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“No peito de quem deseja fazer algo novo, 

as forças do hábito se levantam e 

testemunham contra o projeto em 

embrião. É portanto necessário uma força 

de vontade nova e de outra espécie para 

arrancar, dentre o trabalho e a lida com as 

ocupações diárias, oportunidade e tempo 

para conceber e elaborar a combinação 

nova e resolver olhá-la como uma 

possibilidade real e não meramente como 

um sonho. Essa liberdade mental 

pressupõe um grande excedente de força 

sobre a demanda cotidiana e é algo 

peculiar e raro por natureza.”  

 
Joseph Alois Schumpeter (1982, p.61) 
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RESUMO 

 

Em diversos setores, crescentemente tem ocorrido a adoção de práticas intra-

empreendedoras por parte de empresas que buscam inovação. Nem sempre, 

contudo, tais práticas tornam-se sistemáticas. Esta pesquisa tem como objetivo 

investigar como ocorre o processo de institucionalização das práticas intra-

empreendedoras em empresas de tecnologia da informação (TI) do Ceará. A 

compreensão do intra-empreendedorismo remete aos elementos do 

empreendedorismo e da inovação, os quais são analisados no âmbito de 

organizações que produzem produtos e serviços de TI, surgindo como motores de 

uma nova economia baseada na tecnologia e no conhecimento. Esse entendimento 

torna-se de grande relevância para a literatura em administração, à medida que se 

demonstra a importância para as organizações em se investir em processos que 

possibilitem a crescente ocorrência de práticas intra-empreendedoras e a inovação. 

Foram utilizados como referencial teórico os conceitos relativos ao intra-

empreendedorismo (PINCHOT, 1999), empreendedorismo (DRUCKER, 1986), 

inovação (SCHUMPETER, 1982), tecnologia (ROBERTS; GRABOWSKI, 2004) e as 

contribuições da Teoria Institucional, sendo o modelo teórico de Tolbert e Zucker 

(1999) utilizado como base para identificar o estágio de solidificação de práticas e 

estruturas inovadoras dentro das organizações. Quanto aos objetivos da pesquisa, 

trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa, viabilizado 

mediante uma pesquisa de campo com as empresas mais representativas do setor 

de TI do Ceará. Para a obtenção dos dados, aplicou-se um questionário estruturado 

com uma amostra de 43 profissionais, utilizando-se uma escala do tipo Likert e, para 

aprofundar a compreensão das questões do estudo, foram realizadas entrevistas 

com sete gestores das empresas que compõem a amostra. Os dados do 

questionário foram analisados por meio de alguns elementos da estatística 

descritiva. Para a análise dos dados das entrevistas, foi desenvolvida uma análise 

de conteúdo, com a divisão das categorias previamente identificadas a partir do 

referencial teórico. Os resultados demonstraram a existência de diversas práticas 

intra-empreendedoras no campo organizacional em foco, sendo algumas mais 

planejadas e sistematizadas em determinadas empresas. Os fatores atuantes nos 

três estágios do processo de institucionalização também foram verificados e há 

similaridades nas estruturas adotadas pelas organizações, havendo evidências de 
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uma relação positiva entre a adoção das estruturas que estimulam a inovação e os 

resultados finais. 

 

Palavras-chave: Intra-empreendedorismo. Inovação. Teoria institucional. Tecnologia 

da informação. 
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ABSTRACT 

 

In many business sectors, organizations have increasingly adopted intrapreneur 

practices in search of innovation. However, such practices do not always become 

systematic. The goal of this study is to understand how the institutionalization 

process of intra-intrapreneurial practices occurs in information technology (IT) 

companies in the state of Ceará. Understanding intrapreneurship refers to the 

elements of entrepreneurship and innovation, which are discussed within 

organizations that produce products and IT services, emerging as engines of a new 

economy based on technology and knowledge. This understanding becomes of great 

relevance to the literature in management, as it demonstrates the importance for 

organizations to invest in processes that allow the increasing occurrence of intra-

entrepreneurial practices and innovation. In the study, the theoretical concepts 

related to intrapreneurship (Pinchot, 1999), entrepreneurship (Drucker, 1986), 

innovation (Schumpeter, 1982), technology (Roberts; Grabowski, 2004) and the 

contributions of institutional theory, with the model theoretical Tolbert and Zucker 

(1999) were used as a basis for identifying the stage of solidification of innovative 

structures and practices within organizations. This research is exploratory, 

descriptive, and qualitative. It was carried out through a field survey, with the most 

representative companies in the IT sector in Ceará. To obtain the data, a structured 

questionnaire with a sample of 43 professionals, using a Likert scale, was applied. 

And to deepen the understanding, interviews were conducted with seven managers 

of the companies comprising the sample. The questionnaire data were analyzed 

using descriptive statistics of some elements. For the analysis of data from the 

interviews, content analysis was used, and the division of categories was based on 

the literature review. The results demonstrated the existence of several intra-

entrepreneurial practices in the organizational field researched, some more planned 

and systematic in certain companies. The active factors in the three stages of 

institutionalization were also checked and there are similarities in the structures 

adopted by organizations, there is evidence of a positive relationship between the 

adoption of structures that encourage innovation and the final results.  

 

Keywords: Intra-entrepreneurship. Innovation. Institutional theory. Information 

technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência da Administração tem passado por grandes mudanças, 

principalmente desde a década de 1970, quando a sociedade mundial adentrou um 

novo estágio de desenvolvimento, com profundas transformações de ordem 

econômica, social, tecnológica, política, educacional e cultural. Toffler (2007) 

argumenta que atualmente a sociedade vive a transição da Segunda Onda – a era 

da revolução industrial – para a Terceira Onda - a Revolução da Informação - 

caracterizada pela supremacia do conhecimento como sendo o principal ativo de 

uma nova conformação produtiva que vem se consolidando no mundo. 

Em referência a este novo cenário, Drucker (1986, p. 20) ressalta o 

surgimento de uma “profunda mudança de comportamento” dos agentes econômicos 

denominado de Economia Empreendedora. Constitui-se um elemento para entender 

como as organizações estão criando novos produtos e serviços, para atender às 

demandas de novos consumidores e, dessa forma, revolucionando a administração 

de empresas. Para o autor, a principal inovação responsável pela transformação da 

economia e pelo crescimento do mercado de trabalho é a chamada Administração 

Empreendedora, baseada em alguns vetores tais como a inovação sistemática, isto 

é, a busca e o aproveitamento de novas oportunidades demandadas pela sociedade 

e a aplicação do conhecimento a novos e pequenos empreendimentos.  

Uma grande contribuição para o entendimento dos efeitos da 

Administração Empreendedora foi dada por Pinchot III (1985), que inseriu, de forma 

mais substanciada na pesquisa em Administração, o termo intra-empreendedorismo, 

para explicar o empreendedorismo não apenas como a criação de novas empresas 

por empreendedores, mas também como o comportamento empreendedor por parte 

de colaboradores internos, capazes de estabelecer e acelerar inovações em 

produtos, serviços e processos dentro das organizações. 

Pinchot III (1985) demonstra que, com o decorrer dos anos, surgem novas 

e rápidas empresas com determinadas competências capazes de concorrer 

fortemente com organizações já existentes. Essa tendência tem feito com que estas 

empresas busquem crescentemente inovar em seus produtos e processos, por meio 

da contratação de profissionais e líderes capazes de trabalhar corretamente as 

novas tecnologias e desenvolver práticas intra-empreendedoras, aspectos estes que 
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deverão fazer frente aos novos competidores. Assim, a habilidade de inovar 

efetivamente torna-se o ponto primordial para o sucesso das organizações.  

No entanto, para Drucker (1986), a inovação não tem ocorrido de forma 

sistematizada no âmbito das organizações. Diferentemente do que ocorre 

atualmente, a inovação deve ser um processo sistemático e estruturado, consistindo 

na “busca deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação” (DRUCKER, 

1986, p. 45).  

 Assim, sem um modelo estruturado de inovação, os processos e as 

práticas intra-empreendedoras também não seguem um padrão formalizado, o que 

tende a dificultar a continuidade das inovações em médio e longo prazo. Vê-se, 

então, que é primordial para as organizações investir em processos que possibilitem 

a crescente ocorrência de práticas intra-empreendedoras, levando, 

consequentemente ao desenvolvimento de inovações. 

É importante ressaltar que um dos principais objetivos do intra-

empreendedorismo é a promoção contínua da inovação através das pessoas (LIMA, 

2005). Isso ocorre porque o próprio termo empreendedorismo, na visão 

schumpeteriana, diz respeito ao aproveitamento de oportunidades por parte do 

empresário inovador que traz novos produtos para o mercado por meio de 

combinações mais eficientes dos fatores de produção ou pela aplicação de alguma 

inovação tecnológica. Drucker (1986, p. 25) reforça essa assertiva, esclarecendo 

que a inovação é “o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual 

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

serviço diferente.”. 

Assim, na medida em que o conceito de intra-empreendedorismo traz os 

elementos do empreendedorismo, e este tem a inovação como “instrumento”, ambos 

os conceitos estão fortemente inter-relacionados. Filion (2004) confirma essa inter-

relação, esclarecendo que o intra-empreendedor é aquela pessoa que desempenha 

um papel empreendedor dentro da organização. Nesta visão, o empreendedorismo é 

o processo pelo qual se faz algo novo e algo diferente (algo inovador) com o objetivo 

de gerar riqueza para a sociedade. Esta concepção representa mais uma evidência 

da relação entre os termos.  

