento, observa-se que a empresa não possui aliança de 

longo prazo, nem planejam a alocação de recursos, embora realiza planejamento 

sistemático, com metas, objetivos e acompanhamento das estratégias. 

Isso reflete na explotação, pois a empresa graças aos processos estruturados 

consegue atender e adaptar as necessidades dos clientes, além de buscar continuamente 

a melhoria no produto e no atendimento. Existe a realização de pesquisa de satisfação 

e a busca por reduzir custos com apoio dos colaboradores. 

 

 

5.2.6 Empreendedor 6 

 

A empresa 6 é especializada em soluções tecnológicas para a área médica e 

corporativa, por meio de desenvolvimento de sistemas personalizados que atendam as 

demandas dos clientes na área de teleradiologia.  

O fundador e diretor da empresa é o Empreendedor 6 que tem 33 anos de idade, 

possui curso técnico em informática, licenciatura em computação, especialista em 

desenvolvimento de sistemas corporativos e mestrado em engenharia de software. 

Atualmente atua como professor em uma faculdade particular e tem a empresa há cinco 

anos. 

O Empreendedor 6 ao contar sua história de vida enfatiza que nunca foi bom 

aluno e reprovou três vezes a oitava série por ter dificuldade de manter o foco em coisas 
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que não tem afinidade. Ele acrescenta que se encontrou na área de informática, 

inicialmente como um “hobbie”, e que aos poucos foi se identificando e se tornou sua 

área de dedicação.  

Uma das coisas que o Empreendedor 6 fez que transformou sua forma de se 

relacionar e ver as coisas no mundo foi o teatro, que fez por três anos, e que o ajudou 

enormemente na questão da timidez melhorando sua capacidade de falar em público.  

 

 

5.2.6.1 Competência de oportunidade  

  

Com relação à competência de oportunidade, no que refere às experiências que 

ajudaram na formação do Empreendedor 6 tem-se que principal barreira para 

empreender foi a questão financeira, já que para abrir a empresa ele precisou deixar um 

emprego para se dedicar a empresa sofrendo uma queda nos rendimentos e impactando 

a sua condição de vida.  

A experiência profissional do Empreendedor 6 está atrelada a sua formação na 

área de tecnologia da informação, o que envolveu a trabalhos em empresa de tecnologia 

e a prestação de serviços na área de consultoria. Outro fator que ajudou o Empreendedor 

6 no processo de pensar o empreendedorismo foi a referência do pai, que possuía uma 

distribuidora de bebidas mesmo possuindo um baixo nível educacional, mas tendo 

declinado posteriormente. Isto trouxe para ele ensinamentos de como redirecionar o 

negócio e mudar sempre que preciso. 

Mas, é... e aí eu vi a coisa do crescimento e da queda, então isso acaba sendo 

uma experiência positiva, pra mim. Não tanto pra ele, mas pra mim foi bom, 

porque virou meio que uma referência assim, porque como ele nunca teve 

estudo e etc. e chegou onde chegou, e caiu por devidos motivos e etc., então 

acabou que isso também virou uma referência pra mim. 

  

No que se refere à identificação de oportunidade, o Empreendedor 6 relatou 

que a oportunidade de criar um negócio surgiu quando ele foi contratado para prestar 

uma consultoria. Neste contexto, foram levantados os requisitos do sistema avaliando 

o que estava adequado e o que não estava no sistema da empresa. Contudo, os 

responsáveis da empresa, que forneciam o sistema, menosprezaram a avaliação 

realizada pelo Empreendedor 6 e sua equipe. Isso o motivou a iniciar a empresa, 
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atacando principalmente as lacunas existentes no sistema fornecido pela empresa, 

oferecendo assim um serviço semelhante, com o custo mais baixo. Paralelo a isso, 

houve um incentivo da empresa solicitante da consultoria, que o Empreendedor 6 

desenvolvesse o sistema com eles e isso alavancou todo o processo, aprimorando a 

qualidade na entrega do produto ao cliente.  

No que tange às questões de avaliação de oportunidade, observa-se que a 

empresa identificou a necessidade de desenvolver o sistema e contou com o apoio do 

cliente. Contudo, nessa oportunidade, não foram avaliados os riscos do negócio. Apesar 

disso, o Empreendedor 6 enxergou o negócio como uma oportunidade e decidiu se 

dedicar a essa empresa deixando o emprego fixo que tinha na época.  

Com relação às novas oportunidades que surgiram para o desenvolvimento de 

sistemas, o empreendedor passou por duas fases distintas. Na primeira fase, quando um 

cliente chegava com uma ideia, eles desenvolviam e não analisavam se esse novo 

produto serviria somente para atender aquele cliente. Atualmente, existe uma análise 

de mercado, verifica-se se aquela solução resolve o problema de outras pessoas e, em 

caso de positivo, ele entra no processo de desenvolvimento. Caso não, ele vai para o 

banco de ideias, sem prioridade. 

antigamente tinha alguns produtos que a gente desenvolvia em parceria com 

outras empresas e acabava ficando muito focado na empresa. A gente viu 

que isso não era positivo, porque se um produto que eu vou criar só vai ser 

usado naquela empresa, como eu vou ganhar com aquilo? A gente tende 

realmente a fazer agora, assim, olha eu preciso disso. Beleza, a gente vai 

fazer, mas isso vai ser da empresa. A gente no começo tinha muito essa de 

ter a coisa compartilhada, da empresa e do cliente, mas a gente só resolvia o 

problema dele, a gente não conseguia lucrar em cima disso, então a gente 

realmente parou um pouco de fazer isso e começou a criar produtos que 

podem ser usados por todo mundo, né?! 

 

A avaliação de mercado é um ponto que precisa ser desenvolvido, pois a 

empresa possui informações gerais sobe o mercado, porém, não tem um plano de 

penetrar nesse mercado. Isso engloba a identificação de seus concorrentes, que apesar 

de existir, ainda é de maneira genérica, necessitando assim coletar mais informações 

sobre produtos, preços e estratégias “tanto a nível de mercado, a nível de competição 

e etc., mas são coisas que a gente ainda está evoluindo”.  

Um dos desafios que a empresa levanta atualmente é com relação a uma 

certificação de qualidade almejada pela empresa. O Empreendedor 6 argumenta que a 
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ação relacionada à prospecção de clientes está aguardando essa certificação e que a 

partir disso a empresa irá fortalecer sua área comercial. 

Com relação a busca por oportunidade por meio de tendências do mercado, o 

empreendedor observa o que os outros concorrentes estão fazendo, de forma que possui 

alguns produtos que eles não comercializam, que servem somente para equiparar com 

os oferecidos pela concorrência.  

O perfil comportamental do Empreendedor 6 está relacionado a ações que 

demonstram iniciativa e persistência. Ele sempre buscou aprender e crescer dentro da 

empresa e a saída da empresa para ter seu próprio negócio foi decorrente da 

impossibilidade de crescimento e da ausência de desafios. Outro fator observado é com 

relação à persistência e a dedicação que o leva a buscar melhorar sempre mais. 

Então essa é uma das coisas também, quando eu entro, entro de cabeça. Não 

tenho muito essa coisa de vou fazer pela metade não, vou ficar meio aqui, 

meio lá. Não! Isso é um lado meu perfeccionista, então... uma característica 

minha assim, tentar fazer do jeito mais, não vou dizer perfeito não, porque é 

uma palavra muito forte, mas fazer do jeito certo, né?! Porque se eu for focar 

em uma coisa, eu vou focar ali e vou desmanchar por aquele caminho. 

 

A figura 35 e o quadro 63 representam uma síntese da competência de 

oportunidade do empreendedor 6. 

 
 

Figura 35 - Competência de oportunidade - Empreendedor 6 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 63 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 6 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 6 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

Experiências - 

Barreiras para empreender Questão financeira- abriu mão de um emprego 

para abrir a empresa 

Experiência profissional Empresa de TI e consultoria na área de TI 

Fontes de inspiração Comércio do pai  

Formação Na área de TI 

Primeiras experiências empreendedoras - 

Geração de ideias Demanda dos clientes 

Identificação de mercado Por meio de consultoria no principal cliente 

A
V

A
L

IA
R

 Risco Avalia se o produto é uma demanda comercial 

Desenvolvimento de produtos Caso o produto atenda a outros clientes 

Mercado Avaliação genérica 

B
U

S
C

A
R

 

Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Não coleta informações sobre potenciais clientes 

Observar tendência de mercado Observa as tendências do mercado, mas não 

utiliza as informações de forma estratégica 

Prospectar por promoção e comercialização Não prospecta clientes por promoção e 

comercialização 

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Sempre buscou aprender e crescer dentro da 

empresa 

Persistência Empreendedor acredita que em um momento o 

negócio vai dar certo 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.6.2 Competência organizacional  

 

No que compete à competência organizacional, o controle da empresa é 

realizado diariamente pelo Empreendedor 6, porém não existe regras estabelecidas em 

manuais. A empresa possui um sistema de gerenciamento que foi desenvolvido por eles, 

em que é realizado o controle das atividades.  

A gente acompanha, a gente vê se a coisa toda está acontecendo, os 

desenvolvedores são soltos não... de vez em quando... basicamente 

diariamente eu pergunto, e aí cara, como estão as coisas aí? Então eu sempre 

estou olhando, perguntando e aí, já foi, já posso colocar em produção e tal? 

 

Observou-se nos relatórios de acompanhamento que existe uma centralização 

nas mãos dos sócios, no que se refere às tarefas que irão ser executadas pelos 

colaboradores, já que estas não são construídas junto aos colaboradores. O 

empreendedor 6 dá autonomia para que o colaborador resolva o problema, mas a 

atividade é atribuída sem uma construção conjunta. 
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O Empreendedor 6 revela que nas outras experiências profissionais, atuava 

como coordenador de equipes e, segundo ele, essa atribuição a sua pessoa estava 

relacionada com a sua habilidade de conduzir pessoas, exatamente por enxergarem 

perfil de liderança “Eu sei de todas as áreas, eu consigo acompanhar todas as áreas, 

mas prefiro deixar eles assumirem as suas responsabilidades, porque se não fica tudo 

focado em mim”. Aliado a isso, o Empreendedor 6 demonstra ter um bom 

relacionamento com os sócios e com os colaboradores, pois se mostra aberto para 

perguntas e questionamentos nas questões ligadas ao trabalho.  

Nos aspectos que envolvem motivação da empresa, observa-se que o 

empreendedor não utiliza nenhuma avaliação de desempenho junto a seus 

colaboradores. Não existe nenhuma metodologia implantada para avaliar as ações 

dentro da empresa. No que se refere à integração com a equipe, percebe-se que os sócios 

do Empreendedor 6 foram ex-alunos deles. Atrelado a isso, o empreendedor realiza 

mensalmente eventos para promover descontração, para quebrar o ritmo “A gente pega 

a última sexta-feira do mês e vai jogar um joguinho, CS (Counter-Strike). sei lá...  É 

uma forma da gente quebrar um pouco o ritmo, da gente dá uma descontraída, porque 

qual é o sentido da gente está ali o tempo inteiro trabalhando se não tivesse esse tipo 

oportunidade?”. 

Sobre os aspectos relacionados ao sistema de recompensa, o Empreendedor 6 

comenta que a forma que encontrou para integrar ainda mais os colaboradores à 

empresa foi a decisão de torná-los sócios e cada um deles será o responsável por um 

projeto na empresa. 

a gente resolveu tornar eles sócios, então esse pessoal vai entrar na sociedade 

da empresa e uma das coisas que a gente decidiu fazer na solução é que vai 

ter os pais das aplicações. Então as responsabilidades vão ser distribuídas 

pelos sócios que são desenvolvedores e eles vão ser pais dos projetos.  

 

O Empreendedor 6 tem a preocupação de manter um ambiente adequado para 

que as pessoas possam se desenvolver. Ele não coloca pressão nos colaboradores, por 

acreditar que já passou por essa experiência e não funcionava, de forma que prefere 

deixá-los mais à vontade e avaliar os resultados  

a gente realmente reconhece e vê qual o foco de cada um, a gente realmente 

atribui as responsabilidades de cada um, a gente sempre está de alguma 

maneira fazendo essa questão do “valer”, ficou show, perfeito, a gente 

sempre acaba elogiando, a questão da responsabilidade, ela também 

acontece. 
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Com relação à organização dos processos, a empresa possui processos bem 

definidos, mas de forma tácita, de forma que são comunicados e seguidos por todos, 

porém não são documentados: “A gente ainda não tem uma documentação dos 

processos, digamos, a gente faz esse tipo de solicitação, pra equipe de forma interna”.  

As questões relacionadas à gestão interna estão diretamente associadas ao 

Empreendedor 6. Como ele mesmo apresenta que está à frente de tudo, cada sócio tem 

suas responsabilidades, mas no final, ele quem acompanha o andamento de toda a 

organização. No início, é relatado que o mesmo precisou acumular várias funções, 

desde a elaboração do contrato social até ir ao cliente. Porém, ele percebeu que dessa 

forma não estava funcionando, então decidiu distribuir as responsabilidades e ficar no 

controle geral “faço... uma das coisas que a gente conseguiu fazer bem é definir quem 

é o responsável de cada área, uma das coisas que eu fazia muito no começo, tudo era 

eu...  não funciona.  eu estressava, eu me desmotivava, então não dá Rock”. 

No aspecto relacionado ao planejamento da organização, observa-se com 

relação à aliança de longo prazo que a empresa estabelece boa relação com seus 

clientes, inclusive o principal produto considerado na empresa foi desenvolvido 

contando com o apoio de um cliente e este foi um parceiro fundamental para o processo.  

Com relação ao planejamento sistemático, o Empreendedor 6 possui algumas 

metas de curto prazo relacionadas ao processo de desenvolvimento, já que a empresa 

trabalha baseada no produto, o que baliza tanto o tempo e as entregas.  

Nesse sentido, observa-se que a empresa não possui um planejamento 

estratégico estruturado, com metas e ações para a empresa, embora o empreendedor 

afirme que sabe o que precisa ser feito “a gente trabalha com a parte de planejamento, 

mas uma vez como eu falei, não muito de forma documentada, mas a gente sabe 

realmente no que é que a gente precisa...”. 

Associada com a questão de não sistematização de planejamento da empresa, 

o empreendedor não realiza planejamento de alocação de recursos e não foi observado 

aspectos ligados ao planejamento de recursos humanos.  

Uma síntese dos aspectos observados sobre a competência organizacional no 

empreendedor 6 pode ser verificado na figura 36 e no quadro 64. 
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Figura 36 - Competência organizacional - Empreendedor 6 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 64 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedor 6 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 6 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Existem implicitamente 

Sistema de gerenciamento Possuem o próprio sistema de gerenciamento 

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização Existe a centralização nas mãos dos sócios, as 

atividades não são discutidas com os 

colaboradores 

Descentralização Não possuem 

L
ID

E
R

A
R

 

Habilidade de conduzir pessoas  O empreendedor sempre esteve em cargos que 

careciam de exercer liderança, de forma que se 

considera possuir habilidade de conduzi 

pessoas 

Relacionamento interpessoal Mostra-se aberto e sempre disponível com os 

sócios e os colaboradores, mantém um clima 

harmonioso  

M
O

T
IV

A
R

 Avaliação de desempenho A empresa não realiza avaliação de 

desempenho 

Integração com a equipe Promovem eventos mensais para integração da 

equipe 

Sistema de recompensa Colaboradores serão sócios 

Valorização dos colaboradores Valoriza os colaboradores 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos Não tem documentado 

Gestão interna Centralizado no empreendedor 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Definido as responsabilidades 

P
L

A
N

E
JA

R
 Alianças de longo prazo  Possui aliança de longo prazo com os clientes 

Planejar as operações de alocação de recursos Não realiza planejamento de alocação de 

recursos 

Recursos humanos Não realiza planejamento de recursos 

humanos 
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Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Só as relacionadas a produtos no curto prazo 

Implementação de estratégias Não estabelecem estratégias para 

implementação das metas 

Realização de planejamento Não realizam planejamento 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.6.3 Exploração  

 

Atualmente a empresa está em busca de uma certificação de qualidade, 

requisito importante para atuar no setor, pois os concorrentes possuem e isso traria à 

empresa condições de competitividade. Como é algo que está em processo de 

solicitação, o empreendedor 6 afirma que será um novo momento da empresa. Após 

essa certificação, o empreendedor planeja a exploração de outros mercados.  

No que se refere à ampliação do mercado local, tem-se que o reconhecimento 

dessa ação é realizado pelo empreendedor a partir do feedback dos clientes, uma vez 

que o cliente traz a demanda, essa demanda é avaliada e se julga a necessidade de 

implementar ou não. Apesar do empreendedor mencionar um caso, em que a 

prospecção foi mais ativa por parte da empresa, percebe-se que os clientes chegaram 

na empresa por indicação. 

o desenvolvimento dessa solução do [Produto X], a gente percebeu essa 

demanda inicialmente pela [empresa Y], de uma necessidade, depois disso 

a gente foi começando a ver que outros clientes também tinham a mesma 

necessidade.  Então a gente viu isso sendo como uma ferramenta e uma 

ferramenta que poderia ser usada por qualquer pessoa, não é restrito somente 

aquele público que a gente utiliza hoje. 

 

O processo de criação é uma rotina do cotidiano da empresa, onde a empresa 

busca criar novas soluções para o mercado, porém, não existe uma estruturação desse 

processo, isso reflete no fato de que boa parte das ideias vieram por meio de demandas 

de clientes. 

Então sempre nessa coisa de transformar em tecnologia o que eles não tem 

hoje, eles usam papel e a gente “tá” querendo, “tá” entrando muito nesse 

foco, muito nessa “pilha” de realmente de criar certas coisas, certos 

procedimentos “pra” transformar de forma digital. 

 

O empreendedor acrescenta que essa perspectiva de criação de produtos está 

ligada à área comercial da empresa. 
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Não é à toa que a gente está desenvolvendo novos sistemas, novos produtos, 

muito nessa lacuna. O comercial é a parte tecnológica da coisa, o comercial 

consegue prospectar esse tipo de necessidade, com base nesse prospecto, a 

gente acaba criando essa questão do produto, desenvolver essa questão desse 

produto.  

 

Com relação à busca de formas criativas de satisfazer as necessidades dos 

clientes, observa-se que não existe no Empreendedor 6 a implementação de um 

mecanismo para identificação dessas necessidades, sendo essas necessidades 

respondidas de forma reativa, a partir das demandas dos clientes.  

Uma síntese dos construtos observados sobre o eixo exploração no 

Empreendedor 6 podem ser verificados por meio da figura 37 e no quadro 65. 

 

 
Figura 37 - Exploração - Empreendedor 6 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 
Quadro 65 - Síntese - Exploração - Empreendedor 6 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 6 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Pretendem expandir o mercado 

após adquirir uma certificação de 

qualidade 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Realizam poucas ações ativas 

para prospecção 

Prospecção passiva Os clientes chegam à empresa por 

indicação 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS A partir das demandas de clientes 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES Não há uma preocupação de 

atender com criatividade 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.2.6.4 Explotação  

 

A empresa tem conseguido atender com qualidade os clientes e possui 

capacidade de expansão. Outro diferencial colocado pela empresa é sua capacidade de 

adequar os seus produtos com as necessidades dos clientes, além de oferecer uma 

solução com qualidade equivalente a da concorrência com um preço de mercado bem 

inferior. O empreendedor acrescenta que no mercado existe o hábito de cobrar o pacote 

todo e na empresa 6 eles buscam adequar a solução às necessidades do cliente, de forma 

a buscar equilibrar o interesse de ambas as partes. 

A ideia da gente não é essa, se o cara quiser usar o [produto x] em conjunto 

com outra ferramenta que ele já utiliza lá dentro, sem problema... a gente vai 

trabalhar à vontade.  Precisa de integração a gente faz também...  A gente 

não tenta empurrar o software da gente goela abaixo não só funciona com o 

nosso, só vai funcionar com o nosso... não é esse o caminho que a gente está 

querendo. Geralmente o concorrente tenta vender a coisa toda fechada, a 

gente pegar esses sistemas e colocar de forma modularizada. Ao invés de eu 

vender tudo, não só quero comprar esse, tudo bem, não mas eu quero 

integrar, a gente integra, sem nenhum tipo de restrição. 

 

Muito das melhorias que são incorporadas as soluções existentes vieram por 

meio do feedback dos clientes, de forma que é uma busca constante, mas acaba se 

limitando por ser reativo às demandas dos clientes. Outra questão que pode ser 

observada com relação a isso é no que se refere a penetração nos clientes, de forma que 

esta só acontece, em sua maior parte, por demanda do cliente e não comercialização da 

empresa. 

E aí hoje, a gente já está para entregar esse módulo do sistema, mas foi muito 

nessa coisa da evolução e da necessidade que a gente viu junto aos clientes, 

que a gente começou a colocar, a incorporar esse módulo ao sistema. Então 

a gente acaba identificando essas oportunidades de negócio, consegue 

desenvolver novos produtos e evoluir o produto que a gente já tem.  

 

A pesquisa de satisfação é realizada com os clientes de forma proximal quando 

o cliente diretamente reporta à empresa aspectos relacionados ao produto e por meio de 

uma ferramenta online que capta feedbacks, porém o empreendedor não deixa claro 

como utilizada esses feedbacks.  

Um resumo dos aspectos relacionados à explotação no empreendedor 6 pode 

ser observado na figura 38 e no quadro 66. 
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Figura 38 - Exploração - Empreendedor 6 

 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Quadro 66 - Síntese - Explotação - Empreendedor 6 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 6 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A emprese consegue atender às demandas 

atuais 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Possui flexibilidade de adequar os produtos 

às demandas dos clientes 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Busca por melhorias por meio de feedbacks 

dos clientes 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Se preocupam em melhorar o atendimento 

aos clientes 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Não oferecem novos produtos aos clientes 

existentes 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Pesquisa de satisfação realizada por meio do 

contato proximal com o cliente e por meio 

de instrumento online 

REDUÇÃO DE CUSTOS Não identificado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.6.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

Quando analisamos a competência de oportunidade do Empreendedor 6, 

podemos observar que ele possui características dinâmicas, pois não se contenta em 

trabalhar com rotinas, gosta de crescer e abriu a empresa por ter galgado uma posição 

que não tinha mais para onde crescer. A criação da empresa veio por meio de uma 

consultoria que o empreendedor prestou e a partir dela surgiu a oportunidade de 

empreender. Ele tinha tanta confiança no negócio, que decidiu sair da empresa onde 

trabalhava para se dedicar ao seu novo empreendimento, mesmo tendo penalidades 

financeiras.  

Atualmente novas demandas de oportunidade surgem para o empreendedor, 

em que o mesmo avalia se a empresa investe ou não em um novo produto. Apesar da 
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realização desta análise, observa-se que tudo se concentra na lógica de produto e que 

este vem por meio de demandas dos clientes de forma que não se tem uma postura mais 

proativa no sentido de coletar informações sobre potenciais clientes e nem de realizar 

ações de promoção e comercialização. 

Esses traços observados na competência de oportunidade do empreendedor 

refletem no direcionamento das ações da empresa para a exploração. A empresa não 

realiza ações para abertura de novos mercados e a ampliação do mercado local se dá 

por meio de indicação e não realiza ações para prospectar clientes. 

No que se refere à análise da competência organizacional direcionando as 

ações do eixo explotação, identifica-se que, para o empreendedor, o controle é realizado 

por meio de um sistema próprio e que existem regras implícitas que são seguidas por 

todos. Percebe-se traços de centralização tanto nas decisões, como também na 

distribuição das tarefas para os colaboradores. Apesar disso, o empreendedor tem 

habilidade para conduzir a equipe e possui um bom relacionamento entre eles.  

Não existe uma avaliação de desempenho estruturada. Em contrapartida, o 

empreendedor está no processo de tornar os colaboradores sócios da empresa como 

forma de manter o profissional na empresa.  

Na organização, observa-se que os processos não estão documentados, a 

gestão interna é centralizada no empreendedor, apesar de ter uma definição dos papéis 

dos demais sócios e colaboradores. A empresa possui definidas as alianças de longo 

prazo, porém não tem estruturado o planejamento das operações e alocação dos recursos 

e nem o planejamento estratégico. Contudo, possuem metas relacionadas ao 

desenvolvimento do produto, mas não da empresa. 

Apesar dos processos não serem documentados, a rotina está incutida na 

cultura da empresa e isso reflete na capacidade de atendimento, bem como na 

flexibilidade produtiva. Constantemente a empresa busca melhorar o produto e conta 

com a participação dos clientes nesse processo, além de buscar aprimorar o atendimento 

ao cliente a partir de pesquisas de satisfação.  

 

5.2.7 Empreendedor 7 

 

A empresa 7 é uma empresa criada por pesquisadores da UFRN na área de 
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Educação e Computação. A proposta da empresa está pautada na inovação e educação 

tecnológica para crianças do ensino infantil ao superior tendo como produto uma 

solução de software, uma metodologia própria desenvolvida pelos pesquisadores, além 

de material didático e kits de robótica.  

O Empreendedor 7 é sócio administrador da empresa, tem 25 anos e é bacharel 

em ciência e tecnologia. Ele conheceu a empresa 7 por meio de projeto de pesquisa, 

que posteriormente virou empresa incubada na primeira incubadora da UFRN. Ele fala 

que, quando entrou na empresa 7, ainda como ajudante de sala, se sentia muito atraído 

pela ideia e acreditava que a empresa tinha potencial de se expandir. Quando começou 

a trabalhar, começou a gostar cada vez mais da empresa e aos poucos foi crescendo 

chegando ao momento de se tornar sócio em 2013. 

O contato com o mundo empresarial fez com que a gestão se tornasse uma 

prioridade e o mesmo atualmente é aluno do curso de graduação em administração. 

Não queria engenharia mecatrônica, eu já tinha passado pela [empresa 7] em 

todas, digamos, em todas as funções, já tinha conhecido tudo dentro da 

empresa e o que eu gostava mesmo de fazer funcionar. Foi aí que eu vi que 

na verdade, eu queria criar, eu queria gerenciar o processo, eu queria ver a 

coisa acontecer, eu queria fazer a coisa acontecer.  

 

5.2.7.1 Competência de oportunidade  

 

O Empreendedor 7 começou muito cedo a buscar experiências no mundo dos 

negócios. Ele relembra momentos da infância que fazia rifa na escola para fazer 

dinheiro, pois tinha habilidade de conversar com pessoas e convencer a comprar a rifa. 

Ele fala que sempre foi muito observador e que, na época da escola, tinham pessoas que 

tinham preguiça de fazer os trabalhos escolares, então como ele sempre foi bom aluno 

viu a oportunidade de ganhar dinheiro. 

e comecei a ver essa oportunidade de fazer trabalho para a galera. E minha 

primeira coisa de empreendedorismo foi notar uma necessidade e ir atrás de 

suprir essa necessidade e render alguma coisa para mim. Então comecei a 

fazer trabalhos para os preguiçosos e ganhando um dinheirinho, para os 

filhinhos de papai, né?! 

 

O Empreendedor 7 também começou a dar aula de reforço, passando a ser 

professor dos mais novos “então foi dessa maneira que eu comecei a ver que 

oportunidades surgiam, você tinha que ver essas oportunidades e aproveitar”. 
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Nesse processo de identificar oportunidade baseados nas experiências vividas, 

o empreendedor decidiu iniciar o curso de graduação em administração depois que 

entrou na empresa 7, como forma de contribuir mais para os avanços da empresa. 

Ele atribui esse perfil graças a relação que tinha com o pai, que apesar de ser 

uma relação muito harmoniosa existia um fator complicador relacionado ao domínio. 

O pai sempre dominador queria controlar tudo e ele queria a liberdade e, segundo o 

Empreendedor 7, o único caminho seria por meio da liberdade financeira, então desde 

cedo o mesmo buscou algo que rendesse dinheiro.  

A principal barreira encontrada para empreender estava relacionada às 

questões de sociedade. O inicio na empresa 7 foi como auxiliar de turma e aos poucos 

foi crescendo na empresa até se tornar sócio administrador. A principal barreira que ele 

percebeu foi o perfil dos sócios, já que os demais sócios eram docentes da universidade 

e não possuíam perfil gerencial. Este ponto o leva a acreditar que a empresa poderia ter 

o crescimento que tem hoje há alguns anos atrás quando era pioneira no mercado.  

Com relação à identificação de oportunidades por meio do mercado, observou-

se nos documentos de avaliação da empresa que, apesar da empresa atuar no mercado 

educacional, não existe um público-alvo bem definido, nem ações estruturadas que 

visem o processo de identificação das necessidades do mercado.  

No que se refere à avaliação de oportunidade, observa-se que a empresa por 

muito tempo não realizava análise de seus concorrentes. Associado a isso, a empresa 

não tinha informações sobre produtos, preços e estratégias de seus concorrentes. 

Somente após a entrada de investidores que isso foi realizado, desencadeando assim em 

ações mais direcionadas para o marketing e para prospecção de clientes.  

No processo de avaliação de oportunidade, a empresa teve uma oportunidade 

de expor seu produto em um grande centro de compras da cidade, porém demoraram 

muito para decidir ir para esse espaço, pois não conseguiam analisar e avaliar a relação 

risco versus retorno daquela oportunidade “Ainda tinha eu e [Manoel]. Eu, vamos, 

vamos, vamos, não sei de onde vou tirar o dinheiro, mas vamos, que era o investimento 

dos sócios. [Manoel], vamos, mas assim... [Ana], não vamos”. 

O processo de buscar por oportunidade é colocado como algo que está sendo 

sacrificado, pois a empresa demanda tanto esforço no nível operacional que ele fica 

impossibilitado de pensar ações mais estratégicas “as vezes eu estou tão preocupado 
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com o operacional e deixar melhor que eu esqueço de estar sempre, ah vamos procurar 

oportunidades, isso “tô” tentando melhorar”.  

Uma das ações desenvolvidas na empresa que favoreceram o posicionamento 

atual com relação ao mercado foi a capacidade de observar as tendências de mercado 

e avaliar o que os concorrentes estavam fazendo, porém, essa ação só foi feita depois 

que investidores entraram no negócio demonstrando que até então a empresa não 

tinha essa preocupação.  

A busca de oportunidade por meio de promoção e comercialização só foi 

efetivada na empresa em virtude da entrada de investidores que aportaram recursos 

destinados a uma campanha de marketing para divulgar a empresa. Até então, se 

restringia ao boca-a-boca e pequenas ações locais.  

No que tange ao perfil comportamental, o empreendedor apresenta traços de 

iniciativa, principalmente quando observamos a forma como ele enxerga oportunidade 

e de persistência no fato de se dedicar ao empreendedorismo.  

Tipo, independente do receio e se der tudo errado, cara faz de novo, vai à 

terceira, muda de coisa. Então eu sou uma pessoa muito assim, que 

independente do que for acontecer, eu não tenho medo de fazer por achar 

que não vai dar certo. Se não der certo, eu crio outra coisa, eu vou pra outro 

negócio, eu vou criando e vou fazendo a coisa e vai dar certo em algum 

momento e em algum momento vai dar muito certo.  

  

Uma síntese da competência de oportunidade observado no empreendedor 7 é 

verificado na figura 39 e no quadro 67. 

 

Figura 39 - Competência de oportunidade - Empreendedor 7 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 67 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 7 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 7 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

Experiências - 

Barreiras para empreender Pensamento conservador dos sócios 

Experiência profissional Experiências na acadêmia 

Fontes de inspiração Não apresentou 

Formação Formado em Bacharelado em C&T e está 

cursando administração 

Primeiras experiências empreendedoras Professor particular na época da escola 

Geração de ideias Não identificado 

Identificação de mercado Observam o mercado, mas a identificação é de 

forma não estruturada 

A
V

A
L

IA
R

 Risco A empresa não realiza avaliação do risco da 

oportunidade 

Desenvolvimento de produtos O empreendedor não avalia o desenvolvimento do 

produto 

Mercado Só aconteceu com a entrada dos novos sócios 

B
U

S
C

A
R

 Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Somente após a entrada de novos sócios no 

negócio 

Observar tendência de mercado Acompanham as tendências na área 

Prospectar por promoção e comercialização Investem fortemente em marketing e publicidade 

P
E

R
F

IL
 

Iniciativa Por entrar como estagiário e chegar a sócio 

diretor, o empreendedo tem o perfil de ir atrás do 

que quer 

Persistência O empreendedor acredita que se o negócio der 

errado ele irá tentar novamente, pois acredita que 

dará certo em algum momento 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.7.2 Competência organizacional  

Na competência organizacional, no que se refere a controlar por meio de regras 

e regulamentos, a empresa não possui normas e regras estruturadas. Além disso, o 

empreendedor revela sentir receio de implantar regras e que esse controle cause 

desmotivação entre os colaboradores, principalmente pela elevada dependência que a 

empresa possui em relação aos seus funcionários. 

Então eu sempre fico pensando isso, ah a gente tem que pensar muito bem 

quais são essas regras e tal, pra definir isso e deixar claro pra todo mundo, 

entendeu? Então como a gente vinha de uma empresa que era um startup, 

que está evoluindo, a gente se transformar em uma empresa que vai ser 

tradicional tão rápido? É complicado pra quem está trabalhando. Eu fico 

naquele meio termo em relação a isso.  

 

Você está dependendo daquelas pessoas que tem uma certa experiência pra 

você seguir aquela regra. Ah sei lá, vou dar uma punição, aí você pensa, essa 

pessoa vai receber uma punição e vai perder a motivação total, as vezes isso 

não vale a pena, aí você fica fazendo esse meio termo. 
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Com relação ao controle por meio de sistemas de gerenciamento, o 

Empreendedor 7 apresenta que a empresa utiliza a ferramenta de gerenciamento de 

tarefas Trello diariamente. 

Quanto ao processo de delegar as atividades para os colaboradores, o 

empreendedor revela que é uma dificuldade para ele conseguir delegar, em virtude da 

necessidade de ver as coisas acontecerem “isso é meio difícil pra mim, delegar, em um 

momento que eu quero estar em tudo pra ver aquilo acontecer com a melhor 

qualidade”. 

Os aspectos ligados à liderança são prejudicados pela necessidade de 

centralizar as ações, pela dificuldade de repassar responsabilidade, ele mesmo apresenta 

que trata-se de um aspecto que ele até vinha executando bem, porém precisa melhorar. 

No que se refere ao relacionamento interpessoal, o empreendedor tem uma relação 

proximal com os colaboradores por meio de conversas individuais com os membros da 

equipe. 

A esfera motivacional é trabalhada pelo empreendedor por meio de avaliação 

de desempenho, em que os colaboradores de forma anônima preenchem um formulário 

avaliando aspectos relacionado à empresa, as rotinas de trabalho, os aspectos que 

poderiam melhorar. Além da busca de feedbacks por meio de conversas para saber o 

andamento das ações, como o professor estar e como pode melhorar. Porém, não existe 

até o momento ações de integração da equipe promovidas pela gestão da empresa. 

A empresa trabalha com sistemas de recompensa como estratégia de 

engajamento e motivação dos colaboradores. 

A gente falou das duas formas principais que a gente fazia. Que era 

bonificação no final de cada semestre, para o professor que tiver a melhor 

nota, a gente analisa vários aspectos e entre os aspectos a gente faz um 

ranking e os três melhores professores tem uma bonificação no salário final 

do semestre, e segundo, a gente tem sempre um evento, quando a gente 

consegue bater uma meta grande. 

Percebe-se uma preocupação do empreendedor com relação aos 

colaboradores, de forma a saber como estão se sentindo, como as coisas podem 

melhorar. Inclusive existe a sensação de não forçar algumas regras pela necessidade 

que se tem da mão de obra e ao aplicar algumas regras causar desmotivação.  

Na organização dos processos, observou-se que a empresa não realiza o 

acompanhamento dos seus processos de forma estruturada, existindo processos claros 

que precisam ser realizados, porém os mesmos acontecem de forma tácita. 
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Na organização da gestão interna, a empresa no início teve bastante 

dificuldade de organizar a forma de funcionamento, em virtude ao excesso de demanda 

e pouca equipe para operacionalizar. 

 
Então a gente era... como se a gente tentasse, mas não conseguisse porque 

tinham outras coisas importantes para fazer, porque éramos poucos. Então 

tipo, a gente tinha todo mundo do operacional trabalhando, mas faltava uma 

pessoa específico do financeiro, uma pessoa específica do administrativo pra 

resolver isso. 

Somente com a entrada dos investidores e com a preocupação da empresa em 

captar clientes foi que aconteceu uma reestruturação no aspecto gerencial da empresa, 

principalmente ao relacionado ao setor comercial. 

Então a gente criou digamos, um funil de vendas pra poder organizar. Ah 

chegou um contato para comercial, que hoje em dia sou eu e [Colaborador 

1]. Pra entrar em contato, pra marcar uma experimental, pra jogar essa lista 

pra [Colaborador 2], que é a auxiliar administrativa e faz secretariado lá na 

sede, ela passa isso pra [Colaborador 3], que é nosso pedagogo e professor 

responsável pelas aulas experimentais. Organizou a aula experimental? Vai 

tentar fechar com esse pai. Então a gente tem toda a sequência, os processos 

definidos hoje em dia de como o cliente vai chegar. Caiu na rede da [empresa 

7], digamos ele vai transformar ele em um cliente de fato. Então ele vai 

passando por esse funil, até que a gente transforme ele num cliente de fato. 

 

No que se refere ao papel dos sócios e dos colaboradores, observa-se que existe 

uma definição genérica das responsabilidades de cada um. Na perspectiva de planejar 

aliança de longo prazo, não se observou existência de mecanismos que proporcionem 

essa ligação entre parceiros, necessitando assim ser uma ação a ser estruturada 

futuramente. 

Sobre a realização de planejamento sistemático, observou-se que durante 

muito tempo a empresa não possuía um planejamento estruturado. Com a entrada dos 

novos sócios (Setembro/2016), a empresa começou a se preocupar em fazer algo 

estruturado.  

Atualmente, o empreendedor apresenta a grande preocupação relacionada à 

meta de expansão da infraestrutura física, do aumento do número dos clientes e da 

existência de metas. Pode-se acrescentar que o empreender revela se dedicar mais às 

ações operacionais, principalmente com as relacionadas à captura de clientes do que 

focando nas questões estratégicas. Somado a isso, a empresa não possui um 

planejamento das operações e alocação de recursos de forma estruturada e nem de 

recursos humanos. 
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A figura 40 e o quadro 68 apresentam uma síntese da competência 

organizacional observada no empreendedor da empresa 7. 

 
Figura 40 - Competência organizacional - Empreendedor 7 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

 
Quadro 68 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedor 7 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 7 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos A empresa não possui regras e regulamentos 

explícitos  

Sistema de gerenciamento Utilizam o Trello como ferramenta de 

gerenciamento 

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização O empreendedor centraliza as ações nele e nos 

sócios 

Descentralização Dificuldade de repassar as demandas para os 

colaboradores 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  Tem dificuldade de conduzir, pois tende a 

tomar para si as atividades, não consegue 

repassar 

Relacionamento interpessoal O empreendedor possui relação proximal com 

os sócios e com os colaboradores 

M
O

T
IV

A
R

 

Avaliação de desempenho Realizam avaliação de desempenho 

Integração com a equipe Não realizam momentos de integração  

Sistema de recompensa Trabalham com sistema de recompensa, 

bonificação ao final do semestre para os 

colaboradores com melhor desempenho 

Valorização dos colaboradores Valoriza os colaboradores 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos Possuem processos, mas não estão 

estruturados 

Gestão interna Estruturação recente com a entrada dos novos 

sócios 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Sabe-se de forma genérica o papel dos sócios 
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P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Não possuem mecanismos de ligação entre 

parceiros 

Planejar as operações de alocação de recursos Começaram recentemente, mas ainda 

apresenta preocupação sobre como alocar os 

recursos 

Recursos humanos Não planejam a necessidade de pessoas 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Só possuem meta de número de alunos 

Implementação de estratégias Implementaram estratégias, mas não 

acompanham regularmente  

Realização de planejamento Iniciado recentemente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.7.3 Exploração  

 

Com relação à abertura de novo mercado, o empreendedor tem direcionado 

suas ações para consolidar sua atuação no mercado que já atua, mas existem planos de 

projetos para expandir para outros mercados que, por enquanto, não possui perspectiva 

de efetivação.  

Graças ao investimento trazido pelos investidores em Setembro/2016, a 

empresa 7 apostou em um estudo de mercado de forma a busca ampliar sua atuação no 

mercado, essa prospecção está acontecendo de forma ativa, pincipalmente com uma 

campanha de marketing agressivo. 

A perspectiva de expansão da empresa 7 está no lançamento de um novo 

produto, porém esse projeto está sendo pensado para este ano, já que o foco no momento 

é a necessidade de estruturação da recente expansão que foi realizada pela empresa. 

A empresa possui mecanismos para captar o feedback dos clientes, além de 

possuir uma metodologia diferenciada aplicada ao serviço oferecido pela empresa, isso 

a diferencia da concorrência de forma a agregar mais valor ao cliente. 

Pow a gente faz algo muito bom, então a gente precisa vender esse algo 

muito bom que a gente faz. Então foi o que passou a ser o nosso foco, vender 

assim, apresentar, fazer o marketing do que a gente tem de melhor, nós 

temos metodologia, nós temos uma construção de como fazer as coisas, 

realmente trazemos algo de bom pra criança. Não é só, ah nossa vamos fingir 

aqui que a criança aprende alguma coisa para conquistar o pai. Não, nós 

realmente fazemos algo de bom. 