O aspecto da inovação como a principal dimensão do fenômeno do intra-

empreendedorismo pode ser observado também nos estudos de Gartnet (1990), 
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Antoncic e Hisrich (2003), Zhao (2005) e Borges e Lima (2009). Ademais, artigos 

publicados em eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração – ANPAD, também, incluem a inovação no âmbito do intra-

empreendedorismo. O estudo realizado por Emmendoerfer, Valadares e Balbi 

(2008), através da análise de anais de oito edições do Encontro Nacional da ANPAD 

no período de 1997 e 2007, demonstrou que foram publicados onze artigos sobre o 

tema, os quais enfatizaram a presença de determinadas habilidades relacionadas ao 

intra-empreendedorismo: capacidade de inovação, aproveitamento de oportunidades 

e a busca constante pela melhoria em produtos e processos.   

No âmbito desta pesquisa, práticas intra-empreendedoras são ações, 

iniciativas, formas de agir e gerenciar que facilitam e estimulam as inovações nas 

empresas, seguindo o modelo teórico de Pinchot III (1985), o qual será demonstrado 

na seção específica sobre práticas intra-empreendedoras.  

O intra-empreendedorismo também tem sido considerado como indutor do 

desenvolvimento socioeconômico dentro da sociedade. Alguns estudos corroboram 

essa afirmação, como a pesquisa realizada por Marques, Ricci e Molina (2006), que 

argumentam que lideranças intra-empreendedoras, ao receberem o incentivo e a 

liberdade para o desempenho de ações inovadoras, utilizam todo o seu potencial de 

coragem, criatividade e inovação para alavancar o desenvolvimento da organização 

em que atuam e, consequentemente, da região na qual se insere o 

empreendimento. 

Observa-se também algumas pesquisas acerca dos intra-

empreendedores sociais (DAVID, 2004; SCARPIM et al., 2006; PARENTE et al., 

2010), os quais são responsáveis pela criação de empreendimentos sociais dentro 

das organizações, gerando um impacto social em suas regiões de atuação, tais 

como projetos relacionados à responsabilidade sócio-ambiental, serviços para 

comunidade e busca de soluções para os problemas sociais.  

Nesse contexto do intra-empreendedorismo, evidencia-se também o papel 

da tecnologia da informação, como um tipo de tecnologia que tem derrubado velhos 

modelos organizacionais, transformando a natureza das organizações, a 

estruturação do processo decisório, o compartilhamento de informações e a 

interação entre as pessoas (ROBERTS; GRABOWSKI, 2004).  

 As empresas de tecnologia da informação têm se tornado fundamentais 

no desenvolvimento socioeconômico de diversos países, por meio da construção de 
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diversas infra-estruturas, processos, produtos e serviços baseados nas tecnologias 

hard e soft. Conforme Cabral e Yoneyama (2001), as nações que têm habilidade de 

adotar as novas tecnologias da informação estão prosperando em escala 

inimaginável. No entanto, os impactos da revolução da informação estão apenas 

começando a se manifestar, principalmente nos países emergentes ou de 

industrialização tardia, como o Brasil. 

Relacionando o intra-empreendedorismo, a inovação e a tecnologia da 

informação, Emmendoerfer, Valadares e Hashimoto (2010) destacam a ação do 

empreendedor interno, como um agente essencial para o desenvolvimento de 

inovações e o aumento da competitividade nas organizações no contexto da 

inovação, incluindo as empresas de tecnologia da informação.  

Apesar da relevância desses temas supracitados, o exame da literatura 

indica falta de dados oficiais e escassez de estudos acadêmicos neste campo, 

principalmente no que tange ao papel do intra-empreendedorismo nas empresas de 

tecnologia da informação. Sendo assim, esta pesquisa contribuirá para a construção 

de um conhecimento mais amplo de como esses conceitos se relacionam e podem 

se complementar. Ressalta-se, ainda, a necessidade de maior compreensão de 

como ocorrem os estágios de institucionalização do intra-empreendedorismo no 

campo de organizações de TI. Para esse, fim será utilizado o modelo de processo de 

institucionalização de Tolbert e Zucker (1999), constituído por três estágios, cada um 

demonstrando o grau de “solidificação” de culturas, práticas e estruturas dentro das 

organizações. 

O estudo de práticas intra-empreendedoras em empresas de TI e o 

entendimento do processo de institucionalização destas práticas contribuirão para a 

sistematização das inovações, de modo que possam constituir-se em uma fonte de 

vantagem competitiva (DRUCKER, 1986), o que irá facilitar a legitimidade destas 

organizações, contribuindo para sua continuidade ao longo do tempo. 

No Ceará, existe um amplo movimento realizado pela iniciativa pública, 

entidades associativas, universidades e empresas privadas para desenvolver o setor 

de tecnologia da informação no estado (CONECTI, 2010).  De acordo com o Instituto 

Titan (2008), o mercado de TI é uma prioridade para o governo do Ceará, e isso tem 

se comprovado por meio de ações implementadas nos últimos anos, tais como a 

criação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (CTIC), que reúne diversas entidades do setor público e privado 
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diretamente ligadas ao setor de tecnologia da informação; programa de apoio à 

incubação de empresas dentro de uma cultura de inovação; projetos de construção 

de pólos de tecnologia e a criação de políticas para capacitar profissionais para 

atuarem nesse mercado. Na iniciativa privada, observa-se a presença de empresas 

sólidas, atuando em outros estados e no exterior e modelos de gestão centrados no 

desenvolvimento de soluções inovadoras em produtos e processos internos 

(INVESTNE, 2010). 

Dados do governo cearense demonstram que os investimentos em TI no 

Ceará vêm crescendo a uma taxa anual de 13% (DN, 2010). O jornal O Estado 

(2011) destaca que a área de TI é uma das que mais cresce nas empresas 

cearenses. Em 2010, por exemplo, as principais empresas do Ceará investiram 

cerca de R$ 150 milhões em tecnologia da informação, sendo consenso entre os 

profissionais da área que o setor tem grande potencial para crescer e amadurecer 

nos próximos anos (O ESTADO, 2011).  

Nesse contexto, é relevante refletir sobre a institucionalização das 

práticas de intra-empreendedorismo nas organizações cearenses de tecnologia da 

informação, o que poderá contribuir para a análise dos processos de inovação 

encontrados no setor que almeja ser um impulsionador do desenvolvimento do 

estado do Ceará. Essa discussão contribuirá ainda para o entendimento de como os 

esforços de intra-empreendedorismo podem se tornar sistemáticos, o que, na 

prática, apoiará a estruturação de processos de inovação nas organizações.  

Assim, dada a relevância do tema intra-empreendedorismo e sua relação 

com a inovação e tecnologia, busca-se investigar – como problema desta pesquisa - 

como ocorre o processo de institucionalização das práticas intra-empreendedoras 

nas empresas de tecnologia da informação do Ceará.  Ou seja, de que forma o intra-

empreendedorismo torna-se sistematizado e institucionalizado nas empresas, que, 

em teoria, representam a chamada Era do Conhecimento e que, como indica 

Drucker (1986), constituem-se nas construtoras do futuro, as representantes de uma 

nova economia em ascensão. 

Adicionalmente, o presente estudo buscará responder as seguintes 

questões de pesquisa: Quais as características do campo das organizações de TI no 

Ceará? Como ocorre o processo de institucionalização de práticas intra-

empreendedoras nas empresas de TI do Ceará? Como as práticas intra-
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empreendedoras impulsionam as inovações nas organizações de TI? Como os 

atores organizacionais lidam com o intra-empreendedorismo nas empresas de TI? 

A institucionalização de práticas intra-empreendedoras baseia-se na 

teoria institucional, a qual como indicam Tolbert e Zucker (1999), pressupõe que 

determinadas ações e comportamentos tornam-se, com o tempo, habitualizados, 

sendo legitimados pelos atores organizacionais.    

A partir desta visão, considera-se que a institucionalização das práticas 

intra-empreendedoras das empresas de TI do Ceará ocorre de modo gradual, sendo 

impulsionada por diferentes fatores em cada etapa do processo.  

O objetivo geral da pesquisa é, assim, investigar o processo de 

institucionalização das práticas intra-empreendedoras nas empresas de tecnologia 

da informação (TI) do Ceará. Visando o alcance deste objetivo geral, foram definidos 

os seguintes objetivos específicos: 

1. Mapear as principais práticas intra-empreendedoras utilizadas pelas 

empresas de TI do Ceará; 

2. Analisar os fatores determinantes relativos ao primeiro estágio do 

processo de institucionalização das práticas intra-empreendedoras nas 

empresas de TI do Ceará (habitualização); 

3. Analisar os fatores determinantes que levaram ao estágio intermediário 

de institucionalização das práticas intra-empreendedoras nas empresas 

(objetificação); e 

4. Analisar os fatores relativos ao estágio final de institucionalização das 

práticas intra-empreendedoras nas empresas (sedimentação). 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, a pesquisa é de 

natureza qualitativa, sendo classificada, quanto aos objetivos, como um estudo 

exploratório e descritivo. Quanto aos procedimentos, foi realizada uma pesquisa de 

campo, com a aplicação de um questionário estruturado com as empresas 

associadas ao Sistema ASSESPRO / SEITAC, aliança firmada entre a Associação 

das empresas brasileiras de tecnologia da informação, software e internet, Regional 

Ceará – ASSESPRO-CE e o Sindicato das empresas de Informática, 

Telecomunicações e Automação do Ceará - SEITAC, entidade que representa as 

organizações do setor de tecnologia da informação do Ceará. Foram desenvolvidas 

também entrevistas semi-estruturadas, com sete gestores de empresas para melhor 

verificação do processo de institucionalização das práticas intra-empreendedoras.  
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Em relação à estrutura do trabalho, há um total de sete seções. A primeira 

seção corresponde a esta introdução, que delimita o tema do estudo e ressalta sua 

relevância, além de apresentar o problema, os objetivos, os principais aspectos 

metodológicos e a estrutura geral do trabalho.  