 

A figura 41 e o quadro 69 apresentam uma síntese do que foi observado sobre 

o eixo exploração no empreendedor 7. 
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Figura 41 - Exploração - Empreendedor 7 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 69 - Síntese - Exploração - Empreendedor 7 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 7 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Busca pela consolidação do 

mercado local 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Investimento em marketing e 

propaganda 

Prospecção passiva - 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS No momento não apostam na 

criação de novos produtos 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES Metodologia diferenciada de 

aprendizado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.7.4 Explotação  

 

Um importante marco para a empresa foi a entrada dos novos sócios e o aporte 

de recursos que permitiu mudar de sede e ampliar sua capacidade de atendimento em 

aproximadamente oito vezes mostrando assim robustez para entregar a solução aos 

clientes. 

No que se refere à capacidade produtiva, a empresa oferece alguns pacotes 

para os clientes, além de flexibilidade no atendimento. Com relação à melhoria do 

produto existente, observa-se que o empreendedor não possuía bem definido seus 

processos. Em virtude disso a empresa cometeu algumas falhas, mas conseguiu 

identificar e incorporar melhorias, principalmente no que se refere ao atendimento ao 

cliente. Atualmente a empresa instituiu um processo de atendimento ao cliente (funil 

de clientes), em que todo o processo é acompanhado.   
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O empreendedor possui uma sistemática para avaliar a satisfação de seus 

clientes por meio da aplicação de questionários de avaliação. Para isso, possui uma 

equipe responsável em oferecer o serviço ao cliente, esta equipe é orientada a ficar 

atenta as demandas, e devem captar as percepções e indicações de melhorias.  

Em virtude do momento de expansão em que a empresa se encontra, o 

empreendedor apresenta uma preocupação de crescer de forma sustentável, de forma 

que reduzir custos não está sendo o foco, mas sim a captura de clientes para viabilizar 

a nova estrutura da empresa.  

a gente está num processo de ascensão, a gente está crescendo, então a gente 

acabou contratando ao invés de demitir, por exemplo, a equipe comercial 

antigamente era formada por as meninas do administrativo e a gente tentou 

separar isso né?! Então hoje em dia o comercial é formado por eu [sic] 

[colaborador 2], tem a secretária lá que recebe, tem [colaborador 3], que vai 

receber a mais, além de pedagogo, pra poder dar essa aula experimental. 

Então a gente acabou aumentando o custo por enquanto, pra poder ter esse 

processo formado. Só que esse aumento de custo a gente vai analisar no final 

do semestre, no final do período, o que vai valer a pena a gente, que a gente 

vai ter mais alunos convertidos, por ter conseguido fazer essa organização, 

está entendendo? Então o reflexo geral na verdade, o aumento de custo, mais 

o aumento de aluno e esse aumento de aluno paga. 

 

Um resumo esquemático dos construtos observados sobre o eixo explotação 

do empreendedor 7 pode ser visualizado na figura 42 e no quadro 70. 

 

Figura 42 - Exploração - Empreendedor 7 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 70 - Síntese - Explotação - Empreendedor 7 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 7 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A empresa mais que triplicou sua capacidade 

de atendimento com a nova unidade 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Oferecem pacotes diferenciados 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Empresa de serviços, buscam continuamente 

melhorar os serviços oferecidos 
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MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Criação de um processo para atendimento 

dos clietes 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Não oferecem novos serviços  

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Aplicam questionário de satisfação para 

avaliar a qualidade dos serviços 

REDUÇÃO DE CUSTOS No momento a empresa está investindo na 

expansão 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.7.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

A empresa 7 foi uma empresa criada a partir de um projeto de pesquisa com 

professores da UFRN. O Empreendedor 7 entrou na empresa como assistente de sala e 

aos poucos foi se envolvendo e se dedicando ao ponto de se tornar sócio administrador 

da empresa. O Empreendedor 7 revela que sempre buscou realizar ações 

empreendedoras em prol de sua independência financeira.  

Ele revela que sempre acreditou na ideia da empresa e quando virou sócio 

sempre se preocupava em realizar ações para estruturar a empresa para expandir o 

mercado, porém os demais sócios sempre tiveram uma postura mais conservadora e 

isso limitou um pouco a evolução da empresa.  

Apesar de estar sempre atento às oportunidades, percebe-se que o 

Empreendedor 7 não costumava avaliar as oportunidades de forma estruturada e 

somente após a entrada de investidores que essas ações iniciaram na empresa. A mesma 

não tinha sistematizado ações de prospecção nem de coleta de informações, mas 

atualmente realiza associado a uma forte campanha de marketing.  

Embora a empresa não busque a abertura de novos mercados, percebe-se a 

preocupação de ampliar o mercado local. Atualmente o empreendedor desenvolve 

ações ativas com relação à prospecção de clientes o que não acontecia antes da entrada 

dos investidores por falta de recursos. 

No que se refere à análise da competência organizacional direcionando as 

ações para a explotação, observa-se que o empreendedor não estruturou regras e 

regulamentos explícitos e as ações de delegação são centralizadas. Apesar do 

empreendedor relatar que possui um bom relacionamento com os colaboradores, ele 

coloca que não tem habilidade para conduzir as pessoas. Existe uma avaliação de 
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desempenho e ao final do ano uma premiação para o professor, mas não foi colocado 

questões de integração com a equipe, nem valorização dos colaboradores.  

A gestão interna foi estruturada recentemente, os processos existem, mas 

somente o setor comercial está estruturado. O papel dos sócios está colocado de forma 

genérica. A empresa iniciou recentemente o seu planejamento estratégico, possui metas 

de número de clientes, mas de forma genérica, como também não possuem 

planejamento de aliança de longo prazo, nem planejamento para alocação de recursos.  

Com a expansão da empresa e a instalação na nova sede, observa-se que a 

empresa possui capacidade de atendimento e flexibilidade produtiva. Busca 

constantemente melhorar seus serviços e realiza pesquisa de satisfação, mas não possui 

estratégias de penetração no cliente e nem política para reduzir os custos.  

 

 

5.2.8 Empreendedor 8 

 

A empresa 8 tem como solução um sistema de gestão para escritórios de 

advocacia, em que se gerenciam os processos judiciais e implantam-se rotinas de 

gerenciamento que otimizam as atividades, melhorando assim o desempenho e a 

eficiência da empresa.  

O Empreendedor 8 é o diretor executivo da empresa, ele tem 33 anos e é 

engenheiro da computação. A empresa 8 já possui mais de seis anos de existência no 

mercado. Com relação às experiências vivenciadas pelo Empreendedor 8, ele relembra 

que sempre viveu no ambiente de comércio, crescendo dentro de empresa da família. 

Ele apresenta que o fator que o motivou a empreender foram questões relacionadas ao 

poder de adaptação que um empreendedor precisa ter.  

Desde seus 14 anos que o Empreendedor 8 trabalha dando expediente na 

empresa da família. Graças a isso, ele afirma que essa convivência dentro de empresas 

o levou a olhar mais para as necessidades e as dificuldades enfrentadas pelos 

empresários.  

Eu via meus pais, meus avós, todos eram empreendedores, todos tinham 

empresa. Então eu via eles em algum momento da economia que não ia bem, 

mudavam o seu negócio, o negócio ia e virava outro, acabava um, nascia 

outro negócio e por vai. E eu percebi que isso era extremamente dinâmico 

em relação ao mundo, em relação a como o mundo anda, como o mundo 

segue. E eu achei que isso era um, era o que eu queria aprender. Eu queria 

aprender a fazer isso, né?!  
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5.2.8.1 Competência de oportunidade  

 

O processo de identificação de oportunidade teve início nas primeiras 

experiências vividas pelo empreendedor no ramo do comércio, onde desde criança 

mesmo que indiretamente ele estava dentro de loja eno ambiente de escritório. 

Empreendedor 8 acrescenta que ao longo da sua vida como empreendedor iniciou 

vários negócios, a mencionar por exemplo uma empresa de prestação de serviços de 

manutenção de computadores. Todas as experiências acrescentaram ao empreendedor 

aprendizado que ajudaram a formatar o negócio que tem hoje. 

Você passou por uma coisa, você vai ver as falhas e vai ver os benefícios. E 

daí você já começa a extrair e olhar outras formas de negócio, entendeu? 

Isso aqui eu acho que é até intuitivo. Intuitivamente o cara vai passar por 

isso aqui. 

 

Nesse percurso, o Empreendedor 8 teve algumas fontes de inspiração, 

mencionando os pais e os avós como empreendedores que tinham a capacidade de se 

adequar aos momentos de dificuldade, e de mudar de segmento quando necessário.  

Nesse processo de identificação de oportunidade, as barreiras enfrentadas pelo 

empreendedor no processo de criação e desenvolvimento da empresa foram fatores que 

o fizeram aprender. O Empreendedor 8 apresenta que a principal barreira de uma 

empresa de serviços está relacionada à capital humano, mencionando que fatores 

motivacionais e de liderança são grandes dificuldades enfrentadas pelo gestor no 

processo de gerenciamento de pessoas. Outra barreira foi com relação à legislação, 

precisamente questões relacionadas aos impostos, pois a empresa passou por um 

problema, em que por ingenuidade migrou de regime tributário e isso trouxe impacto 

negativo no pagamento de impostos e, por fim, a barreira tempo. 

tempo é uma moeda chave na evolução da empresa, então o favor tempo é 

um obstáculo, que as vezes você quer fazer... você não pode perder as 

oportunidades, a velocidade das oportunidades, porém você não tem os 

recursos suficientes pra ganhar tempo, entendeu?. 

 

No que se refere à geração de ideias, o empreendedor coloca que percebeu 

dentro da empresa da família que ele não conseguia mais se mover, executar suas 

próprias ideias. Com isto, ele percebeu que deveria pensar em novas formas de ter mais 

autonomia e decidiu empreender em outro segmento de negócio com a própria empresa.  
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Depois que iniciou a empresa, muitas ideias estão surgindo, mas 

Empreendedor 8 afirma que em virtude de outras demandas não consegue tirar essas 

ideias do papel “Eu tenho uma lista de coisas e que não saem do papel. Isso as vezes 

dá até remorso. Faz três anos que eu anotei isso aqui, não acredito e não está pronto 

ainda”.  

Na identificação de mercado, o empreendedor fala que, em virtude de alguns 

problemas nos sistemas de gestão que estavam implantados nas empresas da família, 

ele pensou que isso seria uma oportunidade de fazer sistemas melhores. A partir dessa 

motivação inicial, ele foi em busca de pessoas dispostas a investir na ideia.  

No início, a empresa não atuava em um segmento de mercado específico, ou 

seja, ofereciam sistemas de gestão para empresas, mas sabiam que não queriam lidar 

com o comércio varejista, pois pela experiência que o Empreendedor 8 tinha não era 

algo que o motivasse e nesse sentido segmentaram para a área de serviços. Com a 

definição do segmento, a empresa percebeu que o processo de digitalização de arquivos 

era uma atividade que muitas empresas tinham demanda. Nesse momento, o 

empreendedor teve um cliente da área jurídica e com a proximidade desse cliente foi se 

observando que esse segmento era pouco explorado e possuía um grande mercado.  

Uma vez identificada a oportunidade de mercado, o empreendedor passou a 

avalia-la. A análise de risco sempre foi uma preocupação para a empresa. Somado a 

isso, ele acrescenta mais importante do que a avaliação do risco é o aprendizado 

associado aquela decisão, que, por exemplo, apesar de não atingir o desejado trouxe 

aspectos positivos para a empresa. 

A partir de um contato com um cliente na área jurídica, a identificação de que 

se tratava de um mercado promissor, o empreendedor, decidiu focar as soluções da 

empresa para o setor jurídico mesmo sem ter nenhum advogado na empresa. Com isso, 

o desenvolvimento dos produtos se voltou para um nicho de mercado específico e toda 

a evolução do sistema está alicerçada a partir dos feedbacks dos clientes, já que a 

empresa não possui nenhum funcionário com formação na área jurídica. 

Na esfera de busca por oportunidade, o empreendedor se mostra atento ao que 

acontece no mercado. Segundo os relatórios de acompanhamento da empresa, observa-

se que a empresa possui sistemáticas de acompanhamento mensal dos concorrentes, por 

exemplo. Acrescenta-se também a busca por informações sobre potenciais clientes, a 
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realização de campanhas de marketing e vendas direcionadas ao público-alvo. A 

empresa elaborou uma campanha de divulgação, tendo planos para expansão no estado 

e posteriormente para atender a outros estados do País. 

A gente estudou bastante antes, se preparou pra isso, fez, atraímos as 

pessoas, as pessoas gostaram, converteu, a gente conseguiu fazer tudo, 

certo?! Obvio que você... quando você faz a primeira vez algo, umas novas 

estratégias várias coisas dão errada, dão errado, dão errado. Mas você já sabe 

o que errou, corrige e parte pra próxima com efetividade, corrige e na outra 

vai ter mais e assim sucessivamente.  

 

Com relação ao perfil comportamental do empreendedor, observa-se traços de 

iniciativa e persistência. Iniciativa que o levou a criar um negócio, pois enxergava que 

poderia fazer melhor, “você passou por uma coisa, você vai ver as falhas e vai ver os 

benefícios. E daí você já começa a extrair e olhar outras formas de negócio, entendeu? 

Isso aqui eu acho que é até intuitivo. Intuitivamente o cara vai passar por isso aqui” e 

persistência, pois precisou de adaptar e mudar o negócio por três vezes até conseguir 

acertar no mercado de atuação.  

A gente mudou, acho que três vezes. Assim, que a gente mudou mesmo a 

forma como a gente atuava no mercado, pra conseguir, tanto manter os 

clientes já existentes, quanto superar a concorrência, que estava surgindo. 

 

Uma síntese da competência de oportunidade do empreendedor Empreendedor 

8 da empresa 8 na figura 43 e no quadro 71.  

 

Figura 43 - Competência de oportunidade - Empreendedor 8 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 
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Quadro 71 - Síntese - Competência de oportunidade - Empreendedor 8 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE - EMPREENDEDOR 8 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 
ID

E
N

T
IF

IC
A

R
 

Experiências - 

Barreiras para empreender Gerenciar pessoas, legislação e tempo 

Experiência profissional Na área de TI (desenvolvimento)  

Fontes de inspiração Pais e os avós 

Formação Não menciona 

Primeiras experiências empreendedoras No comércio da família 

Geração de ideias Olhando para as dificuldades do mercado  

Identificação de mercado A partir do contato com cliente 

A
V

A
L

IA
R

 Risco Preocupação e uma análise prévia 

Desenvolvimento de produtos Voltado para um setor específico 

Mercado Mercado carente de soluções 

B
U

S
C

A
R

 

Coletar informações sobre potenciais 

clientes 

Coleta informações sobre potenciais clientes 

Observar tendência de mercado O empreendedo se mostra atento ao que acontece 

no mercado 

Prospectar por promoção e comercialização Investem em campanhas de marketing para 

divulgação do produto da empresa  

P
E

R
F

IL
 Iniciativa Criar o próprio negócio distante dos negócios da 

família  

Persistência Capacidade de mudar o negócio para adequar as 

necessidades do mercado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.8.2 Competência organizacional  

 

No que se refere à competência organizacional, o Empreendedor 8 acredita 

que o controle por meio de regras e regulamentos não deve ser algo rigoroso, pois pode 

trazer para a empresa a sensação de que basta respeitar as regras e as pessoas não podem 

se habituar a isso “Elas não podem se habituar a ser simplesmente o robô que segue as 

regras, entendeu?”. O empreendedor acrescenta que as regras e regulamentos vão de 

encontro a delegação, pois com regras definidas na empresa você acaba por tolher a 

criatividade das pessoas em resolver problemas. Apesar de defender esta forma, o 

Empreendedor 8 mostra que a empresa possui algumas regras no trabalho 

principalmente relacionada ao homeoffice (política que a empresa adota). 

Com relação ao controle por meio de sistema de gerenciamento, a empresa 8 

utiliza um sistema da Microsoft de gestão de projetos utilizando-oem todas as áreas e 

não somente para desenvolvimento. Além disso, a empresa utiliza um sistema de 

comunicação interna chamado 4. 
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O processo de delegar responsabilidade na empresa é algo que o empreendedor 

coloca como fator essencial para o crescimento da empresa. Ele afirma que “se você 

não delega, não cresce. É simples”. A empresa tem uma equipe reduzida que trabalha 

no escritório da empresa, e tem outra equipe que trabalha homeoffice, essa foi uma 

decisão crucial para empresa, principalmente no processo de reduzir custos, porém para 

que o homeoffice fosse possivel existia a necessidade de delegar as atividades para que 

o colaborador tenha clareza das suas tarefas e metas. 

O empreendedor coloca que a liderança é um dos fatores mais difíceis dentro 

de uma empresa, principalmente porque muitos têm a capacidade de possuírem relações 

de amizade, mas quando colocadas no ambiente profissional não conseguem exercer 

liderança. Uma forma colocada para minimizar esses efeitos é por meio de reuniões 

sistemáticas semanalmente com a equipe, a fim de buscar alinhamento.  

Ser humano. E esse é um dos... das dificuldades, que é você capacitar 

pessoas pra liderar equipes, esse é o... liderar equipes na verdade é o grande 

obstáculo. As pessoas se relacionam bem, em relações de amizade e tudo 

mais, mas quando chega em relações profissionais, de desempenho, de 

efetividade, de prazos e etc... aí a coisa já muda. E quando você leva pra um 

fator de mexer com outras pessoas, aí que muda mais ainda. Que é as pessoas 

coordenarem e liderarem outras pessoas, aí que o negócio fica mais 

complicado. 

  

Quando questionado sobre como atuava na motivação dos funcionários, o 

Empreendedor 8 falou que a avaliação de desempenho estava relacionada ao 

planejamento da empresa e na execução das tarefas. Essa avaliação era realizada em 

reuniões mensais, em que tanto se observa as questões das metas da empresa, como 

também os aspectos relacionados à visão de futuro. Com relação à sistema de 

recompensa, Empreendedor 8 coloca que antes a empresa tinha um sistema de 

bonificação, porém percebeu que as pessoas não estavam preparadas para lidar com 

remuneração variável, de forma que foi retirado da política da empresa. 

A gente tinha. A gente tinha bonificações, aí a gente tirou esse sistema. 

Porque a gente entendeu que bonificar de forma flexível, as pessoas não 

estão preparadas pra isso, pelo menos aqui no estado. A visão das pessoas, 

não está tão... ainda preparada pra isso. É tipo se num mês você ganha um 

bônus, aí a pessoa acaba achando que o salário dela é aquele com bônus já. 

Ela não entende que aquilo é um bônus e no outro mês pode não ter, então 

ela não recebe muito bem essa parte, né?! 

 

A empresa tem definidos os processos, existe um planejamento geral da 

empresa que é realizado com o Empreendedor 8 e com os demais da equipe, são 

trabalhados nos setores da empresa e por fim refletem nos processos. Apesar da 

empresa funcionar numa dinâmica processual e o controle existir por meio do sistema 
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de gerenciamento, o empreendedor defende que o processo acaba por limitar o processo 

criativo das pessoas que no final acabam reproduzindo uma rotina do que pensando em 

formas de melhorar o processo.  

No que tange às atividades relacionadas ao planejamento da empresa, observa-

se que a empresa desenvolve parcerias de longo prazo com seus clientes desenvolvendo 

uma solução de gestão para a área jurídica sem possuir conhecimento nesta área. Por 

isto, o empreendedor afirma que cerca de 80% do sistema foi criado a partir de feedback 

dos clientes. 

Nosso sistema praticamente todo, até porque a gente não é nenhum, não tem 

nenhum advogado na empresa. Então consequentemente nós somos um 

sistema jurídico que não tem nenhum advogado dentro da empresa, então o 

mínimo que a gente podia fazer, era ouvir os clientes, que são as pessoas que 

estão realmente na parte área.  

  

A empresa realiza anualmente o planejamento do ano vigente com a 

participação de todos os colaboradores. Esse planejamento anual conta com metas 

macros que depois são divididas em metas setorizadas da empresa. Mensalmente, a 

empresa faz duas reuniões gerais com todos para acompanhamento além de controlar 

as metas por meio de um sistema de gerenciamento. No fechamento do ano, a empresa 

realiza uma reunião geral para retomar as metas e o quanto foi atingida delas, essa 

avaliação já é utilizada para o ano seguinte. Porém, a empresa tenta realizar 

planejamento de forma mais simplificada, até com o objetivo de não tornar o processo 

burocrático para possibilitar adequações ao longo do ano. 

 O empreendedor acrescenta que, atrelado ao planejamento estratégico, ele 

também realiza o planejamento das operações e da alocação dos recursos, pois é 

fundamental para a saúde financeira da empresa. Na empresa 8, os sócios e os 

colaboradores possuem definidos os papéis e responsabilidades a serem 

desempenhadas por cada um na empresa. 

Uma síntese dos construtos da competência organizacional no empreendedor 

da empresa 8 pode ser observado na figura 44 e no quadro 72. 
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Figura 44 - Competência organizacional - Empreendedor 8 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 72 - Síntese - Competência organizacional - Empreendedor 8 

 SÍNTESE COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL - EMPREENDEDOR 8 

 Subcategoria/ Código SÍNTESE 

C
O

N
T

R
O

L
A

R
 Regras e regulamentos Possui (home office) mas acredita que as 

regras limitam a equipe. 

Sistema de gerenciamento Slack e Sistema da Microsoft de 

gerenciamento de projeto.  

D
E

L
E

G
A

R
 Centralização - 

Descentralização Considera a descentralização das atividades 

um fator essencial para o crescimento da 

empresa 

L
ID

E
R

A
R

 Habilidade de conduzir pessoas  Considera um dos fatores mais difíceis dentro 

da empresa 

Relacionamento interpessoal Possui um bom relacionamento entre os sócios 

e os colaboradores 

M
O

T
IV

A
R

 Avaliação de desempenho Realizam avaliação de desempenho por meio 

das reuniões mensais 

Integração com a equipe Realiza momentos de integração com a equipe 

Sistema de recompensa Não possuem sistemas de bonificação 

Valorização dos colaboradores Não identificado 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

 Gestão de processos A empresa possui os processos bem definidos 

Gestão interna Exercida pelos sócios 

Papéis dos sócios e dos colaboradores Está definido os papéis dos sócios e 

colaboradores 

P
L

A
N

E
JA

R
 

Alianças de longo prazo  Possuem alianças de longo prazo com os 

clientes  

Planejar as operações de alocação de recursos Planejam as operações de alocação de recursos 

Recursos humanos Não identificado 

Planejamento sistemático - 

Estabelecimentos de metas Metas macros que são depois divididas em 

metas setorizadas da empresa 

Implementação de estratégias As estratégias são planejadas e acompanhadas 

mensalmente 
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Realização de planejamento Realizam planejamento anual e acompanham 

mensalmente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

5.2.8.3 Exploração  

 

A empresa já atua no mercado do RN, porém estruturou recentemente uma 

campanha de marketing para ampliar os clientes. No momento a empresa ainda não 

possui clientes em outro estado, mas isso já está no plano de expansão da empresa.   

O empreendedor desenvolveu e implementou estratégias ativas para 

prospectar clientes realizando, recentemente, uma campanha para atrair novos clientes 

exatamente para testar a aceitação e o nível de conversão. 

A gente estudou bastante antes, se preparou pra isso, fez, atraímos as 

pessoas, as pessoas gostaram, converteu, a gente conseguiu fazer tudo, 

certo?! Obvio que você... quando você faz a primeira vez algo, umas novas 

estratégias várias coisas dão errada, dão errado, dão errado. Mas você já sabe 

o que errou, corrige e parte pra próxima com efetividade, corrige e na outra 

vai ter mais e assim sucessivamente.  

 

Sempre quando a gente vai prospectar clientes, a gente colhe o máximo de 

informações pra ele melhorar nossa taxa de conversão e vender. Então se 

você for vender, você vai ter que ter informações cada vez melhor para o seu 

cliente ou se atrair clientes, baseados no que você quer. Então é tipo, ah eu 

quero caçar um... eu quero atrair um leão, minha isca vai ser queijo, 

entendeu? Não, eu vou botar carne, está entendendo? Aí você atrai os 

clientes corretamente, também tem isso. Ao invés de você estudar um cliente 

em potencial, você atrair clientes potenciais, exatamente no perfil que você 

quer.  

 

O empreendedor busca criar novos produtos e para isso possui dentro da 

empresa um setor de inovação que se preocupa em acompanhar as tendências de 

mercado, analisar as oportunidades e viabilizá-las em novos projetos.  

Quando a empresa busca melhorar funcionalidades do produto, ela coleta essas 

informações por meio de estudo dos concorrentes e por meio de feedback dos clientes. 

Outro ponto importante quando a melhoria não é apenas por questões de 

funcionalidade, mas sim de tecnologia, essa busca é por meio do olhar para as 

tendências de mercado, afim de manter o produto tecnicamente à frente dos 

concorrentes.   

Uma síntese do eixo exploração observado no empreendedor pode ser 

verificado na figura 45 e no quadro 73. 
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Figura 45 - Exploração - Empreendedor 8 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

  

Quadro 73 - Síntese - Exploração - Empreendedor 8 

SÍNTESE EXPLORAÇÃO - EMPREENDEDOR 

CATEGORIA/ Subcategoria SÍNTESE 

ABERTURA DE NOVOS MERCADOS Está nos planos da empresa após 

expansão local. 

AMPLIAÇÃO DO MERCADO LOCAL - 

Prospecção ativa Realizam ações de prospecção 

ativamente com os clientes 

Prospecção passiva - 

CRIAÇÃO DE PRODUTOS O empreendedor se mostra atento 

as tendências e busca criar novos 

produtos e/ou incorporar novas 

tecnologias 

CRIATIVIDADE PARA SATISFAZER OS CLIENTES Sim por meio de relação proximal 

e análise da concorrência.  

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.8.4 Explotação  

 

A empresa tem os processos internos bem estruturados, de forma que consegue 

atender as demandas dos clientes. Diante disso, a empresa possui capacidade de 

atendimento, prevê expansão no mercado local e posteriormente trabalha na perspectiva 

de adequar o sistema para atuar em outros estados. 

O empreendedor apresenta que, como a empresa trabalha com sistema de 

gestão para o setor jurídico, eles precisam estar atentos às demandas dos clientes e as 

mudanças do setor, exigindo dele rapidez nas modificações e nos ajustes necessários. 

Com isto, a empresa precisa deve possuir processos que promovam flexibilidade 

produtiva. 

A melhoria do produto existente acontece de duas maneiras: a primeira por 

meio dos feedbacks dos clientes e a segunda por meio da análise da concorrência. O 
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empreendedor apresenta que cerca de 80% do sistema veio a partir de feedback dos 

clientes e eles fazem questão de observar o dia-a-dia do cliente de forma a propor 

melhorias nos processos para que possam ser incorporadas ao sistema.  

 
Na verdade, o nosso olhar de desenvolvimento de software versus o que eles 

fazem manualmente, acaba gerando propostas muito boas, porque na hora 

que a gente olha por exemplo, as vezes o cara nem precisa, o cliente nem 

precisa dizer que tem um problema. Na hora que a gente entra dentro do 

escritório dele, que ver por exemplo, ele com uma planilha lá, gigantesca, 

fazendo, tendo um trabalho danado manual, alimentando uma determinada 

coisa, a gente questiona. Por que você usa isso? Serve para que? Ai o cara, 

não isso aqui é uma planilha que eu faço isso. Ai a gente, ó isso aqui poderia 

ser feito no sistema assim, entendeu? 

 

A gente desenvolveu o sistema com o perfil de vários advogados distintos, 

onde todos tinham participação, davam os feedbacks presenciais, nos 

treinamentos, nos atendimentos, dão os feedbacks no suporte, que a gente 

tem um suporte humano realmente no sistema, a qualquer hora ele consegue 

acionar o suporte e conversar com uma pessoa que tira todas as dúvidas e 

levanta os feedbacks, analisa e muitos, são muitos... acabam sendo ideias 

boas que a gente executa, algumas são coisas que já estão, já tinha no 

sistema, mas a pessoa não conhecia ou não sabia o procedimento de fazer e 

outras são realmente, são coisas que não são prioridades, acabam sendo 

colocadas no fim da fila.  

 

Associado a isso, a empresa busca melhorar o atendimento ao cliente por meio 

da prestação de serviço, no acompanhamento na instalação, suporte e central de 

relacionamento com o cliente, em que é possível em tempo real resolver problemas. 

Essas ações de melhoria tanto no produto quanto no atendimento ao cliente 

demonstram a preocupação que a empresa possui em atender as necessidades dos 

clientes buscando sempre entregar o produto que de fato resolva as suas necessidades.  

Na busca de reduzir os custos da empresa, o empreendedor optou em parte da 

equipe trabalhar homeoffice. Isso porque a empresa reduz alguns custos com os 

colaboradores, além de permitir um pouco mais de flexibilidade para ele. Porém, o 

empreendedor apresenta a situação de que se fosse atualmente ele iria pensar em adotar 

ou não, pois existem prós e contras nesse processo. Quanto a rapidez, resolução de 

problemas e integração no sistema homeoffice fica comprometido. Além disto, o tempo 

que o gestor perde planejando e acompanhando as atividades e as metas dos 

colaboradores elevam substancialmente.  

Uma síntese das variáveis observadas no eixo explotação no empreendedor 

pode ser verificado na figura 46 e no quadro 74.  
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Figura 46 - Explotação - Empreendedor 8 

 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Quadro 74- Síntese - Explotação - Empreendedor 8 

SÍNTESE EXPLOTAÇÃO - EMPREENDEDOR 8 

CATEGORIA SÍNTESE 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A empresa possui capacidade de atender às 

demandas dos clientes 

FLEXIBILIDADE PRODUTIVA Possibilitam modificações e ajustes quando 

necessários 

MELHORIA DO PRODUTO EXISTENTE Por meio dos feedbacks dos clientes e da 

análise da concorrência 

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 

Buscam melhorar a prestação de serviços 

por meio de um canal de relacionamento 

com os clientes 

PENETRAÇÃO NOS CLIENTES Observam as demandas dos clientes e 

propõem novas soluções 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO Realizam pesquisa de satisfação 

REDUÇÃO DE CUSTOS A empresa utiliza o sistema homeoffice 

como uma alternativa para reduzir os custos 

da empresa 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

 

5.2.8.5 Relação entre as competências e os eixos da ambidestria 

 

A competência de oportunidade do Empreendedor 8 foi construída a partir de 

suas experiências no comércio da família, onde desde muito cedo vivenciava o dia-a-

dia de uma empresa. Ele decidiu que ia abrir um negócio quando percebeu que dentro 

da empresa familiar ele não conseguiria colocar suas ideias na prática.  

O empreendedor releva a preocupação que tem em avaliar uma oportunidade, 

que sempre é realizada a partir de uma análise dos riscos associados aquela ação de 

forma que a empresa só investe se a tendência da análise for positiva. No que se refere 

à busca por oportunidade, o Empreendedor 8 mostra estar atento e sempre busca coletar 

informações sobre os potenciais clientes, observa as tendências de mercado e usa essas 
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informações nas ações da empresa, promovendo prospecção de clientes por meio de 

promoção e comercialização. 

Isso reflete no direcionamento das ações para a exploração, em que observa-

se que a empresa tem um plano estruturado de expansão para novos mercados, porém 

a etapa inicial é na ampliação do mercado local, de forma que a empresa possuí uma 

estratégia de marketing definida e as primeiras ações já estão sendo realizadas. A 

prospecção dos clientes acontece de forma ativa, além de existir uma preocupação de 

satisfazer as necessidades dos clientes de forma criativa, para isso a empresa desenvolve 

uma relação proximal com os clientes e uma constante análise da concorrência e isso 

tem refletido tanto no melhoramento das funcionalidades do sistema quanto na criação 

de novos produtos.   

Para analisar os aspectos ligados à competência organizacional e a explotação, 

a empresa 8 possui uma boa estruturação organizacional. O empreendedor apresenta 

que a empresa controla por meio de regras e regulamentos, mas afirma que as regras 

acabam por limitar a capacidade criativa da equipe. O mesmo possui sistema de 

gerenciamento de projetos e de comunicação na empresa e acredita que uma empresa 

só cresce por meio da descentralização. Tem habilidade para conduzir pessoas, 

promove de forma estruturada a avaliação de desempenho com toda a equipe, porém 

não possui sistema de bonificação.  

A organização dos processos está definida e estruturada, a gestão interna 

também está definida e todo o planejamento da empresa é estruturado indo desde o 

planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos e metas, até o acompanhamento 

por meio de análise de desempenho nas reuniões periódicas.  

A estruturação organizacional da empresa está alinhada ao eixo explotação, 

pois é possível perceber que a empresa possui capacidade de atendimento, flexibilidade 

produtiva, busca continuamente a melhoria dos produtos, investe em pesquisa e 

desenvolvimento e acompanha a concorrência. Busca estratégias para penetração nos 

clientes, além de realizar pesquisa de satisfação. A redução dos custos também é 

buscada pela empresa por meio do planejamento das operações e alocação dos recursos.  
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5.3 ANÁLISE INTERCASOS 

 

A partir da análise intracasos realizada na seção anterior, segue-se a análise 

intercasos que possui o objetivo de comparar os casos estudos à luz dos construtos 

investigados nesta pesquisa, buscando assim encontrar similaridades e diferenças 

existentes entre eles. Esta comparação busca aprimorar o nível de análise desenvolvido 

nesta tese. 

 

5.3.1 Visão geral da competência de oportunidade  

 

Na categoria competência de oportunidade buscou-se analisar como os 

empreendedores de empresas nascentes de base tecnológica identificam, avaliam e 

buscam as oportunidades de mercado. O reconhecimento de oportunidade, segundo 

Man e Lau (2000), acontece por diversos meios: o empreendedor pode identificar uma 

oportunidade a partir das experiências vivenciadas por ele, pela geração de ideias e pela 

própria identificação de mercado.  

Com relação à identificação de oportunidade a partir das experiências 

vivenciadas pelos empreendedores, tem-se que as principais barreiras mencionadas por 

eles no processo de empreender estão relacionadas à gestão de pessoas, sendo 

mencionada a dificuldade de gerenciar pessoas, de liderar e de encontrar profissionais 

qualificados. Além disso, questões financeiras associadas à perda de recurso em prol 

do sonho de empreender, e por fim questões de cunho governamental ligada à 

burocracia e aos impostos.  

Segundo Sveiby (1998), a competência individual possui quatro elementos, 

em que observa-se que os empreendedores possuem os conhecimentos adquiridos pelas 

várias informações advindas da formação profissional e acadêmica, pela práticas 

relacionadas as experiências vivenciadas como empreendedores e pelas relações 

interpessoais entre os membros da equipe.  

Nesse sentido, Empreendedor 1, Empreendedora 5, Empreendedor 8 e a 

Empreendedora 4 apresentaram as questões relacionadas às pessoas como principal 

barreira para empreender. Já o Empreendedor 3 e a Empreendedora 4 demonstraram 

questões ligadas aos aspectos governamentais. A Empreendedora 5 e o Empreendedor 
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6 mostraram aspectos relacionados às questões financeiras. Um posicionamento 

interessante que foi colocado pelo Empreendedor 7 foi com relação ao pensamento 

conservador dos sócios como sendo a principal barreira para empreender, o que 

demonstra que a falta de alinhamento entre os sócios pode gerar problemas de evolução 

para a empresa. 

Outra questão interessante apresentada pela Empreendedora 4 e pelo 

Empreendedor 2 foi com relação à falta de experiência. Os empreendedores, que bem 

jovens iniciaram o negócio, afirmam que sofreram e tiveram que aprender muito até 

ajustar a empresa sendo uma barreira encontrada no início.  

Percebe-se que as barreiras enfrentadas pelos empreendedores de empresas 

nascentes em sua maior parcela estão relacionadas às pessoas e a questões 

governamentais. Os profissionais são em sua maioria da área tecnológica e acabam 

tendo perfil de atuação ligado a questões de tecnologia o que gera dificuldade de 

operacionalização.  

No que se refere às experiências profissionais vivenciadas por esses 

empreendedores percebe-se que todos tiveram experiências em ambientes empresariais 

antes de terem seu próprio negócio, em sua maioria os empreendedores trabalharam em 

negócios, em que a competência central está ligada ao negócio atual do empreendedor. 

Somente o Empreendedor 7 que construiu suas experiências no meio acadêmico e 

dentro da empresa 7.  

A Empreendedora 4 e a Empreendedora 5 em virtude da própria formação na 

área de comunicação tiveram experiências diversas em setores ligados à comunicação. 

O Empreendedor 6, o Empreendedor 1, o Empreendedor 2 e o Empreendedor 8 em 

projetos associados à desenvolvimento de software e em consultorias na área de TI e o 

Empreendedor 3 esteve em missão fora do país trabalhando em diversos segmentos 

distintos. 

Os empreendedores apresentam que essas experiências profissionais foram 

importantes no processo de formação para serem donos do próprio negócio. A partir 

dessas experiências foi possível enriquecer seus conhecimentos como profissionais nas 

suas áreas de atuação, bem como ajudou a identificar lacunas existentes no mercado 

favorecendo o processo de identificação de oportunidades. 
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Com relação às fontes de inspiração mencionadas pelos empreendedores, 

observa-se que dos oito empreendedores entrevistados, cinco mencionam pessoas do 

círculo família como sendo fontes de inspiração. Segundo Basu e Goswami (1999), a 

influência de fatores socioeconômicos, tais como nível de escolaridade, experiência 

profissional na família e experiências em negócios estão relacionadas ao desempenho 

organizacional. 

Os aspectos relacionados a formação desses empreendedores percebe-se que 

todos possuem nível superior (com exceção do Empreendedor 2) e apresentam a 

necessidade de buscar continuamente por formação. Segundo Storey (2002), a busca 

por educação, treinamento e desenvolvimento dos gestores favorece a melhoria do 

desempenho organizacional.  

Esta busca contínua por formação pode estar relacionada ao ramo de atuação 

que dos empreendedores das empresas entrevistadas, já que a tecnologia avança 

continuamente necessitando que o profissional busque atualização no mercado. Apesar 

da importância dada na formação, os empreendedores percebem a experiências vividas 

em outras empresas como importantes no processo de empreendedorismo.   

Por fim, no processo de identificação de oportunidades por meio das 

experiências, observou-se que muitos entrevistados relataram experiências 

empreendedoras ainda na infância. Segundo Murray (1996), os antecedentes pessoais 

relacionados as experiências profissionais estão ligados ao desempenho organizacional. 

O Empreendedor 1 engraxava sapatos para ter dinheiro e comprar gibis e doces. Já o 

Empreendedor 2 queria dinheiro para comprar a guitarra, a Empreendedora 4 vendeu 

miçanga e desenhos, o Empreendedor 7 dava aulas particulares e o Empreendedor 8 

trabalhava no comércio da família.  

Percebe-se que o empreendedorismo começou para eles como uma 

possibilidade de ter recurso financeiro, desejo de independência e a possibilidade de 

viver experiências novas. A maioria dos empreendedores afirmaram o desejo que 

possuem em colocar suas ideias em práticas, em ter a possibilidade de inovar, de 

construir algo e de não estar preso às estruturas tradicionais de empresas. 

O processo de geração de ideias surge para os empreendedores entrevistados 

a partir do negócio atual, das necessidades dos clientes e de outras demandas de 

mercado. Porém, alguns empreendedores entrevistados não estruturam esse processo 
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de geração de ideias como é o caso do Empreendedor 1, a Empreendedora 5 e o 

Empreendedor 7. Os outros empreendedores estruturam e guardam essas ideias para 

serem utilizadas quando possível, criam o chamado “banco de ideias”, como é o caso 

da Empreendedora 4 e o Empreendedor 8. Percebe-se, porém que existe a consciência 

dos empreendedores sobre a quantidade de oportunidades existentes nos mais diversos 

mercados de atuação, porém ele prioriza o negócio atual.  

Esse comportamento de enxergar oportunidade e não colocá-la em prática está 

associado a algumas questões: as empresas são em sua maioria de pequeno porte, que 

ainda estão no processo de estruturação do negócio atual. Esse fator de se dedicar a uma 

nova ideia pode desviar a atenção do objetivo da empresa, por serem pequenas 

empresas, não se tem recursos financeiros e econômicos para isso. Nesse sentido, as 

empresas em sua maioria preferem se dedicar na consolidação para em seguida investir 

em novos produtos, ou seja, a atenção está voltada para a explotação. 

O processo de identificação de mercado apareceu de diferentes maneiras entre 

os empreendedores. Para a Empreendedora 5, a identificação surgiu dentro do seu 

ambiente de trabalho em uma multinacional; o Empreendedor 6 percebeu quando 

prestava consultoria para um cliente; já a Empreendedora 4 concebeu a ideia dentro da 

agência de comunicação em que trabalhava; e o Empreendedor 8 percebeu o mercado 

por meio de um cliente específico  No geral, os empreendedores observaram o 

comportamento do mercado, conseguiram identificar uma lacuna existente, por meio 

da observação ou com ajuda do cliente, porém não realizaram uma avaliação 

estruturada desse mercado, ou seja, não realizaram um estudo de viabilidade de 

operacionalizar aquela ideia.  

No que se refere à avaliação de oportunidade, a maioria dos empreendedores 

entrevistados se preocupam com os riscos, porém ou não avaliam de forma estruturada 

ou acabam avaliando somente a questão do produto em si e não do negócio. Somente 

as mulheres entrevistadas tiveram a preocupação de realizar uma avaliação estruturada 

por meio de uma avaliação financeira e por uma pesquisa de mercado.  

O processo de avaliação para o desenvolvimento de produtos no geral está 

associado a oportunidade de negócio por meio da necessidade do cliente. Observa-se a 

necessidade do cliente para posteriormente desenvolver o produto. Em alguns, casos 
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observa-se que o cliente tem um papel ativo nesse processo, pois participa juntamente 

com o empreendedor validando as funcionalidades do produto, por exemplo.  

Com relação à avaliação do mercado, percebe-se que os empreendedores 

observam as oportunidades, mas não avaliam de forma estruturada, possuem 

dificuldades de realizar uma pesquisa de mercado, não buscam conhecer os 

concorrentes e nem os produtos existentes. Somente um dos empreendedores 

(Empreendedor 8), realiza avaliação de forma estruturada e acompanha as mudanças. 

No geral, os empreendedores não coletam informações de forma estruturada sobre 

potenciais clientes. Os mesmos até observam as tendências de mercado, mas não 

utilizam essas informações para decisões estratégicas na empresa.  

Por fim, em sua maioria percebe-se a existência de um perfil comportamental 

baseado na iniciativa e na persistência. Para Boyatizis (1982), os traços de caráter, 

diligência, persistência, autoconfiança são competências dos empreendedores 

relacionadas ao bom desenvolvimento organizacional, de forma que acreditam que se 

essa ideia não for viável, ainda assim eles persistem em continuar empreendendo e 

partem para investir em outra ideia. 

Percebe-se então que a maioria dos empreendedores entrevistados possuem a 

capacidade de identificar os aspectos potenciais de negócios, porém não realizam um 

estudo de viabilidade dessa oportunidade, ou seja, eles não avaliam os riscos associados 

nem o mercado em que está atuando o que pode levá-los a investir sem conhecer com 

detalhes as necessidades do cliente. Apesar de serem pessoas com visão de negócio, 

falta estruturar uma avaliação das oportunidades que surgem, bem como buscar analisa-

las por meio de coleta de informações sobre potenciais clientes, observando as 

tendências e prospectando o mercado. A maior parte dos empreendedores entrevistados 

mostram-se, passivos, esperam o cliente chegar, normalmente por indicação.  

A partir desses aspectos podemos analisar que os empreendedores estão no 

primeiro nível de desenvolvimento de empresa. Segundo Rubenson e Gupta (1997), 

esse nível está relacionado ao processo de reconhecimento das oportunidades. Os 

empreendedores conseguem identificar as oportunidades, porém têm dificuldade de 

avaliar as tendências, observar a concorrência, e de procurar ativamente por 

oportunidades de negócios por meio de promoção e comercialização. Nesse sentido, 

percebe-se que o empreendedor, geralmente, possui esse “olhar” para as oportunidades, 
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mas carece de estruturação de uma análise mais detalhada e de atuação dentro de uma 

forma mais ativa de prospecção. 

A competência de oportunidade foi a segunda categoria com maior número de 

referências codificadas. De 22 fontes, foram 267 referências textuais, sendo o processo 

de identificação de oportunidades como o maior deles em número de referências, com 

135 passagens. A busca por oportunidade foi a subcategoria com menor número de 

referências (46). Pode-se inferir que o processo de identificação de uma oportunidade 

está em evidência maior comparado à busca de oportunidade e ao processo de 

avaliação.  

Para melhor visualização dos resultados obtidos na categoria competência de 

oportunidade, apresentamos na figura 47 o mapa de árvore, ferramenta visual 

disponibilizada pelo NVivo®, que apresenta a quantidade de codificação de cada nó de 

forma que o maior retângulo apresenta o nó com maior número de codificação. 

 

Figura 47 - Visualização da competência de oportunidade por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Para concluir os aspectos analisados nesta categoria, a figura 48 refere-se a 

síntese das palavras mais utilizadas pelos empreendedores com relação à competência 

de oportunidade, de forma que as maiores palavras se referem àquelas que mais foram 

mencionadas pelos empreendedores.  
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Figura 48 - Nuvem de palavras da Competência de oportunidade  

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

Como podemos observar, a palavra mais mencionada pelos empreendedores 

foi “empresa” e isso está relacionado aos aspectos de identificação da oportunidade de 

negócios, ou seja, como o empreendedor enxergou a oportunidade de criar a empresa.  

Observa-se também que as palavras “mercado”, “concorrência”, “clientes” e 

“informação” foram palavras mencionadas por eles. Porém, nas entrevistas observou-

se que apesar de apresentar preocupação com relação ao mercado, aos clientes e os 

concorrentes, a maioria dos empreendedores entrevistados, possuem um 

comportamento passivo. 

O quadro 75 representa a matriz de comparação utilizada como parâmetro para 

comparação da competência de oportunidade entre os empreendedores pesquisados.  
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Quadro 75 - Matriz de comparação da competência de oportunidade 

EMPREENDEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 

IDENTIFICAÇÃO  - - - - - - - - 

Experiências - - - - - - - - 

Barreiras para 

empreender 

Encontrar 

profissionais 

compromissados  

Não apresentou 

barreiras, o 

empreendedor 

expõem 

entusiasmo e 

otimismo 

Burocracia Governamental: 

impostos e 

burocracia 

Questões 

financeiras. 

Profissionais 

qualificados. 

Questão 

financeira- 

abriu mão de 

um emprego 

para abrir a 

empresa 

Pensamento 

conservador dos 

sócios 

Gerenciar pessoas, 

legislação e tempo 

Experiência 

profissional 

Trabalhou em 

empresa de 

desenvolvimento 

de software  

Ajudou na 

maturidade 

como 

empresário 

Experiências 

fora do país em 

diferentes 

negócios, fazer 

coisas novas 

Experiência em 

agência de 

publicidade 

Agência de 

comunicação e 

no setor criativo 

de 

multinacionais 

Empresa de TI 

e consultoria na 

área de TI 

Experiências na 

acadêmia 

Na área de TI 

(desenvolvimento)  

Fontes de 

inspiração 

Pai Irmão, colega 

de trabalho e 

uns amigos 

Não 

identificado 

Pais, amigos e 

colegas de 

trabalho 

Não identificado Comércio do 

pai  

Não apresentou Pais e os avós 

Formação Busca contínua Técnico, mas 

busca 

continuamente 

por formação 

Na área de 

tecnologia com 

mestrado 

Importante, mas 

enfatiza a 

experiência 

vivida na prática 

Possui ensino 

superior e 

especialização 

na área 

Na área de TI Formado em 

Bacharelado em 

C&T e está 

cursando 

administração 

Não menciona 

Primeiras 

experiências 

empreendedoras 

Engraxador de 

sapatos 

Busca pela 

independência 

Missão fora do 

país 

 Diversificada 

dês da infância  

Não identificado - Professor 

particular na 

época da escola 

No comércio da 

família 

Geração de ideias Não identificado Enxerga as 

oportunidades, 

mas prioriza a 

estruturação do 

negócio atual 

Busca por 

novas 

alternativas 

Brainstorming – 

Banco de ideias 

Não identificado Demanda dos 

clientes 

- Olhando para as 

dificuldades do 

mercado  

Identificação de 

mercado 

Por meio da 

observação, mas 

sem estruturação 

Percepção da 

necessidade de 

entregar mais 

valor e um 

Identificação 

de lacuna 

Necessidade de 

mercado 

Dentro de uma 

multinacional 

Por meio de 

consultoria no 

principal cliente 

Observam o 

mercado, mas a 

identificação é 

A partir do 

contato com 

cliente 
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nicho de 

mercado 

de forma não 

estruturada 

AVALIAÇÃO  - - -  - - - - -  

Risco Não executa de 

forma 

estruturada 

Não 

identificado 

Avaliação de 

curto prazo em 

cima dos 

projetos 

Avaliação do 

risco financeiro 

– planejamento 

Avaliou por 

meio de 

pesquisa de 

mercado 

Avalia se o 

produto é uma 

demanda 

comercial 

A empresa não 

realiza avaliação 

do risco da 

oportunidade 

Preocupação e 

uma análise prévia 

Desenvolvimento 

de produtos 

Não realiza 

avaliação antes 

de desenvolver 

A partir da 

identificação de 

uma 

oportunidade 

de negócio 

Cursos, venda 

de 

componentes e 

projetos sob 

demanda 

A partir da 

visualização de 

necessidade de 

clientes 

Sim por meio 

dos projetos dos 

clientes 

Caso o produto 

atenda a outros 

clientes 

O empreendedor 

não avalia o 

desenvolvimento 

do produto 

Voltado para um 

setor específico 

Mercado Não executa de 

forma 

estruturada 

Não 

estruturada, 

observa 

informalmente 

Dificuldade de 

definir 

mercado de 

atuação. 

Informações 

gerais dos 

concorrentes, 

mas não 

utilizada de 

forma 

estratégica. 

Acompanha as 

tendências 

Realizou para o 

mercado exterior 

Avaliação 

genérica 

Só aconteceu 

com a entrada 

dos novos sócios 

Mercado carente 

de soluções 

BUSCA  - - -  - -  - -  -  

Coletar 

informações sobre 

potenciais clientes 

Não identificado Não estrutura, 

os feedbacks 

são informais 

Não coleta 

informações 

sobre 

potenciais 

clientes 

Realiza mas de 

forma não 

estruturada 

Realiza porém 

não é 

estruturado 

Não coleta 

informações 

sobre potenciais 

clientes 

Somente após a 

entrada de novos 

sócios no 

negócio 

Coleta 

informações sobre 

potenciais clientes 

Observar tendência 

de mercado 

Olhar para as 

grandes 

empresas 

Observa e 

redirecionou o 

produto da 

empresa 

Observa 

informalmente 

Sim – 

acompanha os 

trends tanto do 

seu mercado, 

como também 

dos seus clientes 

Observa, mas 

não usa 

estrategicamente 

essas 

informações 

Observa as 

tendências do 

mercado, mas 

não utiliza as 

informações de 

Acompanham as 

tendências na 

área 

O empreendedo se 

mostra atento ao 

que acontece no 

mercado 
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forma 

estratégica 

Prospectar por 

promoção e 

comercialização 

Busca 

fortalecimento 

da área 

comercial 

Não realiza, 

reage à procura 

do mercado 

Cursos de curta 

duração – 

projetos 

personalizados 

Em menor 

parcela – pois vê 

sua empresa 

como um 

segmento 

específico onde é 

preciso que o 

cliente necessite 

dessa demanda 

para procurá-los. 

Não, os clientes 

vem por 

indicação 

Não prospecta 

clientes por 

promoção e 

comercialização 

Investem 

fortemente em 

marketing e 

publicidade 

Investem em 

campanhas de 

marketing para 

divulgação do 

produto da 

empresa  

PERFIL - - - - - - - - 

Iniciativa Busca olhar as 

oportunidades 

do mercado 

Diante da 

necessidade ele 

tomou a 

iniciativa de 

empreender 

(continuar o 

negócio) 

Não tem o 

perfil do 

trabalho nos 

moldes 

tardicionais 

Presente – 

acredita que o 

empreender está 

em tudo que se 

faz. 

Não identificado Sempre buscou 

aprender e 

crescer dentro 

da empresa 

Por entrar como 

estagiário e 

chegar a sócio 

diretor, o 

empreendedo 

tem o perfil de ir 

atrás do que 

quer 

Criar o próprio 

negócio distante 

dos negócios da 

família  

Persistência Acredita que o 

sonho deve ser 

perseguido 

Não tem medo. 

Persiste no 

empreender, se 

possível não vê 

problema em 

mudar de 

negócio. 

Não 

identificado 

Presente – 

acredita que se 

deve 

desenvolver as 

aptidões 

continuamente 

Acredita antes 

de tudo na ideia 

Empreendedor 

acredita que em 

um momento o 

negócio vai dar 

certo 

O empreendedor 

acredita que se o 

negócio der 

errado ele irá 

tentar 

novamente, pois 

acredita que dará 

certo em algum 

momento 

Capacidade de 

mudar o negócio 

para adequar as 

necessidades do 

mercado 

Fonte: Elaboração própria (2017). 



 

 

234 

5.3.2 Visão geral da competência organizacional 

 

A visão geral da competência organizacional buscou analisar como os 

empreendedores desempenham as funções gerenciais de forma eficiente, ou seja, 

analisou-se como a estruturação da organização da empresa e como esse empreendedor 

trata os seus diferentes recursos. Para tal, iremos desdobrar a análise do gerenciamento 

desses recursos em planejamento, organização, comando, motivação e controle, 

segundo o estudo de Man e Lau (2000). 

Na área de competência relacionada ao controlar, metade dos empreendedores 

(Empreendedor 1, Empreendedor 3, Empreendedor 6 e Empreendedor 8) possuem 

regras implícitas. Os colaboradores conhecem e respeitam as regras, mas essas são 

passadas de forma geral e não são disponibilizadas em um documento específico para 

ser consultado, ou para ser apresentado aos novos colaboradores. As mulheres 

(Empreendedora 5 e a Empreendedora 4), possuem documentos formais que explicitam 

as regras e regulamentos da empresa, reforçam a ação de apresentar esse manual para 

os novos colaboradores e disponibilizam para consultas. Elas comentam que esse 

manual apresenta regras que vão desde a cumprimento de horário até a questões de 

sigilo das informações dos clientes. 

Observa-se que dois empreendedores, o Empreendedor 2 e o Empreendedor 7, 

não possuem regras e regulamentos, mas existe a noção de algumas regras de 

convivência e de trabalho que não são estruturadas. Uma questão interessante levantada 

pelo Empreendedor 8 é que, apesar da empresa dele possuir regras, ele acredita que 

essas limitam a equipe, pois muitos colaboradores atendem apenas ao que está previsto, 

impedindo assim que ele expresse ações criativas que fogem do padrão estabelecido. 

Dentre os sistemas mais utilizados para apoiar o gerenciamento e o controle 

das atividades nas empresas, o Trello foi colocado como sendo o principal, sendo cinco 

empreendedores entrevistados utilizando-o como ferramenta de gerenciamento. No 

início de 2016, foi ofertado para os incubados e pré-incubados uma oficina de 

ferramentas para gerenciamento, uma delas foi a apresentação do Trello aplicado ao 

gerenciamento de tarefas, essa pode ser uma das razões da alta adesão desses 

empreendedores à essa ferramenta.  

Outros sistemas mencionados por eles foram o Run.run.it utilizado pelo 

Empreendedor 1, o Pódio utilizado pela Empreendedora 4, e o Yammer utilizado pela 
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Empreendedora 5 e o Slack pelo Empreendedor 8. Além disso, o Empreendedor 6 

utiliza um sistema que foi desenvolvido pela própria empresa para gerenciamento de 

tarefas.  

No que se refere ao processo de delegar responsabilidades para os 

colaboradores (enquanto o empreendedor cuida de decisões importantes), observa-se 

que a maioria dos empreendedores acredita que a descentralização é importante para o 

crescimento da organização e que é preciso delegar responsabilidade para crescer.  

Em pequenas empresas, existe a necessidade do empreendedor realizar várias 

funções, porém esse acúmulo de funções não deve ser associado à centralização das 

tarefas e sim à limitação de recursos. Apesar disso, em três empresas observou-se o 

traço de centralidade no processo de gerenciamento, como é no caso dos 

empreendedores 1, 6 e 7. Isso pode estar associado ao perfil gerencial do empreendedor, 

porém pode ocasionar problemas que irão limitar o crescimento da empresa. 

A área de competência ligada à liderança está relacionada aos aspectos de 

como o empreendedor conduz os colaboradores ajudando-os a passar pelas dificuldades 

e mudanças. No geral, os empreendedores se mostram atentos no processo de conduzir 

pessoas e em possuir um bom relacionamento com os colaboradores. Os mesmos 

gerenciam os colaboradores e acompanham as tarefas que estão sendo realizadas por 

eles por meio de reuniões periódicas. Apenas o Empreendedor 7 relata ter um bom 

relacionamento interpessoal com os funcionários, mas possui dificuldade de cobrar e 

de fazer cumprir as regras da organização. Para Freel (1999), dificuldades relacionadas 

à delegação inadequada, falta de suporte e descontinuidades da gestão de pessoal afetam 

negativamente o desempenho organizacional.  

Na área de competência relacionada a motivar os colaboradores para que eles 

atinjam os objetivos propostos pela organização, apenas a Empreendedora 4 (empresa 

4) possui um instrumento estruturado de avaliação de desempenho, aplicado 

mensalmente para que os colaboradores possam avaliar como foi seu desempenho e 

buscar compreender o que pode ser melhorado, tal como identificar os fatores que 

ocasionaram atrasos, por exemplo.  

Os empreendedores 2, 5, 7 e 8, realizam essa avaliação de desempenho por 

meio das reuniões. O Empreendedor 1, 3 e 6 observam os colaboradores e dão 

feedbacks quando necessário, mas não realizam um acompanhamento mais próximo 

aos colaboradores. Sveiby (1998) aponta que um dos quatro elementos importantes 

relacionados à competência do indivíduo está relacionado com as habilidades 



 

 

236 

interpessoais entre os membros da equipe. Chandler e Jansen (1992) acrescentam a 

competência humana de entender, motivar e cooperar com as outras pessoas como uma 

competência social essencial para o desenvolvimento de organizações. 

A maioria dos empreendedores busca realizar momentos de integração com a 

equipe, como é o caso dos empreendedores 2, 4, 5, 6 e 8. Esses momentos são os mais 

diversos, além dos tradicionais eventos de final de ano, muitos se reúnem para jogos 

virtuais, estabelecem um dia “livre” para usar trajes mais à vontade, some-se a isto a 

realização de comemorações, como, por exemplo, dos aniversariantes da empresa. 

Contudo, o Empreendedor 7 não realiza momentos de integração. Esses aspectos 

relacionados à capacidade de interagir com outras pessoas foi apresentado por Chandler 

e Hanks (1993) como uma das três principais funções desempenhadas por 

empreendedores bem-sucedidos. 

Com relação à adoção de sistemas de recompensas, percebe-se que quatro 

empreendedores adotam sistema de recompensa e, dentre essas, observa-se que existe 

o investimento em aprendizado, incluem alguns colaboradores como sócios da empresa 

e a tradicional bonificação por meta.  

Os empreendedores 5 e 8 falaram do desejo de incluir um sistema de 

bonificação. Todavia, o Empreendedor 8 já trabalhou anteriormente com sistema de 

bonificação, porém não foi algo bem compreendido pelos colaboradores, que acabavam 

associando o bônus ao salário, como um incremento recorrente e que, na verdade, não 

aconteceu no seu contexto. A Empreendedora 5, por sua vez, se preocupa em adotar 

formas de recompensas, mas reforça que tem a ideia de apostar em recompensas que 

refletem a personalidade do colaborador, tal como uma viagem, um livro ou um curso. 

Ela não acredita em recompensas financeiras, pois para seus colaboradores são jovens, 

moram na casa dos pais e ganham um salário acima do mercado. Com isto, faz mais 

sentido apostar em outros tipos de incentivos.  

A maior parte dos empreendedores apresenta a importância da equipe como 

diferencial para o negócio, valorizam as pessoas e as atividades por elas realizadas. 

Percebe-se que, em virtude do perfil gerencial centralizador de alguns gestores, a 

abertura para os colaboradores fica comprometida no que se refere à participação das 

decisões da empresa, o que pode ser um limitador de possibilidades para criação e 

resolução de problemas. A competência relacionada a abordagem estratégica para o 

desenvolvimento de recursos humanos, como também a competência para promover 
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uma cultura de aprendizagem são características essenciais encontradas em 

empreendedores (SNELL; LAU, 1994). 

No que tange aos aspectos ligados ao organizar, observa-se com relação a 

gestão de processos, que a maioria dos empreendedores (cinco deles) possuem os 

processos presentes na cultura da empresa, porém não existe uma estruturação desses 

processos. 

Em contrapartida, três empreendedores, a Empreendedora 4, a Empreendedora 

5 e o Empreendedor 8, apontam que os processos existem, foram mapeados e 

estruturados e ainda existem procedimentos que são realizados objetivando as 

melhorias e novas implementações nos processos existentes. Segundo Zarifian (2001), 

possuir ou desenvolver conhecimentos sobre os processos de trabalho, assim como as 

técnicas que representam conhecimentos específicos de como o trabalho deve ser 

realizado são competências essenciais que a organização precisa possuir.  

Com relação à gestão interna, existe uma definição genérica dos papéis dos 

sócios e dos colaboradores, percebe-se traços de centralização das atividades 

relacionadas à gestão interna na figura do empreendedor. 

Na área da competência relacionada ao planejar, observou-se, com relação à 

planejar alianças de longo prazo, que os empreendedores das empresas incubadas em 

sua maioria estabelecem relação de aliança com parceiros, no geral com fornecedores, 

e com clientes. O cliente é visto por essas empresas como um importante parceiro no 

processo de desenvolvimento do negócio. Nos estudos realizados por Chandler e Hanks 

(1993), uma das funções a serem desempenhadas para que os empreendedores fossem 

bem-sucedidos está relacionada à competência política, que é a capacidade de 

estabelecer conexões de poder dentro e fora da organização. As empresas dos 

empreendedores 1, 6 e 8 são empresas de serviços, em que o produto é um software. 

Por isto, para o desenvolvimento desta solução, contam com o apoio dos clientes para 

testar os produtos, validar as funcionalidades e captar suas necessidades. 

Um dos aspectos que chamou atenção foi com relação à realização de 

planejamento. Jiao, Orgilvie e Cui (2010) e Man e Lau (2010) apresentam como 

competência funcional a capacidade que os empreendedores possuem para planejar, 

organizar, dirigir e controlar recursos. O planejamento das operações de alocação de 

recursos não é realizado pela maioria das empresas incubadas. Somente a 

Empreendedora 4 e o Empreendedor 8 realizam planejamento e o acompanham.  
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Com relação ao planejamento de recursos humanos e o planejamento 

sistemático, a situação é semelhante. No planejamento sistemático, os empreendedores 

em sua maioria estabelecem metas para a equipe, porém essas metas não são 

estabelecidas a partir de um planejamento estratégico da organização, são gerais e 

muitas vezes só relacionadas ao produto.  

Somente os empreendedores 4, 5 e 8 estabelecem metas estruturadas e as 

acompanham de forma sistemática. Embora a maioria das empresas não realiza 

planejamento ou estão em fases iniciais do processo de elaboração. Segundo 

Brinckmann (2006), o domínio empreendedor compreende não apenas a identificação 

e seleção de oportunidades de negócios, mas também a formulação de estratégias e 

metas, e atitudes em prol de inovação. Ele acrescenta que o conhecimento funcional 

interno relativo à tarefa de organizar e administrar os diversos recursos como 

importantes competências encontradas entre os empreendedores. 

A categoria de competência organizacional se apresentou como a categoria 

com maior número de referências textuais codificadas nesta pesquisa, sendo 312 

passagens textuais observadas nas falas dos entrevistados e na análise documental. Com 

relação às subcategorias, observou-se que a subcategoria com maior número de 

codificação foi relacionada à não realização de planejamento pelos empreendedores 

entrevistados. A subcategoria com menor número de trechos codificados foi a 

relacionada à delegação.  

Para melhor visualização dos resultados obtidos nesta pesquisa na categoria 

competência organizacional, aa figura 49, mostra o mapa de árvore, ferramenta visual 

onde é possível verificar os itens com maior número de codificação. 

 

Figura 49 - Visualização da competência organizacional por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 
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Uma síntese das palavras mais utilizadas pelos empreendedores com relação à 

competência organizacional pode ser visualizada na figura 50. 

 

Figura 50 - Nuvem de palavras da Competência organizacional  

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Como podemos observar na nuvem de palavras gerada pelo software NVivo®, 

a palavra que mais aparece nas falas dos empreendedores entrevistados é 

“planejamento”. Percebe-se que muitos deles apresentam o desejo de planejar melhor 

as ações da sua empresa, mas, por razões relacionadas às atividades operacionais e das 

demandas do dia-a-dia, relegam as ações relacionadas à estratégia para um segundo 

plano.  

Por fim, apresentamos a seguir o quadro 76 que representa a matriz de 

comparação utilizada como parâmetro para comparação da competência organizacional 

entre os empreendedores pesquisados.  
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Quadro 76 - Matriz de comparação da competência organizacional 
EMPREENDEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 

CONTROLAR - - - - - - -  -  

Regras e 

regulamentos 

Não está 

estruturado 

Rregras 

implícitas 

Começaram a 

estruturar 

Presente. Utiliza 

manual próprio 

Estruturada, 

existem as 

normas da 

empresa 

Existem 

implicitamente 

A empresa não 

possui regras e 

regulamentos 

explícitos  

Possui (home 

office) mas 

acredita que as 

regras limitam 

a equipe. 

Sistema de 

gerenciamento 

Trello e Run 

run.it 

Trello Trello e 

software 

contábil  

Sistema Pódio  Trello e Yammer Possuem o 

próprio sistema 

de 

gerenciamento 

Utilizam o 

Trello como 

ferramenta de 

gerenciamento 

Slack e Sistema 

da Microsoft de 

gerenciamento 

de projeto.  

DELEGAR - - - - - -  - -  

Centralização Traços de 

centralização 

Procura repassar 

as atividades, 

acredita que só e 

possível crescer 

se delegar 

Exerce a 

delegação das 

atividades 

para a equipe 

Empreendedora 

atua no setor 

comercial, e 

precisa dos outros 

setores para 

atender às 

demandas dos 

clientes, acaba 

por ter que 

delegar as 

atividades 

Empreendedora 

delega as 

atividades para o 

sócio e para os 

colaboradores 

Existe a 

centralização nas 

mãos dos sócios, 

as atividades não 

são discutidas 

com os 

colaboradores 

Empreendedor 

centraliza as 

ações nele e 

nos sócios 

- 

Descentralização Não 

identificado 

O empreendedor 

exerce a 

descentralização 

das 

responsabilidade

s ativamente. 

Divide com os 

sócios e 

colaboradores 

Baseado na 

confiança 

entre os 

colaboradores 

O repasse das 

demandas foi 

recente, pois 

ainda sentia que 

so ela podia fazer 

bem feito 

Descentraliza as 

atividades 

Não possuem Dificuldade de 

repassar as 

demandas para 

os 

colaboradores 

Considera a 

descentralizaçã

o das atividades 

um fator 

essencial para o 

crescimento da 

empresa 

LIDERAR - - - -  -  - -  - 
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Habilidade de 

conduzir pessoas  

Observa os 

colaboradores e 

em caso de 

necessidade o 

gestor intervém  

Possui. Tem 

facilidade de 

comunicação e 

expõem as 

ideias. 

Chama pra 

conversar, 

promove 

feedbacks 

 A empreendeora 

é dinâmica, 

comunicativa e 

descontraída. 

Com ajuda dos 

colabores mais 

antigos 

O empreendedor 

sempre esteve 

em cargos de 

liderança, 

considera 

possuir 

habilidade de 

conduzi pessoas 

Tem 

dificuldade de 

conduzir, pois 

tende a tomar 

para si as 

atividades, não 

consegue 

repassar 

Considera um 

dos fatores 

mais difíceis 

dentro da 

empresa 

Relacionamento 

interpessoal 

Necessidade de 

ter um 

ambiente 

aberto para que 

os 

colaboradores 

possam opinar.  

Possui. É 

amigável e 

busca manter um 

relacionamento 

com os demais 

saudável.  

O 

empreendedor 

se considera 

observador, 

atencioso e 

sensível às 

pessoas  

Possui habilidade 

para lidar com as 

pessoas, busca 

acompanhar as 

ações da empresa 

de perto. 

A 

empreendedora 

se preocupa com 

o bem estar os 

colaboradores 

Mostra-se aberto 

e sempre 

disponível com 

os sócios e os 

colaboradores, 

mantém um 

clima 

harmonioso  

O 

empreendedor 

possui relação 

proximal com 

os sócios e 

com os 

colaboradores 

Possui um bom 

relacionamento 

entre os sócios 

e os 

colaboradores 

MOTIVAR - -  - - -  -  - -  

Avaliação de 

desempenho 

Não realiza, os 

feedbacks são 

pontuais e 

individualizado

s 

Por meio de 

reuniões, mas 

sem instrumento 

padrão 

Não 

estruturado - 

feedback e 

observação 

A avaliação de 

desempenho é 

estruturada, 

possui um 

instrumento de 

avaliação. 

Reuniões -  sem 

instrumento 

formal 

A empresa não 

realiza avaliação 

de desempenho 

Realizam 

avaliação de 

desempenho 

Realizam 

avaliação de 

desempenho 

por meio das 

reuniões 

mensais 

Integração com a 

equipe 

Não realiza  Happy hours  Não 

identificado 

Vários momentos 

de integração 

Criação de um 

dia para que os 

colaboradores 

possam trabalhar 

à vontade 

Promovem 

eventos mensais 

para integração 

da equipe 

Não realizam 

momentos de 

integração  

Realiza 

momentos de 

integração com 

a equipe 

Sistema de 

recompensa 

Bonificação 

por meta 

Não identificado Não utilizada 

sistemas de 

recompensa 

na empresa  

Investimento em 

aprendizado - 

paga cursos para 

os colaboradores 

Não acredita na 

bonificação 

apenas 

financeira. 

Colaboradores 

serão sócios 

Trabalham 

com sistema 

de 

recompensa, 

bonificação ao 

final do 

semestre 

Não possuem 

sistemas de 

bonificação 
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Valorização dos 

colaboradores 

Melhorar a 

abertura para os 

colaboradores 

Importância de 

uma boa equipe 

Considera 

importante 

seus 

colaboradores 

Preocupação em 

entender como 

estar a satisfação 

dos colaboradores 

Preocupação em 

ter ambiente 

propício para 

que os 

colaboradores se 

sintam bem no 

trabalho 

Valoriza os 

colaboradores 

Valoriza os 

colaboradores 

Não 

identificado 

ORGANIZAR - - -  -  -  - - - 

Gestão de 

processos 

Não está 

estruturado 

Incutidos na 

cultura, mas não 

estão mapeados 

Processos 

definidos, mas 

não 

formalizados 

Todos os 

processos estão 

mapeados e 

seguem o fluxo 

previsto 

Possui bem 

estruturado, 

busca melhorias, 

implementação 

de novos 

processos. 

Não tem 

documentado 

Possuem 

processos, mas 

não estão 

estruturados 

A empresa 

possui os 

processos bem 

definidos 

Gestão interna Centralizada no 

gestor, pouca 

autonomia da 

equipe 

Carece de uma 

atenção no 

comercial 

Processos não 

formalizados 

Cada sócio tem 

seu papel 

definido de forma 

genérica dentro 

da empresa 

Realizada pelos 

sócios - cada 

sócio tem seu 

papel definido e 

a área de atuação 

Centralizado no 

empreendedor 

Estruturação 

recente com a 

entrada dos 

novos sócios 

Exercida pelos 

sócios 

Papéis dos 

sócios e dos 

colaboradores 

Precisa definir 

o quadro dos 

papéis dos 

sócios 

Precisou ser 

reconduzida 

Definição 

genérica 

Papel dos 

colaboradores 

está definido de 

forma genérica 

Precisa definir 

responsabilidade

s dos 

colaboradores 

Definido as 

responsabilidade

s 

Sabe-se de 

forma genérica 

o papel dos 

sócios 

Está definido 

os papéis dos 

sócios e 

colaboradores 

PLANEJAR - - - - - - - - 

Alianças de 

longo prazo  

Existente com 

clientes 

Não identificado Mantém com 

os 

fornecedores e 

parceiros 

Não identificado Não possuem 

alianças de 

longo prazo 

Possui aliança 

de longo prazo 

com os clientes 

Não possuem 

mecanismos 

de ligação 

entre parceiros 

Possuem 

alianças de 

longo prazo 

com os clientes  

Planejar as 

operações de 

alocação de 

recursos 

Não realiza 

planejamento 

de alocação de 

recursos 

 Não realiza 

planejamento 

de alocação de 

recursos 

Realiza e 

acompanha - 

mensalmente com 

o financeiro toda 

e qualquer 

investimento/gast

o 

Não realizam 

planejamento 

para alocação 

dos recursos 

Não realiza 

planejamento de 

alocação de 

recursos 

Começaram 

recentemente, 

mas ainda 

apresenta 

preocupação 

sobre como 

Planejam as 

operações de 

alocação de 

recursos 
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alocar os 

recursos 

Recursos 

humanos 

Não planeja 

RH 

Existem, mas 

não são 

fundamentadas 

Não realiza 

planejamento 

de RH 

Não identificado Realiza 

planejamento de 

recursos 

humanos 

Não realiza 

planejamento de 

recursos 

humanos 

Não planejam 

a necessidade 

de pessoas 

Não 

identificado 

Planejamento 

sistemático 

- - - - - - - - 

Estabelecimento

s de metas 

Possui metas e 

objetivos da 

organização 

Necessidade de 

realizar e 

acompanhar 

planejamento 

Metas e 

objetivos 

gerais 

Realiza e 

acompanha - 

estabelece as 

metas e 

acompanha a 

evolução 

As metas são 

estabelecidas 

para os 

próximos dois 

anos 

Só as 

relacionadas a 

produtos no 

curto prazo 

Só possuem 

meta de 

número de 

alunos 

Metas macros 

que são depois 

divididas em 

metas 

setorizadas da 

empresa 

Implementação 

de estratégias 

Não realiza, 

atuação no 

operacional 

Incipiente - 

curto prazo 

Não estrutura 

estratégias 

para 

implementaçã

o  

Realiza e 

acompanha - 

traça estratégias 

de atuação e 

acompanha os 

resultados  

Faz reuniões de 

acompanhament

o para 

verificação do 

cumprimento 

das estratégias 

Não estabelecem 

estratégias para 

implementação 

das metas 

Implementara

m estratégias, 

mas não 

acompanham 

regularmente  

As estratégias 

são planejadas 

e 

acompanhadas 

mensalmente 

Realização de 

planejamento 

Não realiza 

planejamento 

Não realiza 

planejamento 

Não realiza 

planejamento 

Realiza e 

acompanha - 

planejamento 

anual, com 

acompanhamento 

trimestral 

Realiza 

planejamento e 

acompanha os 

indicadores 

Não realizam 

planejamento 

Iniciado 

recentemente 

Realizam 

planejamento 

anual e 

acompanham 

mensalmente 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.3.3 Visão geral da exploração 

 

Na categoria exploração, buscou-se observar nos empreendedores aspectos 

que estivessem relacionados ao direcionamento de atividades voltadas para a busca por 

novas alternativas, incluindo abertura para novos mercados, ampliação do mercado 

local, a forma como os empreendedores prospectam clientes e oportunidades, na criação 

de produtos e criatividade para satisfazer os clientes. 

Nesse sentido, analisa-se que, com relação à abertura de novos mercados, a 

maioria deles não possui ações estruturadas relacionadas com a busca por novas 

oportunidades de mercado. Empreendedor 1, da empresa 1, afirma que só tem 

condições operacionais de expandir e buscar novos mercado após a migração do 

sistema. Empreendedor 8 coloca como prioridade a expansão local para posteriormente 

investir em novos mercados. Por fim, Empreendedora 5 revela que iniciou uma 

pesquisa para entender que mercados a empresa pode atuar, mas que no momento não 

possui um plano de expansão.  

Para empreendedores de empresas nascentes de base tecnológica, o processo 

de abertura de novos mercados é uma ação que demanda antes de mais nada uma boa 

estruturação da empresa no produto que está sendo comercializado no momento. 

Percebe-se que a maioria dos empreendedores possuem certo receio em expandir por 

ter receio em não ter condições de atender de forma eficiente os novos clientes. Com 

isto, preferem manter e trabalhar a atual carteira de clientes. 

Alinhado a essas questões de expansão comercial, os empreendedores quando 

questionados sobre a ampliação do mercado atual, excetuando o Empreendedor 8, não 

possuem um plano de expansão e investimentos relacionados ao mercado local. 

Recentemente após o aporte de investimento e a chegada de um novo sócio, a empresa 

7 começou a prospectar ativamente por novos clientes. Contudo, a maior parte dos 

empreendedores são passivos no que se refere à prospecção, sendo a indicação a 

principal porta de entrada de novos clientes. 

Isso reflete uma preocupação sob o ponto de vista gerencial desses 

empreendimentos, já que essa passividade no processo de prospecção e a falta de 

interesse na abertura de novos mercados levam a empresa a se manter numa zona de 
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conforto, em que se espera o cliente chegar e não se promovem ações para capturar 

novos clientes. 

Com relação à criação de produtos, é verificado que três empreendedores, o 

Empreendedor 2, o Empreendedor 3 e o Empreendedor 7, não realizam ações para 

criação de novos produtos. Os demais empreendedores desenvolvem novos produtos a 

partir da demanda do cliente, ou seja, o cliente é que solicita, na maioria das vezes a 

criação de novas soluções.  

Isso demonstrar que os empreendedores, quando preocupados em criar novos 

produtos, estão atendendo demandas prévias dos clientes, ou seja, são passivos no 

processo de inovação. Segundo Abernathy e Clark (1985), o processo de inovação pode 

acontecer em duas correntes, sendo uma delas no segmento de mercado existente. 

Porém, no que se observa é que os empreendedores acabam por entregar inovações 

incrementais que foram projetadas para atender as necessidades dos clientes, de forma 

que não buscam por inovações radicais (BENNER; TUSHMAN, 2003). 

Por fim, no que tange ao uso de criatividade para satisfazer os clientes, a 

maioria dos empreendedores busca formas criativas de entregar o produto e satisfazer 

as necessidades dos clientes. Isso pode ser reflexo da relação existente entre a empresa 

e seus clientes, pois a maioria dos empreendedores busca manter um canal de 

relacionamento próximo com os clientes. Por se tratar de pequenas empresas, não 

possuem um grande número de clientes o que facilita o diálogo e a atenção para as 

necessidades desses clientes. Isso pode ser considerado um fator relevante, 

principalmente quando se tem a perspectiva de desenvolvimento de produtos e 

expansão de mercado, com uma relação próxima com o cliente é possível testar, errar 

e buscar formas melhores de atender aos clientes. 

A partir da análise dos construtos que compõem a categoria exploração, 

seguindo a proposição de March (1991), observa-se que os empreendedores não 

priorizam as atividades voltadas para a inovação, não buscam por novas soluções ou 

não estão abertos nesse momento para experimentação. Preferem um ambiente, em que 

o risco é menor e não apostam nas incertezas. Isso é verificado também pelo fato dos 

empreendedores não impulsionarem ações em prol do desenvolvimento de novos 

mercados, mantendo apenas a viabilidade dos mercados já existentes e não buscando 

desenvolver ações de prospecção ativa (ZACK, 1999). 
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A categoria exploração se apresentou como a categoria com menor número de 

referencias textuais codificadas nesta pesquisa, em que foram apenas 85 passagens 

textuais observadas nas falas dos entrevistados e na análise documental. Com relação 

às subcategorias, observou-se que a subcategoria com maior número de codificação foi 

a relacionada com a ampliação do mercado local, com 34 passagens, em que a 

prospecção passiva sinaliza as poucas ações realizadas pelos empreendedores no 

processo de captação de novos clientes ou a indicação como sendo a principal forma de 

captura. A abertura de novos mercados foi a subcategoria com menor número de trechos 

codificados, apenas 12 trechos observados.  

Para melhor visualização dos resultados obtidos na categoria exploração, a 

figura 51 demonstra o mapa de árvore, (ferramenta visual) dos itens com maior número 

de codificação nesta categoria. 

 

Figura 51 - Visualização da exploração por número de itens codificados 

 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Por fim, a figura 52 sintetiza as palavras mais utilizadas pelos empreendedores 

com relação à exploração.   
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Figura 52 - Nuvem de palavras da exploração 

 

Fonte: Extraída do Nvivo
®. 

 

 Observando a nuvem de palavras gerada pelo software NVivo® e levando em 

consideração as categorias e as subcategorias, observa-se que a palavra que mais 

aparece nas falas dos empreendedores entrevistados é “cliente” juntamente com a 

palavra “necessidades”. Nas entrevistas percebe-se a preocupação de atender as 

demandas e necessidades desses clientes, além de tê-los como parceiros no processo de 

desenvolvimento do negócio. Outra palavra que aparece com frequência nas falas dos 

empreendedores é a “indicação, em que pode-se atribuir ao fato de grande parte dos 

clientes chegar as empresas por indicação de outros clientes. 

Por fim, o quadro dinâmico utilizado como parâmetro para comparação do eixo 

exploração entre os empreendedores pesquisados pode ser visualizado no quadro 77. 
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Quadro 77 - Matriz de comparação exploração 

EMPREENDEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 

ABERTURA DE 

NOVOS 

MERCADOS 

Não 

identificado 

Tem interesse, 

mas não tem 

planos de 

operacionalizar  

Não busca 

abertura de 

novos 

mercados 

Buscam 

inicialmente 

atender ao 

mercado local 

Iniciou o 

processo de 

pesquisa 

Pretendem 

expandir o 

mercado após 

adquirir uma 

certificação de 

qualidade 

Busca pela 

consolidação 

do mercado 

local 

Está nos planos 

da empresa 

após expansão 

local. 