Na segunda seção, que se subdivide em quatro segmentos, são 

abordados os conceitos de intra-empreendedorismo e inovação. No primeiro 

segmento, apresenta-se um histórico, a partir do entendimento do fenômeno do 

empreendedorismo. No segundo, são discutidas as principais teorias e modelos 

relacionados ao intra-empreendedorismo. No terceiro, aborda-se o significado e a 

identificação das práticas intra-empreendedoras e, no quarto, faz-se uma discussão 

sobre a relação entre intra-empreendedorismo e inovação. 

A terceira seção apresenta a teoria institucional, com destaque para os 

conceitos-chaves e um breve histórico dessa abordagem. Trata, ainda, dos 

principais modelos teóricos que buscam explicar o processo de institucionalização 

de práticas e estruturas no contexto das organizações.  

A quarta seção aborda o campo das organizações de tecnologia da 

informação, estabelecendo os conceitos referentes à TI e indicadores sócio-

econômicos do setor no Brasil e no Estado do Ceará.  

A quinta seção apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa. 

Inicialmente, é apresentada a tipologia da pesquisa, os sujeitos da pesquisa e os 

critérios de seleção das amostras. Em seguida, são discutidos os procedimentos de 

coleta utilizados, destacando-se o modelo de construção do questionário estruturado 

e do roteiro de entrevista. Por fim, será apresentado o resultado do tratamento dos 

dados, sendo este realizado por meio de estatística descritiva simples e análise de 

conteúdo. 

A sexta seção traz a apresentação e análise dos resultados acerca da 

institucionalização do intra-empreendedorismo nas empresas de TI do Estado do 

Ceará. Aqui haverá a apresentação dos participantes da pesquisa, a identificação 

das práticas intra-empreendedoras e o seu estágio de institucionalização observado 

nas organizações pesquisadas.   

Na conclusão do estudo, é apresentada uma síntese dos achados da 

pesquisa, analisando-se de que forma os objetivos da pesquisa foram atendidos. Por 

fim, serão apontadas eventuais limitações do trabalho e as recomendações para 
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futuras pesquisas acerca da relação entre o intra-empreendedorismo e a teoria 

institucional.    
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2 O INTRA-EMPREENDEDORISMO 

 

Nesta seção, discute-se o fenômeno do intra-empreendedorismo e o seu 

impacto no mundo das organizações.  O tema é desenvolvido em quatro subseções. 

Na primeira, apresenta-se o histórico do intra-empreendedorismo. Na segunda, são 

abordados conceitos e teorias acerca do tema. Na terceira, discute-se o significado e 

a identificação das chamadas práticas intra-empreendedoras e, por fim, faz-se um 

aprofundamento dos conceitos de intra-empreendedorismo e inovação.  

 

2.1 Histórico do intra-empreendedorismo 

 

De acordo com Cohen e Madden (2002), apesar de existirem aspectos 

similares e diferenças entre empreendedorismo e intra-empreendedorismo, a 

essência de ambos os conceitos está relacionada a uma forma específica de pensar 

sobre como aproveitar oportunidades de forma exitosa, bem como a criação de algo 

novo. Para os autores, os termos têm em comum essa “obsessão pela 

oportunidade”, a chance de criar algo que gere valor a partir de uma determinada 

situação, que outras pessoas não sabem como aproveitar de forma produtiva.   

Dolabela (1999) esclarece que o termo empreendedorismo advém da livre 

tradução da palavra entrepreneurship, a qual é utilizada para designar os estudos 

relativos ao empreendedor, suas origens, suas atividades e seu universo de 

atuação. O conceito de empreendedorismo deve abranger não apenas a criação de 

empresas, como também os empreendedores corporativos, professores, 

pesquisadores, enfim, qualquer profissional que possua uma atitude 

empreendedora, que seja capaz de transformar o sonho em uma realidade viável.  

Como salienta Dornelas (2005), o economista irlandês Cantillon é tido 

como um dos criadores do termo empreendedorismo, considerando o empreendedor 

como sendo aquele que assume riscos. Dolabela (1999) afirma que Cantillon foi o 

primeiro a definir as funções do empreendedor, porém o economista Jean Baptiste 

Say deve ser considerado o pai do empreendedorismo, já que este explicou o 

desenvolvimento econômico como resultado da criação de novos empreendimentos.  

No início do século XX, o economista Joseph Alois Schumpeter ofereceu 

também uma grande contribuição ao tema, através da sua obra intitulada “A Teoria 

do Desenvolvimento Econômico”, em que ele define o empreendedor como aquele 
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que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e 

serviços, pela criação de novos métodos de organização ou pela exploração de 

novos recursos e forças (SCHUMPETER, 1982). Nesta visão, o desenvolvimento se 

daria pela “combinação” diferenciada de materiais e forças presente na sociedade, 

gerando mudança e consequentemente crescimento e evolução.   

Em relação ao intra-empreendedorismo, o termo tem sua origem nos 

estudos de Gifford Pinchot III e Elizabeth S. Pinchot, que publicaram em 1978 o 

artigo Intra-corporate Entrepreneuship pela School for Entrepreneurs na cidade de 

Nova York, EUA (PINCHOT III; PINCHOT, 1978). Os autores fazem uma análise das 

novas complexidades do mundo organizacional e dos empreendedores e a 

consequente necessidade de respostas rápidas às demandas de um mercado em 

ebulição. Assim, o intra-empreendedorismo deveria ser entendido, pesquisado, 

estimulado e planejado pelas organizações, para que estas possam atender às 

novas demandas da sociedade e conquistar a liderança através da inovação e de 

um modelo de gestão que favoreça o “empreendedor corporativo”.  

 

2.2 Intra-empreendedorismo: conceitos e teorias 

 

De acordo com D’Aveni (1994 apud RUSSEL, 1999), a prática do intra-

empreendedorismo tem chamado grande atenção de gestores e acadêmicos, assim 

como a capacidade de inovar tem assumido importância crítica para empresas que 

competem em setores de rápido crescimento.  

Como indica Lozinsky (2010), o termo intra-empreendedorismo surgiu 

para definir o tipo ideal de colaborador que as organizações do século XXI 

precisariam: aquele que agisse na sua função ou na sua área de atuação, com a 

mentalidade de um empresário, ou seja, como se fosse o dono da empresa para a 

qual trabalha. Dessa forma,  

 
esse profissional estaria sempre buscando novas melhorias, antecipando-se 
mesmo às necessidades da empresa. Uma pessoa motivada por alcançar 
objetivos desafiantes, por demonstrar que seu trabalho e o de seus colegas 
ou subordinados representava “a melhor prática” - uma combinação de 
eficiência com eficácia (LOZINSKY, 2010, p. 53). 

 
Para Birkinshaw (2003), o intra-empreendedorismo é uma das quatro 

grandes escolas de pensamento a respeito do empreendedorismo corporativo. São 

elas:  
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 Risco corporativo (corporate venturing): a criação de novos negócios 

deve ser gerenciada separadamente dos negócios principais da 

organização. 

 Intra-empreendedorismo (intrapreneurship): esta abordagem 

concentra-se no próprio funcionário e sua propensão em agir de uma 

forma empreendedora. 

 Transformação empreendedora (Entrepreneurial transformation): as 

empresas devem se adaptar às mudanças do ambiente. Para isso é 

necessária uma mudança na cultura organizacional, com o estímulo às 

atitudes intra-empreendedoras.  

 Internalizando o mercado (Bringing the market inside): o foco desta 

escola está nas mudanças estruturais que podem encorajar o 

comportamento empreendedor.  

Filion (1999) ressalta que o intra-empreendedorismo é uma área, uma 

subdivisão de um campo maior de estudo denominado empreendedorismo. É 

possível transplantar o conceito de ser empreendedor para o ser intra-

empreendedor. Filion (1991) ressalta que o empreendedor é alguém que concebe, 

desenvolve e realiza visões. Dessa forma, pode-se afirmar que o intra-

empreendedor também vislumbra ideias, oportunidades e visões, buscando colocá-

las em prática dentro das organizações. Essa ideia é confirmada por Pellman e 

Pinchot III (1999, p.16), que compreendem os intra-empreendedores como “aquelas 

pessoas que transformam ideias em realidade no interior das organizações; são os 

sonhadores que fazem”.  

Cardoso e Barini Filho (2003) esclarecem que as diferenças qualitativas 

entre o intra-empreendedor e o empreendedor são irrelevantes. Para os autores,  

 
a visão de mundo e as atitudes são similares, os efeitos nos negócios são 
equivalentes e a aferição dos resultados da ação parece seguir os mesmos 
critérios: inovação, conquista de imagem e mercado, formação de equipes, 
volume de faturamento, taxa de retorno sobre o capital investido e taxa 
anual de expansão (CARDOSO; BARINI FILHO, 2003, p. 09). 