AMPLIAÇÃO DO 

MERCADO 

LOCAL 

- - - - - - - - 

Prospecção ativa 

 

Não realiza No início da 

empresa era 

mais por 

indicação, 

atualmente já 

realizam ações 

de prospecção 

de clientes em 

outro estado 

Não realiza 

prospecção 

ativa 

Os clientes 

chegam à 

empresa por 

indicação 

- Realizam 

poucas ações 

ativas para 

prospecção 

Investimento 

em marketing e 

propaganda 

Realizam ações 

de prospecção 

ativamente com 

os clientes 

Prospecção passiva 

 

Prospecta 

passivamente 

Atualmente 

realiza 

prospecção 

Teme aumentar 

a divugação e 

não conseguir 

dar conta da 

demanda dos 

clientes  

Os clientes vêm 

por indicação 

Indicação dos 

clientes 

Os clientes 

chegam à 

empresa por 

indicação 

- - 

CRIAÇÃO DE 

PRODUTOS 

Verificação de 

mercado 

potencial  

Produtos 

diversos  

Não investem 

na criação de 

novos produtos, 

mantém o 

portfólio atual  

Não criam 

novos produtos 

apostam nos 

cursos e venda 

de 

componentes 

A empresa está 

sempre 

buscando inovar 

e criar novos 

produtos. 

Processos 

inovadores 

A partir das 

demandas de 

clientes 

No momento 

não apostam na 

criação de 

novos produtos 

O 

empreendedor 

se mostra 

atento as 

tendências e 

busca criar 

novos produtos 

e/ou incorporar 
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novas 

tecnologias 

CRIATIVIDADE 

PARA 

SATISFAZER OS 

CLIENTES 

Não realiza 

ações criativas 

para satisfazer 

os clientes 

Ser diferente, 

liberdade para 

criar e ótimos 

programadores 

Capta por meio 

do site 

Consideram a 

criatividade um 

elemento  

essencial para o 

segmento de 

atuação da 

empresa 

A 

empreendedora 

estar atenta e 

busca incorporar 

a criatividades 

para satisfazer os 

clientes 

Não há uma 

preocupação de 

atender com 

criatividade 

Metodologia 

diferenciada de 

aprendizado 

Sim por meio 

de relação 

proximal e 

análise da 

concorrência.  

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.3.4 Visão geral da explotação 

 

Nesta pesquisa buscou-se analisar a categoria explotação observando nos 

empreendedores pesquisados os aspectos que estariam relacionados ao aproveitamento 

dos recursos. Para tal, buscou-se analisar os aspectos relacionados à capacidade de 

atendimento das empresas, sua flexibilidade produtiva, melhoria dos produtos 

existentes, melhoria no atendimento ao cliente, penetração nos clientes, pesquisa de 

satisfação e a redução de custos.  

No que se refere à capacidade de atendimento, a maioria dos empreendedores 

afirma que consegue atender os clientes e não possuem problemas com relação ao 

atendimento das demandas solicitadas por ele. Um entendimento que se faz nesse 

momento é que as empresas são de pequeno porte, possuem um número reduzido de 

clientes, e como visto na análise da categoria anterior, não realizam uma prospecção 

ativa, ou seja, essa capacidade de atendimento no momento pode ser em virtude de um 

número baixo de clientes no momento.  

O Empreendedor 1 afirma que atualmente consegue atender as demandas dos 

clientes, mas como a empresa está em um processo de migração de tecnologia, a equipe 

encontra-se em uma situação que precisa manter o sistema legado funcionando, ao 

passo que trabalha no desenvolvimento de um novo sistema, e isso tem impossibilitado 

a empresa de realizar ações de expansão comercial. O Empreendedor 3 afirma que com 

a equipe que possui, caso exista uma maior procura para realização de projetos, a 

empresa não tem condições de atender. Isso ajuda a compreender também o fato destas 

empresas não realizarem ações para prospectar novos clientes em virtude a limitação 

da capacidade de atendimento. 

Grande parte dos empreendedores entrevistados possuem em suas empresas 

flexibilidade produtiva, de forma a adequar a solução às necessidades dos clientes. Isso 

pode ser reflexo do tipo de empresas atualmente incubadas, pois são empresas de 

serviços, que oferecem aos clientes possibilidade de customização. Contudo, a empresa 

do Empreendedor 1 entrega uma solução de ERP que, pela própria natureza, só realiza 

modificações, em casos pontuais, para atender demandas específicas dos clientes. 

Um aspecto interessante observado nos empreendedores é com relação à 

melhoria dos produtos existentes. A maioria deles afirma que existe essa preocupação 
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em atender as demandas de forma que eles buscam continuamente a melhoria dos 

produtos e contam com o apoio do cliente nesse processo. Isso reflete também na busca 

por melhorar o atendimento ao cliente, de forma que estabelecem uma relação 

proximal, em que os próprios sócios realizam o atendimento e acompanham todo o 

processo. 

Apesar de possuir essa preocupação com os clientes em atender as demandas 

e melhorar o atendimento e o produto que é entregue, verifica-se que a maioria dos 

empreendedores não busca formas de penetração nos clientes, ou seja, uma vez que 

captam o cliente, eles não buscam formas de entregar outros serviços. Apenas as 

empresas dos empreendedores 3, 4 e 8 estão continuamente observando as necessidades 

e propondo novos produtos. 

Com relação a realização de pesquisa de satisfação com seus clientes, três 

empreendedores buscam realizar essa pesquisa por meio de contato direto após a 

entrega do serviço. O Empreendedor 1 não realiza pesquisa de satisfação. O 

Empreendedor 2 realiza, mas não de forma estruturada, mas sim mantendo um contato 

próximo com os clientes e essa pesquisa de satisfação é feita por meio dos feedbacks 

informais. O Empreendedor 3 realiza a pesquisa apenas para os cursos oferecidos. 

No que se refere à redução de custos, não foi observado nas falas de três 

empreendedores ações destinadas à redução de custos. Em contrapartida, quatro 

empreendedores afirmam a preocupação em reduzir custos e em acompanhar os gastos. 

Eles chamam a atenção na busca para aumentar a produtividade da equipe, uma vez que 

nem sempre é possível reduzir custos diretamente por trabalharem com capital 

intelectual. 

De forma geral, pode-se analisar que comparando com os dados apresentados 

referente à exploração, os empreendedores investigados neste estudo, tendem a 

ponderar suas ações para o eixo de explotação. Observou-se a preocupação com relação 

ao aproveitamento de recursos, otimização e eficiência (MARCH, 1991). Além disso, 

uma vez que se opta pela dedicação às atividades de explotação, as empresas estão se 

beneficiando da proximidade das atividades que estão sendo desenvolvidas 

(POPADIUK, 2007). Empresas nascentes carecem de uma maior estruturação 

organizacional e os processos estão em fase de ajustes de forma que os empreendedores 

precisam buscar institucionalizar as rotinas e comportamentos (LUBATKIN et al. 
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2006). Isso pode ser percebido também na necessidade de buscar o crescimento 

econômico com base nas rotinas e conhecimentos já existentes (GILSING, 2002). 

Nesse sentido, nos empreendedores entrevistados percebeu-se os esforços sendo 

destinados em sua maior parte para as atividades ligadas à explotação. 

A categoria explotação se apresentou como a categoria em terceiro lugar com 

maior número de referências textuais codificadas. Foram 121 passagens textuais 

observadas nas falas dos entrevistados e na análise documental com relação à 

explotação. Com relação às subcategorias, a subcategoria com maior número de 

codificação foi a relacionada a melhoria do produto existente, com 40 codificações 

textuais. Este fato verifica-se pela relação proximal com os clientes e com a 

preocupação em atender as demandas que ajudam na melhoria do produto ou serviço. 

As subcategorias com menor número de trechos codificados foram a flexibilidade 

produtiva e a redução de custos como as subcategorias que possuem apenas oito trechos 

codificados em cada uma. 

Para melhor visualização dos resultados obtidos na categoria explotação, 

apresentamos na figura 53 o mapa de árvore, como ferramenta visual para observar a 

distribuição das subcategorias. 

 

Figura 53 - Visualização da explotação por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Por fim, a figura 54, representa uma síntese das palavras mais utilizadas pelos 

empreendedores, a partir ferramenta nuvem de palavras disponibilizada pelo software 

NVivo®. 
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Figura 54 - Nuvem de palavras da explotação 

 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

As palavras que foram apresentadas de forma mais frequente pelos 

empreendedores e pelos documentos analisados se referem a “clientes” e “cliente” 

demonstrando assim a preocupação existente entre os empreendedores em atender as 

suas demandas. Isso está alinhado também com outras palavras que obtiveram destaque, 

tais como “feedbacks”, “atendimento, “processo” e “relação” como as principais 

palavras mais mencionadas.  

Por fim, o quadro 78 apresenta a matriz de comparação utilizada como 

parâmetro para o eixo explotação entre os empreendedores pesquisados. 

 

 



 

 

255 

Quadro 78 - Matriz de comparação explotação 

EMPREENDEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 

CATEGORIA/ 

Subcategoria 
- - - - - - - - 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

Reduzida, 

atende a 

demanda 

atual, mas 

sem 

capacidade 

de expandir 

Possuem 

capacidade de 

atender mais 

clientes 

Limitada, pois 

são poucos 

colaboradores 

e os projetos 

são 

normalmente 

complexos e 

demandam 

tempo 

Possui 

capacidade de 

atendimento 

A empresa 

possui 

capacidade de 

atender as 

demandas atuais 

A emprese 

consegue 

atender às 

demandas 

atuais 

A empresa 

mais que 

triplicou sua 

capacidade de 

atendimento 

com a nova 

unidade 

A empresa 

possui 

capacidade de 

atender às 

demandas dos 

clientes 

FLEXIBILIDADE 

PRODUTIVA 

Não existe 

apenas em 

casos 

pontuais 

Personalizada 

para o cliente, 

pacotes que se 

adequa ao 

cliente 

Existente pois 

se adequam às 

demandas do 

cliente 

Cada cliente é 

um projeto 

específico - 

adapta as 

necessidades do 

cliente 

Possui 

flexibilidade 

produtiva no 

desenvolvimento 

e na entrega da 

solução aos 

clientes 

Possui 

flexibilidade 

de adequar 

os produtos 

às demandas 

dos clientes 

Oferecem 

pacotes 

diferenciados 

Possibilitam 

modificações e 

ajustes quando 

necessários 

MELHORIA DO 

PRODUTO 

EXISTENTE 

Sobre 

demanda do 

cliente 

Feedback dos 

cliente e 

atendimento 

De forma 

contínua, 

junto com o 

cliente no 

projeto de 

desenvimento 

e por meio dos 

feedbacks dos 

cursos. 

Busca 

constante 

aprimorar o 

produto/serviço 

entregue ao 

cliente 

Busca 

continuamente 

aperfeiçoar os 

produtos 

Busca por 

melhorias 

por meio de 

feedbacks 

dos clientes 

Empresa de 

serviços, 

buscam 

continuamente 

melhorar os 

serviços 

oferecidos 

Por meio dos 

feedbacks dos 

clientes e da 

análise da 

concorrência 

MELHORIA NO 

ATENDIMENTO 

AO CLIENTE 

Por meio 

helpdesk, 

sistema de 

tickets 

Buscam 

realizar um 

atendimento 

personalidado 

(sócios) 

Se preocupam 

com 

atendimento e 

fazem 

avaliação 

Os sócios 

atendem os 

clientes e 

acompanham 

os processos 

Melhorar o 

atendimento aos 

clientes 

Se 

preocupam 

em melhorar 

o 

atendimento 

ao clientes 

Criação de um 

processos para 

atendimento 

dos clietes 

Buscam 

melhorar a 

prestação de 

serviços por 

meio de um 

canal de 
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Utilização 

de métricas 

de interação 

relacionamento 

com os clientes 

PENETRAÇÃO 

NOS CLIENTES 

Não realiza, 

pois não 

oferece 

novos 

produtos ou 

serviços 

Não 

identificado 

Por meio dos 

cursos 

Estão atentos às 

tendências e 

ofertam quando 

oportuno 

novidades aos 

clientes. 

No momento 

não oferta novos 

serviços aos 

clientes 

Não 

oferecem 

novos 

produtos aos 

clientes 

existentes 

Não oferecem 

novos 

serviços  

Observam as 

demandas dos 

clientes e 

propõem novas 

soluções 

PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO 

Não realiza, 

os feedbacks 

são 

informais 

Não 

estruturada - 

feedbacks 

informais 

Realiza, mas 

não em todos 

os produtos 

Estruturam 

pesquisa de 

satisfação para 

avaliar os 

serviços da 

empresa 

Realiza pesquisa 

de satisfação 

Pesquisa de 

satisfação 

realizada por 

meio do 

contato 

proximal 

com o 

cliente e por 

meio de 

instrumento 

online 

Aplicam 

questionário 

de satisfação 

para avaliar a 

qualidade dos 

serviços 

Realizam 

pesquisa de 

satisfação 

REDUÇÃO DE 

CUSTOS 

Não 

identificado 

Aumentar 

produtividade 

da equipe 

Não 

identificada  

Substituição de 

ferramentas 

para reduzir os 

custos e 

aumentar a 

qualidade dos 

serviços 

oferecidos aos 

clientes 

Por meio de 

troca de 

equipamentos e 

na venda dos 

ultrapassados 

Não 

identificado 

No momento 

a empresa está 

investindo na 

expansão 

A empresa 

utiliza o sistema 

homeoffice 

como uma 

alternativa para 

reduzir os 

custos da 

empresa 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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5.3.5 Relação entre competências direcionando para os eixos da ambidestria  

 

Segundo o estudo de Man e Lau (2000), a formação do escopo competitivo de 

uma empresa está relacionada com a capacidade do empreendedor em interpretar o 

ambiente por meio da competência de oportunidade. Neste estudo foi proposto uma 

aproximação da competência de oportunidade com a exploração, pois este conceito está 

relacionado a busca por novas alternativas, a descoberta, a experimentação e a 

disposição de assumir riscos, conforme proposto por March (1991). 

De forma geral, os empreendedores entrevistados possuem habilidades no que 

se refere a identificação de oportunidade. As experiências vivenciadas por eles foram 

consideradas base fundamental do processo de formação do empreendedor. Desde a 

infância, a maioria dos empreendedores, já iniciou algum tipo de negócio em prol de 

um objetivo. A busca pela independência impulsionou essas ações pelas fontes de 

inspiração que vieram do entorno familiar.  

Não obstante, ressalta-se que esses empreendedores tiveram experiências 

profissionais que ajudaram no processo de identificação de oportunidades de mercado. 

Pois, a partir da visualização dos problemas existentes, eles foram capazes de 

vislumbrar soluções que desencadearam na criação de seus negócios. 

Na avaliação de oportunidades, observou-se que os empreendedores não 

realizam avaliação da oportunidade levando em consideração os riscos associados. Até 

existe uma preocupação, mas a avaliação acaba ou não sendo realizada ou avaliada 

apenas no curto prazo. Isso pode ser considerado uma limitação principalmente quando 

verifica-se a abertura de novos mercados e a criação de novos produtos. Se o 

empreendedor não tem formas estruturadas de analisar uma nova oportunidade, ele 

poderá se limitar em não investir no novo ou simplesmente investir sem analisar, o que 

pode causar problemas de sustentabilidade na empresa. 

No processo de desenvolvimento de produtos, observou-se que a maioria dos 

entrevistados desenvolveram produtos a partir das demandas dos clientes. É importante 

ressaltar que há uma diferença entre identificar uma oportunidade e a partir dela 

desenvolver uma solução que atenda as necessidades dos clientes e esperar que a 

demanda por uma solução venha do cliente. O processo de esperar a demanda do cliente 

pode ser considerado uma ação passiva no processo, em que o empreendedor por não 
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estar atento as necessidades entrega uma solução requisitada sem se antever as 

mudanças do mercado.  

Esta análise permite tecer algumas considerações: no início da empresa o 

empreendedor identificava a oportunidade de mercado, criava a solução que atendia as 

necessidades dos clientes, porém uma vez que isso foi feito e a empresa desenvolveu 

sua rotina passou a gerar melhorias apenas de cunho incremental, ou seja, uma empresa 

que entrou no mercado por possuir uma inovação no presente tem o objetivo de manter 

a solução e melhorar suas funcionalidades.  

Essa aproximação entre a competência de oportunidade no que se refere a 

identificação e análise de oportunidade e a criação de produtos demonstra que os 

empreendedores entrevistados não realizam uma identificação e análise de forma ativa 

por atender passivamente as demandas dos clientes. 

Isso é reforçado quando analisamos a forma como esses empreendedores 

realizam a avaliação de oportunidades no mercado, pois segundo as entrevistas e a 

análise documental não existe uma avaliação do mercado de forma estruturada. Em sua 

maioria, eles possuem dificuldade de definir o mercado de atuação e de coletar 

informações sobre os concorrentes, clientes e parceiros.  

Em virtude disso, a busca por oportunidade também é comprometida, já que 

os empreendedores, em sua maioria, não coletam informações estruturadas sobre 

potenciais clientes. É verificado que eles até observam as tendências de mercado, porém 

não incorporam essas informações nas estratégias da empresa, acrescido a isso, não 

realizam ações para prospectar clientes por meio de promoção e comercialização.  

As razões para a não prospecção são diversas. Percebe-se que os 

empreendedores possuem medo de não conseguir atender as demandas. Alguns destes 

afirmam que estão priorizando consolidar o mercado atual e depois expandir. Essa 

forma de atuação reflete diretamente na perspectiva de abertura de novos mercados e 

na ampliação do mercado local. Nenhum dos empreendedores entrevistados possui um 

plano estruturado para a abertura de novos mercados. Alguns até possuem o interesse, 

mas se preocupam inicialmente ampliar e consolidar o mercado local. 

Porém, em relação as ações para ampliação do mercado local, esses 

empreendedores não realizam ações que promovam esse incremento. Além disto, a 

maioria dos clientes chegam a estas empresas por meio de indicação. Sabe-se que uma 
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das maiores dificuldades para empreender é o acesso ao mercado, mas, os mesmos, não 

realizam ações para tal finalidade. Eles necessitam fortemente de apoio na área 

comercial e possuem consciência da importância dessa área na empresa, mas alguns 

deles ainda sofrem por não possuir claramente uma definição dos processos de atuação. 

Se contrapondo a busca por novos mercados e a ampliação do mercado local, 

os empreendedores se preocupam em satisfazer as necessidades dos clientes de forma 

criativa, apostam na capacidade de criar e resolver problemas, além de entregar 

produtos diferenciados que atendem as necessidades dos clientes. Para isso, apostam na 

relação proximal e da construção das soluções junto ao cliente, atuando em parceria no 

processo de desenvolvimento. 

Em síntese, a competência de oportunidade dos entrevistados ajuda no 

processo de identificação de oportunidade, principalmente a partir das experiências 

vivenciadas por eles. Apesar de possuírem esse olhar atento para identificar 

oportunidades há a necessidade de desenvolver a habilidade de avaliar e de buscar por 

novas oportunidades. Observa-se que os empreendedores podem ser considerados mais 

passivos e isso tem refletido no não direcionamento para a abertura de novos mercados, 

na ampliação do mercado local e na criação de novos produtos. Em outras palavras, os 

empreendedores estão no momento de consolidação da empresa buscando melhorias 

incrementais e procurando atender as necessidades dos clientes atuais. 

Para melhor visualização da competência de oportunidade e do eixo 

exploração, a figura 55 demonstra o mapa de árvore, como ferramenta visual para 

observar a distribuição dessas categorias. 

 

Figura 55 - Visualização da competência de oportunidade e exploração por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 
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Conforme se observar no mapa de árvore acima, o número de itens codificados 

nesta pesquisa está em maior quantidade aos relacionados à competência de 

oportunidade, em especial à identificação de oportunidade por meio das experiências 

dos empreendedores. Pode-se inferir que o empreendedor de empresas nascentes de 

base tecnológica concentra sua atuação nas ações relacionadas à competência de 

oportunidade.  A categoria exploração se apresenta comparativamente em menor 

quantidade de codificação, destacando-se os aspectos relacionados à prospecção, em 

que a maior parte dos empreendedores são passivos no processo de ampliação do 

mercado local.  

O outro ponto de análise é com relação à competência organizacional e a 

explotação. A competência organizacional segundo Man e Lau (2000) está relacionada 

à organização dos diferentes recursos na empresa. A aproximação teórica se deu a partir 

da compreensão dos estudos de Tushman; O’Reilly (1996), Lubatkin et al. (2006), 

March (1991) e He e Wong (2004) e verifica-se que as atividades de explotação estão 

relacionadas à busca por refinamento, escolha, produção, implementação. Neste estudo, 

observa-se nos empreendedores as perspectivas relacionadas a melhoria da qualidade 

do produto, redução de custos e planejamento.  

De forma geral, dentro da competência organizacional as que possuem 

alinhamento com as atividades de explotação são as relacionadas à controle, 

organização e planejamento.  

Nos aspectos relacionados à controle, os empreendedores em sua maioria 

possuem regras implícitas, mas não possuem um manual com as normas da empresa. 

Todos os empreendedores utilizam algum sistema de gerenciamento de atividades 

sendo o mais utilizado é o Trello. Ainda na análise da competência organizacional 

observou que os empreendedores possuem processos e rotinas que são realizadas no 

ambiente de trabalho, apesar desses processos não serem mapeados e não existirem 

ações para promover melhorias nesses processos. A gestão interna acaba sendo 

centralizada no empreendedor que por sua vez define os papeis dos colaboradores, 

porém observa-se que essas definições tendem a generalização, necessitando assim de 

novos aprimoramentos. 

Essas ações ligadas ao controle e organização, subcategorias encontradas na 

competência organizacional possuem alinhamento com subcategorias do eixo 
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explotação.  As empresas possuem processos definidos, apesar de não possuir esses 

processos mapeados existe a cultura incutida na empresa e isso reflete nas ações 

relacionadas à capacidade de atendimento.  

Mesmo que os empreendedores não se atentem a abertura de novos mercados 

por receio da capacidade de atendimento, em sua maioria afirmam conseguir atender as 

demandas dos clientes de forma satisfatória. Essa capacidade de atendimento está 

diretamente interligada com a flexibilidade produtiva existente nas empresas estudadas. 

Os empreendedores, em sua maioria, oferecem a possibilidade de ajustes as 

necessidades dos clientes e adequações. Algumas dessas empresas trabalham com 

produtos customizados e sob demanda, como é o caso por exemplo dos vídeos 

explicativos da empresa 5. 

Essa flexibilidade produtiva e a preocupação em atender as necessidades dos 

clientes leva a busca por melhorar o produto e o atendimento ao cliente. Para isso, os 

empreendedores estão atentos aos feedbacks e buscam continuamente obter 

informações por meio de pesquisa de satisfação.  

A cultura dentro da empresa é importante e essa preocupação de atender as 

necessidades dos clientes não está somente no cliente externo, mas também no cliente 

interno. Os empreendedores se preocupam em manter um ambiente de trabalho 

favorável, delegam responsabilidades, a maioria deles possuem habilidade para 

conduzir pessoas prezando pelo relacionamento interpessoal e promovendo eventos que 

integram a equipe. Muito embora, alguns empreendedores não utilizem instrumentos 

de avaliação de desempenho sistematizados, o feedback é utilizado com frequência, 

como também são realizadas reuniões de acompanhamento para isso.  

Nos aspectos relacionados ao planejamento, observa-se que grande parte dos 

empreendedores não realiza planejamento sistemático da empresa incluindo os aspectos 

relacionados as alianças de longo prazo, em que apenas metade deles possui aliança de 

longo prazo com clientes. A maioria deles não planeja as operações de alocação de 

recursos o que impacta diretamente na redução de custos da empresa de forma que 

poucas empresas direcionam ações voltadas para reduzir custos e isso pode ser 

ocasionado pela falta de planejamento.  
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Para melhor visualização da competência organizacional e do eixo explotação, 

apresentamos na figura 56 a seguir o mapa de árvore, como ferramenta visual para 

observar a distribuição dessas categorias. 

 
Figura 56 - Visualização da competência organizacional e explotação por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

Como pode-se observar existe uma maior concentração de codificação na 

competência organizacional do que no eixo de explotação. Na competência 

organizacional observa-se um maior número nas subcategorias relacionadas ao 

planejar, porém é importante ressaltar que esse aumento do número de codificações 

reflete a não realização de planejamento pelos empreendedores. Já com relação a 

explotação, observa-se uma maior concentração no que se refere a melhoria no produto 

existente e no atendimento ao cliente. 

Por fim, a figura 57 mostra uma síntese das quatro categorias estudadas nesta 

tese por meio da ferramenta visual mapa de árvore como forma de visualizar a 

disposição da competência de oportunidade, a competência organizacional, a 

exploração e a explotação estão dispostas levando em consideração a quantidade de 

itens codificados nessas categorias.   
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Figura 57 - Síntese das categorias por número de itens codificados 

 
Fonte: Extraída do Nvivo

®. 

 

 Como pode-se observar, a competência organizacional teve o maior número de 

itens codificados, sendo 312 trechos textuais, em que a subcategoria com maior número 

de itens foi a relacionada com o planejamento. A subcategoria com menor número de 

itens codificados foi a relacionada a delegação.  

Em seguida, a competência de oportunidade foi a segunda categoria com maior 

número de itens codificados sendo 267 referencias textuais observadas nas entrevistas 

e na análise documental. Nessa subcategoria a relacionada com a identificação de 

oportunidades foi a que obteve maior número de codificações com 135 itens e a menor 

foi com relação ao perfil comportamental com apenas 26 itens.  

Em terceiro lugar foi a explotação com 121 itens codificados sendo a melhoria 

de produtos a subcategoria com maior número de codificações com 40 no total e a 

redução de custos e flexibilidade produtiva como as subcategorias com menor número 

de itens codificado sendo oito no total em cada uma delas.  

Por fim, o eixo exploração com apenas 85 referências textuais codificadas, 

sendo a ampliação do mercado local como a subcategoria com maior número de 

referências codificadas e a abertura de novos mercados com o menor número de itens, 

com 85 e 12 codificações, respectivamente. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta seção refere-se à apresentação das contribuições teóricas, metodológicas e 

as implicações gerenciais verificadas nesta pesquisa. Por fim, serão apresentadas as 

limitações da pesquisa e uma agenda de pesquisa para estudos futuros. 

 

6.1 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Esta tese teve como objetivo geral analisar as competências organizacionais e 

de oportunidade existentes nos empreendedores de empresas incubadas e como estas 

direcionam suas ações para a exploração e explotação. Para tal, foi necessário 

identificar inicialmente as atividades relacionadas às competências estudadas e as 

atividades relacionadas aos eixos da ambidestria. 

O primeiro objetivo específico foi identificar as atividades relacionadas à 

competência de oportunidade e organizacional que são desenvolvidas pelos gestores 

das empresas. Com relação à competência de oportunidade, tem-se que, para a 

identificação de oportunidade, os empreendedores contaram com suas experiências, 

tanto na infância quanto experiências profissionais formais, para desenvolver a 

habilidade de identificar oportunidades. Associado a isso, a principal barreira para 

empreender estava relacionada à dificuldade de gerenciamento de pessoas, questões 

financeiras e burocracia. Apesar das dificuldades, os empreendedores se mostram 

persistentes, apresentam traços de iniciativa no processo de empreender e acreditam 

que a formação e a busca pela melhoria na formação são fatores essenciais para o 

desenvolvimento do negócio.  

Apesar desse olhar atento no processo de identificação de oportunidades, 

observou-se que os empreendedores não realizam uma avaliação estruturada dessas 

oportunidades, de forma que não é relizado uma avaliação para o desenvolvimento de 

novos produtos nem o mercado. Por sua vez, observou-se que os empreendedores não 

buscam por oportunidades, analisam as tendências de forma desestruturada e não 

realizam ações de promoção e comercialização.  
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Nesse sentido, a competência de oportunidade que mais se manifestou nos 

empreendedores entrevistados foi a identificação de oportunidade, porém essa de forma 

isolada pode ser considerada limitante, uma vez que o empreendedor só enxerga a 

oportunidade, porém não desenvolve os meios para viabilizá-la no mercado. 

Com relação à competência organizacional, o sistema de regras e regulamentos 

é implícito e as empresas utilizam sistemas de gerenciamento de tarefas para auxiliar o 

controle. No geral, exercem um estilo de gestão priorizando a delegação de 

responsabilidades. Possuem habilidades para conduzir pessoas, valorizam seus 

colaboradores e se preocupam em mantê-los motivados, apesar de não possuírem um 

sistema de recompensa. 

A gestão interna é realizada pelos empreendedores, de forma que existe uma 

definição genérica dos papeis e das responsabilidades. Os processos estão definidos, 

porém não documentados e sem métricas o que dificulta a busca por melhoria. 

Os empreendedores entrevistdos, em sua maioria, possuem aliança de longo 

prazo com os clientes, mas possuem dificuldade de planejar as alocações de recursos 

(financeiros e humanos) de realizar o planejamento sistemático por meio de 

estabelecimento de metas e acompanhamento. 

A competência organizacional que mais se manifesta nos empreendedores 

entrevistados está relacionada ao controle, delegação, liderança e motivação, ou seja, 

aspectos relacionados a questões internas da organização. 

O segundo objetivo específico desta tese foi a identificação das atividades de 

exploração e explotação desenvolvidas pelos gestores das empresas. Sobre a 

exploração, um dos eixos da ambidestria organizacional, observa-se que é comum entre 

os empreendedores entrevistados a não realização de ações em prol da abertura de 

novos mercados, isso é percebido pela não realização de ações para ampliação do 

mercado local. Caracterizando dessa forma uma atuação passiva no processo de 

aquisição de clientes. Existe uma preocupação em atender de forma criativa as 

necessidades dos clientes levando-os também a criar produtos baseado nas demandas 

dos clientes. Entretanto, isto é realizado de forma reativa para atender a demanda do 

mercado existente sem buscar formas de desbravar novos mercados ou apostar na 

criação de novos produtos. 
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Em síntese, os aspectos relacionados à exploração têm-se que os 

empreendedores estão preocupados em satisfazer os clientes de forma criativa sem 

buscar ampliação do mercado seja por meio da abertura de novos mercados ou pela 

ampliação do mercado local. 

No eixo explotação, grande parte dos empreendedores entrevistados afirma 

que possuem capacidade de atendimento. Como também possuem flexibilidade 

produtiva de forma a conseguir adequar às soluções às necessidades dos clientes. Uma 

questão interessante é que os empreendedores buscam continuamente a melhoria dos 

produtos existentes com o apoio do cliente nesse processo. Contudo, os 

empreendedores não formulam novas estratégias de penetração nos clientes, não 

oferecendo assim outros serviços. A pesquisa de satisfação é realizada por meio de 

feedbacks, porém poucos empreendedores possuem um instrumento e um processo 

formal definido para captar a satisfação dos clientes. Por fim, os empreendedores não 

formulam estratégias para redução de custos, mas sim apostam no aumento da 

produtividade. 

Nesse sentido, observa-se que as empresas de base tecnólogicas investigadas 

nesta pesquisa possuem uma ambidestria não sinérgica. No momento inicial de 

concepção da empresa existe uma maior concentração nas atividades de exploração, 

contudo, uma vez que essa inovação é incorporada na empresa por meio de produto ou 

processo, existe uma maior concentração nas atividades de explotação. As discussões 

seminais trazem a necessidade de equilíbrio entre exploração e explotação, porém 

percebe-se que para empresas nascentes a exploração e explotação existem, mas não 

são buscadas simultaneamente. Ou seja, existem períodos onde concentra-se as 

atividades de explotação, e outros momentos que se busca atividades relacionadas à 

exploração. O que foi possível ser verificado em alguns casos investigados nesta tese, 

onde, por exemplo, a busca por estabilidade no mercado local, para em seguida investir 

na ampliação de novos mercados. 

O terceiro e quarto objetivos específicos são respectivamente, a análise das 

atividades relacionadas à competência de oportunidade direcionando às ações de 

exploração, e as atividades da competência organizacional à explotação.  

Deveras, observou-se maior tendência no direcionamento das ações dos 

empreendedores para o eixo explotação, pois os empreendedores entrevistados, em sua 
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maioria, estruturaram as empresas para possuir capacidade de atendimento, 

flexibilidade produtiva. Some-se a isto, ações na busca por melhoria dos produtos 

existentes, a melhoria no atendimento ao cliente, promovendo a realização de atividades 

para penetração nos clientes, além de realizarem pesquisa de satisfação, embora de 

forma desestruturada. No geral, os empreendedores entrevistados estão atentos a 

redução de custos e buscam essa redução por meio do aumento da produtividade, pois 

trabalham com mão-de-obra qualificada e a forma que esses empreendedores 

enontraram para reduzir os custos foi por meio do aumento do desempenho. 

A competência de oportunidade dos empreendedores está relacionada 

fortemente ao processo de identificação de oportunidade. A falta de habilidade existente 

no processo de avaliação e a busca de oportunidade podem estar relacionados com a 

dificuldade que os empreendedores demonstram no processo de exploração.  

A competência organizacional está relacionada com a explotação no que se 

refere às atividades de controle, organização e planejamento. Os empreendedores 

realizam ações de controle e de organização, porém observa-se a necessidade de 

aprimorar as relacionadas à planejamento.  

A síntese das principais conclusões verificadas nesta pesquisa pode ser 

verificada no quadro 79.  

 

Quadro 79 - Síntese das conclusões da pesquisa  

Problema da pesquisa: Como as 

competências organizacionais e de 

oportunidade dos empreendedores 

direcionam as ações para a exploração 

e a explotação em empresas incubadas 

de base tecnológica? 

Neste estudo foi possível analisar que os empreendedores 

entrevistados manifestaram em maior parte, aspectos ligados 

à competência organizacional, e isso foi verificado nas 

atividades ligadas à explotação. Contudo, na competência de 

oportunidade evidenciou-se somente os aspectos 

relacionadas à identificação de oportunidade, isso reflete nas 

poucas ações percebidas com relação as atividades de 

explotação. 

 

 

 

Objetivo geral: Analisar como as 

competências de oportunidade e 

organizacional existentes nos 

empreendedores de empresas 

incubadas de base tecnológica 

direcionam suas ações para a 

exploração e explotação. 

Na competência de oportunidade os empreendedores se 

mostraram mais propensos no processo de identificação e 

não na avaliação e busca por oportunidade, isso teve efeito 

na baixa perspectiva de ações para a exploração. Na 

competência organizacional os empreendedores 

entrevistados concentram suas ações nas atividades internas 

da organização (controle, organização e planejamento). 
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Objetivos 

específicos 

Categorias 

analisadas 

Principais conclusões encontradas 

(i) Identificar as 

atividades 

relacionadas à 

competência de 

oportunidade e 

organizacional 

que são 

desenvolvidas 

pelos gestores das 

empresas. 

 

Competência de 

oportunidade 

- As experiências (na vida pessoal e profissional) ajudam os 

empreendedores no processo de identificação de 

oportunidades. 

- As principais barreiras encontradas estão no processo de 

gerenciamento de pessoas, questões financeiras e a 

burocracia. 

- Possuem traços de iniciativa e persistência para continuar 

nos negócios. 

- Maior parte deles não realizam estudos para avaliar o 

potencial de uma oportunidade identificada. 

- Não buscam por oportunidades, analisam as tendências de 

forma desestruturada e não realizam ações de 

comercialização e prospecção. 

Competência 

organizacional 

- Uso de regras e regulamentos é implícito. 

- Utilizam sistemas de gerenciamento das atividades (Trello 

é a mais utilizada). 

- No geral, delegam as atividades aos colaborados. 

- Possuem habilidade para conduzir pessoas, valorizam os 

colaboradores e se preocupam com motivação. 

- Processos definidos, mas não mapeados, dificuldade de 

implementar melhorias nos processos. 

(ii) Identificar as 

atividades de 

exploração e 

explotação 

desenvolvidas 

pelos gestores das 

empresas 

Exploração 

- Não estão abertos à prospectar novos mercados. 

- Não executam ações para ampliar o mercado local. 

- Atuam passivamente no processo de aquisição de clientes 

(indicação). 

- Se preocupam em satisfazer os clientes de forma criativa, 

atendendo as demandas dos clientes. 

Explotação 

- Possuem capacidade de atendimento e flexibilidade 

produtiva para adequar às soluções às necessidades dos 

clientes. 

- Contam com o apoio dos clientes para melhorar os produtos 

existentes. 

- Não desenvolvem estratégias de penetração nos clientes. 

- Pesquisa de satisfação é realizada sem instrumento formal 

por meio de feedbacks dos clientes. 

- Preocupação em aumentar a produtividade. 

(iii) Analisar 

como as 

atividades 

relacionadas à 

competência de 

oportunidade 

direcionam às 

ações de 

exploração; 

Competência 

oportunidade e 

Exploração 

- Os empreendedores são mais propensos no processo de 

identificação de oportunidade, e não na avaliação e busca, 

isso reflete na baixa perspectiva de ações para a exploração, 

visto que não formulam estratégias de prospecção de novos 

mercados, bem como na criação de novos produtos. 

(iv) Analisar 

como as 

atividades 

relacionadas à 

competência 

organizacional 

direcionam às 

ações de 

explotação. 

Competência de 

organizacional e 

Explotação 

- Os empreendedores entrevistados concentram suas ações 

nas atividades internas da organização (controle, 

organização e planejamento), envolvendo assim ações de 

melhorias nesses aspectos. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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6.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

A primeira contribuição teórica desta tese está relacionada ao entendimento 

sobre os eixos da ambidestria organizacional no campo de empresas nascentes de base 

tecnológica. Apesar de estudos em pequenas e médias empresas não foi verificado 

estudos no campo da ambidestria para startups. Essa aproximação teórica e o estudo 

empírico desenvolvido neste trabalho possibilitaram uma ampliação do entendimento 

de como os gestores de empresas nascentes direcionam suas ações para a exploração e 

explotação. 

A segunda contribuição teórica realizada nesta tese foi com relação a 

aproximação teórica e o estudo empírico realizado entre a competência empreendedora 

e os eixos da ambidestria. A lacuna existente entre o entendimento de como as 

competências dos empreendedores se relacionam com os eixos da ambidestria traz para 

a literatura contribuições acerca dos empreendedores e de como as competências estão 

relacionadas às ações na empresa, isso possibilitará que mais estudos possam ser 

desenvolvidos, bem como ações de apoio a esses empreendedores possam ser realizadas 

em busca de um melhor desempenho organizacional. 

 

 

6.3 CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A principal contribuição metodológica desta tese está relacionada ao rigor 

aplicado no processo de desenvolvimento da pesquisa qualitativa. Várias estratégias 

para aferir qualidade na pesquisa foram aplicadas, tais como: a triangulação, 

comparação entre os casos estudados, detalhamento dos procedimentos realizados na 

pesquisa, validação realizada pelos pares e a reflexividade promovida pela densidade 

nos resultados encontrados, uma vez que a pesquisadora está diretamente ligada aos 

empreendedores. 

Acrescenta-se a isso, a forma detalhada que os dados foram apresentados e 

discutidos. Ao longo do capítulo de análise e discussão dos resultados, diversos quadros 

e figuras foram apresentados, de forma a possibilitar ao leitor um maior entendimento 

do que estava sendo discutido, além de promover a síntese das ideias que estão sendo 

construídas e debatidas no trabalho. Apesar do uso do software de análise qualitativa 
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NVivo® como instrumento de apoio, não foi possível a criação de diversos quadros, 

dentre eles por exemplo os que apresentavam uma síntese do número de codificação 

por categoria, apesar disso a pesquisadora optou por construir manualmente esses 

quadros com essas informações, de forma a possibilitar um maior entendimento para o 

leitor.  

 

 

6.4 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

O número de empresas nascentes na área de tecnologia da informação 

aumentou nos últimos anos, em virtude disso, emergiu a necessidade de criação de 

mecanismos de apoio para essas empresas. Nesse processo, observa-se a necessidade 

de desenvolver formas para aprimorar o atendimento e o desenvolvimento destas 

organizações. 

O maior entendimento das competências empreendedoras identificadas nos 

gestores de empresas de base tecnológica, e a análise de como essas competências 

direcionam as ações para os eixos da ambidestria, possibilitará ações como: 

- Conscientização dos gestores de incubadoras sobre a importância de 

trabalhar os aspectos relacionados às competências empreendedoras com os incubados; 

- Incorporar, no instrumento de diagnóstico e de acompanhamento de 

empresas incubadas, aspectos relacionados à competência empreendedora e à 

ambidestria; 

- Desenvolver a consciência dos empreendedores para reduzir ações no 

contexto de execução e desenvolvimento e produtos passando a ter uma visão mais 

gerencial e de liderança; 

- Promover cursos, treinamentos, oficinas que promovam o desenvolvimento 

humano, organizacional e de gestão de projetos desses empreendedores; 

- Desenvolver a competência relacionada a busca e avaliação de 

oportunidades, tendo em vista que os empreendedores apresentaram dificuldades em 

ampliação de mercado, sendo esse um fator que carece de atenção e estímulo. 