 
Pinchot III (1985) indica que o intra-empreendedor é diferente do inventor, 

pois este último não imagina em detalhes todos os aspectos do novo 

empreendimento, enquanto aquele é capaz de relacionar as tarefas práticas para 

transformar um protótipo em um negócio de sucesso dentro do mercado. O autor 
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destaca que o intra-empreendedor tem grande imaginação e visão e, acerca do seu 

produto ou serviço, busca saber quem poderia ajudar no desenvolvimento de um 

dado projeto; quanto ele custaria; e quais seriam as primeiras atividades a serem 

realizadas. 

Chieh e Andreassi (2007, p. 20) destacam o papel de Pinchot no 

desenvolvimento do tema, esclarecendo que:  

 
[...] havia uma visão limitada sobre o processo de criação de 
empreendimentos no período anterior aos estudos do Pinchot. Acreditava-
se que um funcionário empregado de uma determinada empresa poderia se 
tornar um empreendedor e criar um empreendimento apenas abandonando 
o emprego e iniciando seu próprio empreendimento fora da empresa.  

 
De acordo com Hashimoto, De Avó e Silva (2008), o intra-

empreendedorismo diz respeito a um movimento de grandes organizações que 

busca enfraquecer sistemas e estruturas que dificultam o desenvolvimento de novas 

possibilidades e fortalecer modelos de gestão mais aleatórios, livres e orgânicos, 

objetivando a reinvenção e adaptação ao desafio de crescer continuamente.  

Para Antoncic e Scarlat (2005), o intra-empreendedorismo diz respeito ao 

ato de empreender em organizações existentes, possuindo diversas dimensões 

características, tais como a capacidade de criar novos negócios, inovação em 

produtos, serviços e processos, proatividade, aceitação do risco e espírito de 

competitividade. Assim, o intra-empreendedorismo possui relação direta com os 

indicadores de crescimento e lucratividade das organizações, sendo um elemento 

essencial para o seu sucesso.  

 

2.3 As práticas intra-empreendedoras 

 

O que são práticas intra-empreendedoras? Quais os tipos de práticas 

intra-empreendedoras que podem ser encontradas e institucionalizadas nas 

organizações? As respostas a essas perguntas são fundamentais para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, na medida em que é preciso definir esse 

construto, estabelecendo seus conceitos e limites.  

 Inicialmente, é preciso entender o que significa uma organização intra-

empreendedora. Hashimoto, De Avó e Silva (2008, p. 3) definem esse tipo de 

organização como aquela que “recupera o espírito empreendedor que reina sobre a 
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companhia no seu período de infância, quando é mais criativa, dinâmica, audaciosa, 

ágil, flexível, proativa e obstinada.”.  

Pinchot III (1985) indica que as organizações intra-empreendedoras são 

aquelas que oferecem liberdade e autonomia aos seus colaboradores, estimulando-

os a desenvolver inovações em produtos, serviços ou processos de negócio. O autor 

estabelece algumas diretrizes para que determinada empresa possa ser considerada 

intra-empreendedora: 1) a empresa deve encorajar a auto-nomeação de intra-

empreendedores; 2) as pessoas possuem liberdade para realizar seus trabalhos da 

sua própria forma; 3) são oferecidas formas rápidas e informais de acesso a 

recursos para a tentativa de construção de novas ideias; 4) a empresa desenvolve 

maneiras de gerenciar pequenos e experimentais produtos e modelos de negócio; 5) 

os líderes devem encorajar o risco e ser mais tolerantes a erros; 6) a organização 

desenvolve iniciativas de longo prazo e projetos que podem durar anos para ficarem 

prontos; 7) há o estímulo para a formação de times multifuncionais autônomos e 

completos para a construção de novos projetos e 8) as pessoas com perfil 

empreendedor são livres para buscar recursos em outras unidades da empresa e 

fornecedores em outras organizações. 

O estudo de Pinchot III (1985) facilita a compreensão sobre o que seriam 

práticas intra-empreendedoras, ao inseri-las no âmbito de projetos de longo prazo, 

times multifuncionais, processos estruturados para desenvolvimento de inovações, 

tolerância ao risco e fácil acesso a informações e recursos. Para ampliar esse leque, 

é possível relacionar os chamados comportamentos empreendedores com as 

práticas intra-empreendedoras, devido a mesma origem desses conceitos, 

empreendedorismo, como já ressaltados.  

Emmendoerfer, Valadares e Balbi (2008) estabelecem os 

comportamentos empreendedores, baseados na pesquisa realizada pela The United 

Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, os quais são 

demonstrados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Comportamentos empreendedores 
COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR 

EXEMPLOS DE COMPORTAMENTO 

Busca de Oportunidades e 
Iniciativa 

- Aproveita oportunidades para começar um novo negócio. 
- Busca financiamentos e recursos. 
- Realiza ações pró-ativas. 

Correr Riscos Calculados 
- Avalia alternativas e riscos de forma deliberada. 
- Age de forma a reduzir os riscos ou controlar os resultados. 
- Busca situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

Exigência de Qualidade e 
Eficiência 

- Busca maneiras de fazer coisas de uma maneira melhor, de forma 
mais rápida, ou com menor custo. 
- Desenvolve procedimentos que asseguram o cumprimento de 
prazos e padrões de qualidade previamente combinados. 

Persistência 

- Age repetidamente ou muda de estratégia para enfrentar um 
desafio ou superar um obstáculo. 
- Age diante de um obstáculo; 
- Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário 
para atingir metas e objetivos. 

Comprometimento 

- Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário 
para completar uma tarefa. 
- Colabora com os colaboradores e parceiros ou se coloca no lugar 
deles para terminar um trabalho; 
- Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro 
lugar a boa vontade em longo prazo, acima do lucro em curto prazo. 

Busca de informações 

- Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, 
fornecedores e concorrentes. 
- Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um 
serviço; 
- Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. 

Estabelecimento de Metas 

- Estabelece metas e objetivos que são desafiadores e que têm 
significado pessoal. 
- Define metas de longo prazo, claras e específicas. 
- Estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis. 

Planejamento e 
Monitoramento 
sistemáticos 

- Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com 
prazos definidos. 
- Revisa seus planos constantemente, levando em conta os 
resultados obtidos e as mudanças circunstanciais. 
- Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 

Persuasão e Redes de 
Contatos 

- Usa estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. 
- Usa pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios 
objetivos; 
- Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

Independência e 
Autoconfiança 

- Busca autonomia em relação a normas e controles de outros. 
- Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de 
resultados inicialmente desanimadores; 
- Expressa confiança na sua própria capacidade de complementar 
tarefa difícil ou de enfrentar desafios. 

Fonte: Emmendoerfer, Valadares e Balbi (2008) 

 

Drucker (1986) também oferece uma contribuição ao assunto, indicando 

as práticas de gestão intra-empreendedora que são essenciais para a construção de 

uma organização empreendedora: 1) as reuniões gerenciais devem ter seu foco em 

oportunidades e não apenas em “problemas”; 2) avaliação de desempenho 

individual com base na atitude e no desempenho empreendedor; 3) a implantação 

de sessões informais e programadas de aprendizagem e diálogo envolvendo o 
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pessoal júnior de todos os níveis organizacionais; 4) a criação de modelos de 

remuneração e incentivos que estimulem o comportamento empreendedor; 5) a 

designação de um líder específico para tratar as questões relacionadas à inovação, 

novos projetos e análise sistemática de oportunidades inovadoras; 6) os projetos 

inovadores devem ser tratados em separado, como projetos autônomos sob 

responsabilidade de um gerente específico (gerente de projeto) e 7) implementação 

de um modelo de análise de desempenho e feedback sistemático a respeito dos 

resultados da inovação. 

Para Emmendoerfer, Valdares e Hashimoto (2010), as práticas intra-

empreendedoras podem estar relacionadas tanto a ações estratégicas, voltadas 

para o mercado, quanto a ações operacionais, relacionadas a procedimentos 

internos. Isso ocorre porque um intra-empreendedor, devido a sua posição 

hierárquica, pode ter seu foco na inovação de produtos, processos e procedimentos 

no interior da própria organização, enquanto outros profissionais estariam centrados 

no mercado, buscando desenvolver estratégias que tornem a empresa mais 

competitiva. Os empreendedores internos geralmente ocupam uma posição elevada 

na hierarquia da empresa (gerência sênior ou diretoria) e estão envolvidos em 

decisões estratégicas, tais como o lançamento de novos produtos, fusões, 

reestruturação organizacional e desenvolvimento de alianças.  

Hisrich e Peters (2004) estabelecem ainda algumas práticas que devem 

ser encontradas nas empresas intra-empreendedoras, são elas: o encorajamento de 

novas ideias, o estímulo à tentativa e o erro na construção de novos projetos, a 

inexistência de parâmetros para novas oportunidades, a permissão para fracassos, a 

disponibilização e acessibilidade aos recursos, construção de equipes 

multidisciplinares, visão e horizonte de longo prazo, sistema de compensação 

apropriado à cultura intra-empreendedora e apoio e patrocínio da alta administração. 