 - Orientar os empreendedores para importância da execução e 

acompanhamento do planejamento sistemático. 
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- Desenvolver projetos junto ao setor de marketing e mercado da incubadora 

para suportar ações de expansão das empresas incubadas; 

- Conscientizar os empreendedores que não é suficiente concentrar as 

atividades nos aspectos internos do negócio, que é preciso desenvolver habilidades para 

olhar para “fora” da empresa e assim estruturar um plano sustentável para sua expansão. 

 

 

6.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A principal limitação percebida no desenvolvimento desta pesquisa está 

relacionada a impossibilidade de coletar as informações junto à empreendedores 

incubados em outras incubadoras de base tecnológica em virtude da restrição de 

recursos. Contudo, de forma empírica e hipotética percebe-se uma homogeneidade nas 

características dos incubados em outras incubadoras do país o que pode ser analisado e 

comprovado em pesquisas futuras.  

Outra limitação desta pesquisa foi com relação a escolha das competências 

empreendedoras que foram investigadas, já que por questões de escassez de tempo e de 

delimitação de escopo, foi realizado o estudo com as competências de oportunidade e 

organizacionais. Estas competências permitem uma perspectiva mais ampla sobre o 

entendimento das ações desenvolvidas pelos empreendedores, mas não abrangem as 

seis competências evidenciada na literatura. 

Houve uma limitação na pesquisa em identificar como as competências 

investigadas direcionam para os eixos de exploração e explotação, contudo não houve 

o objetivo de analisar se as empresas, por meio das ações de seus empreendedores, são 

ambidestras, sendo essa uma perspectiva que poderá ser analisada em estudos futuros. 

A pesquisa foi realizada utilizando como horizonte temporal o corte 

transversal, isso foi um limitante para o desenvolvimento desta tese, tendo em vista que 

ampliar o número de interações com os entrevistados geraria um maior número de 

informações, assim, seria possível uma análise comparativa no tempo, porém por 

limitações de recursos isso não foi possível. 

Por fim, do ponto de vista metodológico, esta pesquisa poderia ter sido 

realizada utilizando outras abordagens, como fenomenologia ou etnografia, o que 
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possibilitaria mais riqueza no processo de compreensão dos fenômenos investigados. 

Apesar disso, trouxe uma compreensão mais aprofundada das questões relacionadas 

com os fenômenos analisados em virtude da utilização da análise qualitativa de 

conteúdo com a codificação temática. 

 

 

6.6 ESTUDOS FUTUROS  

 

A aproximação entre competências empreendedoras e ambidestria 

organizacional possibilita uma investigação mais ampla que pode ser realizada para 

possibilitar um maior entendimento teórico e empírico dessas abordagens.  

Com base nos resultados coletados, observou-se o aparecimento da dimensão 

“sentimentos” relacionados a como os empreendedores se sentiam em diversas etapas 

do processo de empreender. Essa categoria pode ser utilizada em estudos futuros, 

objetivando, por exemplo, identificar as principais causas de desmotivação, desistência 

ou dificuldades no ato de empreender e isso poderá possibilitar que ações sejam 

realizadas de forma a minimizar esses efeitos.   

Sugerimos também, como pesquisa futura, a ampliação deste estudo para 

outras incubadoras de base tecnológicas, de forma a analisar maturidade do ecossistema 

empreendedor do local, com a forma como esses empreendedores conduzem suas ações 

para os eixos da ambidestria. 

Outra possibilidade de estudo é a ampliação das competências estudadas. 

Nesta tese, por questões de limitação de tempo e de escopo, optou-se por analisar a 

competência de oportunidade e organizacional, porém a possibilidade de ampliar para 

um estudo que contemple as seis perspectivas propostas por Man e Lau (2000) 

promoveria um entendimento global de como as competências empreendedoras se 

relacionam com a ambidestria. 

Este estudo objetivou uma análise em profundidade, porém a criação de uma 

escala relacionando as competências empreendedores e a ambidestria organizacional 

poderá proporcionar ao campo teórico e empírco um estudo que vise medir o quanto de 

competências empreendedores são presentes nos empreendedores e como essas 

competências se relacionam com a ambidestria.  
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Chamou atenção o aspecto relacionado ao gênero. Nesse estudo não foi 

possível entrevistar mais mulheres, porém as mulheres entrevistadas apresentaram de 

forma mais evidente os aspectos ligados à competência organizacional do que os 

homens, o que poderia sucitar em uma pesquisa aprofundada sobre o perfil 

empreendedor feminino. 

É possível em pesquisas futuras associar por meio de um grid de perfil 

gerencial contemplando competência de oportunidade e exploração com competência 

organizacional e explotação, isso possibilitaria adentrar no terceiro nível da análise 

qualitativa de conteúdo numa perspectiva de estruturação, pois o material coletado 

poderá ser filtrado e condensado para alguns domínios de conteúdo (FLICK, 2012). 

Por fim, uma nova pesquisa pode ser realizada utilizando como meio de coleta 

o corte longitudinal dos dados, percebendo as mudanças ao longo do tempo e 

relacionando com nível de maturidade das startups. 
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Administraçaõ) - Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Itajaí, 2015.  

 

BELLI, Ana Cristina Heil. A relação entre comportamento estratégico e 

competências empreendedoras dos gestores de uma instituição de educação 

profissional. 2014. 103 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Univali, 

Biguaçu, 2014. 

 

BENNER, Mary J.; TUSHMAN, Michael L. Exploitation, Exploration, and Process 

Management: The Productivity Dilemma Revisited. Academy of Management 

Review, v.28, p. 238- 274, 2003. 

 

BERGEK Anna; NORRMAN, Charlotte. Incubator best practice: a framework. 

Technovation. v. 28. p. 20-28, 2008. 

 

BIERLY, Paul E.; DAMANPOUR, Fariborz; SANTORO, Michael D. The Application 

of External Knowledge: Organizational Conditions for Exploration and 

Exploitation. Journal Of Management Studies, [s.l.], v. 46, n. 3, p.481-509, maio 

2009. Wiley-Blackwell.  



 

 

275 

 

BIRD, B. Towards a theory of entrepreneurial competency. Advances in 

Entrepreneurship. Firm Emergence and Growth, 2, 51-72, 1995. 

 

BLANK, S.; DORF, B. Startup: manual do empreendedor. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2014. 

 

BRAGA, J. N. P. O Empreendedorismo como instrumento de desenvolvimento. O 

programa IES/SOFTEX. Salvador, 2003. Dissertação (Mestrado), UFBA. 

 

BRINCKMANN, Jan. Competence of Top Management Teams and Success of New 

Technology-Based Firms: A Theoretical and Empirical Analysis Concerning 

Competencies of Entrepreneurial Teams and the Development of Their Ventures. 

Dissertation Technische Universität Berlin, 2006. 

 

BROPHY, M.; KIELY, T. Competencies: A New Sector. Journal of European 

Industrial Training. 26, 165-176, 2002. 

 

CAMPOS, Teodoro Malta. O coaching no desenvolvimento de competências 

empreendedoras: uma pesquisa-ação. 2014. 234 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Administração, Uninove, São Paulo, 2014. 

 

EMPREENDEDOR 1, Ed de Almeida; YOKOMIZO, Cesar Akira. Competências para 

Empreender com Sucesso no Setor Brasileiro de Serviços: Uma Comparação entre 

Importância, Posse e Prática. In: XL Encontro da ANPAD, 2016. Costa do Sauípe. 

Anais: XL Encontro da ANPAD. 

 

CHARMAZ, Kathy. A construção da teoria fundamentada: guia prático para 

análise qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

CHANDLER, Gaylen; HANKS, Steven H. Measuring the performance of emerging 

businesses: a validation study. Journal of Business Venturing, p. 391-408, 1993. 

 

CHANDRASEKARAN, Aravind; LINDERMAN, Kevin; SCHROEDER, Roger. 

Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations. Journal 

of Operations Management.  V. 30. p. 134-151, 2012. 

 

CHEETHAM, G.; CHIVERS, G. Towards a holistic model of professional competence,  

Journal of European Industrial Training, v.20, n.5, p.20-30, 1996.  

 

COELHO, Denilson. Desenvolvimento da competência planejar: um estudo com os 

participantes do empretec em santa catarina. 2011. 187 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Administração, Ufsc, Florianopólis, 2011. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 

3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

___________, John W.; CLARK, V. L. P. Pesquisa de métodos mistos. Porto Alegre: 

penso, 2013. 

 



 

 

276 

___________, John W.; Qualitative inquiry and research design: Choosing among 

five approaches. 3 ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2013. 

 

DACORRÉGIO, M. dos S. Competências para o currículo do curso de formação de 

administradores: do normativo para o pedagógico. Tese (Doutorado) Programa de 

Pós- graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: 

PPGED/UFSC, 2006.  

 

DYBA, Tore; DINGSØYR, Torgeir. Empirical studies of agile software development: 

A systematic review. Information and Software Technology 50 (2008) 833-859. 

 

DUNCAN, Robert B. The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures for 

Innovation. In: KILMANN, R. H.; PONDY, L. R.; SLEVIN, D. P.; The management 

of organization design: strategies and implementation. v. 1. New York: Universty of 

Pittsburgh, p. 167- 187. 1974.  

 

DUTRA, J. S. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004.  

 

FRANKLIN, Marcos Antônio. Estrutura Organizacional, orientações para 

Exploitation e Exploration e tipo de inovações em institutos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. 2010. 216f. Tese (Doutorado em Administração) - 

Programa de Pós-Graduação de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

São Paulo, 2010.  

 

FERNANDES, B. H. R. Competências e desempenho organizacional: o que há além 

do Balance Scorecard. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

FERREIRA, Jane Mendes; NOGUEIRA, Eloy Eros Silva. Mulheres e suas histórias: 

razão, sensibilidade e subjetividade no empreendedorismo feminino. Revista de 

Administração Contemporânea, [s.l.], v. 17, n. 4, p.398-417, ago. 2013. 

FapUNIFESP (SciELO). 

 

FEUERSCHÜTTE, Simone Ghisi; ALPERSTEDT, Graziela Dias. Empreendedorismo 

e Competência: um Ensaio sobre a Complementaridade e a Convergência dos 

Construtos. In: XXXII Encontro da ANPAD, 2008, Rio de Janeiro. Anais. XXXII 

Encontro da ANPAD.  

 

FILARDI, Fernando; BARROS, Filippe Delarissa; FISCHMANN, Adalberto Américo. 

Do Homo Empreendedor ao Empreendedor Contemporâneo: Evolução das 

Características Empreendedoras de 1848 a 2014. Revista Ibero-americana de 

Estratégia, [s.l.], v. 13, n. 03, p.123-140, 1 set. 2014. University Nove de Julho. 

 

FILION, L. J. O planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: Identifique 

uma visão e avalie o seu sistema de relações. RAE, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 63-71, 

jul./set.1991. 

 

FISET, John; DOSTALER, Isabelle. Opening the Black Box of Ambidexterity: Three 

Product Development Stories. Technology Innovation Management Review, S.l., v. 

7, n. 3, p.4-11, mar. 2017. 



 

 

277 

 

FLEURY, M.T.L., FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea (RAC). Ed Especial, p. 183-196, 2001.  

 

FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de 

competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2004.  

 

FLEURY, M. T. L. As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. 

 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

 

______, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

______, U. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2012. 256p. (Série Métodos de Pesquisa). 

 

FRANÇA, Íris Ferreira de. Competências empreendedoras de inovação em serviços 

de gastronomia: um estudo multicasos em restaurantes com chefs de cozinha 

contemporânea em Pernambuco. 2011. 102 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Administração, UFPE, Recife, 2011. 

 

FRANKLIN, Marcos Antonio. Estrutura organizacional, orientações para 

exploitation e exploration e tipos de inovações em institutos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológicos. 2010. 170 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Administração de Empresas, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010 

 

FREITAS, H. M. de. Réplica 1 - análise de conteúdo: faça perguntas às respostas 

obtidas com sua ‘pergunta’! Revista de Administração Contemporânea, v. 15, n. 4, 

p. 748-760, 2011. 

 

GABRICH, Rudolf;  REVILLA, Elena. Building Ambidexterity by Joining Structural 

Differentiation and Organizational Context: The Influence of Firm’s Size. In: XL 

Encontro da ANPAD, 2016. Costa do Sauípe. Anais: XL Encontro da ANPAD.  

 

GARCÍA-LILLO, Francisco; ÚBEDA-GARCÍA, Mercedes; MARCO-LAJARA, 

Bartolomé. Organizational ambidexterity: exploring the knowledge 

base. Scientometrics, [s.l.], v. 107, n. 3, p.1021-1040, 9 mar. 2016. Springer Nature.  

 

GEDAJLOVIC, Eric; CAO, Qing; ZHANG, Hongping. Corporate shareholdings and 

organizational ambidexterity in high-tech SMEs: Evidence from a transitional 

economy. Journal of Business Venturing. n. 27 p. 652-665. 2012. 

 

GIBSON, C.B.; BIRKINSHAW, J. The antecedents, consequences and mediating role 

of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, v. 47, p. 209-

226, 2004.  

 

GILSING, V. A. Co-evolution of exploration & exploitation in a sectoral system of 

innovation 2002. Disponível em: 



 

 

278 

http://www.druid.dk/conferences/winter2002/gallery/gilsing.pdf, <acesso em 07 de 

março de 2016> 

 

GLASER B. G.; STRAUSS, A. L. The Discovery of Grounded Theory: strategies 

for qualitative research. Reprinted. New York: Aldine de Gruyter, 2006. 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Uma revisão histórica dos principais autores e obras que 

refletem esta metodologia de pesquisa em Ciências Sociais. Revista Administração 

de empresas. São Paulo, v. 35, n.2, p.57-63, mar/abr. 1995. 

 

GOEL, S.; JONES, R. J.. Entrepreneurial Exploration and Exploitation in Family 

Business: A Systematic Review and Future Directions. Family Business Review, [s.l.], 

v. 29, n. 1, p.94-120, 28 jan. 2016. SAGE Publications. 

 

GONÇALVES FILHO, Cid;  MONTEIRO, Plínio Rafael Reis; VEIT, Mara Regina; 

GONÇALVES, Empreendedor 1; VERWAAL, Ernst. Entrepreneurial Potential Profile 

and Small Business Performance: Proposition of a General Scheme for Classification. 

In: XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, Rio de Janeiro. Anais. XXXVI Encontro da 

ANPAD. 

 

GUBA, E. Criteria for assessing the trustworhiness of naturalistic inquiries. ERIC/ 

ECTJ Annual Review Paper, v. 29, n. 2, p. 75-91, 1981. 

 

GUIMARÃES FILHO, Waldomiro. A relação entre as características de projetos de 

desenvolvimento de novos produtos e as competências: um estudo de caso no setor 

farmacêutico 2012. 92f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - 

Programa de Mestrado Profissional da Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2012. 

 

GUPTA, A. K.; SMITH, K. G.; SHALLEY, C. E. The interplay between exploration 

and exploitation. Academy of Management Journal, v. 49, n. 4, p. 693-706, 2006. 

 

HAFER, R. W. Entrepreneurship and state economic growth. Journal of 

Entrepreneurship and Public Policy, v. 2, n. 1, p. 67-79, 2013. 

 

HE, Zi-Lin.; WONG, Poh-Kam. Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the 

Ambidexterity Hypothesis. Organization Science, v.15, p. 481-494, 2004. 

 

IACONO, Antônio; NAGANO, Marcelo S. Gestão da inovação em empresas nascentes 

de base tecnológica: evidências em uma incubadora de empresas no Brasil. 

Interciencia, v. 39, n. 5, p. 296-306, 2014. 

 

IM, Ghiyoung; RAI, Arun. Knowledge Sharing Ambidexterity in Long-Term 

Interorganizational Relationships. Management Science. Vol. 54, No. 7, July 2008, 

pp. 1281-1296 

 

IRELAND, R. Duane; WEBB, Justin W.. Crossing the great divide of strategic 

entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation. Business 

Horizons, [s.l.], v. 52, n. 5, p.469-479, set. 2009. Elsevier BV.  

 



 

 

279 

JANSEN Justin J. P.; VAN DEN BOSCH, Frans A. J.; VOLBERDA, Henk W. 

Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of 

Organizational Antecedents and Environmental Moderators. Management Science. 

V.52, p.1661-1674, 2006. 

JANSEN, Justin J.p.; VERA, Dusya; CROSSAN, Mary. Strategic leadership for 

exploration and exploitation: The moderating role of environmental dynamism. The 

Leadership Quarterly, [s.l.], v. 20, n. 1, p.5-18, fev. 2009. Elsevier BV.  

 

JIAO, H.; OGILVIE, D.T.; CUI, Y. An empirical study of mechanisms to enhance 

entrepreneurs’ capabilities through entrepreneurial learning in an emerging market. 

Journal of Chinese Entrepreneurship v. 2, n. 2, p. 196-217, 2010.  

 

KARRER, Daniel; FLECK, Denise Lima. Theoretical Explorations into Organizational 

Ambidexterity: Enabling the Construct´s Exploitation in Practice. In: XXXVII 

ENANPAD, 2013, Rio de Janeiro. Anais… XXXVII ENANPAD, 2013. 

 

KARRER, Daniel; FLECK, Denise. Organizing for Ambidexterity: A Paradox-based 

Typology of Ambidexterity-related Organizational States. BAR - Brazilian 

Administration Review, [s.l.], v. 12, n. 4, p.365-383, dez. 2015. FapUNIFESP 

(SciELO).  

 

KELLER, Tobias; WEIBLER, Jürgen. What It Takes and Costs To Be an 

Ambidextrous Manager: Linking Leadership and Cognitive Strain to Balancing 

Exploration and Exploitation. Journal of Leadership & Organizational. Studies  1-

18, 2014. 

 

KING, David R.; COVIN, Jeffrey G.; HEGARTY, W. Harvey. Complementary 

Resources and the Exploitation of Technological Innovations. Journal Of 

Management, [s.l.], v. 29, n. 4, p.589-606, ago. 2003. SAGE Publications. 

 

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature 

Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE. School of Computer 

Science ans Mathematics, Keele University, 2007. 

 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções cientificas. 6. ed. - São Paulo: 

Perspectiva, 2001.  

 

KVALE. Steinar. Las entrevistas en investigación cualitativa. Ediciones Mortata, 

2011. 

 

LENZI, Fernando César. Os empreendedores corporativos nas empresas de grande 

porte dos setores mecânico, metalúrgico e de material elétrico/comunicação em 

santa catarina: um estudo da associação entre tipos psicológicos e competências 

empreendedoras reconhecidas. 2008. 126 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Administração, Usp, São Paulo, 2008. 

 

LENZI, F. C.; SANTOS, Silvio A. dos ; RODRIGUES, L. C. . Manifested 

Competences of Corporate Entrepreneurs Within Innovative Enterprises. In: IAMOT 

2011 - 20th International Conference for the International Association of 



 

 

280 

Management of Technology, 2011, Miami. IAMOT 2011 - 20th International 

Conference for the International Association of Management of Technology, 2011. 

 

LERNER, M.; ALMOR, T. Relationships among strategic capabilities and the 

performance of women-owned small ventures. Journal of Small Business 

Management, Vol. 40 No. 2, pp. 109-25, 2002. 

 

LIN, Zhiang John; YANG, Haibin; DEMIRKAN, Irem. The Performance 

Consequences of Ambidexterity in Strategic Alliance Formations: Empirical 

Investigation and Computational Theorizing. Management Science. Vol. 53, No. 10, 

October 2007, pp. 1645-1658.  

 

LIN, Hsing-er; MCDONOUGH, Edward F.. Investigating the Role of Leadership and 

Organizational Culture in Fostering Innovation Ambidexterity. IEEE Transactions 

On Engineering Management, [s.l.], v. 58, n. 3, p.497-509, ago. 2011. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

 

LIZOTE, Suzete Antonieta. Relação entre competências empreendedoras, 

comprometimento organizacional, comportamento intraempreendedor e 

desempenho em universidades. 2013. 162 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Administração, Univali, Biguaçu, 2013. 

 

LIZOTE, Suzete Antonieta; VERDINELLI, Miguel Angel. Fatores organizacionais em 

instituições de ensino superior e sua relação com as competências empreendedoras dos 

coordenadores de cursos de pós-graduação. Revista Gestão Universitária na América 

Latina - Gual, [s.l.], v. 6, n. 4, p.256-279, 1 dez. 2013. Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).  

 

LOPES, Sandro Paulo. Competências empreendedoras: um estudo no setor de 

tecnologia da informação. 2008. 163 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Administração de Empresas, Univali, Biguaçu, 2008. 

 

LUBATKIN, Michael H.; SIMSEK, Zeki; LING, Yan; VEIGA, John F. Ambidexterity 

and Performance in Small-to Medium-Sized Firms: The Pivotal Role of Top 

Management Team Behavioral Integration. Journal of Management. v.32, p.646, 

2006. 

 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4 ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

MAN, T.W.Y.; LAU, T. Entrepreneurial competences of SME owner/manager in the 

Hong Kong services sector: a qualitative analyses. Journal of Enterprising Culture, 

v.8, n.3, 2000.  

 

MAN, T.W.Y.; LAU, T.; CHAN, K.F. The competitiveness of small and medium 

enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competences. Journal of 

Business Venturing, v.17, n.2, 2002.  

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. 



 

 

281 

 

MARCH, James G. Exploration and exploitation in organizational learning. 

Organization Science, v.2, p.71-87, 1991. 

 

MARTINS, Elvis Silveira. Comportamento estratégico, ambidestria, incerteza 

ambiental e desempenho no processo de formulação de estratégias de empresas 

vinícolas brasileiras. 2012. 201f. Tese (Doutorado em Administração) - Programa de 

Pós-Graduação em Administração e Turismo da Universidade do Vale do Itajaí. 

Biguaçu, 2012. 

 

MCCLELLAND, David C. Testing for Competence Rather Than for Intelligence. 

American Psychologist. V. 28, n. 1, p. 1-14, 1973. 

 

MELLO, S.C.B.; LEÃO, A.L.M.S; PAIVA Jr, F.G. Competências empreendedoras 

de dirigentes de empresas brasileiras de médio e grande porte que atuam em 

serviços da nova economia. Curitiba v.10, n.4, Oct./Dec. 2006.  

 

MIAN, S., LAMINE, W., FAYOLLE, A. Technology business incubation: an overview 

of the state of knowledge. Technovation. p. 1-12. v. 50-51, april - may, 2016. 

 

MILES, M. B.; HUBERMAN, A. M.; Focusing and bounding the collection of data, 

In: Miles, M. B., Huberman, A. M. Qualitative data analysis: an expanded 

sourcebook. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 1994. 

 

MINARELLI, J.A. Networking. São Paulo: Gente, 2001. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa 

qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC/ABRASCO, 1992. 

 

MIRANDA, Laura Melo B.B. Ambidestria e sua relação com desempenho 

organizacional. 2014. 120f. Tese (Doutorado em Administração) - Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 

2014. 

 

MOM, Tom J. M;  VAN DEN BOSCH, Frans A. J; VOLBERDA, , Henk W. 

Understanding Variation in Managers’ Ambidexterity: Investigating Direct and 

Interaction Effects of Formal Structural and Personal Coordination Mechanisms. 

Organizacion Science. Vol. 20, No. 4, July-August 2009, pp. 812-828.  

 

MOM, Tom J. M;  VAN DEN BOSCH, Frans A. J; VOLBERDA, , Henk W. Managers’ 

work Experience, ambidexterity, and performance: the contingency role of the work 

context. Human Resource Management, December 2015, Vol. 54, No. S1. Pp. S133-

S153 

 

MOREIRA, Alex Fabiano da Cunha. A emergência das Competências 

Empreendedoras no comportamento de dirigentes em uma Rede de empresários: 

Um estudo de caso na Rede Petro Energia AM. 2009. 115 f. Dissertação (Mestrado) 

- Curso de Administração, Ufpe, Recife, 2009. 

 



 

 

282 

MORRIS, Michael H; WEBB, Justin W; FU, Jun; SINGHAL, Sujata. A Competency-

Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. 

Journal of Small Business Management 2013 51(3), pp. 352-369.  

 

MOZZATO, A. R.; GRYBOVSKI, D. Análise de conteúdo como técnica de análise de 

dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 15, n. 4, p. 731-747, 2011. 

 

MUNHOZ, C. E. O desvelar das competências dos intraempreendedores: um 

estudo exploratório em empresas de serviços. Dissertação (Mestrado), Faculdade 

Campo Limo Paulista, Programa de Mestrado em Administração, 2011.  

 

MYERS, Michael D. Qualitative research in business and management. Sage 

Publication, 2009. 

 

NASCIMENTO, Thiago Cavalcante. Venture Capital como Instrumento de 

Financiamento à Inovação: Implicações do Aporte em Startups Brasileiras 

Capitalizadas pelo Fundo CRIATEC. 2015. 308f. Tese (Doutorado em 

Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

 

NASCIMENTO, Thiago C.; CHEROBIM, Ana Paula M. S.; MENDONÇA, 

Empreendedor 7a T. B. B.; escalas de Capacidade Inovadora: Uma revisão sobre 

proposições para avaliação de ambidestralidade em organizações. In: XXXVII 

ENANPAD, 2013, Rio de Janeiro. Anais. XXXVII ENANPAD, 2013. 

 

NASSIF, Vânia Maria Jorge; SILVA, Natacha Bertoia da; ONO, Arnaldo Turuo; 

BONTEMPO, Paulo Cesar; Tinoco, Tatiana. Empreendedorismo: Área em Evolução? 

Uma Revisão dos Estudos e Artigos Publicados entre 2001 e 2008. In: XXXIII 

Encontro da ANPAD, 2009, São Paulo. Anais. XXXIII Encontro da ANPAD. 

NISHIMURA, Camila dos Santos. Orientação individual para exploração 

(exploration) e explotação (exploitation) e prontidão para tecnologia. 2013. 91f. 

Dissertação (Mestrado em Administração de empresas) - Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. 

 

NOGAMI, V. K. C., MACHADO, H. V. Atividade empreendedoras nos países do 

BRIC: uma análise a partir dos relatórios GEM de 2000 a 2010. Revista da Micro e 

Pequena Empresa, 5 (3), 114-128, 2011. 

 

NUNES, Suzana Gilioli da Costa. A capacidade de absorção e as orientações 

associadas à exploração (exploration) e à explotação (exploitation) do 

conhecimento organizacional: uma análise em empresas de Palmas/TO. 2012. 

124f. Tese (Doutorado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Mackenzie, São Paulo, 2012. 

 

NUNES, Suzana G. C.; POPADIUK, Silvio. A Capacidade de Absorção e as 

Orientações Associadas à Exploração (Exploration), Explotação (Exploitation) do 

Conhecimento Organizacional: Uma Análise em Empresas de Palmas/TO. In: XXXIX 

Encontro da ANPAD, 2015, Belo Horizonte. Anais. XXXIX Encontro da ANPAD. 



 

 

283 

 

OLIVEIRA, Anna Gabriela Miranda de. Empreendedores de empresas culturais e 

tecnológicas em belo horizonte: um estudo sobre competências empreendedoras e 

modelos mentais. 2013. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, 

Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 2013. 

 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business Model Generation - Inovação em 

Modelos de Negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. 

Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

 

PAIVA JÚNIOR, F. G. de; SOUZA LEÃO, A. L. M. de; MELLO, S. C. B. de. Validade 

e confiabilidade na pesquisa qualitativa em administração. Revista de Ciências da 

Administração, v. 13, n. 31, p. 190-209, 2011. 

 

PALOSCHI, Márcia Magalhães Wittée. Capacidade de inovação e conduta 

empreendedora: estudo de caso em empresa de soluções em engenharia 

elétrica. 2014. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Univali, 

Biguaçu, 2014. 

 

PAULA, Ana Paula Paes de. Repensando os estudos organizacionais: por uma 

teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.  

 

POPADIUK, S. Exploration-exploitation de Ativos de Conhecimento: Sobrevivência, 

Paridade ou Desempenho Superior? In: XXXI ENANPAD, 2007, Rio de Janeiro. 

Anais. XXXI ENANPAD, 2007. 

 

__________, Silvio; Patrícia Gonçalves Vidal. Measuring Knowledge Exploitation and 

Exploration: An Empirical Application in a Technological Development Center in 

Brazil. In: XXXIII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, Rio de Janeiro. Anais. XXXIII ENANPAD, 2009. 

 

__________, Silvio. Escala de orientação para Exploration-Exploitation do 

conhecimento em empresas brasileiras. XXXVI Encontro da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro. Anais. XXXVI 

ENANPAD, 2010. 

 

__________, Silvio; BIDO, Diógenes de Souza. Exploration, Exploitation, and 

Organizational Coordination Mechanisms. Revista de Administração 

Contemporânea, [s.l.], v. 20, n. 2, p.238-260, abr. 2016. 

 

__________, Silvio; SANTOS, Fernando Ribeiro dos. Ambidestria, Capabilidades e 

seus impactos no Desempenho Organizacional, moderado pela estratégia. In: XL 

Encontro da ANPAD, 2016. Costa do Sauípe. Anais: XL Encontro da ANPAD.  

 

RASMUSSEN, Einar; MOSEY, Simon; WRIGHT, Mike. The Evolution of 

Entrepreneurial Competencies: A Longitudinal Study of University Spin-Off Venture 

Emergence. Journal of Management Studies. September 2011. 

 



 

 

284 

____________________________________________________. The transformation 

of network ties to develop entrepreneurial competencies for university spinoffs. 

Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 27, Nos. 7-8, 430-457, 2015. 

 

REIS, Luciana P.; FERNANDES, June M.; CHENG, Lin Chih. Atribuição de Funções 

entre os Membros de uma Equipe Empreendedora no Contexto de Empresas Iniciantes 

de Base Tecnológica (EBT’S). In: XXIV Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 

2006, Gramado. Anais. XXIV Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica. 

 

RIBEIRO, Samira de Carvalho. Construção e validação de instrumento de pesquisa 

para análise das competências empreendedoras para exportação: um estudo com 

empreendedores de pequenas e médias empresas de Minas Gerais. 2009. 118 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Fumec, Belo Horizonte, 2009. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 38 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

RIES, E. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação 

contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de 

papel, 2012. 

 

RODRIGUES, Suzana Braga; VAN HALEM, Martijn, LEE, Jimmy. Networks for 

Exploration and Exploitation Purposes in Biotech Firms in the Netherlands. In: 

XXXVII, Rio de Janeiro. Anais. ANPAD, 2013. 

 

ROESCH, Sílvia Maria Azevedo. Projetos de Estágio e de Pesquisa em 

Administração. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

ROTHAERMEL, Frank T.; DEEDS, David L. Exploration and exploitation alliances 

in biotechnology: a system of new product development. Strategic Management 

Journal, [s.l.], v. 25, n. 3, p.201-221, 26 jan. 2004. Wiley-Blackwell.  

 

RUAS, R. L.; ANTONELO, C. S.; BOFF, L. H. (Org). Os novos horizontes da gestão: 

aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 

RUBENSON, G.C.; GUPTA, A.K. The Initial Succession: a contingency model of 

founder tenure, Entrepreneurship -Theory and Practice, Vol. 21, n. 2, 21-35, 1997. 

 

SALDAÑA, Johnny. The coding manual for qualitative researchers. SAGE, 2009 

 

SÁNCHEZ, José. The influence of entrepreneurial competencies on small firm 

performance. Revista Latinoamericana de Psicología. v. 44 n. 2 pp. 165-177. 2012.  

 

_________, José. University training for entrepreneurial competencies: Its impact on 

intention of venture creation. Int Entrep Manag J (2011) 7:239-254. 

 

SCANDELARI, Vanessa R. N. Inovação e sustentabilidade: ambidestralidade e 

desempenho sustentável na indústria eletroeletrônica. 2011. 359f. Tese (Doutorado 

em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 



 

 

285 

 

____________, Vanessa R. N; CUNHA, Empreendedor 2 Empreendedor 1 da. O 

Desempenho Ambiental de Organizações Ambidestras: Um Levantamento Junto a 

Empresas da Indústria Eletroeletrônica. In: XXXV Encontro da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro. Anais… XXXIII 

ENANPAD, 2011. 

 

SCHMITZ, Ana Lucia Ferraresi; LAPOLLI, Edis Mafra. Competências 

empreendedoras em Instituições de Ensino Superior: estudo de caso. Revista Gestão 

Universitária na América Latina - Gual, [s.l.], v. 5, n. 2, p.111-128, 17 ago. 2012. 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

SCHUMPETER, J. A. A Teoria do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: abril 

Cultural, 1982.  

 

SCHMIDT, Serje; BOHNENBERGER, Maria Cristina. Perfil Empreendedor e 

Desempenho Organizacional. RAC, Curitiba, v. 3, n. 13, p.450-467, Jul/Ago, 2009. 

 

SHAVER, K. G. The entrepreneurial personality myth. Columbia. Business and 

Economic Review, p.20-23, April-June 1995.  

 

SIERRA; Júlio Cesar Volpp, CARMONA, Viviane Celina. Ambidesteridade 

Organizacional: Um Estudo Bibliométrico, In: XL Encontro da ANPAD, 2016. Costa 

do Sauípe. Anais: XL Encontro da ANPAD. 

 

SILVEIRA-MARTINS, Elvis; ROSSETTO, Empreendedor 1 Ricardo; ANÃNÃ, Edar. 

Ambidestria, Exploração ou Explotação e seus efeitos no desempenho organizacional 

de vinícolas brasileiras. In: Encontro de Estudos em Estratégia, 2013. Bento Gonçalves. 

Anais. 3Es, 2013. 

 

___________________, Elvis; ROSSETTO, Empreendedor 1 Ricardo. Ambidestria 

organizacional - exploração e explotação: um estudo bibliométrico nas bases de dados 

internacionais. Revista Gestão Organizacional. v. 7. n. 2 - Maio/Ago, 2014. 

 

SNELL, R.; LAU, A. Exploring local competences salient for expanding small 

business. Journal of Management Development, v. 13, n. 4, p. 4-15, 1994. 

 

SOUZA, Donizetti Leandro de. Desenvolvimento de competências e ambiente 

acadêmico: um estudo em cursos de administração. 2014. 167 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Administração, Ufla, Lavras, 2014. 

 

SPENCER JR., L. M.; SPENCER, S. M. Competence at work: models for superior 

performance. New York: John Wiley and Sons, 1993.  

 

PRANGE, Christiane; SCHLEGELMILCH, Bodo B.. The Role of Ambidexterity in 

Marketing Strategy Implementation: Resolving the Exploration-Exploitation 

Dilemma. Business Research, [s.l.], v. 2, n. 2, p.215-240, dez. 2009. Springer Nature. 

 

STEVENSON, H. H., & GUMPERT, D. E. (1985, March/April). The heart of 

entrepreneurship. Harvard Business Review, 63(2), 8594. 



 

 

286 

 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando 

patrimônios de conhecimento. Tradução de Luiz Euclides Trindade Frazão Filho. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  

 

TEH, Chang Chuan. A influência das tensões ambidestras na arquitetura 

organizacional para inovação: estudo de casos em empresas brasileiras da 

indústria da transformação. 2014. 242f. Tese (Doutorado em Engenharia da 

Produção) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 

 

TIDD, Joe; BESSANT, John. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: 

Bookman, 2009.  

 

TOLEDO, J. C. et al. Fatores críticos de sucesso no gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de produto em empresas de base tecnológica de pequeno e médio 

porte. Gestão & Produção, vol. 15 (1), p. 117-134, 2008 

 

TUSHMAN, M.; O'REILLY, C.A. Ambidextrous Organization: managing 

evolutionary and revolutionary change. California Management Review. V. 38. N. 4. 

Summer, 1996. 

 

UOTILA, Juha et al. Exploration, exploitation, and financial performance: analysis of 

S&P 500 corporations. Strategic Management Journal, [s.l.], v. 30, n. 2, p.221-231, 

fev. 2009. Wiley-Blackwell. 

 

VALE, Gláucia Maria Vasconcellos; SERAFIM, Ana Carolina Ferreira; TEODÓSIO, 

Armindo dos Santos de Sousa. Gênero, imersão e empreendedorismo: sexo frágil, laços 

fortes? Revista de Administração Contemporânea, [s.l.], v. 15, n. 4, p.631-649, ago. 

2011. FapUNIFESP (SciELO). 

 

VASCONCELOS, Flavio C.; VASCONCELOS, Isabela F. F. G. Plus ça change, plus 

c’est la même chose: An Essay on Exploration, Exploitation and Dialectic Change. In: 

XXXII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, Rio de Janeiro. Anais. ANPAD, 2008. 

 

VASCONCELOS, Rachel Costa Ramalho. Os vínculos entre o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências de mulheres- 

empreendedoras. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, 

UFPB, Empreendedor 2 Pessoa, 2014. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 

13. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

VICENZI, Siomara Elias; BULGACOV, Sergio. Fatores motivadores do 

empreendedorismo e as decisões estratégicas de pequenas empresas. Revista de 

Ciências da Administração, [s.l.], v. 15, n. 35, p.208-221, 3 abr. 2013. Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 



 

 

287 

VIEIRA, M. M. F. Por uma Boa Pesquisa (Qualitativa) em Administração. In: VIEIRA, 

M. M. F.; ZOUAIN, D. M. (Orgs.) 2. ed. Pesquisa Qualitativa em Administração. 

Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 13-28. 

 

VOLERY, Thierry; MUELLER, Susan; VON SIEMENS, Björn. Entrepreneur 

ambidexterity: A study of entrepreneur behaviours and competencies in growth-

oriented small and medium-sized enterprises. International Small Business 

Journal, [s.l.], v. 33, n. 2, p.109-129, mar. 2015. SAGE Publications. 

 

VOSS, Glenn B.; SIRDESHMUKH, Deepak; VOSS, Zannie Giraud. THE EFFECTS 

OF SLACK RESOURCES AND ENVIRONMENTAL THREAT ON PRODUCT 

EXPLORATION AND EXPLOITATION. Academy Of Management Journal, S.l., 

v. 51, n. 1, p.147-164, fev. 2008  

 

WEELE, Marijn van; RIJNSOEVER, Frank J. van; NAUTA, Frans. You can't always 

get what you want: How entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's 

assertiveness. Technovation. n. 59. p.18-33, 2017. 

 

WONGLIMPIYARAT, Jarunee. The innovation incubator, university business 

incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand. Technology in 

Society. n. 46.  p. 18-27, 2016. 

 

YAN, Yanni; DING, Daniel; MAK, Simon. The Impact of Business Investment on 

Capability Exploitation and Organizational Control in International Strategic 

Alliances. Journal of Change Management, [s.l.], v. 9, n. 1, p.49-65, mar. 2009. 

Informa UK Limited.  

 

ZACK, Michael H. Developing a Knowledge Strategy. California Management 

Review, Vol. 41, No. 3, Spring, 1999, pp. 125-145. Disponível em: 

http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm acesso em: 07/03/2016.  

 

ZACHER, Hannes; ROSING, Kathrin. Ambidextrous leadership and team innovation. 

Leadership & Organization. Development Journal. vol. 36. no. 1, 2015 p. 54-68. 

 

ZAMPIER, Marcia Aparecida. Desenvolvimento de competências empreendedoras 

e processos de aprendizagem empreendedora: estudo de casos de MPE ́s do setor 

educacional. 2010. 297 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Ufpr, 

Curitiba, 2010. 

 

_________, Marcia Aparecida; TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch. Competências 

empreendedoras e processos de aprendizagem empreendedora: modelo conceitual de 

pesquisa. Cadernos Ebape.br, Rio de Janeiro, v. 9, n. 6, p.564-585, jul. 2011. 

 

ZANIN, Luis Miguel; SILVA, Fernanda Reis da. Evolução das Teorias que Suportam 

os Artigos Publicados em Empreendedorismo entre 1960 e 2013: Análise da rede de 

citação e co-citação. In: XXXIX Encontro da ANPAD, 2015, Belo Horizonte. Anais. 

XXXIX Encontro da ANPAD. 

  

http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm


 

 

288 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Apresentação 
- Apresentação da pesquisadora e dos objetivos da pesquisa 

- Exposição dos procedimentos da pesquisa 

- Apresentação dos termos de confidencialidade e consentimento  

 

I PARTE: PERFIL DO EMPREENDEDOR 

1. Nome                     4. Formação          

2. Idade                      5. Há quanto tempo trabalha nesse empreendimento? 

3. Gênero                   

II PARTE: HISTÓRIA DE VIDA DO EMPREENDEDOR 

PERGUNTAS INDUTORAS PERGUNTAS DE APROFUNDAMENTO 

6. Fale-me um pouco sobre sua história 

de vida como empreendedor.  

 

-Surgimento da empresa. 

-Outros momentos na sua vida que remetem a atitudes 

empreendedoras. 

-Principais barreiras encontradas no percurso. 

III PARTE: COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE VERSUS EXPLORAÇÃO 

PERGUNTAS INDUTORAS PERGUNTAS DE APROFUNDAMENTO 

7. Conte-me a última oportunidade de 

mercado que surgiu para você e como 

você reagiu. 

-Como você reconhece uma boa oportunidade? 

-Quais são os hábitos ao analisar os riscos associados 

antes de investir em uma oportunidade? 

8. Como você busca oportunidades? 

Quais ações você desenvolve?  

-Como busca formas criativas de satisfazer as necessidades 

de seus clientes? 

-Como cria produtos e/ou serviços inovadores? 

IV PARTE: COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL VERSUS EXPLOTAÇÃO 

PERGUNTAS INDUTORAS PERGUNTAS DE APROFUNDAMENTO 

9. Você poderia me relatar sobre como 

você gerencia as atividades na sua 

empresa. 

-Como o empreendedor exerce planejamento, organização 

e controle nas atividades da organização. 

- Como o empreendedor estabelece metas, planeja e 

monitora o desempenho? 

-Como conduz os funcionários para que eles superem as 

dificuldades e atinjam os objetivos propostos pela 

organização? Como a empresa utiliza algum sistema de 

recompensa? 

10. Como sua empresa busca melhorar 

os processos internos do negócio? 

-Com a empresa busca aprimorar a qualidade dos seus 

produtos existentes? 

-Como reduz seus custos? 

-Como a empresa busca melhorar a eficiência atendimento 

ao cliente? Como busca saber se o cliente está satisfeito? 

V PARTE: PERCEPÇÃO SOBRE COMPETÊNCIA 

PERGUNTAS INDUTORAS PERGUNTAS DE APROFUNDAMENTO 

11. Apresentar lista de competências -Conte-me situações em que estão presentas as 

competências escolhidas.  

-Que outras competências você acredita serem importantes 

para a seu trabalho na empresa? 

-Quais competência você precisa melhorar? 
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Caro empreendedor, 

Esse instrumento é parte do roteiro de entrevistas da pesquisa. 

 

Instrução: 

São apresentadas 12 competências, você deve escolher as que mais representam suas 

ações dentro da empresa. 
 

LISTA DE COMPETÊNCIAS 

No. Competência do gestor Definição Cod. 

01 Planejar as operações e alocação 

de recursos. 

Por meio do planejamento, o 

empreendedor organiza, controla e delega 

as ações dentro da organização. 

CA1 

02 Adquirir e usar recursos internos e 

externos da organização 

Capacidade de buscar e gerenciar recursos 

que promovem melhoria na empresa. 

CA2 

03 Conduzir os funcionários - 

liderança 

O empreendedor possui uma abordagem 

estratégica para conduzir sua equipe em 

prol dos objetivos organizacionais. 

CA3 

04 Motivar os funcionários Capacidade de motivar e reconhecer os 

funcionários no desenvolvimento de suas 

funções. 

CA4 

05 Delegar responsabilidades aos 

funcionários 

É capaz de repassar as atividades que 

precisam ser desenvolvidas. 

CA5 

06 Controlar por meio de regras e 

regulamentos. 

Habilidade de definir metas, regras e 

indicadores e acompanhar sua evolução. 

CA6 

07 Identificar oportunidades de 

negócios 

A busca por oportunidade descreve a 

importância de estar preparado para 

identificar e aproveitar oportunidade de 

negócio, tendo iniciativa e persistência no 

processo. 

CO1 

08 Identifica oportunidades de 

negócio a partir de experiências 

anteriores 

As experiências anteriores leva o 

empreendedor a um processo de 

conhecimento que favorece a identificação 

de oportunidade. 

CO2 

09 Avaliar as lacunas não 

preenchidas 

Compreender o mercado, identificar os 

problemas e as lacunas existentes 

promovem oportunidade de negócios. 

CO3 

10 Avaliar as mudanças no mercado 

(cliente, concorrência, tendências) 

Ao avaliar o mercado, a forma como os 

clientes são atendidos, como os 

concorrentes atuam ajuda o empreendedor 

a visualizar tendências. 

CO4 

11 Procurar ativamente 

oportunidades 

Ser ativo no processo de prospectar 

oportunidades de negócios. 

CO5 

12 Coleta informações sobre 

potenciais clientes e situação do 

mercado 

Estar atento no processo de compreender 

o mercado e a situação dos clientes, 

buscando ativamente por informações.  

CO6 

CO- Competência de Oportunidade 

CA - Competência Administrativa ou Organizacional  
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APÊNDICE B - DOCUMENTOS PROTOCOLARES 

 

 

 

  

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE  

 

 

Pelo presente termo, a signatária, Iris Linhares Pimenta Gurgel, aluna do programa 

de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGA/UFRN) nível doutorado, portadora do CPF nº 053.794.004-93 e nº de matricula 

2013104703, encontra-se em fase de desenvolvimento da pesquisa de campo, sob a 

orientação da Profª Anatália Saraiva Martins Ramos, e se compromete em manter as 

suas fontes de informação em sigilo, onde as informações serão utilizadas somente com 

a finalidade do trabalho acadêmico que está sendo desenvolvido.  

 

 

Natal, <dia>, <mês> de <ano>. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Iris Linhares Pimenta Gurgel 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 Eu, <nome completo do entrevistado>, gestor da empresa <nome da empresa>, 

sendo conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna Iris Linhares Pimenta 

Gurgel do Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA/UFRN, que 

desenvolve esse trabalho sob a orientação da Profa. Anatália Saraiva Martins Ramos 

me disponho a participar da pesquisa, onde serei entrevistado pela aluna. 

Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorre da(s) 

entrevista(s) pode ser utilizada na escrita de relatórios referentes à pesquisa. Entendo 

também que as entrevistas podem ser gravadas. É acordado entre mim, signatário deste 

termo, e a pesquisadora, que todas as possibilidades de identificação minha, enquanto 

entrevistado, devem ser impedidas.  

 

 

 

Natal, <dia>, <mês> de 2016. 

 

 

 

___________________________________________ 

<assinatura do entrevistado> 
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SOLICITAÇÃO DE ACESSO À DOCUMENTOS 

 

 

Pelo presente termo, a signatária, Iris Linhares Pimenta Gurgel, aluna do programa 

de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGA/UFRN) nível doutorado, portadora do CPF nº 053.794.004-93 e nº de matricula 

2013104703, encontra-se em fase de desenvolvimento da pesquisa de campo da sua 

tese de doutorado, sob a orientação da Profª Anatália Saraiva Martins Ramos, vem 

por meio desta, solicitar acesso aos seguintes documentos: 

 

• Proposta submetida no edital de seleção. 

• Ficha de acompanhamento das assessorias de gestão, mercado e contábil e 

desenvolvimento humano-organizacional. 

 

  A signatária compromete-se em manter as informações em total anonimato e 

sigilo, onde as mesmas serão utilizadas somente com a finalidade do trabalho 

acadêmico que está sendo desenvolvido.  

 

 

Natal, <dia>, <mês> de <ano>. 

 

 

 

__________________________________________ 

Iris Linhares Pimenta Gurgel 
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APÊNDICE C - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, <dia>, <mês> e <ano>. 

 

 

 Ao <nome da empresa> 

 

 Prezados (as) Srs (as), 

 Informamos que IRIS LINHARES PIMENTA GURGEL é aluna ativa de 

doutorado do Programa de Pós-graduação em Administração do Departamento de 

Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGA-

UFRN), estando, no momento, desenvolvendo sua pesquisa de doutorado Ambidestria 

Organizacional à luz das competências empreendedoras: Um estudo com empresas 

incubadas de base tecnológica”. 

Solicitamos seu apoio no sentido de possibilitar que a aluna coleta as 

informações necessárias para a realização de sua pesquisa de doutorado. 

 Informamos que este trabalho apresenta cunho exclusivamente acadêmico, 

preservando total sigilo com relação ao nome da empresa e de pessoas a ela 

relacionadas participantes das entrevistas planejadas para esta pesquisa. 

 Agradecemos imensamente sua colaboração e nos colocamos à sua disposição 

para maiores esclarecimentos sobre este assunto. 

 

 

 Att. 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos, PhD. 

Orientadora da Pesquisa (PPGA-UFRN) 
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APÊNDICE D - GRADE DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 
EXPLORAÇÃO 

Indicador  Autor (ANO) Categoria  

Introduzir nova geração de produtos He e Wong (2004) Nova geração de produtos 

Aumentar a gama de produtos He e Wong (2004) Aumentar gama de produtos 

Abrir novos mercados He e Wong (2004) Abrir novos mercados 

Entrar em novos campos tecnológicos He e Wong (2004) Buscar novos campos 

tecnológicos 

Nossa unidade aceita demandas que vão 

além dos produtos e serviços existentes. 

Jansen et al. (2006) Demanda de produtos não 

existentes 

Nós inventamos novos produtos e 

serviços. 

Jansen et al (2006) Criação de novos produtos 

Nós fazemos experiências com novos 

produtos e serviços no mercado local. 

Jansen et al (2006) Novas experiências no mercado 

local  

Frequentemente fazemos uso de novas 

oportunidades em novos mercados. 

Jansen et al (2006) Busca oportunidade em novos 

mercados 

Nossa unidade frequentemente faz uso 

de novos canais de distribuição. 

Jansen et al (2006) Novos canais de distribuição 

Busca por novas ideias tecnológicas 

pensando “fora da caixa”, ou seja, fora 

dos limites da sua empresa. 

Lubatkin et al. (2006) Busca por novas ideias 

Fundamenta o seu sucesso na sua 

habilidade em explorar novas 

tecnologias. 

Lubatkin et al. (2006) Exploração de novas 

tecnologias 

Cria produtos e/ou serviços inovadores 

para a sua empresa. 

Lubatkin et al. (2006) Criação de produtos inovadores 

Busca formas criativas para satisfazes 

às necessidades de seus clientes. 

Lubatkin et al. (2006) Formas criativas de satisfazer 

os clientes 

Aventura-se agressivamente em novos 

segmentos de mercado. 

Lubatkin et al. (2006) Busca novos mercados 

Almeja ativamente novos grupos de 

consumidores. 

Lubatkin et al. (2006) Busca novos clientes 

 

 

SINTESE DAS CATEGORIAS - EXPLORAÇÃO 

CATEGORIA  AUTOR (ANO) 

Criação produtos He e Wong (2004); Jansen et al (2006); Lubatkin 

et al. (2006) 

Abrir novos mercados He e Wong (2004); Lubatkin et al. (2006) 

Ampliação do mercado local  Jansen et al (2006) 

Novos canais de distribuição Jansen et al (2006) 

Busca por novas ideias Lubatkin et al. (2006) 

Exploração de novas tecnologias Lubatkin et al. (2006); He e Wong (2004) 

Criatividade para satisfazer os clientes Lubatkin et al. (2006) 
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EXPLOTAÇÃO 

Indicador Autor (ANO) Categoria  

Incrementar a qualidade dos produtos 

existentes 

He e Wong (2004) Melhoria dos produtos 

existentes 

Aumentar a flexibilidade produtiva He e Wong (2004) Flexibilidade produtiva 

Reduzir os custos de produção He e Wong (2004) Redução de custos 

Aumentar os rendimentos ou reduzir o 

consumo de material 

He e Wong (2004) Redução de custos 

Frequentemente refinamos a provisão de 

produtos e serviços existentes. 

Jansen et al. (2006) Provisão de recursos 

Introduzimos produtos e serviços 

melhorados, porém já existentes em 

nosso mercado local. 

Jansen et al. (2006) Introdução de produtos 

existentes no mercado  

Melhoramos a eficiência de 

abastecimento de nossos produtos e 

serviços. 

Jansen et al. (2006) Capacidade de atendimento 

Incrementamos economias de escala nos 

mercados existentes. 

Jansen et al. (2006) Economia de escala 

Nossa unidade expande serviços para os 

clientes existentes. 

Jansen et al. (2006) Expande serviços para clientes 

existentes 

Está comprometida em melhorar a 

qualidade e diminuir custos 

Lubatkin et al. (2006) Redução de custos 

Melhora continuamente a confiabilidade 

de seus produtos e serviços 

Lubatkin et al. (2006) Melhoria na confiabilidade 

Aumenta os níveis de automação em 

suas operações 

Lubatkin et al. (2006) Automação das operações 

Pesquisa constantemente a satisfação dos 

clientes atuais 

Lubatkin et al. (2006) Pesquisa de satisfação 

Sintoniza suas ofertas para obter a 

satisfação de seus clientes correntes 

Lubatkin et al. (2006) Pesquisa de satisfação 

Penetra mais profundamente em sua base 

de clientes já existentes 

Lubatkin et al. (2006) Penetração nos clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESE DAS CATEGORIAS - EXPLOTAÇÃO 

CATEGORIA  AUTOR (ANO) 

Melhoria dos produtos existentes He e Wong (2004) 

Flexibilidade produtiva He e Wong (2004);  

Redução de custos He e Wong (2004);  Lubatkin et al. (2006) 

Provisão de recursos Jansen et al. (2006) 

Capacidade de atendimento Jansen et al. (2006) 

Expansão de serviços para clientes existentes Jansen et al. (2006) 

Melhoria na confiabilidade Lubatkin et al. (2006) 

Automação das operações Lubatkin et al. (2006) 

Pesquisa de satisfação Lubatkin et al. (2006) 

Penetração nos clientes Lubatkin et al. (2006) 
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SÍNTESE DAS CATEGORIAS - COMPETÊNCIA DE OPORTUNIDADE 

CATEGORIA  SUBCATEGORIAS AUTOR (ANO) 

Identificar oportunidade Aproveitar oportunidade 

Buscar informação 

Estar preparado para aproveitar 

oportunidade 

Iniciativa 

Persistência 

Reconhecer oportunidade 

Geração de ideias 

Identificação de mercado 

Produtos inovadores 

Experiências anteriores  

Man; Lau (2000); Herron L., 

(1994); Chandler, Jansen (1992); 

Spencer e Spencer (1983); Snell; 

Lau (1994); Cooley (1990); 

Lerner; Almor (2002); Cooley 

(1990). 

 

Avaliar oportunidade Abordagem analítica de mercado 

Desenvolvimento de produtos 

adequados 

Avaliar mudanças no mercado  

Man; Lau (2000); Cooley (1990); 

Snell; Lau (1994); Lerner; Almor 

(2002). 

Procurar oportunidade Buscar oportunidade por meio de 

promoção e comercialização 

Coletar informações sobre 

potenciais clientes 

Observar tendência de Mercado 

Familiaridade com o mercado 

Man; Lau (2000); Lerner; Almor 

(2002). 

 

 

SÍNTESE DAS CATEGORIAS - COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA  SUBCATEGORIAS AUTOR (ANO) 

Planejar Capacidade de planejar recursos 

Planejamento sistemático 

Plenajmento estratégico (visão, 

missão, valores) 

Orientação para eficiência 

Estabelecimento de metas 

Man; Lau (2000); Jiao; Ogilvie; 

Cui (2010); Spencer; Spencer 

(1993); Snell; Lau (1994); Lerner; 

Almor (2002);  

Organizar Capacidade de organizar recursos 

Sistema de gestão 

Implementação de estratégia 

Man; Lau (2000);  Jiao; Ogilvie; 

Cui (2010); Snell; Lau (1994); 

Lerner; Almor (2002) 

Liderar Conduzir os funcionários Man; Lau (2000); Lerner; Almor 

(2002) 

Motivar Desenvolvimento de recursos 

humanos 

Man; Lau (2000); Snell; Lau 

(1994);  

Delegar  Man; Lau (2000) 

Controlar Soluções de problema 

Assertividade 

Monitoramento 

Interesse pela qualidade no 

trabalho 

Sistema de gestão 

Monitoramento sistemático 

Controlar por meio de regras e 

regulamentos  

Man; Lau (2000); Spencer; 

Spencer (1993); Lerner; Almor 

(2002) 

 

 

  



 

 

297 

APÊNDICE E - ESTADO DA ARTE  

 

 

1 REVISÃO SISTEMÁTICA DOS ESTUDOS INTERNACIONAIS 

 

Uma revisão sistemática da literatura tem o sentido de identificar, avaliar e 

interpretar todas as pesquisas relevantes para uma determinada questão de pesquisa ou 

fenômeno de interesse (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Dentre as principais 

razões de executar uma revisão sistemática da literatura, Kitchenham e Charters (2007)  

enumera três principais, são elas: 

(i) resumir evidências existentes sobre um tratamento ou tecnologia; 

(ii) identificar eventuais lacunas na pesquisa atual, a fim de surgir novas áreas 

de investigação; e 

(iii) fornecer estrutura/base, a fim de posicionar adequadamente nova pesquisa 

que está em investigação. 

Anteriormente a apresentação da proposta de pesquisa desenvolvida nessa 

tese, que visa compreender o direcionamento à ambidestria organizacional à luz das 

competências empreendedoras, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com 

o intuito de buscar aprofundamento das pesquisas realizadas nesse campo de estudo, a 

fim de identificação do gap de pesquisa, e o fornecimento da base que sustenta 

teoricamente essa tese. 

A seguir serão apresentados o planejamento e a execução da revisão 

sistemática da literatura, as perguntas norteadoras para investigação, os critérios 

estabelecidos de inclusão e exclusão, além das fontes de dados, string de busca, o 

procedimento para seleção e critérios de qualidade para as pesquisas selecionadas. Na 

seção seguinte, será apresentada uma visão geral de cada trabalho e as considerações 

sobre essa revisão sistemática. Utilizou-se como base o procedimento proposto por 

Kitchenham e Charters (2007) para execução dessa revisão sistemática de literatura. 

 

 

1.1 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Tendo em vista a busca pelos estudos desenvolvidos nas áreas de ambidestria 

organizacional e competências empreendedoras, a revisão sistemática proposta nessa 

tese, buscou responder as seguintes questões de pesquisa: 
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Questão 1 - Quais as principais contribuições deste estudo para a área da 

ambidestria organizacional? 

Questão 2 - Quais as principais contribuições deste estudo para a área de 

competências empreendedoras? 

Questão 3 - O artigo em análise apresenta relação entre os eixos da ambidestria 

organizacional com as competências empreendedoras?  

 

 

1.1.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Para a execução dessa revisão sistemática da literatura identificou-se a 

necessidade de incluir trabalhos publicados em qualquer ano, pois o objetivo é buscar 

o maior número de estudos relacionados a ambidestria organizacional e competências 

empreendedoras. O primeiro critério de exclusão utilizado foi a duplicidade da pesquisa 

no banco de dados. Após uma leitura preliminar dos títulos, palavras-chaves e resumo 

houve a eliminação dos trabalhos que não possuíam alinhamento com a pesquisa 

proposta. Para a verificação fidedigna desse processo de exclusão, foi encaminhado o 

protocolo de revisão para um segundo avaliador, para que este realizasse os 

procedimentos percorridos na busca e seleção dos trabalhos para que o avaliador 

gerasse uma lista dos trabalhos que deviam permanecer no banco.  

 

1.1.2 Fonte de dados 

 

A escolha pela base de dados eletrônica a ser consultada levou em 

consideração a relevância da base, ou seja, se a base possui em sua coletânea 

publicações de impacto acadêmico. Dessa forma, a base de dados eletrônica foi a Web 

of Science por meio do portal <https://webofknowledge.com/> onde a pesquisa foi 

realizada nas principais coleções do Web of Science. São elas a Science Citation Index 

Expanded (SCI-EXPANDED) e Social Sciences Citation Index (SSCI).  

 

1.1.3 String de Busca 

 

Os termos utilizados para o string de busca levaram em consideração as 

palavras-chaves decorrentes de um levantamento preliminar da literatura. Para a 

pesquisa na área de ambidestria organizacional identificou-se palavras como: 
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organizações ambidestras, ambidestria, ambidestralidade, exploration, exploitation, 

ambidexterity, ambidextrous, ambidextrous organization representariam os estudos 

desenvolvidos na área. Em contrapartida as pesquisas na área de competências 

empreendedoras levaram em consideração as palavras: entrepreneurial competencies, 

entrepreneur competencies, entrepreneurial competences, competencies 

entrepreurship, entrepreneur competency. 

Dessa forma, o string de busca para ambidestria organizacional foi definida 

por “organization ambidexterity” OR “ambidextery” OR “ambidextrous” OR 

“ambidextrous organization”. Enquanto o string de busca para competências 

empreendedoras foi definida por “entrepreneurial competencies” OR “entrepreneur 

competencies” OR “entrepreneurial competences” OR “competencies entrepreurship” 

OR “entrepreneur competency”. 

O processo de execução da busca no repositório do Web of Science, levando 

em consideração a seleção das coleções Science Citation Index Expanded (SCI-

EXPANDED) e Social Sciences Citation Index (SSCI) para todos os anos teve-se um 

quantitativo de trabalhos publicados para o string de busca para ambidestria 

organizacional de 475, enquanto para o string de competências empreendedoras obteve-

se o quantitativo de 34 trabalhos. 

 

1.1.4 Processo de seleção 

 

Após a realização da busca inicial que totalizou um quantitativo de 517 

trabalhos publicados nas temáticas de ambidestria organizacional e competências 

empreendedoras, seguiu-se com a aplicação de filtros de pesquisa de forma a 

proporcionar uma melhor delimitação dos trabalhos para a execução dessa pesquisa.  

Para tal, com o intuito de ter na base somente artigos relacionados à área 

organizacional, optou-se por refinar a busca de trabalhos que estivessem no formato de 

artigos escritos na língua inglesa.  

Com relação a temática de ambidestria organizacional podemos observar no 

Quadros 01 a seguir o resultado da busca realizada. 
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Quadro 01: Procedimento de pesquisa em base eletrônica de dados. 

Base de dados: Web of Science 

Data de consulta ao banco: 23 de maio de 2016. 

FILTROS DESCRIÇÃO RESULTADOS 

String de Busca 1 

“organization ambidexterity” OR 

“ambidextery” OR “ambidextrous” OR 

“ambidextrous organization” 

483 
Selecionar coleções 

Principais coleções do Web of Science: SCI-

EXPANDED e  SSCI. 

Período Todos os anos 

Filtro 1 Tipo de documento: Artigo 424 

Filtro 2 Idioma: Inglês 405 

Filtro 3 Categorias do Web of Science: 

MANAGEMENT, BUSINESS, 

PSYCHOLOGY APPLIED, OPERATIONS 

RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE. 

149 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Para a seleção dos trabalhos na área de competências empreendedoras, 

utilizou-se o processo semelhante aplicado ao estudo da ambidestria organizacional 

realizado anteriormente, como pode-se observar no Quadro 02 a seguir. 

 

Quadro 02: Procedimento de pesquisa em base eletrônica de dados. 

Base de dados: Web of Science 

Data de consulta ao banco: 23 de maio de 2016. 

FILTROS DESCRIÇÃO RESULTADOS 

String de Busca 1 

“entrepreneurial competencies” OR 

“entrepreneur competencies” OR 

“entrepreneurial competences” OR 

“competencies entrepreurship” OR 

“entrepreneur competency” 34 

Selecionar coleções 
Principais coleções do Web of Science: SCI-

EXPANDED e  SSCI. 

Período Todos os anos 

Filtro 1 Tipo de documento: Artigo 30 

Filtro 2 Idioma: Inglês 27 

Filtro 3 Categorias do Web of Science: 

MANAGEMENT, BUSINESS, EDUCATION 

EDUCATIONAL RESEARCH, SOCIAL 

SCIENCES INTERDISCIPLINARY. 

17 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

Após o processo de busca dos trabalhos publicados, juntamente com a 

aplicação dos filtros descritos nos quadros anteriores obteve-se um quantitativo de 166 

artigos em inglês nas temáticas de ambidestria organizacional e competências 

empreendedoras. 

Prosseguiu-se com uma ordenação desses trabalhos por meio do relatório de 

citações - ferramenta disponível no Web of Science - onde os artigos foram classificados 
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conforme número de citações - do maior para o menor - esse relatório gerou um arquivo 

na extensão xls. Uma primeira análise observou a ordenação dos artigos por ordem de 

número de citações, em seguida por meio de uma análise qualitativa dos artigos, foi 

observando se o título, resumo e palavras-chaves do artigo analisado possuía 

alinhamento a temática trabalhada nessa tese. Caso o artigo estivesse fora do escopo, 

ele seria removido. Após a realização dessas análises permaneceram no estudo 33 

artigos, 26 na temática de ambidestria organizacional e 07 na temática de competências 

empreendedoras.  

 

 

1.1.5 Validação da busca e seleção dos trabalhos 

 

De forma a verificar a validação do processo de busca e seleção dos artigos 

que compõem essa revisão sistemática, convidou-se um avaliador para refazer o 

processo de busca. Foi repassado os passos percorridos para busca filtragem dos artigos, 

conforme descrito nos Quadros 01 e 02 desta pesquisa. 

O avaliador recebeu via correio eletrônico os quadros apresentados, sem a 

indicação quantitativa dos artigos, de forma que esse preenchimento fosse realizado 

pelo mesmo. Após retorno dos quadros, observou-se que o quantitativo apresentava 

equivalência ao que foi encontrado na busca inicial realizada pela pesquisadora. 

Em seguida foi agendada uma reunião para apresentar de forma sucinta o 

objetivo dessa tese, em seguida ele recebeu uma lista contendo o título e palavras-

chaves dos 166 artigos selecionados na pesquisa inicial. Foi solicitado ao avaliador que 

ele sinalizasse os artigos que no seu entendimento possuía alinhamento com a pesquisa 

apresentada. 

Por fim, verificou-se o avaliador havia selecionado dois artigos a menos que o 

realizado pela pesquisadora, em virtude disso, partiu-se para uma análise mais 

detalhada desses dois trabalhos, após discussão com a pesquisadora verificou-se que os 

mesmos deveriam compor a amostra para análise. Dessa forma, teve-se a validação da 

busca e seleção dos 33 artigos que compõem essa revisão sistemática.   
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1.1.6 Qualidade dos estudos selecionados 

 

Os estudos foram avaliados seguindo os critérios de qualidade proposto por 

Dyba; Dingsoyr (2008) que levam em consideração o rigor, ou seja, se o estudo tem 

uma abordagem completa e apropriada aplicada; credibilidade na forma de que os 

resultados estão bem apresentados e são significativos, e relevância, onde se verifica a 

utilidade desses dados para a comunidade acadêmica. Para cada estudo foram feitos os 

seguintes questionamentos: 

   

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados (incluindo uma justificativa para 

o qual o estudo foi realizado)? 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se 

os métodos eram adequados para a análise dos dados? 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 

 

Após a triagem inicial, foram descartados os trabalhos que não eram estudos 

empíricos. Em seguida, os estudos foram avaliados seguindo os seis critérios 

anteriormente descritos. Para a execução dessa análise de forma quantificável, se 

obedeceu a seguinte pontuação: pontuação zero caso não atenda ao critério, pontuação 

meio para os que atende parcialmente e pontuação 1 para o que atenda completamente. 

O trabalho é excluído caso não possua a pontuação mínima de cinco pontos em todos 

os critérios analisados. A pontuação dos trabalhos na área de ambidestria 

organizacional está descrita em resumo no Quadro 01, enquanto o de competência 

empreendedora está apresentada no Quadro 02 a seguir.  

 

Quadro 03: Pontuação dos artigos - Ambidestria organizacional 

Avaliação dos artigos - Ambidestria organizacional 

Identificador Título do Artigo Pontuação 

01 Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and 

revolutionary change. 

3,0 

02 Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity 

hypothesis. 

5,0 
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03 Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: 

Effects of organizational antecedents and environmental moderators 

5,5 

04 The ambidextrous organisation 3,5 

05 Ambidexterity and performance in small- to medium-sized firms: 

The pivotal role of top management team behavioral integration 

5,5 

06 Exploitation-Exploration Tensions and Organizational 

Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation 

5,0 

07 Building ambidexterity into an organization 4,0 

08 Senior team attributes and organizational ambidexterity: The 

moderating role of transformational leadership 

5,0 

09 Understanding Variation in Managers' Ambidexterity: Investigating 

Direct and Interaction Effects of Formal Structural and Personal 

Coordination Mechanisms 

5,5 

10 Knowledge sharing ambidexterity in long-term interorganizational 

relationships 

5,0 

11 The performance consequences of ambidexterity in strategic 

alliance formations: Empirical investigation and computational 

theorizing 

5,0 

12 Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation 

relationship: Ambidextrous leadership 

4,5 

13 Organizational Ambidexterity in Action: How managers explore 

and exploit 

4,5 

14 Antecedents to ambidexterity competency in high technology 

organizations. 

5,5 

15 The Ambidextrous CEO 3,5 

16 Corporate shareholdings and organizational ambidexterity in high-

tech SMEs: Evidence from a transitional economy 

5,0 

17 Investigating the Role of Leadership and Organizational Culture in 

Fostering Innovation Ambidexterity 

5,0 

18 Strategic Ambidexterity and Performance in International New 

Ventures 

4,0 

19 Ambidexterity and the evolution of knowledge management 

initiatives 

4,0 

20 Ambidextrous leadership: Emerging challenges for business and HR 

leaders 

4,0 

21 Organizational Learning Ambidexterity, Strategic Flexibility, and 

New Product Development 

4,0 

22 Behavioral Ambidexterity: The Impact of Incentive Schemes on 

Productivity, Motivation, and Performance of Employees in 

Commercial Banks 

5,0 

23 Managers' Work Experience, Ambidexterity, and Performance: The 

Contingency Role of the Work Context 

5,0 

24 What It Takes and Costs To Be an Ambidextrous Manager: Linking 

Leadership and Cognitive Strain to Balancing Exploration and 

Exploitation 

5,0 

25 Ambidextrous leadership and team innovation 5,0 

26 Contextual ambidexterity in SMEs: the roles of internal and external 

rivalry 

4,0 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

Quadro 04: Pontuação dos artigos - Competências empreendedoras 

Avaliação dos artigos - Competências empreendedoras 

Identificador Título do Artigo Pontuação 

01 The competitiveness of small and medium enterprises - A 

conceptualization with focus on entrepreneurial competencies 

5,5 

02 The Evolution of Entrepreneurial Competencies: A Longitudinal 

Study of University Spin-Off Venture Emergence 

5,5 
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03 A Competency-Based Perspective on Entrepreneurship Education: 

Conceptual and Empirical Insights 

5,0 

04 University training for entrepreneurial competencies: Its impact on 

intention of venture creation 

5,5 

05 The transformation of network ties to develop entrepreneurial 

competencies for university spin-offs 

5,5 

06 The Role of Competencies in Shaping the Leadership Style of 

Female Entrepreneurs: The Case of North West of England, 

Yorkshire, and North Wales 

5,0 

07 A comparison of personal entrepreneurial competences between 

entrepreneurs and CEOs in service sector 

4,0 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Após a análise dos artigos a partir dos critérios de qualidade estabelecidos 

nessa pesquisa, obteve-se que 15 artigos de ambidestria organizacional permaneceram 

na amostra, enquanto de competência empreendedora 6 artigos foram selecionados. 

 

1.2 APRECIAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

  

A partir da busca e seleção dos artigos, obteve-se um total de 21 artigos que 

passaram por todas as fases dessa revisão sistemática. Essa seção apresenta a apreciação 

detalhada dos artigos selecionados. Para tal, os artigos serão apresentados por meio do 

seu identificador referenciados nos Quadros 03 e 04, descritos anteriormente.  

 

• Apreciação dos artigos - Ambidestria organizacional 

 

O trabalho 02 (He; Wong, 2004) teve como objetivo testar hipóteses da 

ambidestralidade examinando como a exploração e a explotação evidenciam o 

desempenho das organizações. Para tal, desenvolveram uma pesquisa em 206 empresas 

industriais. As principais evidências desse estudo são que a interação entre as 

estratégias para exploração e explotação estão positivamente relacionadas com a taxa 

de crescimento das vendas, e que o desequilíbrio entre a exploração e explotação está 

negativamente relacionado com a taxa de crescimento das vendas. O artigo traz como 

contribuição a evidência empírica do efeito positivo da ambidestralidade no conceito 

da inovação tecnológica. Isso traz implicação para os gestores, pois esses precisam ser 

mais conscientes no processo de alocação dos recursos entre exploração e explotação, 

além da necessidade de geri-los simultaneamente. 

O artigo 03 (Jansen et al. 2006) apresenta que apesar dos estudos 

desenvolvidos na área de ambidestralidade, os antecedentes e consequentes da 
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exploração e explotação não estão claros, dessa forma os mesmos realizaram um estudo 

sobre as questões ambientais. O estudo revela que o processo exploração é mais eficaz 

em ambientes dinâmicos, ao passo que a organização que busca a inovação pela 

explotação o desempenho financeiro é mais evidente em ambientes competitivos. De 

acordo com o estudo, foi verificado que a centralização influência negativamente a 

exploração. Assim como, as relações sociais são importantes para a ambidestria, daí a 

importância do gestor em conduzir a empresa tanto no processo de desenvolvimento 

incremental como também nas inovações radicais. 

O trabalho 05 (Lubatkin et al. 2006) abordou as questões dos antecedentes e 

consequentes da ambidestralidade em pequenas e médias empresas. O papel integrador 

dos gestores ajuda a criar os mecanismos para ambidestria. O estudo se baseia na 

“integração comportamental” no que se reflete no esforço em trabalhar em equipe, 

qualidade na informação, comportamento colaborativo e na tomada de decisão 

conjunta. Os autores afirmar que é possível alcançar a ambidestria organizacional, mas 

é preciso que o gestor desenvolva uma maior integração comportamental com os 

membros da equipe. 

O artigo 06 (Andriopoulos; Lewis, 2009) apresenta que a busca pela 

ambidestria deve ser percorrida por toda a empresa, sendo assim responsabilidade de 

todos. Os gestores devem observar o contexto e definir estratégias de alocação de 

recursos tanta para a melhoria dos produtos existentes, como também na busca de 

inovação. 

O artigo 08 (Jansen et al. 2008) explora o papel dos atributos da equipe, e os 

elementos de liderança para conciliar os interesses conflitante e conduzir a organização 

à ambidestria. O estudo confirma que a ambidestria requer o desenvolvimento de visão 

compartilhada. 

O artigo 09 (Mom et al. 2009) apresenta três características relacionadas a 

gestores ambidestros, de forma que a autoridade e a tomada de decisão de um gestor se 

relaciona positivamente com a ambidestria, enquanto a formalização das tarefas não 

tem relação significativa com ambidestria. Com relação a coordenação de pessoal, os 

resultados indicam que a participação do gestor, assim como sua interação com a equipe 

tem efeito positivo na ambidestria. 

O artigo 10 (Im; Rai, 2008) aborda como o compartilhamento de 

conhecimento Inter organizacional influência o desempenho no longo prazo das 

organizações. Para isso, os gestores devem estabelecer um sistema de gestão que motiva 



 

 

306 

os participantes tanto na melhoria dos objetivos de curto prazo, como também na 

resposta as oportunidades de mercado. Devem avaliar os limites de conhecimento entre 

as empresas parceiras de forma a estender essas fronteiras. 

O artigo 11 (Lin; Yang; Demirkan, 2007) analisa a influência da aliança 

estratégica na ambidestria organizacional. O estudo apresenta que nem sempre a 

formação de aliança garante maiores benefícios para as empresas, que essa avaliação 

deve levar em consideração suas características organizacionais e condições externas. 

Nesse caso, os autores afirmam que as grandes empresas são beneficiadas quando são 

ambidestras, já as pequenas empresas devem maximizar o valor de seus recursos 

focando assim na formação de alianças. Além disso, a ambidestria ajuda a empresas em 

ambiente incerto que exige tanto eficiência quanto flexibilidade. 

Artigo 14 (Chandrasekaran; Linderman; Schroeder, 2012) apresenta que as 

organizações de alta tecnologia enfrentam demandas duais de exploração de novos 

produtos e processos de aprimoramento de produtos existentes, a pesquisa mostra que 

para gerenciar uma organização ambidestra é preciso compreender: risco da decisão, 

diferenciação e alinhamento contextual. A pesquisa aponta que o alinhamento 

contextual e o risco da tomada de decisão afeta a ambidestria, em contrapartida a 

diferenciação estrutural não afeta. 

O artigo 16 (Gedajlovic; Cao; Zhang, 2012) apresenta que a participação dos 

gestores tem influência no direcionamento das ações para a ambidestria organizacional 

no que diz respeito a orientação estratégica e oportunidade de negócio, ressaltando a 

participação ativa dos gestores, integração da equipe, além do sentimento de apoio e 

confiança no contexto organizacional. 

O artigo 17 (Lin; McDonough, 2011) buscou investigar como os lideres criam 

uma cultura organizacional para lidar com as forças contraditórias de exploração e 

explotação. Os autores identificaram que a liderança estratégica tem impactos diretos 

sobre a cultura do compartilhamento de conhecimento na organização; o 

compartilhamento do conhecimento tem impacto sobre a ambidestria e a inovação; e a 

cultura organizacional mediada pela liderança tem influência na inovação em 

organizações ambidestras. 

O artigo 22 (Ahammad et al. 2015) apresenta que a gestão de recursos 

humanos pode servir como um antecedente para desenvolver o contexto da ambidestria. 

Este artigo analisou o impacto na gestão de RH aumenta a motivação. O modelo 
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apresenta que os incentivos baseados no desempenho passado, como os incentivos 

baseados no desempenho futuro afetam o desempenho dos empregados. 

O artigo 23 (Mon et al. 2015) O estudo tem como objetivo aprimorar o 

entendimento dos gestores sob suas habilidades cógnitas e comportamentais (gestores 

ambidestros) influenciam desempenho da organização. O estudo apresenta que a 

necessidade de ser um gestor ambidestro na verdade só fará sentido a depender do 

contexto de trabalho que esse gestor está inserido. O gestor com perfil ambidestro é 

mais adequado para ambientes de incerteza e com alto grau de interdependência. 

O artigo 24 (Keller, Weibler, 2014) aponta que o gerente ambidestro 

desempenha equilíbrio entre exploração e explotação. De forma que a liderança 

transformacional está diretamente relacionada com a ambidestria em nível individual. 

O artigo 25 (Zacher; Rosing, 2015) teve como objetivo realizar um teste 

empírico da teoria da ambidestralidade e da liderança para inovação. Para ser bem-

sucedido em termos de promover inovação na equipe é o líder transformacional.   

 

• Apreciação dos artigos - Competências empreendedoras 

 

O artigo 01 (Man; Lau, 2002) buscou compreender o conceito de 

competitividade com a abordagem da competência em PME. O modelo consiste em 

quatro dimensões: o escopo, as capacidades organizacionais, competências 

empreendedoras e desempenho. As competências são: oportunidade, relacionamento, 

conceitual, organização, estratégica e compromisso. 

O artigo 02 (Rasmussen; Mosey; Wright, 2011) objetivou compreender o 

desenvolvimento de competências empreendedoras na criação de novos 

empreendimentos dentro do ambiente acadêmico. Foram identificadas três 

competências: refinamento, oportunidade e alavancagem. 

O artigo 03 (Morris et al. 2013) apresentou a importância da competência na 

ação empresarial, o estudo abordou as competências que ajudam a definir o ensino do 

empreendedorismo. O estudo apresentou 13 competências: reconhecimento de 

oportunidade, avaliação da oportunidade, gestão de risco, capacidade de transmitir 

visão de futuro, perseverança, resolução de problema de forma criativa, aproveitar 

recursos, habilidade de guerrilha, criação de valor, manter o foco, resiliência, 

autoeficácia, e construção de redes. 
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O artigo 04 (Sanchez, 2011) buscou compreender se a educação 

empreendedora eleva a competência do empreendedor e isso aumenta a intenção dos 

estudantes em empreender. As competências evidenciadas nesse estudo são: 

autoeficácia, proatividade, e inclinação para assumir riscos. 

O artigo 05 (Rasmussen; Mosey; Wright, 2015) abordou a importância das 

redes para o crescimento de novos empreendimentos. Os autores apresentam as 

competências: reconhecimento de oportunidade, gestão dos recursos para explorar as 

oportunidades, necessidade de alguém assumir o papel de “defender” o negócio, ou 

seja, o líder. 

O artigo 06 (Bamiatzi et al. 2015) investigou as ligações entre as competências 

pessoais e estilo de liderança entre empreendedoras femininas. O estudo identificou que 

o estilo de liderança presente entre as empreendedoras é o transformacional. Assim 

como percebe-se as competências empreendedoras e pessoais (habilidade de tomar 

decisões, habilidade interpessoal, perseverança, autoconfiança, comunicação e auto-

gestão) mais evidentes do que as habilidades gerenciais. 

Após a realização da revisão sistemática dos estudos sobre organizações 

ambidestras e competências empreendedoras pode-se verificar que os estudos 

desenvolvidos buscam compreender como a ambidestria pode evidenciar o 

desempenho das organizações (HE; WONG, 2004), seja por meio de questões 

ambientais ou das relações sociais (JANSEN et al. 2006). 

Apesar de se evidenciar nos estudos a importância do papel dos gestores nos 

direcionamentos das suas ações para os eixos de exploração ou explotação (He; Wong, 

2004), assim como nas estratégias para alocação de recursos (Andriopolus et al. 2009) 

não se evidenciou aspectos relacionados a competências empreendedoras. Aspectos 

relacionados ao papel integrador dos gestores como influenciador para a ambidestria 

(Lubatkin et al. 2006) foram verificados, assim como a relevância do papel do líder no 

processo de condução à ambidestria (Jansen et al. 2008). 

Apesar de não ter verificado estudos sobre aspectos da competência 

empreendedora como condutores para organizações ambidestra, pode-se verificar 

estudos que apresentam características relacionadas aos gestores ambidestros que 

podem se relacionar com aspectos de competências, tais como: autoridade, tomada de 

decisão, formalização das tarefas, coordenação de pessoal e interação com a equipe 

(MON et al. 2009). 
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As influências do ambiente externo potencializam as ações de empresas 

ambidestras. O compartilhamento de conhecimento influência no longo prazo, dessa 

forma os gestores precisam motivar sua equipe tanto para ações no curto, como no 

longo prazo (Im; Rai, 2008). Assim como, aliança estratégica pode garantir melhorias 

para pequenas empresas quando as mesmas atuam em ambiente incerto e precisam 

direcionar seus esforços na maximização de recursos (Lin; Yang; Demirkan, 2007). 