Ferraz et al. (2008) abordam o tema, indicando as características de uma 

organização intra-empreendedora: 1) apoio dos gerentes da alta administração à 

autonomia e participação dos colaboradores; 2) transmissão da identidade 

organizacional e estratégia para a base da empresa; 3) liberdade para que os 

demais níveis estabeleçam suas próprias estratégias de ação; 4) colaboradores 

dotados de autonomia; 5) descentralização do processo decisório; 6) comunicação 

intensa e aberta em todos os níveis da organização; 7) livre acesso às informações 

necessárias ao trabalho e às estratégias; 8) auto-seleção / Permissão para 
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contribuições voluntárias; 9) senso de comunidade (inexistência de conflitos); 10) 

reconhecimento e recompensa pelas iniciativas, inovações e resultados obtidos; 11) 

políticas de recrutamento e seleção para favorecer competências empreendedoras; 

12) capacitação para reforçar competências empreendedoras; 13) políticas de 

retenção (carreira/promoções) valorizando competências empreendedoras; 14) 

avaliação de desempenho levando em conta competências empreendedoras; 15) 

tolerância aos erros como parte da cultura da empresa.  

Filion (2004) ressalta algumas práticas necessárias ao desenvolvimento e 

manutenção do intra-empreendedorismo dentro das organizações: 1) introdução e 

gestão de uma caixa de sugestões, com avaliação sistemática das ideias e 

recompensa financeira para aqueles que sugeriram ideias, as quais foram aceitas e 

implementadas com sucesso pela organização; 2) reconhecimento público para 

aquelas pessoas que desempenham um papel intra-empreendedor dentro da 

organização por meio da implantação de alguma inovação. Nesse sentido, o autor 

sugere a criação de um clube de intra-empreendedores dentro da empresa, com 

regras próprias, conhecidas por todos e aplicadas com justiça e 3) sistema de 

incentivo à criação de novos produtos sugeridos por qualquer colaborador. Neste 

caso, a empresa poderá realizar estudos de viabilidade dos produtos idealizados, e, 

caso haja a decisão de se lançar o novo produto, a pessoa que o propôs é 

recompensada e 4) realização de treinamentos e conferências mensais com 

professores, consultores, empreendedores e intra-empreendedores com o objetivo 

de se discutir as diferentes dimensões e práticas do empreendedorismo no âmbito 

das organizações.  

Observa-se no levantamento realizado na literatura, que as práticas intra-

empreendedoras podem se desenvolver de diversas formas dentro da organização, 

como desde o natural estímulo à autonomia e participação até políticas formalizadas 

de gestão de pessoas que visam o comportamento intra-empreendedor. Dessa 

forma, é complexo avaliar se algumas práticas são mais predominantes que outras 

no âmbito das pesquisas, porém, pode-se afirmar que todas objetivam sistematizar 

estruturas de gestão que devem levar à inovação em produtos, serviços e processos 

de negócio. 
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2.4 Inovação e intra-empreendedorismo 

 

A inovação possui uma relação muito estreita com o intra-

empreendedorismo. Este, na visão de Pinchot III (1985), constituindo-se em um 

revolucionário sistema capaz de acelerar a própria inovação dentro das 

organizações através de um melhor uso de sua disposição intra-empreendedora.  

A inovação em si é um conceito que tem sido muito explorado nas 

instituições de pesquisa, no governo, nas organizações públicas e privadas 

(MURAKAMI; LEITÃO, 2005).  Analisando-se o tema na literatura, observa-se 

inicialmente a presença de Schumpeter (1982), que coloca a inovação como base 

do desenvolvimento econômico. Para o autor, o termo refere-se às alterações e 

mudanças aplicadas à produtos, processos ou modelos de negócios. Assim, a 

dinâmica da economia se dá pela inovação praticada pelos empreendedores, 

perturbando o estado de equilíbrio existente, através de novas combinações de 

recursos (materiais e forças) envolvidos na produção de bens e serviços.  

 Essas novas combinações de recursos englobam cinco casos 

(SCHUMPETER, 1982):  

1. Introdução de um novo produto ou de uma nova qualidade de um 

produto, sobre os quais os consumidores não estão familiarizados. 

2. Introdução de um novo método de produção ou processo de 

distribuição. 

3. Criação de um novo mercado. 

4. Conquista de uma nova fonte de matérias-primas. 

5. Nova organização de um determinado setor (ex.: monopólio, oligopólio 

etc.). 

Para Schumpeter (1982), a inovação está relacionada com o 

desenvolvimento econômico das sociedades, na medida em que gera uma dinâmica 

distinta e totalmente estranha ao que pode ser observado na tendência para o 

equilíbrio econômico. Trata-se de “uma mudança espontânea e descontínua nos 

canais de fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o 

estado de equilíbrio previamente existente (SCHUMPETER, 1982, p.47).   

Assim, como afirma Drucker (1986, p. 35), Schumpeter rompeu com a 

economia tradicional de forma radical, pois “postulava que o desequilíbrio dinâmico 
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provocado pelo empreendedor inovador, em vez de equilíbrio e otimização, é a 

norma de uma economia sadia e a realidade central para a teoria econômica”.  

Como ponto essencial nessa discussão, Schumpeter (1982) esclarece 

que o fluxo da mudança, da inovação, se dá, normalmente, a partir do 

empreendedor para o consumidor, e não o contrário. Ou seja, as inovações,  

 
não aparecem de tal maneira que primeiramente as novas necessidades 
surgem espontaneamente nos consumidores e então o aparato produtivo se 
modifica sob sua pressão. (...) É o produtor que, via de regra, inicia a 
mudança econômica, e os consumidores são educados por ele, se 
necessário; são, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou 
coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito 
de usar (SCHUMPETER, 1982, p. 48). 

 
Na visão de Prahalad (1998), a inovação no contexto empresarial diz 

respeito à busca de novas oportunidades, ao estabelecimento de novos padrões de 

interação com os clientes e demais stakeholders, novas ferramentas estratégicas, 

estabelecimento de novas estruturas, enfim uma maneira diferente de fazer as 

coisas que se tornou uma exigência frente às drásticas mudanças observadas nas 

últimas décadas dentro da sociedade, na tecnologia e no mercado.    

A inovação sempre esteve presente na história das sociedades, já que a 

humanidade desde a sua origem, frente aos desafios do ambiente, desenvolveu a 

capacidade de associar e compartilhar novos conhecimentos, gerando soluções 

diferenciadas para o dia-a-dia. Dessa forma, como ressalta Queiroz (1999, p. 12), 

“estas soluções, quando apresentavam um efeito positivo frente às adversidades, e 

quando assimiladas por outros indivíduos de um grupo social, representavam uma 

inovação e um salto de desenvolvimento desse grupo social.”.   

De acordo com Drucker (1986), a importância da inovação para a 

sociedade se dá pelo despontar da chamada ”economia empreendedora”, um novo 

padrão de comportamento dos agentes econômicos que se baseia principalmente: 

1) na busca acelerada e constante pela inovação, para atender as demandas dos 

novos consumidores; 2) no predomínio da ciência e da tecnologia no processo 

produtivo; 3) na ênfase em pesquisa e desenvolvimento; e 4) na valorização do 

intangível. 

A partir da economia empreendedora, com a inovação como aspecto 

central, surge a necessidade de adaptação das organizações às inúmeras 

mudanças que surgem constantemente no mercado. Essa adequação à dinâmica da 
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economia torna-se possível, segundo Drucker (1986), a partir da prática da 

“administração empreendedora”, um modelo de gestão que possui diretrizes e 

princípios específicos, os quais permitem criar uma organização empreendedora 

baseada na inovação e no intra-empreendedorismo. Em síntese, os princípios são 

os seguintes: 1) a inovação deve ser parte da rotina da organização, e não ser 

percebida como algo que vai contra a sua natureza; 2) todos os colaboradores 

devem compreender que a inovação é o melhor modo de preservar e perpetuar a 

organização; 3) a administração deve implementar um modelo voltado para a 

reflexão e julgamento constante acerca dos produtos, processos, tecnologias, 

mercados e procedimentos existentes; 4) desenvolvimento de um plano de inovação 

estruturado, com os seus limites, prazos e objetivos específicos e 5) utilização de 

práticas de gestão que estimulem o empreendedorismo interno, tais como: reuniões 

gerenciais com foco em oportunidades e não apenas em “problemas”; avaliação de 

desempenho inovador; sessões estruturadas de aprendizagem e diálogo envolvendo 

todos os níveis organizacionais (DRUCKER, 1986). 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 01), a base da inovação é a 

chamada criação de conhecimento, que significa a “capacidade de uma empresa de 

criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a 

produtos, serviços e sistemas”. Os autores explicam, por exemplo, que a alta 

capacidade de inovação das empresas japonesas ocorre devido à ampla interação 

entre o conhecimento externo com o conhecimento interno, em que: 

 
o conhecimento acumulado externamente é compartilhado de forma ampla 
dentro da organização, armazenado como parte da base de conhecimentos 
da empresa e utilizado pelos envolvidos no desenvolvimento de novas 
tecnologias e produtos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 4). 

 
Os autores ressaltam algumas práticas que favorecem o processo de 

inovação dentro das organizações: 1) estímulo à criação de novos conhecimentos 

por meio de insights e intuições, já que estes aspectos encontram-se no âmago da 

inovação; 2) maior permissão para erros, na medida em que os funcionários podem 

realizar projetos inovadores sem medo de serem penalizados; 3) estímulo a 

formação de equipes multifuncionais e ambientes no qual podem ocorrer intensas 

interações entre os colaboradores; 4) manutenção de uma abordagem adaptativa, 

dinâmica e flexível no desenvolvimento de projetos e produtos; 5) desenvolvimento 

da capacidade de adquirir, acumular, recategorizar e recontextualizar conhecimento, 
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para utilização pelos membros da organização e 6) interação com clientes, a fim de 

colher informações sobre necessidades, demandas e opiniões sobre os produtos e a 

empresa. 