O foco em estudos que demonstram a importância de gestores ambidestros 

influenciando o desempenho das organizações, seja por suas habilidades cognitivas e 

comportamentais (Mon et al. 2015), pela capacidade de gerenciar recursos humanos 

(Ahammad et al. 2015), ou como formadores de cultura organizacional (Lin; 

McDonough, 2011). O fato que pode ser evidenciado é que o gestor tem um papel 

fundamental na condução das atividades para a exploração e explotação, e que 

compreender o papel desse gestor à luz das competências empreendedoras traz 

contribuição para o entendimento dos aspectos relacionados ao desempenho 

organizacional.  

 

 

2 REVISÃO DOS ESTUDOS NACIONAIS 

 

2.1 Processo de levantamento bibliográfico 

 

Os estudos desenvolvidos sobre organizações ambidestras, assim como de 

competências empreendedoras estão presentes em diferentes contextos, podendo 

destacar estudos nas áreas de teorias organizacionais, aprendizagem organizacional, 

gestão da inovação e gestão estratégica de negócios. 

Na perspectiva de identificar como esses estudos foram abordados nos últimos 

anos, apresentaremos a seguir um breve estudo por meio do levantamento dos 

periódicos nacionais, assim como os principais eventos de referência do Brasil sobre as 

produções cientificas relacionadas ao tema de ambidestralidade e competências 

empreendedoras. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa dos periódicos nacionais cadastrados 

na plataforma Sucupira7 pelas classificações A1, A2, B1 e B2 na área de avaliação da 

Capes “Administração, Ciências Contábeis e Turismo”, como também foram 

                                                 
7 https://sucupira.capes.gov.br  

https://sucupira.capes.gov.br/
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pesquisados nos principais eventos da área de administração do Brasil, são eles: os 

eventos da Anpad: Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD (Eneo), Encontro 

de Estudos em Estratégia (3Es), Encontro de Administração Pública da ANPAD 

(EnAPG), Encontro de Administração da Informação (EnADI), Simpósio de Gestão da 

Inovação Tecnológica da ANPAD, Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD). 

Objetivando uma melhor compreensão com relação a evolução das 

publicações nessa temática, se estabeleceu o corte temporal dos últimos dez anos de 

publicação, ou seja, artigos publicados no período de fevereiro de 2006 até fevereiro de 

2016. 

A definição das palavras-chaves foi decorrente de um levantamento preliminar 

da literatura onde se identificou que para a ambidestria organizacional utilizamos 

palavras: organizações ambidestras, ambidestria, ambidestralidade, exploration, 

exploitation; competências empreendedoras e competências do empreendedor. 

O processo de análise dos artigos levou em consideração o ano de publicação, 

objetivo do trabalho, procedimentos metodológicos e principais resultados encontrados. 

 

 

2.2 Ambidestria Organizacional 

 

No que se refere a publicações em periódicos nacionais, foram encontrados 

dois artigos levando em consideração o filtro previamente estabelecido para análise. O 

artigo de Scandelari; Cunha (2013) que foi publicado na Revista RAE 

“Ambidestralidade e desempenho socioambiental de empresas do setor eletrônico”. 

Este artigo foi proveniente da tese de doutoramento de Scandelari (2011), que teve 

como objetivo estudar a relação entre a ambidestralidade e o desempenho 

socioambiental de organizações. Para tal, a autora desenvolveu uma pesquisa survey 

com 131 empresas da indústria eletroeletrônica que pode-se constatar que em 44 

organizações categorizadas como ambidestras apresentaram desempenhos ambientais 

superiores, evidenciando assim a relação positiva entre ambidestralidade e o 

desempenho socioambiental. 

O outro artigo publicado foi na Revista de Administração Contemporânea - 

RAC por Popadiuk; Bido (2016) intitulado de “Exploration, Exploitation, and 

Organizational Coordination Mechanisms”. O artigo apresenta uma relação empírica 

entre exploração e mecanismos de coordenação organizacional, classificados como 
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centralização de tomada de decisão, formalização e conectividade. A pesquisa foi 

operacionalizada por meio de uma survey com 249 gestores de empresas brasileiras. Os 

resultados mostraram que conectividade e explotação e conectividade com exploração 

foram considerados positivos e significantes. Este relacionamento sugere que quanto 

maior seja a conectividade, maior será a probabilidade de ocorrer exploração e 

explotação. 

No que se refere as publicações em eventos nacionais, observou-se que onze 

trabalhos foram publicados em eventos da Anpad no período de 2007 à 2015. Dentre 

esses apenas o trabalho de Silveira-Martins; Rossetto; Añaña (2013) foi publicado no 

Encontro de Estudos em Estratégia (3Es), todos os demais foram publicados no 

Enanpad. Observou-se uma maior concentração de publicações na temática em 2013 

onde foram 4 publicações, e no ano de 2015 que foram 2 publicações. O autor que mais 

publicou durante essas edições foi o Silvio Popadiuk que teve 4 artigos em eventos do 

EnANPAD (2007, 2009, 2010 e 2015). 

O trabalho de Popadiuk (2007) publicado no EnANPAD com o título de 

“Exploration-exploitation de Ativos de Conhecimento: Sobrevivência, Paridade ou 

Desempenho Superior?” objetivou aprofundar os conceitos de exploration e 

exploitation, assim como sugerir uma tradução para a língua portuguesa, que para o 

autor remete a prospecção e aproveitamento respectivamente. O autor apresenta que os 

ativos de conhecimento são recursos fundamentais para a obtenção de vantagem 

competitiva. Se a organização obtém esses ativos de conhecimento por meio de fonte 

interna ela estaria desenvolvendo atividades de exploitation, portanto assumindo 

posição conservadora, portanto, sujeita à obsolescência no tempo. Do mesmo modo que 

ao obter ativos de conhecimento por meio de fontes externas, ou seja, privilegiando 

atividades de exploration, a organização estaria assumindo uma posição inovadora. 

Para a organização que busca desenvolver nos dois eixos, além de romper as fronteiras 

em busca de conhecimento pode ser classificada como agressiva. 

No ano seguinte, o trabalho de Vasconcelos; Vasconcelos (2008), intitulado 

de “Plus ça change, plus c’est la même chose: An Essay on Exploration, Exploitation 

and Dialectic Change” foi um ensaio teórico para traçar um paralelo entre as teorias de 

mudança organizacional e gestão estratégica. Usando como base March (1991) os 

autores objetivaram discutir sobre o equilíbrio dinâmico entre mudança e estabilidade, 

exploration e exploitation. Eles puderam concluir que as organizações devem 
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desenvolver mecanismos paradoxais para lidar com as mudanças de forma a manter a 

ordem organizacional. 

Popadiuk, Vidal (2009), publicaram o artigo “Measuring Knowledge 

Exploitation and Exploration: An Empirical Application in a Technological 

Development Center in Brazil”. Os autores apresentaram que os conceitos de 

exploration e exploitation podem ser analisados por meio de sete dimensões, são elas: 

conhecimento, inovação, estratégia, custos, eficiência, concorrência e parceria. Para a 

análise foi desenvolvido um questionário com utilizando escala Likert de seis pontos. 

Esse questionário foi aplicado em uma multinacional do setor de telecomunicações, 

como principais resultados, o artigo apresentou que existem dois grupos distintos de 

trabalhadores nessa empresa, e que existem diferenças significativas com relação aos 

atributos de exploration e exploitation quando se refere a inovação e conhecimento. A 

maior contribuição desse artigo é o fato se ser um estudo experimental que oferece 

elementos para iniciar um processo de identificação prática das teorias de ambidestria 

organizacional, além de possibilitar o uso dessa escala para analisar ao longo do tempo 

como a organização se comporta. 

Dando continuidade aos estudos desenvolvidos anteriormente, Popadiuk 

(2010) publicou o artigo “Escala de Orientação para Exploration-Exploitation do 

Conhecimento em Empresas Brasileiras”, que teve como objetivo desenvolver uma 

escala visando a classificação de uma empresa como orientada para exploitation e 

exploration, ambas as direções (ambidestra) ou mesmo sem uma orientação bem 

definida. O autor utilizou as seis dimensões encontradas na sua publicação anterior e 

buscou ampliar a aplicação do instrumento nos três setores da economia brasileira 

(comércio, serviços e indústria) totalizando 249 respondentes. Como principais 

contribuições, o autor sugere que “Pelo lado acadêmico, o fenômeno estudado fica mais 

compreendido e permite a identificação de conexões com outras correntes teóricas de 

estratégia e aprendizagem” e pelo lado empresarial o instrumento desenvolvido 

“oferece uma ferramenta para identificar pontos fortes e pontos fracos quanto ao 

desenvolvimento do processo de exploration e exploitation” (POPADIUK, 2010, p. 

15). 

Scandelari; Cunha (2011) publicou o trabalho “O Desempenho Ambiental de 

Organizações Ambidestras: Um Levantamento Junto a Empresas da Indústria 

Eletroeletrônica” artigo extraído da tese de doutoramento de Scandelari (2011). Esse 

artigo teve como objetivo ampliar o entendimento do campo da gestão de tecnologia e 
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inovação no que se refere a sustentabilidade corporativa. Dessa forma, os autores 

abordaram como as empresas desenvolvem estratégias para melhorar as tecnologias 

existentes (exploitation, inovações incrementais) e investir em novas tecnologias 

(exploration, inovações radicais).  Utilizando como base a escala desenvolvida por 

Lubatkin et al. (2006), os autores aplicaram uma survey online e obtivem uma amostra 

de 131 entre as companhias do setor eletroeletrônico vinculadas à Associação Brasileira 

da Indústria Eletroeletrônica. O trabalho foi relevante ao confrontar a teoria com uma 

aplicação empírica e verificar que as organizações que foram classificadas como 

ambidestras referem-se aquelas que possuem melhores desempenhos na dimensão 

ambiental do desenvolvimento sustentável. 

No ano de 2013 foi o que mais obteve publicações com a temática de 

ambidestria organizacional. Silveira-Martins; Rosseto, Anãnã (2013) apresentaram o 

trabalho no Encontro de Estudos em Estratégia (3Es), sob o título de “Ambidestria, 

Exploração ou Explotação e seus efeitos no desempenho organizacional de vinícolas 

brasileiras”. O trabalhou objetivou identificar os efeitos da ambidestria sobre o 

desempenho das indústrias vinícolas brasileiras. Tratou-se de uma pesquisa 

quantitativa, com amostra de 151 empresas brasileiras no ramo de vinícola. Por meio 

da modelagem de equações estruturais, os autores identificaram que a ambidestria 

organizacional é preditiva do desempenho das organizações, ou seja, tanto as estratégias 

ambidestras, como as ações de exploração e explotação tem relação positiva com o 

desempenho das organizações. Assim, existe um entendimento que quanto maior for o 

investimento nesses eixos (exploração e explotação) maior será a performance das 

empresas. 

O trabalho de Rodrigues; Halem e Lee (2013), foi desenvolvido em pequenas 

e médias empresas do setor de biotecnologia na Holanda. O objetivo foi investigar o 

modelo de negócio, suas capacidades e a forma como as empresas se relacionam em 

rede, isso em virtude de pesquisas que sugerem que as relações em rede ajudam a 

construir mecanismo eficaz para equilibrar o exploitation e exploration. Para tal, a 

abordagem utilizada foi qualitativa com 19 empresas desse setor. Os autores utilizaram 

o software NVivo® na versão 10 para auxiliar na categorização dos dados. A principal 

contribuição deste trabalho é apresentar que empresas cujo foco é no exploration possui 

um padrão distinto de relações em rede comparado a empresas que buscam aproveitar 

o conhecimento existente (exploitation). 
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O trabalho “Theoretical Explorations into Organizational Ambidexterity: 

Enabling the Construct´s Exploitation in Practice” foi desenvolvido por Karrer; Fleck 

(2013), que apresentou uma exploração teórica sobre a ambidestria organizacional, que 

segundo os autores ajuda a fornecer orientação para novos estudos, abordando lacunas 

existentes assim como fornece uma visão de como os gestores podem efetivamente lidar 

com o processo de desenvolver as atividades de exploration e exploitation. Nesse ensaio 

teórico os autores abordaram temas como: a construção de organizações ambidestras, 

alcance relacionadas com amplo conhecimento, complexidade,  

relação de exploration e exploitation, entre outros. 

O último artigo analisado do EnANPAD ano 2013 foi o de Nascimento; 

Cherobin; Mendonça (2013), intitulado de “Escalas de Capacidade Inovadora: Uma 

Revisão Sobre Proposições para Avaliação de Ambidestralidade em Organizações”. O 

objetivo do artigo foi realizar uma análise comparativa dos instrumentos de 

ambidestralidade organizacional desenvolvidas por He e Wong (2004), Jansen, Van 

Den Bosch e Volberda (2006), Lubatkin et al. (2006) e Popadiuk (2010). Para tal, os 

autores procederam uma análise qualitativa dessas escalas, comparando sobre o eixo 

conceitual e metodológico as quatro escalas desenvolvidas. Sobre o eixo conceitual os 

autores compararam os conceitos de exploration, exploitation, ambidestralidade e os 

construtos utilizados. Já sobre o eixo metodológico foram comparados os objetivos, 

número de variáveis, tamanho da amostra, origem dos dados, o tipo de escala e as 

técnicas de análise utilizadas. 

No ano de 2015 tiveram dois artigos publicados na temática de ambidestria 

organizacional. Nunes; Popadiuk (2015) “A Capacidade de Absorção e as Orientações 

Associadas à Exploração (Exploration); e à Explotação (Exploitation) do 

Conhecimento Organizacional: uma Análise em Empresas de Palmas - TO”, teve como 

objetivo avaliar o grau de associação entre exploração e explotação e a capacidade de 

absorção. O trabalho foi desenvolvido quantitativamente com os gestores de cem 

empresas dos setores de comércio e serviço da cidade de Palmas/TO. Foi verificado 

que a capacidade de absorção influencia mais a orientação para exploração do que para 

explotação dado que coeficiente entre exploração e capacidade de absorção foi maior 

do que o coeficiente identificado entre explotação e capacidade de absorção. 

Foi realização um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Capes, 

onde foi verificado dez trabalhos no período de 2006 a 2016, dentre esses sete são teses 
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de doutoramento e três dissertações de mestrado que versam sobre a temática da 

ambidestralidade. A seguir, discutiremos as contribuições de cada estudo. 

Franklin (2010) desenvolveu sua tese sob a orientação do Prof. Dr. Silvio 

Popadiuk na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A tese intitulada de “Estrutura 

Organizacional, orientações para Exploitation e Exploration e tipo de inovações em 

institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos”, buscou identificar a existência 

de relações entre estrutura organizacional, orientação para exploration e exploitation e 

tipos de inovação em institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, Franklin (2010) utilizou de estudo 

multicascos por meio de uma abordagem mista, onde uma etapa da pesquisa foi 

qualitativa e a outra quantitativa. Na etapa qualitativa foram investigados quatro 

institutos de pesquisa e desenvolvimento, onde dois deles eram privados estrangeiros, 

um deles público nacional e o outro privado nacional. A segunda etapa do estudo foi 

quantitativa, onde foram utilizados uma amostra em 17 institutos de P&D. Os principais 

resultados encontrados foram que apesar da predominância do modelo orgânico em 19 

dos 21 institutos estudados, existem elementos do modelo mecânico. Existe uma forte 

orientação dos institutos para o exploration, apesar de existir a presença do exploitation 

principalmente relacionado as rotinas de trabalho. 

A tese de Scadelari (2011) intitulada “Inovação e Sustentabilidade: 

ambidestralidade e desempenho Sustentável na indústria eletroeletrônica” foi orientada 

pelo Prof. Dr. Empreendedor 2 Empreendedor 1 da Cunha da UFPR e teve como 

objetivo analisar as relações entre a ambidestralidade e o desempenho organizacional 

nas dimensões ambiental, social e econômica. Para tal, foi utilizada método misto de 

análise, incialmente com a etapa qualitativa onde se objetivou um melhor entendimento 

sobre os processos de inovação e de balanceamento entre atividades de exploration e 

exploitation conduzidos pelas empresas estudadas; a incorporação dos conceitos da 

sustentabilidade nas ações corporativas; e as tecnologias e ações corporativas 

desenvolvidas em prol da sustentabilidade. Esses dados foram coletados em três 

empresas atuantes no setor eletrônico brasileiro. 

A etapa quantitativa da pesquisa foi realizada com uma amostra de 131 

empresas vinculadas à Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE) distribuídas em micro, pequena, médio e grande empresa. Foram utilizadas 

as técnicas estatísticas de Análise de Cluster, Análise de Variância e Teste-t, para um 

conjunto composto por treze hipóteses construídas a partir do referencial teórico com o 
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objetivo de indicar a existência de relação entre a ambidestralidade e a tendência à 

sustentabilidade nas organizações. 

A principal conclusão do trabalho de Scandelari (2011) é o fato de se verificar 

por meio do estudo empírico que os resultados obtidos para os desempenhos ambiental, 

social e econômico conduzem à conclusão de que a ambidestralidade relaciona-se 

positivamente com a tendência à sustentabilidade nas organizações, uma vez que as 

empresas com maior orientação para exploration e exploitation apresentam os melhores 

desempenhos nas três dimensões da sustentabilidade. 

O trabalho desenvolvido por Nunes (2012) foi orientado pelo Prof. Dr. Silvio 

Popadiuk e teve como título “A capacidade de absorção e as orientações associadas à 

exploração (exploration) e à explotação (exploitation) do conhecimento organizacional: 

uma análise em empresas de Palmas/TO”. O objetivo principal foi avaliar o grau de 

associação entre exploração e explotação e a capacidade absorção. Foi realizada uma 

pesquisa quantitativa com uma amostra de cem empresas nos setores de comércio e 

serviços da cidade de Palmas/TO. 

Os principais resultados encontrados na pesquisa foram que as empresas 

possuem orientação para explotação, além de possuir um alto grau de predominância 

de relacionamento com o ambiente, rotinas e procedimentos e conhecimento público. 

A análise resultante da associação dos construtos demonstraram por meio da 

análise de equações estruturais que a capacidade de absorção influencia mais a 

orientação para exploração do que para a explotação. A tese de doutoramento de 

Martins (2012) intitulada de “Comportamento estratégico, ambidestria, incerteza 

ambiental e desempenho no processo de formulação de estratégias de empresas 

vinícolas brasileiras foi orientada pelo Prof. Dr. Empreendedor 1 Ricardo Rosseto.  

O objetivo dessa tese foi analisar o relacionamento entre o comportamento 

estratégico, a ambidestria e o desempenho, mediados pela incerteza ambiental em 

empresas vinícolas brasileiras. Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, 

com uma amostra intencional de 150 empresas. Inicialmente foi utilizada a análise 

fatorial confirmatória para verificar a consistência dos construtos, posteriormente 

realizada a modelagem de equações estruturais para testar as hipóteses formuladas. 

Como principais resultados desse trabalho, foi identificado que os comportamentos 

estratégicos prospector, analista e reativo possuem relação positiva com a ambidestria 

organizacional, em contrapartida o comportamento do gestor foi identificada relação 

negativa entre o comportamento defensivo e a ambidestria. 
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Outro objetivo do trabalho foi examinar o efeito mediador da ambidestria 

sobre a relação do comportamento estratégico e desempenho organizacional. 

Identificou-se que a ambidestria media entre a relação entre comportamento prospector 

e desempenho, ou seja, o desempenho dessas organizações pode ser predito por 

determinada tipologia de comportamento com a interveniência da percepção da 

incerteza ambiental. 

Guimarães Filho (2012) desenvolveu seu trabalho de mestrado sob o título de 

“A relação entre as características de projetos de desenvolvimento de novos produtos e 

as competências: um estudo de caso no setor farmacêutico” teve a orientação do Prof. 

Dr. Marcos Paixão Garcez na Universidade Nove de Julho. O objetivo central do 

trabalho foi identificar a partir dos construtos de capacidades dinâmicas a relação das 

competências das empresas com as características de seus projetos necessárias a 

ambientes competitivos. 

Foi analisado também o grau de ambidestralidade de uma organização do setor 

farmacêutico e como as estratégias de desenvolvimento de produto se relacionam com 

as dimensões de exploration e exploitation.  Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa 

com caso único, com análise qualitativa de dados em uma empresa do setor 

farmacêutico. O trabalho evidenciou que de fato existe na empresa investigada o 

desenvolvimento e a competência de se adaptar as oportunidades de mercado, assim 

como a empresa busca novos conhecimentos e inovações, mostrando-se assim que 

possui características de organização ambidestra. 

A dissertação de mestrado de Nishimura (2013) teve como título “Orientação 

individual para exploração (exploration) e explotação (exploitation) e prontidão para 

tecnologia” foi orientada pelo Prof. Dr. Silvio Popadiuk da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O objetivo desse trabalho foi avaliar o grau de associação existente entre 

orientação individual para exploração, explotação e ambidestria organizacional. A 

pesquisa quantitativa teve como amostra os alunos de graduação dos cursos de 

administração e comércio internacional, totalizando uma amostra de 392 questionários 

aplicados.  Para tal, foi utilizada a análise de equações estruturais e análise de variância 

ANOVA, os resultados demonstraram que é possível realizar a transposição das 

dimensões propostas por Popadiuk (2012) do contexto organizacional para o nível 

individual, utilizando-se como norteador para esta transposição o modelo de 

competências proposto por Cheetam e Chivers (2005). 
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A tese de doutoramento de Miranda (2014) intitulada de “Ambidestria e sua 

relação com desempenho organizacional” teve a orientação do Prof. Dr. Silvio 

Popadiuk da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O estudo teve como objetivo 

relacionar o desempenho organizacional mensurado pelo Balanced Scorecard e as 

orientações para exploração, explotação e ambidestria. 

Para a operacionalização da pesquisa, a autora desenvolveu um estudo 

empírico via survey. A técnica de análise utilizada foi a modelagem de equações 

estruturais para analisar a relação entre os construtos. Foram pesquisadas 249 empresas 

localizadas na cidade de São Paulo nos segmentos de comércio, serviços e indústria. A 

principal contribuição dada por essa pesquisa foi a identificação de que existe influência 

da orientação ambidestra no desempenho organizacional, contudo, para essa amostra o 

setor da economia, não se constituiu uma variável moderadora da relação entre 

ambidestria e desenvolvimento organizacional. 

“A influência das tensões ambidestras na arquitetura organizacional para 

inovação: estudo de casos em empresas brasileiras da indústria da transformação” foi a 

tese de doutoramento de Teh (2014) orientada pelo Prof. Dr. Roberto Marx. O objetivo 

da tese foi verificar a influência das tensões ambidestras na arquitetura organizacional 

para inovação das empresas brasileiras voltadas ao mercado de consumo que adotam a 

inovação como estratégia competitiva. 

Para tal, foi desenvolvido um estudo de múltiplos casos, abordagem qualitativa 

dos dados, onde sete empresas de diferentes segmentos foram pesquisadas, entre elas 

empresas no ramo de fertilizantes, alimentos, farmacêutica, compressores de 

refrigeração e higiene pessoal. As principais verificações foram que fatores externos 

“competição” e “especificação de mercado” são determinantes na adoção de estratégias 

ambidestras. Os fatores internos relacionados ao modelo de negócio, as crenças e a 

capacidade inovadora vigente são direcionadores na escolha da arquitetura 

organizacional para inovação. Por fim, as tensões ambidestras interferem nas mudanças 

da arquitetura organizacional. 

A tese desenvolvida por Nascimento (2015), intitulada “Venture Capital como 

Instrumento de Financiamento à Inovação: Implicações do Aporte em Startups 

Brasileiras Capitalizadas pelo Fundo CRIATEC”, teve a orientação da Prof. Dr. Ana 

Paula Cherobim. O objetivo dessa tese foi compreender a influência do aporte de 

recursos oriundos de fundos de venture capital sobre atividades de inovação a partir dos 
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recursos e capacidades organizacionais. Para a consecução desse objetivo, o estudo 

utilizou de uma metodologia mista, onde para a etapa quantitativa forma aplicados 

questionários com 19 empresas com o objetivo de identificar os principais recursos e 

capacidades sofreram influência do aporte de venture capital, bem como analisar a 

predisposição dessas empresas inovarem. Foram desenvolvidas entrevistas 

semiestruturadas com empreendedores, um gestor de empresas contratado e um gestor 

de fundo da CRIATEC. 

Como resultados da pesquisa, obteve-se que os recursos financeiros, humanos, 

organizacionais e computacionais são os recursos que sofreram maiores impactos. As 

modificações relacionadas pela aplicação do fundo estão relacionadas ao crescimento 

mercadológico por meio do estabelecimento de planos estratégicos e mecanismo de 

controle que envolve a contratação de um gestor financeiro indicado pelo fundo. Por 

fim, pode-se verificar que o aporte de venture capital não está relacionado a atividades 

de inovação, podendo inclusive ser um agente inibidor desse processo, uma vez que o 

mesmo influencia as capacidades organizacionais e os marcos regulatórios, o que 

impacta negativamente a pesquisa e desenvolvimento dessas empresas.  

 

2.3 Competências empreendedoras 

 

Foi realizada uma consulta ao banco de teses e dissertações da Capes, 

http://bancodeteses.capes.gov.br/ utilizando com palavras-chaves para pesquisa 

“competências empreendedoras” e “competências do empreendedor”, teve-se um total 

de 21 trabalhos, onde 16 deles foram desenvolvidos em mestrado acadêmico em 

administração, cinco teses de doutoramento. Os Quadros 05 e 06 a seguir apresentam 

de forma sucinta o título do trabalho, autor, objetivo, metodologia e principais 

resultados encontrados. Em seguida, foi realizada pesquisa ao Periódicos Capes < 

www-periodicos-capes-gov-br> para identificação dos artigos publicados, dessa forma 

foram encontrados nove artigos publicados em periódicos, apresentados no Quadro 07.   

  

http://bancodeteses.capes.gov.br/


 

 

321 

Quadro 05: Dissertações de mestrado - Competências empreendedoras 

AUTOR (ANO) TÍTULO OBJETIVO METODOLOGIA PRINCIPAIS RESULTADOS 

RODRIGUES, Fabio 

Zaffalon (2005)  

Modelos de Corporate 

Venturing Utilizados no 

Brasil: Estudo de Casos 

Estudar como as empresas 

atuantes no Brasil 

empreendem o corporate 

venturing e, se no exercício 

destas atividades são 

aplicados os modelos 

conceituais e operacionais 

sistematizados por 

Campbell 

Qualitativa - 

Pesquisa de casos 

múltiplos 

As principais conclusões do estudo revelaram que as empresas 

estudadas organizam e desenvolvem o corporate venturing sem 

levar em consideração as dimensões conceituais e operacionais 

caracterizadas por Campbell. Outra conclusão da pesquisa foi à 

identificação da existência de uma relação direta entre a 

quantidade e diversidade de oportunidades de negócios 

analisadas pelos profissionais de corporate venturing pelas 

empresas estudadas e os negócios empreendidos de fato. 

Finalmente, conclui-se que as empresas estudadas que possuem 

unidades de corporate venturing alinhadas aos modelos de 

Campbell, corroborada por três casos, apresentam indícios de que 

este alinhamento seja uma condição necessária para estas 

atividades. 

HONMA, Edson 

Tadayoshi (2007) 

Competências 

empreendedoras: estudo de 

casos múltiplos no setor 

hoteleiro em Curitiba 

Analisar as competências 

empreendedoras dos 

proprietários de hotéis de 

pequeno porte, baseando-

se em referencial teórico de 

Fleury e Fleury (2001) e 

Zarifi an (2001) e em 

modelo de competências 

empreendedoras, a partir de 

Man e Lau (2000) e 

Cooley.  

Qualitativa Verificou-se que não existe uniformidade em relação à 

caracterização de suas competências, em função da variação dos 

perfis profissionais e pessoais; experiências; histórias de vida; 

ambientes em que estão inseridos; características dos 

empreendimentos; diferentes ciclos de vida das empresas; 

mercados; estratégias e posicionamentos de mercado. 

LOPES, Sandro 

Paulo (2008)  

Competências 

Empreendedoras: um 

Estudo no Setor de 

Tecnologia da Informação 

Identificar três 

modalidades de 

competências vinculadas 

ao empreendedorismo: as 

competências relacionadas 

às características pessoais 

do empreendedor; as 

competências ligadas à 

gestão; as competências 

Qualitativa Após analisar a percepção dos empreendedores entrevistados, 

notou-se um enfoque substancialmente pragmático, com 

destaque para competências técnicas e gerenciais, em detrimento 

de fatores de personalidade, como a criatividade, ou sistêmicas, 

como a inovação. Essa constatação permite inclusive identificar 

que tais empreendedores não incorporam a imagem do “criador 

vanguardista”, mas sim do “seguidor atento”. Diante desses 

resultados, verificou-se que a configuração das competências 

pessoais, de gestão e de contexto dos empreendedores, cotejando 
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relacionadas ao seu 

contexto. 

o estado de arte da literatura especializada e a percepção do 

campo amostral pesquisado, apontou uma considerável 

aproximação entre os referenciais teóricos e a maneira como os 

agentes do fenômeno empreendedorismo concebem e atuam na 

condução de seus negócios. 

MOREIRA, Alex 

Fabiano da Cunha 

(2009) 

A emergência das 

competências 

empreendedoras no 

comportamento de 

dirigentes em uma rede de 

empresários um estudo de 

caso na Rede Petro Energia 

AM 

Identificar quais 

competências 

empreendedoras emergem 

na efetivação da construção 

de uma rede 

organizacional. 

Estudo qualitativo - 

caso único.  

 Constatou-se a necessidade de uma liderança relacional 

complexa que possibilite um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis e disponibilizados, e coordene a passagem do estágio 

atual de estruturação da rede para os estágios seguintes de 

evolução. Identificou-se ainda, a necessidade de uma acoplagem 

de competências 

RIBEIRO, Samira de 

Carvalho (2009) 

Construção e Validação de 

Instrumento de Pesquisa 

para análise Das 

Competências 

Empreendedoras para  

Exportação: um estudo 

com empreendedores de 

pequenas e médias 

empresas de Minas Gerais 

Identificar e avaliar as 

competências 

empreendedoras de 

exportação de pequenos e 

médios empresários de 

Minas Gerais. 

Quantitativa. Uso 

do método de 

painel de 

especialistas.  

Os resultados da análise estatística descritiva apontam que, para 

os exportadores, a formação escolar e acadêmica não contribui 

para a exportação de seus produtos. A valorização da marca e 

aumento dos lucros obtidos, são percebidos como os indicadores 

de maior média na percepção de sucesso nas exportações. Por 

outro lado, as expectativas em relação aos países estrangeiros 

apresentaram o menor índice médio. 

ZAMPIER, Marcia 

Aparecida (2010) 

Desenvolvimento de 

competências 

empreendedoras e 

processos de aprendizagem 

empreendedora: estudo de 

casos de MPE´s do setor 

educacional 

Analisar como o processo 

de aprendizagem 

empreendedora em 

contexto de insucesso 

empresarial possibilita o 

desenvolvimento de 

conhecimentos para a 

criação de novos negócios. 

Qualitativa Observou-se que novos conhecimentos emergiram numa 

complexa relação entre reflexão, aprendizagem e ação. O 

aprendizado empreendedor foi caracterizado como prospectivo, 

quando possibilitou ao empreendedor visualizar e antecipar 

futuros problemas ou eventos críticos antes que ele tivesse um 

insucesso total. 

COELHO, Denilson 

(2011) 

Desenvolvimento da 

competência planejar: um 

estudo com os participantes 

do Empretec em Santa 

Catarina 

Analisar, entre os 

participantes do Empretec 

que desenvolveram a 

competência planejar, se 

existem características 

Qualitativa À luz do referencial teórico foi possível analisar e entender como 

a expressão de uma competência é construída por diferentes 

caminhos, em distintos estágios de desenvolvimento das pessoas 

ante seus comportamentos, principalmente aqueles responsáveis 

por tornar rotina a atitude de planejar. Por fim, foi possível 
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singulares que os 

diferenciam das pessoas 

que fizeram o curso e não a 

desenvolveram 

observar no grupo estudado a atitude consciente dos indivíduos 

na busca do desenvolvimento dessa competência. 

FRANÇA, Íris 

Ferreira de (2011)  

Competências 

empreendedoras de 

inovação em serviços de 

gastronomia: um estudo 

multicasos em restaurantes 

com chefs de cozinha 

contemporânea em 

Pernambuco 

O objetivo central do 

estudo reside nas 

competências 

empreendedoras de 

inovação que emergem da 

atuação do empreendedor 

de serviços de gastronomia 

Qualitativa  s competências de inovação que emergem da atuação do 

empreendedor de serviços gastronômicos dizem respeito à 

atitude positiva em relação à difusão de inovações, a capacidade 

de fazer um produto harmonioso, o conhecimento da cozinha 

molecular, a postura favorável à utilização de novos 

equipamentos de cozinha, a capacidade de fazer produtos com 

um sentimento exclusivo, o conhecimento para projetar uma 

experiência gastronômica única, a atitude positiva em relação à 

auto-aprendizagem e a capacidade de encontrar ideias novas e 

criativas. Surgiram três competências não contempladas pelo 

modelo teórico de Hu (2010): a capacidade de fazer um trabalho 

lúdico; a habilidade de criar um trabalho autoral; e a 

relacionalidade com colegas de profissão 

GIAROLA, 

Pollyanna Gerola 

(2013)  

Avaliação das estratégias 

de formação de 

competências do 

empreendedorismo 

inovador: um estudo nas 

universidades do Estado de 

Santa Catarina 

Analisar a performance do 

desenvolvimento de 

competências requeridas 

ao empreendedorismo 

inovador a partir das 

universidades de Santa 

Catarina com base nos 

resultados da segunda 

etapa do Programa Sinapse 

da Inovação do ano de 

2012. 

Qualitativa-

quantitativa 

Entender que as universidades apresentam diversas estratégias 

para o desenvolvimento de competências empreendedoras. Elas 

encontram-se nos três pilares acadêmicos e certamente agregam 

muito a sociedade. Porém é coerente dizer que talvez nem todas 

as iniciativas sejam frutíferas, pois as vezes não é vontade do 

aluno, empreender. A universidade com maior representação de 

iniciativas tem sido a UFSC, e a área de conhecimento mais 

presente é a de ciências sociais aplicadas. No que tange aos dados 

estatísticos, estes não confirmaram relação entre as variáveis: 

universidades e o número de projetos aprovados. Entretanto, não 

se descarta uma associação, pois a mesma pode ser encontrada a 

partir de outros dados, como sugerido para trabalhos futuro. 

OLIVEIRA, Anna 

Gabriela Miranda de 

(2013) 

Empreendedores de 

empresas culturais e 

tecnológicas em Belo 

Horizonte: um estudo sobre 

competências 

Analisar a formação e 

desenvolvimento de 

competências de 

empreendedores de 

empresas culturais e 

tecnológicas localizadas 

Qualitativa - casos 

múltiplos.  

Em relação ao desenvolvimento das competências 

empreendedoras, as formas mais citadas pelos entrevistados 

foram por meio do estudo, da leitura, da busca por capacitação 

constante e de conversas com outros profissionais da área. Isso 

demonstra que, para eles, além do aprendizado formal, o 

aprendizado prático constitui em uma ferramenta mais factível, 
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empreendedoras e modelos 

mentais 

em Belo Horizonte e 

identificar elementos 

comuns em seus modelos 

mentais na perspectiva do 

empreendedor.  

tanto em razão de não disporem de muito tempo para se dedicar 

a isso, quanto por ocorrer no exercício das suas atividades como 

empresários. Outras competências são requeridas dos 

empreendedores de setores não tradicionais da economia, como 

capacidade de obter e gerenciar recursos públicos e capacidade 

de lidar com o despreparo por parte da legislação em relação às 

atividades do setor. 

SOUZA, Donizeti 

Leandro de (2014) 

Desenvolvimento de 

competências e ambiente 

acadêmico: um estudo em 

cursos de administração 

O objetivo deste trabalho é 

identificar, na percepção de 

alunos, em que medida as 

práticas dos cursos de 

bacharelado em 

Administração encontram-

se alinhadas às 

competências demandadas 

pela atual sociedade do 

conhecimento.  

Quantitativa Dentre os principais resultados constatou-se que as competências 

sociais têm sido o grupo de competências gerais mais 

desenvolvido na formação do administrador. Por outro lado, as 

competências de investigação científica e as competências 

empreendedoras têm sido as competências menos desenvolvidas, 

surgindo a necessidade de novas práticas acadêmicas capazes de 

favorecer o desenvolvimento das mesmas. Entre as competências 

específicas identificou-se que as competências humanas 

representam o grupo de competências mais desenvolvido na 

formação do administrador. Já as competências legal-

tecnológicas representam as competências menos desenvolvidas, 

principalmente no que se refere à capacidade de gerir sistemas de 

informação e o conhecimento do marco jurídico aplicado à 

gestão. Identificou-se, ainda, diferenças significativas de 

percepções sobre o desenvolvimento de competências gerais e 

específicas entre os alunos de instituições públicas e privadas, 

indicando perfis de formação diferentes. 

VASCONCELOS, 

Rachel Costa 

Ramalho (2014) 

Os vínculos entre o 

processo de aprendizagem 

e o desenvolvimento de 

competência de mulheres-

empreendedoras 

Analisar os vínculos entre o 

processo de aprendizagem 

e o desenvolvimento de 

competência de mulheres-

empreendedoras.  

Qualitativa Os resultados apontam que existem vínculos entre o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento de competência 

empreendedora por intermédio do contexto e suas variáveis que 

envolvem condições econômicas e sociais; relações familiares; 

gênero; e estereótipos. Essas variáveis afetam a trajetória de vida 

profissional das empresárias. Com relação à competência 

empreendedora, as empresárias consideram que é muito 

importante saber identificar oportunidades de negócio; conhecer 

as atividades e processos relacionados ao negócio; mobilizar 

recursos nas situações imprevistas; além de saber transformar 

experiências em aprendizado e ter disposição para aprender. A 
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competência surge de um saber produzido pela experiência e 

mediado por um contexto.  

PALOSCH, Marcia 

Magalhaes Wittee 

(2014)  

Capacidade de Inovação e 

Conduta Empreendedora: 

Estudo de caso em empresa 

de soluções em Engenharia 

Elétrica 

Compreender os efeitos da 

conduta empreendedora na 

capacidade de inovação das 

organizações a partir das 

competências 

empreendedoras do 

proprietário e seus líderes. 

Estudo de caso 

único com níveis de 

análise interligados 

por meio do 

método Análise de 

Conteúdo. 

Todas as competências empreendedoras têm, em menor ou maior 

grau de frequência, efeito positivo sobre os fatores determinantes 

da capacidade de inovação da empresa estudada. Nos resultados 

destacam-se: i) as competências com mais impacto nos fatores 

determinantes da capacidade de inovação; ii) quais e quantas 

foram as competências empreendedoras que influenciaram as 

inovações já institucionalizadas; e iii) quais e quantas foram as 

competências empreendedoras que influenciaram aquelas 

inovações que se encontram em fase de implantação na empresa 

estudada. 

SOARES, Evelyn 

Fraza (2014) 

O comportamento 

empreendedor no mercado 

informal 

Analisar a relação entre as 

competências 

empreendedoras e as 

características 

comportamentais 

empreendedoras dos 

proprietários de bancas no 

segmento de Shoppings 

Populares.  

Quantitativa, do 

tipo exploratória e 

baseada em 

pesquisa teórico 

empírica.  

Identificou-se níveis médios de Competências Empreendedoras 

(41,82 %) e de Características Comportamentais 

Empreendedoras (74,09%). Destaca-se o nível médio de ação 

estratégica (56,48%) e o nível alto de realização (68,18%). Ao 

serem comparados, os empreendedores de São Luís/MA 

(17,24%) possuem maior nível da competência visão do 

ambiente do que os empreendedores de Natal/RN (16,35%). Por 

sua vez, os empreendedores de Natal/RN (58,65%) possuem 

maior nível da característica realização que os empreendedores 

de São Luís/MA (49,14%). As correlações de um modo geral 

foram positivas e fracas para as dimensões das Competências 

Empreendedoras com as dimensões das Características 

Comportamentais Empreendedoras, com exceção de uma 

correlação positiva e moderada para a dimensão ação estratégica 

com a dimensão planejamento. 