Fleury e Fleury (2006) corroboram a visão de Nonaka e Takeuchi (1997), 

enfatizando a questão do conhecimento e da aprendizagem como impulsionadores 

da inovação. Devido às rápidas transformações por que têm passado as sociedades, 

as organizações e as pessoas nas últimas décadas, o processo de aprendizagem 

organizacional assume crescente relevância, já que este conceito está relacionado 

com a mudança em todos os sentidos, envolvendo a elaboração de novos mapas 

cognitivos, mudanças de comportamentos, de novas compreensões e percepções 

tanto em nível individual como também organizacional (FLEURY; FLEURY, 2006).  

Para Harrison (2005), a inovação é o elemento que propicia o crescimento 

contínuo de uma organização, pois a vantagem competitiva adquirida não consegue 

ter vida longa devido à imitação da concorrência, exigindo da empresa um espírito 

empreendedor e a implementação de um processo de inovação sistemático. O 

Quadro 2 sumariza os fatores que encorajam e desencorajam a inovação nas 

organizações. 

 

Quadro 2 – Fatores que encorajam ou desencorajam a inovação nas empresas 
FATORES QUE ENCORAJAM A INOVAÇÃO  FATORES QUE DESENCORAJAM A INOVAÇÃO 

Visão e cultura que dão suporte à inovação, ao 
crescimento pessoal e à tomada de risco 

Burocracia e conservadorismo no processo 
decisório  

Apoio da alta gerência e motivação aos 
campeões organizacionais 

Falta de apoio gerencial ou de motivação aos 
campeões organizacionais e técnicos 

Trabalho em equipe e colaboração; hierarquia 
gerencial uniforme 

Liderança autoritária e hierarquia tradicional 

Processo de aprovação descentralizado Processos de aprovação difíceis 

Valorização das idéias de todos os funcionários 
Atenção dada apenas às idéias de algumas 
pessoas (pesquisadores ou gerentes) 

Comunicações excelentes Escritórios com portas fechadas 

Doações para inovação e tempo livre para 
trabalhar nos projetos 

Recursos inadequados dedicados às atividades 
empreendedoras 

Grandes recompensas para empreendedores 
bem-sucedidos 

Penalidades duras para as falhas 

Foco em aprendizado Ênfase exclusiva em resultados mensuráveis 

Fonte: Harrison (2005, p. 166) 

 

De acordo com Murakami e Leitão (2005), a inovação é um fator 

primordial para a manutenção e o aumento da competitividade das organizações, 

tornando-as diferenciadas e capazes de concorrer em um mercado cada vez mais 

dinâmico e mutável. Kotler e Armstrong (1998, p. 216) corroboram essa visão, 
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destacando que devido ás rápidas mudanças dos anseios dos consumidores, da 

tecnologia e da concorrência, “as empresas devem desenvolver um fluxo 

permanente de novos produtos e serviços”, ou seja, a prática da inovação contínua e 

planejada.  

Conde e Araujo-Jorge (2003, p. 732) ressaltam que a inovação se refere 

“aos produtos e processos novos ou significativamente aprimorados introduzidos no 

mercado, e a qualidade do novo deve ter como parâmetro mínimo o novo para a 

empresa, podendo se ampliar geograficamente para a região, para o país ou para o 

mundo.” 

É importante diferir também os conceitos de inovação e invenção, o que 

permite deixar mais clara a conexão entre intra-empreendedorismo e inovação. 

Como ressalta PInchot III (1985), a invenção é a criação de uma ideia genial, de um 

novo conceito, que possui uma nova utilidade em potencial. Já a inovação envolve 

tanto a invenção como os passos seguintes para a transformação da nova ideia em 

um negócio de sucesso, ou seja, a chamada implementação ou desenvolvimento 

comercial.  

Cabral e Yoneyama (2001) explicam a inovação e a invenção a partir do 

conceito de alteração técnica. Esta consiste na produção de um produto ou serviço 

diferente ou uso de método ou insumo diferente. Se a alteração técnica resulta em 

um produto inédito, tem-se uma invenção. A inovação diz respeito à aplicação 

comercial das invenções. Os investimentos em pesquisa e ciência podem gerar 

invenções que podem eventualmente ser transformadas em inovações, tais como 

bens, serviços e métodos, através da atuação empreendedora. 

Como pode ser visto, a criatividade humana é um fator essencial para a 

criação de inovações nas organizações. No entanto, como ressalta Hashimoto 

(2009, p. 71), “a capacidade criativa da organização não é fator preponderante para 

a geração de inovações; a parte mais crítica do processo de inovação é escolher as 

idéias certas e estruturar a sua implementação da forma mais adequada.” 

Observa-se, assim, de acordo com as idéias e conceitos apresentados, 

que a inovação – o espírito inovador - é a base da personalidade e da atuação do 

intra-empreendedor, o qual não somente formula ideias, como também desenvolve 

planos detalhados para colocar em prática os seus projetos dentro da organização.  

 Na perspectiva schumpeteriana, as inovações podem ser tecnológicas ou 

organizacionais e comerciais. Dessa forma, para a presente pesquisa, serão 
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abordadas as definições e implicações das inovações tecnológicas e inovações 

organizacionais.   

 

2.4.1 Inovações tecnológicas 

 

Como ressalta Teixeira (2004), as questões referentes à inovação e ao 

papel da tecnologia no desenvolvimento organizacional, ganharam impulso e uma 

nova dimensão a partir dos estudos de Schumpeter no início do século XX.  

No âmbito da economia, em uma visão schumpeteriana, a inovação 

tecnológica corresponde a um tipo de mudança no processo produtivo que visa o 

aumento da produtividade, ou seja, a produção de produtos de uma forma mais 

automatizada, gerando o lucro empresarial como resultado da realização de novas 

combinações de materiais e forças (SCHUMPETER, 1982).  

Inicialmente, é preciso deixar claro o conceito de tecnologia, apesar de 

haver uma grande diversidade de visões sobre o tema. Como ressaltam Roberts e 

Grabowski (2004), existe atualmente um volume considerável de assuntos 

conceituados e estudados sob a rubrica de tecnologia. De acordo com Lacombe 

(2004, p. 56), tecnologia pode ser definida como, 

 
A aplicação sistemática do conhecimento científico ao processo produtivo, 
especialmente com objetivos industriais ou comerciais, incluindo todo o 
conjunto de conhecimentos, técnicas, métodos, produtos, equipamentos e 
materiais que podem ser usados de forma combinada para tais objetivos, 
tendo como finalidade a satisfação das necessidades humanas pela 
transformação de insumos em produtos e serviços. 

 
Dentro dessa perspectiva de aplicação do conhecimento ao processo 

produtivo, Fleury e Fleury (2006) ressaltam que a tecnologia é uma função 

organizacional que engloba as funções de produção, engenharia, desenvolvimento, 

pesquisa, marketing e serviços técnicos, Para os autores, a função Tecnologia deve 

trabalhar de maneira integrada com as funções Marketing, Finanças, Comercial e 

Recursos Humanos, objetivando sustentar a estratégia competitiva de uma 

organização. 

Roberts e Grabowski (2004) discutem diversas abordagens sobre 

tecnologia encontradas na literatura sobre teoria organizacional. Os autores 

destacam que as definições aparecem ora de forma mais restrita - tecnologia como 

artefatos materiais - ora de forma mais abrangente – transformação de inputs em 
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outputs por meio de processos físicos, intelectuais e de conhecimentos – ou a 

tecnologia como conhecimento que pode ser estudado, codificado e repassado a 

outras pessoas.  

Uma abordagem mais ampla sobre o tema é sugerida por Collins (1986, 

apud ROBERTS; GRABOWSKI, 2004), indicando que um sistema tecnológico diz 

respeito ao conjunto de tecnologias mecânicas, tecnologias de conhecimento e 

humanas utilizadas para transformar inputs em outputs no contexto produtivo.  

As tecnologias mecânicas estão relacionadas com os equipamentos e 

ferramentas físicas; as tecnologias humanas referem-se às habilidades e energia 

física das pessoas; e as tecnologias de conhecimento significando os conceitos 

abstratos usados no processo produtivo (ROBERTS; GRABOWSKI, 2004).   

Observa-se que o termo tecnologia assume diversas conotações, para 

designar um conjunto de métodos, procedimentos e conhecimentos relacionados à 

determinado setor econômico ou unidade organizacional. Alguns exemplos 

encontrados na literatura são a Tecnologia de distribuição, Tecnologia de hardware 

e software, Tecnologia digital, Tecnologia da informação, Tecnologia química, 

Tecnologia de gestão, Tecnologia educacional, Tecnologia biomédica, Tecnologia de 

computação, dentre outros.  

Dessa forma, como ressalta Da Silva (2002), o termo tecnologia tem sido, 

de forma indiscriminada, generalizado para outras áreas, dificultando o seu correto 

entendimento, o qual, como visto, está relacionado com o processo produtivo 

através dos produtos, processos, equipamentos, operações e sistemas de 

informação.  

Conde e Araujo-Jorge (2003) indicam a concepção de inovação 

tecnológica da Organization for Economic Coperation and Development – OECD, em 

uma visão mais generalizada, compreendendo 

 
a concepção de inovação científica ou tecnológica como a transformação de 
uma idéia em um novo produto ou em um produto aprimorado introduzido 
no mercado, em um novo processo ou em um processo aprimorado utilizado 
na indústria ou comércio, ou em uma nova abordagem de um serviço social 
(OECD, 1994 apud CONDE; ARAUJO-JORGE, 2003, p. 732). 

 
Dessa forma, nesse conceito mais amplo de inovação, incluem-se as 

chamadas “atividades de inovação”, que compreenderiam atividades tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais, tais como a aquisição de máquinas, 

engenharia industrial, atividades de comercialização e lançamento dos novos (ou 
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aprimorados) produtos, planos, desenhos e aspectos operacionais relacionados ao 

processo de fabricação. 

Para Roberts e Grabowski (2004, p. 326), quando se aborda a inovação 

tecnológica, é preciso evidenciar o papel da tecnologia da informação, a qual “está 

mudando rapidamente a natureza das organizações e a estruturação do processo 

decisório.”. Neste sentido, os autores destacam as seguintes inovações 

transformadoras do mundo organizacional na atualidade: 1) equipamentos de 

telecomunicações globais capazes de unir unidades organizacionais dispersas; 2) 

tecnologias de apoio à decisão baseadas no rápido processamento de informações; 

3) tecnologias que permitem discussões remotas por meio de teleconferência, 

aumentando a conectividade e a interdependência e 4) tecnologias que permitem à 

criação de comunidades virtuais on-line.  

Shapiro e Varian (2003) também enfatizam a importância das inovações 

tecnológicas ligadas à tecnologia da informação, o que permitiu também nesses 

últimos anos a chegada de vários constructos nas ciências administrativas e 

econômicas, sendo a chamada “Economia da informação” o aparato teórico que 

busca explicar os princípios e padrões dos mercados baseados na informação, no 

conhecimento e na tecnologia. 

A Economia da Informação é uma área da economia que consiste em 

explicar os novos padrões das estruturas e meios de produção surgidos a partir do 

aprofundamento da tecnologia da informação, em que a própria informação passa a 

ser considerada como uma mercadoria e um recurso essencial para o 

desenvolvimento do capitalismo (SHAPIRO; VARIAN, 2003). Para os autores essa 

“nova” economia possui as mesmas leis básicas da teoria econômica, porém as 

novas tecnologias, principalmente a internet, têm modificado a forma como as 

empresas se estruturam, se comunicam e produzem seus produtos e serviços para 

atender as demandas da sociedade.  

Dentre as várias visões acerca da tecnologia, esta pesquisa utiliza a 

concepção de Drucker (1986), Shulman (2004) e Hall (2004) de inovação 

tecnológica, que se relaciona à inovações técnicas e científicas, strictu senso, tais 

como a concepção de novos produtos (ou implementação de melhorias), softwares, 

sistemas computacionais, tecnologias de comunicação e de processamento de 

dados, automação programável, engenharia de processos produtivos, engenharia 

genética, equipamentos e dispositivos técnicos dentre outros. 
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2.4.2 Inovações organizacionais 

 

Considerando-se que a inovação surge para atender às necessidades e 

aos desafios das organizações e das pessoas, observa-se mais claramente o papel 

da inovação organizacional a partir da segunda metade do século XIX, com o 

aprofundamento da Revolução Industrial, que gerou inúmeras conseqüências para a 

sociedade, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e aumento da 

complexidade das empresas. O aparecimento exponencial de novas tecnologias, 

invenções, inovações técnicas e a tendência de concentração do capital 

ocasionaram o surgimento de grandes fábricas responsáveis por empregar, em um 

só local, centenas e às vezes milhares de seres humanos (LANDES, 1994). 

Nesse contexto de grandes mudanças econômicas, sociais e 

demográficas, intensificou-se a necessidade de organização e o controle das 

atividades das empresas, as quais precisavam lidar com diversas variáveis, ao 

mesmo tempo em que buscavam garantir o lucro necessário à manutenção do 

empreendimento e a remuneração do capital investido.  

Como havia a necessidade de produção em massa, devido à demanda 

sempre crescente e a exploração de novos mercados, a relação empregado x 

empregador parecia ser a mais complexa. Os principais problemas podem ser assim 

enumerados: 1) altíssimas taxas de rotatividade da mão-de-obra; 2) pressão por 

produtividade; 3) baixa qualificação dos empregados; 4) necessidade de adaptação 

às novas tecnologias, como a linha de montagem; 5) modelos de remuneração 

capazes de gerar motivação e produtividade (GARCIA, 1981). 

Surgem, então, neste momento de grande complexidade, os primeiros 

trabalhos de cunho científico na administração, gerando, o que se pode chamar, de 

as primeiras inovações organizacionais da indústria moderna.   

Pugh e Hickson (2004) consideram que os engenheiros Frederick 

Winslow Taylor e Henri Fayol foram os expoentes na construção de inovações de 

gestão no início do século XX. Ambos visavam o aumento da eficiência, Taylor, por 

meio da organização racional do trabalho, e Fayol, por meio da definição dos 

princípios e atividades administrativos. 

Após os trabalhos iniciais de Taylor e Fayol, as décadas seguintes viram a 

criação de diversas teorias e modelos que geraram novas inovações 

organizacionais. Fleury e Fleury (2004) ressaltam a posição da Escola de Relações 
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Humanas e da abordagem sociotécnica nessas inovações, as quais buscavam 

romper com a visão taylorista e mecanicista do trabalho, através do entendimento da 

compreensão dos aspectos sociais, psicológicos e comportamentais dos 

trabalhadores.   

Mais recentemente, quando se abordam as questões referentes às 

inovações organizacionais, vê-se inicialmente na literatura o caso emblemático da 

indústria japonesa com os seus métodos de gestão inovadores e exitosos a partir da 

década de 1970, tais como, Just in Time, Qualidade Total, Kanban e sistema 5S 

(FLEURY; FLEURY et al., 2004). 

De acordo com Teixeira (2004), as inovações organizacionais estão 

relacionadas com os aspectos de gestão, dentre eles o desenvolvimento de 

estratégias, estruturas organizacionais, processos de trabalho, estilos de liderança, 

comportamentos e cultura organizacional. De acordo com o autor, o estabelecimento 

de processos de melhoria contínua, como uma inovação organizacional, foi o 

principal motor do desempenho diferenciado do Japão nas últimas décadas.  

Drucker (1986) coloca as inovações organizacionais no rol das inovações 

sociais, que incluem, por exemplo, hospitais, bancos, containers, sistemas de 

organização de fábricas, compra à prestação, jornais, e seguros. Estas possuem um 

impacto bem mais relevante que as inovações técnicas relacionadas a artefatos 

físicos, tais como automóveis, locomotivas, telefones, computadores, avanços da 

medicina, e minituarização de produtos.  

Senge et al. (2000) denominam as inovações organizacionais de 

“inovações de infra-estrutura”, as quais têm sido implementadas por empresas que 

buscam aprimorar o aprendizado e obter vantagens competitivas no longo prazo. 

Alguns exemplos ressaltados pelos autores são: 1) ferramentas e métodos 

inovadores de planejamento; 2) laboratórios de aprendizado; 3) criação de fóruns de 

discussão para estimular a reflexão sobre questões relacionadas à saúde da 

empresa; 4) modelos diferenciados de treinamentos; 5) mudanças em práticas 

gerenciais; 6) equipes autogerenciáveis e 7) novos sistemas de recompensa. 

Para Boff e Antunes Junior (1995), a inovação do tipo organizacional diz 

respeito à transformação e ao redesenho dos processos de negócios da empresa. 

Aliada à tecnologia da informação, possibilita a geração de arranjos que podem 

modificar a estrutura do mercado, bem como elevar o desempenho e as habilidades 

da organização. 
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Coriat (1988 apud BOFF; ANTUNES JUNIOR, 1995) indica que a 

inovação organizacional é diferente da inovação tecnológica, pois esta se baseia nas 

modificações das bases tecnológicas da organização, visando incrementar a sua 

competitividade, enquanto aquela diz respeito a mudanças efetivadas na 

organização visando à melhoria da produtividade, enfocando a otimização dos 

recursos já existentes. Exemplos de inovação organizacional citados pelo autor são 

o Sistema Toyota de Produção, reengenharia, a manutenção produtiva total, grupos 

semi-autônomos, dentre outros.  

Na visão de Hall (2004), as inovações organizacionais envolvem 

mudanças em práticas administrativas ou organizacionais, diferindo das inovações 

tecnológicas que estão relacionadas com a implementação de novas técnicas e a 

utilização da tecnologia da informação. Para Garay (1997), as inovações 

organizacionais constituem-se em estratégias que facilitam a adaptação das 

organizações à crescente competitividade internacional, exigindo mudanças de 

comportamento e valores. Dentre as mudanças relacionadas com as inovações 

estão 

 
a redução substancial dos níveis hierárquicos, a polivalência e 
multifuncionalidade do trabalhador, o trabalho em grupos, mão de obra com 
maior capacitação e disposta a participar, a aprendizagem, a autonomia, a 
cooperação diferenciando-se da lógica da especialização intensiva do 
trabalho (GARAY, 1997, p. 5). 