BELLI, Ana Cristina 

Heil (2014) 

 A relação entre 

comportamento estratégico 

e competências 

empreendedoras dos 

gestores de uma instituição 

de educação profissional 

Analisar a relação entre o 

comportamento estratégico 

e as competências 

empreendedoras dos 

Gestores de uma 

organização de Educação 

Profissional 

Estudo de caso 

único, a partir de 

uma abordagem 

quantitativa do tipo 

exploratório-

descritiva 

Os resultados indicam que 35% dos gestores apresentam 

comportamento estratégico Analista, 24% Reativo, 21% 

Prospectores e 21% Defensivo. Já as competências mais 

presentes nos respondentes são: comprometimento, persistência 

e busca de informações. No que se refere à relação entre os 

construtos, nenhum dos comportamentos estratégicos obtiveram 

um resultado estatisticamente significativo em relação às dez 

competências empreendedoras estudadas. A análise de clusters 



 

 

326 

identificou quatro grupos bem definidos, ou seja, grupos de 

respondentes com pontuação semelhante entre si. Conclui-se que 

a relação do comportamento estratégico a partir da teoria de 

Miles e Snow (1978) e as competências empreendedoras de 

Cooley (1990), se aplicam no caso do SENAC/SC, embora que 

agrupadas de uma forma diferente a inicialmente proposta, 

devido às características e perfil da organização estudada. 

BEHLING, Gustavo 

(2015).  

A relação entre as 

competências 

empreendedoras e o 

comportamento estratégico 

dos microempreendedores 

individuais (MEIS) 

tomadores de crédito de 

Santa Catarina 

Analisar a relação entre as 

competências 

empreendedoras dos 

Microempreendedores 

Individuais (MEI) e o 

comportamento estratégico 

por eles adotado em 

resposta ao ambiente 

externo em que atuam 

Pesquisa 

quantitativa 

(Survey) 

Os resultados indicam que das dez competências 

empreendedoras de Colley (1990), as presentes no maior número 

de empreendedores são: Persistência e Comprometimento, ambas 

presentes em 208 dos 211 respondentes (98,58%), seguidos por 

Exigência de Qualidade e Eficiência, presente em 206 

empreendedores (97,63%) e Independência e Autoconfiança, 

verificada em 179 empreendedores (84,83%). Já as competências 

menos presentes nos respondentes foram Correr Riscos 

Calculados em 64,93% dos entrevistados e Estabelecimento de 

Metas em apenas 59,20% da amostra. Outra constatação é que 

81,50% dos empreendedores que responderam à pesquisa tem ao 

menos sete das dez competências desenvolvidas. Quanto ao 

comportamento estratégico, os resultados apontam uma maior 

incidência de empreendedores que adotam o comportamento 

Prospector (53,85%), seguido dos Defensivos (28,99%) e 

Analíticos (12,43%). Empreendedores Reativos representaram 

somente 4,73% da amostra.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 06: Teses de doutorado - Competências empreendedoras 

AUTOR (ANO) TÍTULO OBJETIVO METODOLOGIA PRINCIPAIS RESULTADOS 

LENZI, Fernando 

Cesar (2008) 

Os empreendedores 

corporativos nas 

empresas de grande 

porte dos setores 

mecânico, metalúrgico e 

de material 

elétrico/comunicação em 

Santa Catarina: um 

estudo da associação 

entre tipos psicológicos 

e competências 

empreendedoras 

reconhecidas. 

Esta tese foi desenvolvida 

com ênfase na identificação e 

associação de tipos 

psicológicos de Jung (1990) e 

competências 

empreendedoras reconhecidas 

nos indivíduos considerados 

empreendedores em empresas 

de grande porte dos setores 

mecânico, metalúrgico e de 

material elétrico/comunicação 

em Santa Catarina. 

Quantitativa Nos resultados, destaca-se a análise dos objetivos e das hipóteses 

em que há a identificação dos empreendedores corporativos nas 

empresas pesquisadas a partir das características de inovação, 

renovação estratégica, criação e geração de novos negócios. Além 

disso, é possível confirmar um alto grau de significância na 

associação dos tipos psicológicos predominantes às competências 

empreendedoras identificadas por colegas de trabalho, 

respondendo-se, desta forma, a todos os objetivos propostos. 

LIZOTE, Suzete 

Antonieta (2013) 

Relação entre 

competências 

empreendedoras, 

comprometimento 

organizacional, 

comportamento 

intraempreendedor e 

desempenho em 

universidades 

Analisar o relacionamento 

entre competências 

empreendedoras, 

comprometimento 

organizacional e 

comportamento 

intraempreendedor entre si e 

com o desempenho dos cursos 

em instituições de ensino 

superior. 

Quantitativa Os resultados mostraram que o comportamento 

intraempreendedor se relaciona positiva e significativamente com 

o desempenho. A dimensão da competência visão empreendedora 

e o comprometimento afetivo não se associaram diretamente com 

relevância a ele, devido à ação mediadora do comportamento. 

Quando este constructo é desagregado em suas dimensões, 

somente a assunção de risco exibe vínculo significante com o 

CPC.  

CAMPOS, Teodoro 

Malta (2014) 

O coaching no 

desenvolvimento de 

competências 

empreendedoras: uma 

pesquisa-ação 

Analisar a contribuição da 

intervenção de coaching no 

desenvolvimento de 

competências 

empreendedoras de 

proprietários-dirigentes de 

empresas de micro e pequeno 

porte. 

Método da 

pesquisa-ação  

Os dados apontam para uma contribuição positiva da intervenção 

de coaching no desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Duas empresas pesquisadas possuem equipes de 

direção. Assim nessas empresas, a competência empreendedora 

que foi mais desenvolvida, entre as seis competências 

estimuladas, foi a competência de relacionamento. A competência 

administrativa é outro ponto para o qual os dados apontam como 

um foco de contribuição positiva da intervenção de coaching, pois 

os proprietários-dirigentes passaram a desempenhar de maneira 

mais eficiente as atividades ligadas às rotinas administrativas. 
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Sugere-se que futuros trabalhos repliquem de maneira parcial ou 

total o presente estudo para comparar os resultados obtidos e 

assim gerar mais subsídios sobre a contribuição da intervenção de 

coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras. 

VALE, Maria 

Leonia Alves do 

(2015)  

O processo de inovação 

social a partir de práticas 

de liderança e de 

competências 

empreendedoras: um 

estudo no setor cultural 

do estado do Amazonas. 

Analisar o processo de 

inovação social a partir das 

práticas de liderança e 

competências 

empreendedoras na esfera da 

Administração pública 

Pesquisa 

exploratória, 

descritiva e 

correlacional, cuja 

natureza é quali-

quantitativa. 

Os resultados evidenciaram que a Prática de Liderança, que teve 

maior correlação foi o Desafiar o Processo, também quando 

calculada a correlação com a nota, foram encontrados valores 

positivos e significantes, confirmando que existe associação nas 

condições de vida e geração de emprego para os envolvidos no 

Concerto. Quando avaliadas as correlações entre as competências 

empreendedoras e a nota observou-se que o comprometimento e 

a busca de informação tiveram associação positiva. Os maiores 

coeficientes se encontraram para correr risco calculado e manter 

a exigência de qualidade. Dessa forma, pode-se concluir que as 

práticas de liderança e, competências empreendedoras 

influenciam positivamente a promoção da inovação social e assim 

determinam o melhor desempenho dos gestores envolvidos no 

Concerto de Natal da SEC. 

SILVA, Wagner 

Luiz (2015) 

Competências e 

Aprendizagem: proposta 

de um modelo de análise 

do ensino de 

empreendedorismo no 

Brasil 

Entender como ocorre o 

desenvolvimento das 

competências 

empreendedoras por meio de 

processos de aprendizagem, 

que torna o indivíduo mais 

preparado para empreender 

um negócio.  

Quantitativa A pesquisa identifica que competências empreendedoras podem 

ser desenvolvidas por processos de aprendizagem e que tanto a 

aprendizagem como as competências têm relação direta com a 

atividade empreendedora nas regiões brasileiras, base geográfica 

do estudo. A única hipótese que não pode ser comprovada é a que 

trata da relação entre o desenvolvimento de competências 

empreendedoras e a redução da taxa de mortalidade das empresas. 

Foi encontrada uma correlação direta, o que pode levar a duas 

conclusões: a taxa de mortalidade é afetada por outros fatores 

além da competência do empreendedor, e em regiões onde as 

taxas são elevadas, os empreendedores procuram se qualificar 

para enfrentar os desafios que o ambiente lhes impõe. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 07: Artigos publicados em periódicos - Competências empreendedoras 

AUTOR (ANO) / 

REVISTA 

TÍTULO DO 

ARTIGO 

OBJETIVO METODOLOGIA PRINCIPAIS RESULTADOS 

PAIVA JÚNIOR; 

Fernando Gomes de 

Francisco; 

FONSECA, Ricardo 

Bezerra; MELLO, 

Sérgio C. Benício de 

(2007) / Revista de 

Administração 

Mackenzie 

Competências empreen

dedoras do dirigente de 

empresa de base 

tecnológica: um caso 

empresarial de sucesso. 

 

Compreender os 

comportamentos relacionados 

às competências 

empreendedoras nos dirigentes 

de empresa de base 

tecnológica no entendimento 

de atributos geradores de 

valor, na interação com grupos 

internos e externos às suas 

organizações.  

 

Qualitativa Os resultados demonstraram a prevalência 

das competências conceituais e de visão de mercado. O 

empreendedor de sucesso é alguém com aguçada intuição, que 

aprende continuamente, tem criatividade e facilidade de avaliar 

riscos em meio a cenários obscuros e de incerteza, que vislumbra 

as oportunidades de negócio sob outros horizontes e que dá vazão 

ao (re)inventar-se, bem como ao seu empreendimento. 

 

SCHMIDT, Serje; 

Bohnenberge Maria 

Cristina 

(2009) /  RAC 

Perfil empreendedor e 

desempenho 

organizacional.  

 

O presente artigo propõe um 

modelo de medição para o 

perfil e a intenção 

empreendedora, relacionando-

os com o desempenho 

organizacional. 

 

Quantitativa Os resultados sugerem que o perfil empreendedor e construto 

multidimensional, composto por seis características, e somente 

uma delas se mostrou relacionada ao desempenho. Palavras-chave: 

empreendedorismo; ensino superior; perfil empreendedor; 

desempenho organizacional. 

 

VASCONCELLOS 

VALE, Glaucia 

Maria ; FERREIRA 

SERAFIM, Ana 

Carolina; DE 

SOUSA TEODÓSIO, 

Armindo Dos Santos 

(2011) / RAC 

Gênero, imersão e 

empreendedorismo: 

sexo frágil, laços 

fortes?  

 

Analisar o processo de criação 

de empresas de mulheres, 

comparando-o com o dos 

homens. 

 

Quantitativa Conclui-se que existem diferenciações tanto na natureza da 

imersão como na maneira como as mulheres utilizam as redes na 

construção de seus empreendimentos. As mulheres recorrem, 

relativamente mais, a laços que lhe são mais próximos, para 

informações e suporte. 

 

ZAMPIER, Marcia 

Aparecida; 

WUNSCH, Adriana 

Roseli (2011) / 

Cadernos EBAPE 

 

Competências empreen

dedoras e processos de 

aprendizagem 

empreendedora: 

modelo conceitual de 

pesquisa  

Contribuir para o avanço na 

literatura de 

empreendedorismo, 

apresentando um modelo 

conceitual de pesquisa que 

integra modelos 

Pesquisa 

bibliográfica 

Este artigo, de cunho teórico, resulta de extensa pesquisa 

bibliográfica e apresenta os resultados obtidos até então, uma vez 

que pesquisas empíricas para sua validação estão em processo 
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 de competências empreendedo

ras e de processos de 

aprendizagem empreendedora. 

 

FERRARESI 

SCHMITZ, Ana 

Lucia; LAPOLLI, 

Edis Mafra (2012) / 

GUAL 

Competências empreen

dedoras em Instituições 

de Ensino Superior: 

estudo de caso 

 

Identificar as competências 

empreendedoras na 

Universidade Técnica de 

Lisboa (UTL), que possui uma 

estrutura organizacional 

compartimentada em 

faculdades e institutos, 

caracterizando-se como 

organização burocrática e 

hierarquizada, onde, o 

empreendedorismo torna-se 

um desafio para seus membros 

docentes, investigadores e 

gestores. 

Qualitativa  Consideraram-se, nas informações obtidas pelos entrevistados e as 

descrições com os detalhes do comportamento. Essas informações 

permitiram o conhecimento das competências empreendedoras 

exercidas para alavancar o Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG), que tem se mantido como um dos diferenciais da UTL e 

para a própria sociedade portuguesa. 

VICENZI, Siomara 

Elias; BULGACOV, 

Sergio (2013) / 

Revista de Ciências 

da Administração 

Fatores motivadores do 

empreendedorismo e as 

decisões estratégicas de 

pequenas empresas 

 

Compreender os fatores 

motivadores que 

influenciaram ações 

empreendedoras estratégicas 

de pequenos empresários da 

região sul do Brasil.  

 

Quantitativa Os resultados demonstram as características pessoais dos 

empreendedores que mais se destacaram; os fatores motivadores na 

escolha de produtos, serviços e mercados; os fatores motivadores 

na decisão de abrir um negócio; os fatores motivadores na decisão 

de mudar o negócio, bem como as prováveis relações entre fatores 

motivadores e as mudanças de produtos e mercados. Os fatores que 

mais contribuíram desde a decisão inicial de seus negócios até as 

modificações de produtos e mercados foram: conhecimento 

teórico; conhecimento do setor; experiências dos empreendedores; 

avanços da tecnologia; e a dinâmica do mercado em termos 

econômicos e sociais. 

FERREIRA, Jane 

Mendes; 

NOGUEIRA, Eloy 

Eros Silva (2013) / 

RAC 

Mulheres e suas 

histórias: razão, 

sensibilidade e 

subjetividade no 

empreendedorismo 

feminino. 

O objetivo deste artigo e 

identificar os elementos que 

permitem conhecer a 

subjetividade de mulheres 

empreendedoras segundo a 

Qualitativa Os resultados indicam que a configuração subjetiva do 

empreendedorismo para as mulheres está apoiada em sentidos 

subjetivos associados as suas trajetórias, ao contexto atual e a 

cultura dentro da qual a atividade e desenvolvida. O 

empreendedorismo, nesta pesquisa, aparece como uma 

característica individual que começa a ser constituída na infância. 
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 teoria proposta por Gonzalez 

Rey (2009). 

 

No entanto, as empreendedoras se constituem como tal ao longo de 

sua história, quando devem lidar com as condições adversas do 

mundo empresarial, visto como machista. Nesse contexto, a 

abertura da empresa e um evento que marca fortemente a trajetória 

dessas mulheres, tendo uma natureza simbólica que atua como 

constituinte da subjetividade delas. No mesmo sentido, a 

multiplicidade de papeis e a concorrência entre espaços sociais, 

pois sublinham que a família interfere na dinâmica dos negócios, 

assim como os mesmos negócios estão presentes em seus lares. 

Além disso, a forma como empreendem e delimitada pelas 

condições concretas em que viveram/vivem. 

 

LIZOTE, Suzete 

Antonieta; 

VERDINELLI, 

Miguel Angel  

(2013) / GUAL 

Fatores organizacionais 

em instituições de 

ensino superior e sua 

relação com 

as competências empre

endedoras dos 

coordenadores de 

cursos de pós-

graduação 

 

Neste estudo se analisou a 

relação entre os fatores 

organizacionais e as 

competências empreendedoras 

de setenta e três 

coordenadores de cursos de 

pós-graduação lato sensu em 

três universidades de Santa 

Catarina.  

Quantitativa Os resultados da análise canônica revelaram relacionamento 

positivo entre os construtos, e as regressões múltiplas permitiram 

melhorar a compreensão acerca de quais são os fatores 

organizacionais mais significantes. A maior recorrência nas 

regressões foi das limitações organizacionais, o que indica a 

importância que tem a clareza das normas e das decisões dos órgãos 

superiores. O correr riscos calculados foi a competência que requer 

maior número de fatores para se manifestar, ou seja, para um 

coordenador correr o risco de propor e coordenar um curso, precisa 

sentir de modo inequívoco o apoio da organização. 

FILARDI, Fernando; 

BARROS, Filippe 

Delarissa; 

FISCHMANN, 

Adalberto Américo 

(2014) / Revista 

Ibero-Americana de 

Estratégia 

Do Homo 

Empreendedor ao 

Empreendedor 

Contemporâneo: 

Evolução das 

Características Empree

ndedoras de 1848 a 

2014 

 

Este estudo procurou analisar 

a evolução das características 

empreendedoras partido dos 

estudos de Kuratko e Hodgetts 

(1995) sobre estas 

características de 1848 até 

1982.  

Pesquisa 

bibliográfica e 

bibliométrica 

Revisou 288 artigos publicados por 341 autores e aponta em seus 

os resultados para um perfil empreendedor muito mais relacional, 

baseado mais em competências interpessoais e sociais e focado nas 

demandas do ambiente externo, do que o perfil autocentrado, 

soberano, autônomo e independente do empreendedor da primeira 

fase do século XX.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 

Neste apêndice são apresentados os questionários de análises dos 33 artigos 

selecionados por meio dos níveis de análise 1 e 2 descritas no capítulo de revisão 

sistemática. 

 

• Questionário e avaliação da qualidade dos artigos - Ambidestria Organizacional 
QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 1 

Item Resposta 

Título  Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and 

revolutionary change.  

Autores Tushman, ML; O’Reilly, CA.  

Detalhes da publicação  California Management Review; Summer 1996; 38, 4; 

ABI/INFORM Global pg. 8.  

Número de citações 754 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo demonstra a dificuldade de empresas em 

equilibrar seus esforços de forma a manter seu sucesso no 

mercado. Os autores apresentam a importância da atividade 

do gestor em conduzir essas ações, de forma que pode-se 

relacionar com a competência empreendedora de 

organização, oportunidades.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 01 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 3,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 02 

Item Resposta 

Título  Exploration vs. exploitation: An empirical test of the 

ambidexterity hypothesis. 

Autores He, ZL; Wong, PK 

Detalhes da publicação  Organization Science.. Vol. 15, No. 4, July-August 2004, 

pp. 481-494 issn 1047-7039 | EISSN 1526-5455 | 04 | 1504 

| 0481. 

Número de citações 636 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O objetivo do trabalho busca testar hipóteses da 

ambidestralidade examinando como a exploração e a 

explotação evidenciam o desempenho das organizações. Os 

autores após as analises enfatizam a importância dos 

gestores em avaliarem a alocação de esforços e recursos 

para as atividades de exploração e explotação. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 02 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 
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4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 03  

Item Resposta 

Título  Exploratory innovation, exploitative innovation, and 

performance: Effects of organizational antecedents and 

environmental moderators. 

Autores Jansen, Justin J. P.; Van den Bosch, Frans A. J.; Volberda, 

Henk W. 

Detalhes da publicação  Management Science 52(11):1661-1674. (2006) 

Número de citações 438 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Os autores argumentam que, apesar dos estudos 

desenvolvidos na área de ambidestralidade, os antecedentes 

e consequentes da exploração e explotação não estão claros, 

dessa forma os mesmos realizaram um estudo sobre as 

questões ambientais. De acordo com o estudo, foi verificado 

que a centralização influência negativamente a exploração. 

Assim como, as relações sociais são importantes pra a 

ambidestria, daí a importância do gestor em conduzir a 

empresa tanto no processo de desenvolvimento incremental 

como também nas inovações radicais.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 03 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 04 

Item Resposta 

Título  The ambidextrous organisation 

Autores O'Reilly, CA; Tushman, ML 

Detalhes da publicação  Harvard Business Review. 2004. 

Número de citações 389 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Os autores apresentam para se obter uma organização 

ambidestra é preciso que seus gestores tenham essa 

habilidade e esse comprometimento, ou seja, tenham a 

capacidade de compreender às necessidades 

organizacionais para atender as demandas de exploração e 

explotação, ou seja, precisam estar atentos às oportunidades 

e à condução dos processos.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 04 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 
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3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 3,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 05 

Item Resposta 

Título  Ambidexterity and performance in small- to medium-sized 

firms: The pivotal role of top management team behavioral 

integration.  

Autores Lubatkin, Michael H.; Simsek, Zeki; Ling, Yan; Veiga, 

John F. 

Detalhes da publicação  Journal of Management, Vol. 32 No. 5, October 2006 646-

672  

Número de citações 290 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Os autores abordaram as questões dos antecedentes e 

consequentes da ambidestralidade em pequenas e médias 

empresas. O papel integrador dos gestores ajuda a criar os 

mecanismos para ambidestria. O estudo se baseia na 

“integração comportamental” no que se reflete no esforço 

em trabalhar em equipe, qualidade na informação, 

comportamento colaborativo e na tomada de decisão 

conjunta. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 05 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 06 

Item Resposta 

Título  Exploitation-Exploration Tensions and Organizational 

Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation. 

Autores Andriopoulos, Constantine; Lewis, Marianne W. 

Detalhes da publicação  Organization Science. Vol. 20, No. 4, July-August 2009, pp. 

696-717 issn 1047-7039 | EISSN 1526-5455 | 09 | 2004 | 

0696 

Número de citações 189 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

A busca pela ambidestria deve ser percorrida por toda a 

empresa, sendo assim responsabilidade de todos. Os 

gestores devem observar o contexto e definir estratégias de 

alocação de recursos tanta para a melhoria dos produtos 

existentes, como também na busca de inovação. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 06 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 
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3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 07 

Item Resposta 

Título  Building ambidexterity into an organization 

Autores Birkinshaw, J; Gibson, C 

Detalhes da publicação  MIT Sloan Management Review. Summer 2004. Vol 05 n. 

4. 

Número de citações 121 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Para buscar o desempenho organizacional por meio da 

ambidestria é necessário, segundo os autores, que os 

gestores busquem cinco passos: diagnosticar o contexto da 

organização; focar em alguns objetivos; capacidade de 

informar de forma clara e consistente para toda a 

organização; ver a ambidestralidade contextual e a 

estrutural como complementares; e que as iniciativas para 

ambidestria contextual seja realizada por meio da liderança. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 07 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 08 

Item Resposta 

Título  Senior team attributes and organizational ambidexterity: 

The moderating role of transformational leadership 

Autores Jansen, Justin J. P.; George, Gerard; Van den Bosch, Frans 

A. J.; Volberda, Henk W. 

Detalhes da publicação  Journal of Management Studies 45:5 July 2008 0022-2380 

Número de citações 102 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Esse estudo explora o papel dos atributos da equipe, e os 

elementos de liderança para conciliar os interesses 

conflitante para conduzir a organização à ambidestria. O 

estudo confirma que a ambidestria requer o 

desenvolvimento de visão compartilhada. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 08 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 
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4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 09 

Item Resposta 

Título  Understanding Variation in Managers' Ambidexterity: 

Investigating Direct and Interaction Effects of Formal 

Structural and Personal Coordination Mechanisms. 

Autores Mom, Tom J. M.; van den Bosch, Frans A. J.; Volberda, 

Henk W. 

Detalhes da publicação  Organization Science. Vol. 20, No. 4, July-August 2009, 

pp. 812-828 issn 1047-7039 | EISSN 1526-5455 | 09 | 2004 

| 0812 

Número de citações 95 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Esse trabalho apresenta três características relacionadas a 

gestores ambidestros, de forma que a autoridade e a tomada 

de decisão de um gestor se relaciona positivamente com a 

ambidestria, enquanto a formalização das tarefas não tem 

relação significativa com ambidestria. Com relação à 

coordenação de pessoal, os resultados indicam que a 

participação do gestor, e sua interação com a equipe têm 

efeito positivo na ambidestria. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 09 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 10 

Item Resposta 

Título  Knowledge sharing ambidexterity in long-term 

interorganizational relationships 

Autores Im, Ghiyoung; Rai, Arun 

Detalhes da publicação  Management Science. Vol. 54, No. 7, July 2008, pp. 1281-

1296  issn 0025-1909 | EISSN 1526-5501 | 08 | 5407 | 

1281 

Número de citações 100 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo aborda como o compartilhamento de 

conhecimento Interorganizacional influencia o desempenho 

no longo prazo das organizações. Para isso, os gestores 

devem estabelecer um sistema de gestão que motiva os 

participantes tanto na melhoria dos objetivos de curto prazo, 

como também na resposta às oportunidades de mercado. 

Devem avaliar os limites de conhecimento entre as 

empresas parceiras de forma a estender essas fronteiras. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 10 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 11 

Item Resposta 

Título  The performance consequences of ambidexterity in 

strategic alliance formations: Empirical investigation and 

computational theorizing. 

Autores Lin, Zhiang (John); Yang, Haibin; Demirkan, Irem 

Detalhes da publicação  Management Science. Vol. 53, No. 10, October 2007, pp. 

1645-1658 issn 0025-1909 | EISSN 1526-5501 | 07 | 5310 | 

1645 

Número de citações 91 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo analisa a influência da aliança estratégica na 

ambidestria organizacional. O estudo apresenta que nem 

sempre a formação de aliança garante maiores benefícios 

para as empresas, que essa avaliação deve levar em 

consideração suas características organizacionais e 

condições externas. Nesse caso, os autores afirmam que as 

grandes empresas são beneficiadas quando são ambidestras, 

já as pequenas empresas devem maximizar o valor de seus 

recursos focando assim na formação de alianças. Além 

disso, a ambidestria ajuda as empresas em ambiente incerto 

que exige tanto eficiência quanto flexibilidade. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 11 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 12 

Item Resposta 

Título  Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation 

relationship: Ambidextrous leadership 

Autores Rosing, Kathrin; Frese, Michael; Bausch, Andreas 

Detalhes da publicação  The Leadership Quarterly 22 (2011) 956-974  

Número de citações 54 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O artigo apresenta a importância da liderança para a 

inovação, dessa forma a liderança ambidestra consiste em 

três elementos: o comportamento do líder para promover a 

exploração; comportamento do líder para promover 
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explotação; porém, a característica mais importante é a 

flexibilidade de alternar entre ambos conforme a 

necessidade da situação.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 12 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 13 

Item Resposta 

Título  Organizational Ambidexterity in Action: How managers 

explore and exploit. 

Autores O'Reilly, Charles A., III; Tushman, Michael L. 

Detalhes da publicação  CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW VOL. 53, NO. 

4 SUMMER 2011.  

Número de citações 48 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Os autores apresentam que os gestores de organizações 

ambidestras precisam: ter visão e saber aproveitar as 

oportunidades, como também desenvolver as atuais; propor 

uma estratégia de recompensa adequada para a organização; 

alocação de recursos e estrutura para exploração e 

explotação em separado; capacidade do gestor em resolver 

os conflitos e as decisões sobre a alocação de recursos.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 13 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 14 

Item Resposta 

Título  Antecedents to ambidexterity competency in high 

technology organizations 

Autores Chandrasekaran, Aravind; Linderman, Kevin; Schroeder, 

Roger 

Detalhes da publicação  Journal of Operations Management 30 (2012) 134-151  

Número de citações 20 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

As organizações de alta tecnologia enfrentam demandas 

duais de exploração de novos produtos e processos de 

aprimoramento de produtos existentes, a pesquisa mostra 

que para gerenciar uma organização ambidestra é preciso 

compreender: risco da decisão, diferenciação e alinhamento 



 

 

339 

contextual. A pesquisa aponta que o alinhamento contextual 

e o risco da tomada de decisão afeta a ambidestria, em 

contrapartida a diferenciação estrutural não afeta. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 14 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 15 

Item Resposta 

Título  The Ambidextrous CEO 

Autores Tushman, Michael L.; Smith, Wendy K.; Binns, Andy 

Detalhes da publicação  Harvard Business Review. October (2011) 

Número de citações 16 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O artigo aborda que para um líder conduza a uma 

organização ambidestra é preciso fazer com que a visão e 

valores promovam uma identidade comum; os lideres 

devem buscar juntamente com sua equipe metas e 

incentivos compartilhados; a capacidade dos lideres em 

resolver conflitos; e alocar recursos de acordo com os 

objetivos da empresa. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 15 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 3,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 16 

Item Resposta 

Título  Corporate shareholdings and organizational ambidexterity 

in high-tech SMEs: Evidence from a transitional economy 

Autores Gedajlovic, Eric; Cao, Qing; Zhang, Hongping 

Detalhes da publicação  Journal of Business Venturing 27 (2012) 652-665  

Número de citações 14 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

A participação dos gestores tem influência no 

direcionamento das ações para a ambidestria organizacional 

no que diz respeito à orientação estratégica e oportunidade 

de negócio, ressaltando a participação ativa dos gestores, 

integração da equipe, além do sentimento de apoio e 

confiança no contexto organizacional.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 16 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 17 

Item Resposta 

Título  Investigating the Role of Leadership and Organizational 

Culture in Fostering Innovation Ambidexterity 

Autores Lin, Hsing-Er; McDonough, Edward F., III 

Detalhes da publicação  IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 58, 

No. 3, August 2011  

Número de citações 15 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo buscou investigar como os lideres criam uma 

cultura organizacional para lidar com as forças 

contraditórias de exploração e explotação. Os autores 

identificaram que a liderança estratégica tem impactos 

diretos sobre a cultura do compartilhamento de 

conhecimento na organização; o compartilhamento do 

conhecimento tem impacto sobre a ambidestria e a 

inovação; e a cultura organizacional mediada pela liderança 

tem influência na inovação em organizações ambidestras.   

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 17 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 18 

Item Resposta 

Título  Strategic Ambidexterity and Performance in International 

New Ventures 

Autores Han, Mary; Celly, Nikhil 

Detalhes da publicação  Canadian Journal of Administrative Sciences  Revue 

canadienne des sciences de l’administration  25: 335-349 

(2008)   

Número de citações 15 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Os autores apresentam o conceito de “ambidestria 

estratégica” em um estudo que tem como foco os novos 

empreendimentos internacionais. Em suma, ele aborda 

como essas empresas internacionais são capazes de 
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implementar e perseguir estratégias de forma a ter 

desempenho superior. Não se observou questões 

relacionadas ao gestor. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 18 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 19 

Item Resposta 

Título  Ambidexterity and the evolution of knowledge 

management initiatives 

Autores Filippini, Roberto; Guettel, Wolfgang H.; Nosella, Anna 

Detalhes da publicação  Journal of Business Research 65 (2012) 317-324  

Número de citações 10 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo debate sobre aprendizagem organizacional sobre a 

lógica da ambidestria, uma vez que se tem dois modos 

diferentes e mutualmente exclusivos de aprendizagem, o da 

exploração e exportação. Os autores identificam que 

iniciativas em gestão do conhecimento facilitam a 

ambidestria. Não se observou questões relacionadas ao 

gestor. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 19 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 20 

Item Resposta 

Título  Ambidextrous leadership: Emerging challenges for 

business and HR leaders 

Autores Probst, Gilbert; Raisch, Sebastian; Tushman, Michael L. 

Detalhes da publicação  Organizational Dynamics (2011) 40, 326—334  

Número de citações 5 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

A liderança ambidestra é um desafio para os líderes 

empresarias importante que os líderes de RH desempenhem 

um papel ativo. O departamento de RH podem ser um 

importante parceiro para os lideres que necessitam 

desempenhar tarefas ambidestras. Os líderes de RH 

precisam desenvolver habilidades como: planejamento e 
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seleção, treinamento e desenvolvimento e sistemas de 

avaliação de desempenho. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 20 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 21 

Item Resposta 

Título  Organizational Learning Ambidexterity, Strategic 

Flexibility, and New Product Development 

Autores Wei, Zelong; Yi, Yaqun; Guo, Hai 

Detalhes da publicação  J PROD INNOV MANAG 2014;31(4):832-847   

Número de citações 4 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Este estudo explora como as empresas devem reconfigurar 

dinamicamente os seus recursos para o desenvolvimento de 

novos produtos, bem como os já existentes. O estudo 

evidencia que o nível de aprendizagem de exploração 

beneficia desenvolvimento de novos produtos, além da 

aprendizagem para explotação e exploração tem efeito 

sinérgico sobre o desenvolvimento de novos produtos. Não 

se observou questões relacionadas ao gestor. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 21 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 22 

Item Resposta 

Título  Behavioral Ambidexterity: The Impact of Incentive 

Schemes on Productivity, Motivation, and Performance of 

Employees in Commercial Banks 

Autores Ahammad, Mohammad Faisal; Lee, Sang Mook; Malul, 

Miki; Shoham, Amir 

Detalhes da publicação  Human Resource Management, December 2015, Vol. 54, 

No. S1. Pp. S45-S62  

Número de citações 2 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

A gestão de recursos humanos pode servir como um 

antecedente para desenvolver o contexto da ambidestria. 

Este artigo analisou se o impacto na gestão de RH aumenta 
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alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

a motivação. O modelo apresenta que os incentivos 

baseados no desempenho passado, como os incentivos 

baseados no desempenho futuro afetam o desempenho dos 

empregados. Não se observou diretamente o papel do gestor 

nesse processo. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 22 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 23 

Item Resposta 

Título  Managers' Work Experience, Ambidexterity, and 

Performance: The Contingency Role of the Work Context 

Autores Mom, Tom J. M.; Fourne, Sebastian P. L.; Jansen, Justin J. 

P. 

Detalhes da publicação  Human Resource Management, December 2015, Vol. 54, 

No. S1. Pp. S133-S153  

Número de citações 2 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo tem como objetivo aprimorar o entendimento dos 

gestores sob suas habilidades cógnitivas e comportamentais 

(gestores ambidestros) influenciam desempenho da 

organização. O estudo apresenta que a necessidade de ser 

um gestor ambidestro na verdade só fará sentido a depender 

do contexto de trabalho que esse gestor está inserido. O 

gestor com perfil ambidestro é mais adequado para 

ambientes de incerteza e com alto grau de interdependência.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 23 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 24 

Item Resposta 

Título  What It Takes and Costs To Be an Ambidextrous Manager: 

Linking Leadership and Cognitive Strain to Balancing 

Exploration and Exploitation 

Autores Keller, Tobias; Weibler, Juergen 

Detalhes da publicação  Journal of Leadership & Organizational Studies  1-18. 

(2014) 

Número de citações 1 
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É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

O estudo aponta que o gerente ambidestro desempenha 

equilíbrio entre exploração e explotação. De forma que a 

liderança transformacional está diretamente relacionada 

com a ambidestria em nível individual.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 24 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 25 

Item Resposta 

Título  Ambidextrous leadership and team innovation 

Autores Zacher, Hannes; Rosing, Kathrin 

Detalhes da publicação  Leadership & Organization Development Journal  Vol. 

36 No. 1, 2015  pp. 54-68  

Número de citações 1 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Este estudo teve como objetivo realizar um teste empírico 

da teoria da ambidestralidade e da liderança para inovação. 

Para ser bem-sucedido em termos de promover inovação na 

equipe o líder deve ser transformacional.   

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 25 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 26 

Item Resposta 

Título  Contextual ambidexterity in SMEs: the roles of internal and 

external rivalry 

Autores De Clercq, Dirk; Thongpapanl, Narongsak; Dimov, Dimo 

Detalhes da publicação  Small Bus Econ (2014) 42:191-205  

Número de citações 2 

É possível relacionar os aspectos da 

ambidestria organizacional com 

alguma competência empreendedoras? 

Qual? 

Propõem ampliar a investigação sobre a a ambidestria em 

PME. O artigo apresenta a importância dos fluxos de 

conhecimento em alavancar a ambidestria, e avalia como os 

fatores externos e internos se relacionam com a postura 

ambidestra. O estudo aponta que o desenvolvimento de uma 

postura ambidestra não deve ser um fim em si mesmo, e eles 

apontam para a necessidade das PME compreenderem seu 
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ambiente interno e externo e como esse ambiente afeta seu 

desempenho. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 26 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 0,5 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

• Questionário e avaliação da qualidade dos artigos - Competências empreendedoras. 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 1 

Item Resposta 

Título  The competitiveness of small and medium enterprises - A 

conceptualization with focus on entrepreneurial 

competencies. 

Autores Man, TWY; Lau, T; Chan, KF 

Detalhes da publicação  Journal of Business Venturing 17 (2002) 123-142  

Número de citações 127 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

competências são apresentadas pelo 

autor? 

O estudo busca compreender o conceito de competitividade 

com a abordagem da competência em PME. O modelo 

consiste em quatro dimensões: o escopo, as capacidades 

organizacionais, competências empreendedoras e 

desempenho. As competências são: oportunidade, 

relacionamento, conceitual, organização, estratégica e 

compromisso.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 01 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 02 

Item Resposta 

Título  The Evolution of Entrepreneurial Competencies: A 

Longitudinal Study of University Spin-Off Venture 

Emergence. 

Autores Rasmussen, Einar; Mosey, Simon; Wright, Mike 

Detalhes da publicação  Journal of Management Studies 48:6 September 2011  

Número de citações 53 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

Esse trabalho objetivou compreender o desenvolvimento de 

competências empreendedoras na criação de novos 

empreendimentos dentro do ambiente acadêmico. Foram 
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competências são apresentadas pelo 

autor? 

identificadas três competências: refinamento, oportunidade 

e alavancagem.  

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 02 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 03  

Item Resposta 

Título  A Competency-Based Perspective on Entrepreneurship 

Education: Conceptual and Empirical Insights. 

Autores Morris, Michael H.; Webb, Justin W.; Fu, Jun; Singhal, 

Sujata. 

Detalhes da publicação  Journal of Small Business Management 2013 51(3), pp. 

352-369  

Número de citações 17 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

competências são apresentadas pelo 

autor? 

Importância da competência na ação empresarial, o estudo 

abordou as competências que ajudam a definir o ensino do 

empreendedorismo. O estudo apresentou 13 competências: 

reconhecimento de oportunidade, avaliação da 

oportunidade, gestão de risco, capacidade de transmitir 

visão de futuro, perseverança, resolução de problema de 

forma criativa, aproveitar recursos, habilidade de guerrilha, 

criação de valor, manter o foco, resiliência, autoeficácia, e 

construção de redes.   

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 03 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 04 

Item Resposta 

Título  University training for entrepreneurial competencies: Its 

impact on intention of venture creation. 

Autores Sanchez, Jose C. 

Detalhes da publicação  Int Entrep Manag J (2011) 7:239-254  

Número de citações 12 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

O estudo busca compreender se a educação empreendedora 

eleva a competência do empreendedor e se isso aumenta a 

intenção dos estudantes em empreender. As competências 
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competências são apresentadas pelo 

autor? 

evidenciadas nesse estudo são: autoeficácia, proatividade, e 

inclinação para assumir riscos. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 04 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 05 

Item Resposta 

Título  The transformation of network ties to develop 

entrepreneurial competencies for university spin-offs. 

Autores Rasmussen, Einar; Mosey, Simon; Wright, Mike 

Detalhes da publicação  Entrepreneurship & Regional Development - An 

International Journal - ISSN: 0898-5626 (Print) 1464-5114  

(2015)  

Número de citações 2 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

competências são apresentadas pelo 

autor? 

O estudo aborda a importância das redes para o crescimento 

de novos empreendimentos. Os autores apresentam as 

competências: reconhecimento de oportunidade, gestão dos 

recursos para explorar as oportunidades, necessidade de 

alguém assumir o papel de “defender” o negócio, ou seja, o 

líder. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 05 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 1,0 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,5 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 06 

Item Resposta 

Título  The Role of Competencies in Shaping the Leadership Style 

of Female Entrepreneurs: The Case of North West of 

England, Yorkshire, and North Wales. 

Autores Bamiatzi, Vassiliki; Jones, Sally; Mitchelmore, Siwan; 

Nikolopoulos, Konstantinos 

Detalhes da publicação  Journal of Small Business Management 2015 53(3), pp. 

627-644. 

Número de citações 0 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

O estudo investiga as ligações entre as competências 

pessoais e estilo de liderança entre empreendedoras 

femininas. O estudo identificou que o estilo de liderança 
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competências são apresentadas pelo 

autor? 

presente entre as empreendedoras é o transformacional. 

Assim como percebe-se as competências empreendedoras e 

pessoais (habilidade de tomar decisões, habilidade 

interpessoal, perseverança, autoconfiança, comunicação e 

autogestão) mais evidentes do que as habilidades 

gerenciais.   

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 06 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 0,5 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 1,0 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

1,0 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

1,0 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 5,0 

 

QUESTIONÁRIO DE EXTRAÇÃO - ARTIGO 07 

Item Resposta 

Título  A comparison of personal entrepreneurial competences 

between entrepreneurs and CEOs in service sector. 

Autores Garzon, Ma Dolores 

Detalhes da publicação  Serv Bus (2010) 4:289-303   

Número de citações 0 

Quais as principais características nos 

estudos desenvolvidos na área de 

competências empreendedoras? Quais 

competências são apresentadas pelo 

autor? 

O estudo discute competências empreendedoras pessoais a 

partir de uma perspectiva dinâmica para demonstrar que o 

comportamento do empreendedor antes da criação da 

empresa não é o mesmo que depois de anos de experiência. 

As competências empreendedoras são: busca por 

oportunidade e iniciativa, tomada de risco, a demanda por 

eficiência e qualidade, persistência, compromisso com o 

trabalho, a busca por informação, o estabelecimento de 

metas, planejamento e monitoramento, persuasão, 

independência. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - ARTIGO 07 

Questionamento Pontuação 

1. O estudo relatou pesquisa empírica ou se era apenas "lições aprendidas"? 1,0 

2. As metas e os objetivos foram claramente relatados? 0,5 

3. Houve uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 0,5 

4. Houve uma descrição adequada da amostra utilizada e os métodos para identificar e 

selecionar a amostra? 

0,5 

5. Houve uma descrição adequada dos métodos utilizados para analisar os dados e se os 

métodos eram adequados para a análise dos dados? 

0,5 

6. O estudo forneceu resultados claramente definidos e conclusões fundamentadas? 1,0 

TOTAL PONTUAÇÃO 4,0 

 

 

 

 

 

 

 