 
Clegg e Hardy (1999) abordam a questão da inovação organizacional sob 

uma ótica um pouco mais abrangente. Para os autores, o aprofundamento da 

globalização e das novas tecnologias de informação e comunicação, nas últimas três 

décadas, permitiu a construção de novas formas organizacionais e relações 

interorganizacionais capazes de estimular inovações no bojo das empresas. É viável 

considerar essas novas formas de verdadeiras inovações organizacionais, sobre as 

quais podem ser citados alguns exemplos: 1) cadeias lineares: conexão entre 

organizações, como por exemplo, uma empresa líder que impõe controle de 

qualidade aos fornecedores e subcontratados, como no caso das montadoras de 

automóveis; 2) cooperação: criação de conglomerados industriais, em que pequenas 

e médias empresas cooperam em nível local, especializando-se em determinadas 

fases de um processo produtivo maior; 3) alianças estratégicas: parcerias entre 

empresas, objetivando a entrada em novos mercados, inclusive internacionais. Esse 

tipo de aliança é muito comum no setor de tecnologia, pois reduz custos e agrega 
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aprendizado, facilitando acesso a novos mercados; 4) conhecimento da tarefa: 

muitas vezes, o conhecimento da tecnologia ou a melhor maneira de trabalhar o 

processo não está nas mãos da gerência, e sim do empregado especializado, o que 

demanda a criação de grupos mais autônomos e autogerenciáveis e 5) hierarquia: 

como muitas vezes o conhecimento está disperso em várias unidades da 

organização, surgem hierarquias mais flexíveis e modelos de gestão por projetos, 

com equipes interdisciplinares. 

Dentro desse conceito de aliança estratégica e cooperação, como um tipo 

de inovação organizacional, Roberts e Grabowski (2004) indicam o aparecimento 

dos sistemas de organizações com foco no aproveitamento de oportunidades 

específicas ou em relacionamentos mutuamente benéficos. Conforme os autores, na 

prática,  

 
vendedores e fornecedores, clientes e organizações de apoio podem ser 
reunidos em sistemas temporários ou permanentes que possam enfrentar 
concorrentes e fornecer valor agregado significativo à organização principal, 
bem como aos clientes e fornecedores participantes (ROBERTS; 
GRABOWSKI, 2004, p. 327).  

 
Dessa forma, observa-se que as inovações organizacionais não estão 

relacionadas apenas às questões internas ligadas à produção, mas também às 

novas formas de relacionamento entre a organização e o ambiente. Nesse sentido, 

Lastres e Ferraz (1999) esclarecem que as inovações organizacionais referem-se à 

introdução de novos meios de organizar empresas, novas formas de relacionamento 

e integração com fornecedores, novos paradigmas de produção e comercialização 

de bens e serviços.  

Nesta seção foram apresentados os conceitos relacionados ao intra-

empreendedorismo, abordando-se inicialmente o histórico e as principais teorias 

acerca do tema. Em seguida foram apresentadas as diversas práticas intra-

empreendedoras existentes no âmbito das organizações, práticas estas baseadas 

em comportamentos e atitudes empreendedoras. Por fim, foi realizada uma 

discussão da relação entre inovação e intra-empreendedorismo, com o 

detalhamento dos conceitos e diferenças existentes entre às inovações tecnológicas 

e organizacionais. 

Na próxima seção serão estudados os conceitos acerca da Teoria 

Institucional, a qual servirá de base teórica para o entendimento de como as práticas 
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intra-empreendedoras se institucionalizam nas empresas de tecnologia da 

informação.  
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3 A TEORIA INSTITUCIONAL 

 

O objetivo desta seção é apresentar autores e conceitos relativos à teoria 

institucional, a qual se constitui em um aparato teórico que busca explicar o 

processo de “solidificação” de crenças e ações em regras de conduta amplamente 

compartilhadas por mecanismos de aceitação e reprodução (TOLBERT; ZUCKER, 

1999). Como esclarecem Machado-da-Silva e Fonseca (2010, p. 39), na perspectiva 

da teoria institucional, as organizações são compreendidas como estando inseridas 

  
em um ambiente constituído por regras, crenças e valores, criados e 
consolidados por meio da interação social. Nesse sentido, a sua 
sobrevivência depende da capacidade de atendimento às orientações 
coletivamente compartilhadas, cuja permanente sustentação contribui para 
o êxito das estratégias implementadas e, por conseguinte, para o pleno 
funcionamento interno. 

 
Porém, ainda há pouco consenso sobre a definição de conceitos-chave, 

mensurações ou métodos na teoria institucional. Como ressaltam Tolbert e Zucker 

(1999, p. 196), esta teoria “ainda não desenvolveu um conjunto central de variáveis-

padrão, não tem uma metodologia-padrão de pesquisa e tampouco um conjunto de 

métodos.”  

Assim, discute-se aqui a abordagem institucional, com a apresentação de 

quatro sub-seções: o histórico e a origem da teoria institucional, os seus principais 

modelos teóricos, a questão do isomorfismo institucional e sua relevância dentro da 

teoria e, por fim, o processo de institucionalização, com o aprofundamento do 

modelo de Tolbert e Zucker (1999), que servirá de base para a presente pesquisa.  

 

3.1 Histórico da teoria institucional 

 

Para Scott (2004), as sementes da teoria institucional estão nas ciências 

sociais e nos “insights criativos” de Marx, Weber e Cooley no final do século XIX e 

início do século XX, surgindo sob as discussões e debates da teoria neoclássica na 

economia, do behaviorismo na ciência política e do positivismo na sociologia.    

A teoria institucional tem sua origem nas pesquisas de Selznick (1957), 

sendo a obra Leadership in administration a principal referência do chamado velho 

institucionalismo na teoria organizacional. Adicionalmente, Tolbert e Zucker (1999) 

destacam que o clássico artigo Institutionalized organizations: formal structure as 
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myth and ceremony de Meyer e Rowan (1977) foi essencial para a proliferação de 

estudos baseados na perspectiva institucional. 

Scott (2004) indica que no âmago da teoria institucional está o 

entendimento de que a ordem social é um produto de regras e normas que 

especificam e guiam os comportamentos aceitos dentro da sociedade. Mais tarde, 

essa concepção passou a ser considerada também para os diversos tipos de 

organizações formais. 

Selznick (1996) esclarece que a teoria institucional demonstra a 

emergência de estruturas, processos, estratégias, perspectivas e competências que 

surgem de padrões provenientes da interação e adaptação organizacional. Tais 

padrões devem ser entendidos como respostas aos ambientes interno e externo. 

Assim, as organizações tendem a modelar-se após observar outras organizações 

similares que parecem ser mais legítimas ou bem-sucedidas.  

Dessa forma, a abordagem institucional surgiu como um contraponto ao 

modelo de pensamento racionalista, caracterizado pelo paradigma do funcionalismo, 

que vê a administração “como fundamentalmente relacionada com a tomada de 

decisão racional destinada a facilitar a consecução de objetivos nas organizações 

modernas” (MILLER; HICKSON; WILSON, 2004, p. 282). Como ressalta Bryman 

(2004), a perspectiva institucional está menos atada ao modelo racionalista, pois as 

organizações constroem estruturas não apenas baseada na eficiência, mas também 

pela busca de legitimidade, aparência e imagem, mediante mecanismos isomórficos. 

Cronologicamente, a teoria institucional divide-se em basicamente duas 

fases, o velho e o novo institucionalismo (neoinstitucionalismo). No velho 

institucionalismo, tem-se como expoente Selznick (1957). No novo institucionalismo, 

destacam-se as pesquisas de Meyer e Rowan (1977), North (2003), Dimaggio e 

Powell (2007), Scott (2004) e Tolbert e Zucker (1999).  

Segundo Sella (2009), a diferença básica entre o velho e o novo 

institucionalismo é que o primeiro destacava como as organizações resolviam 

conflitos entre si, enquanto o segundo enfatiza como elas respondem aos conflitos e 

demandas através da adequação de suas estruturas organizacionais.  

Conforme Santos (2008, p. 63), a corrente neoinstitucionalista considera 

as instituições “como variáveis independentes e visualiza-se a organização como 

expressão de valores sociais, destacando-se sua relação com o ambiente”. Nessa 

linha, as organizações estão imersas em ambiente institucionalizados, constituídos 
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de normas, regras e valores, buscando legitimidade e suporte, muitas vezes em 

detrimento da eficiência operacional.  

 

3.2 Modelos teóricos da teoria institucional 

 

Acerca do significado do termo instituição, Berger e Luckmann (2003) 

indicam que as instituições são tipificações de ações habituais que passam a 

controlar a conduta humana por meio de padrões previamente definidos de conduta.  

Para Tatto (2011), as instituições referem-se às normas de conduta, significando o 

processo de internalização de regras e normas de ação, sempre de natureza 

duradoura.  

Scott (2008, p. 222) afirma que as instituições englobam “elementos 

reguladores, normativos e cultural-cognitivos que, associados com determinadas 

atividades e recursos, fornecem estabilidade e significado à vida social.”. Esses 

elementos, ou “pilares da instituição”, conforme o autor, podem ser divididos da 

seguinte forma: 1) elementos reguladores: envolvem as normas, atividades de 

monitoramento e sanção, ambos formais e informais; 2) elementos normativos: 

introduzem uma dimensão obrigatória na vida social, enfatizando os 

comportamentos apropriados aos atores; e 3) elementos culturais-cognitivos: 

destacam a centralidade dos sistemas simbólicos, o uso de modelos comuns e 

outras representações que compartilhadas pelos atores e que guiam os seus 

comportamentos.  

Na visão de Santos (2008, p. 72), as instituições podem ser definidas 

como 

 
formas supra-organizacionais da atividade humana pelas quais os 
indivíduos e as organizações produzem e reproduzem a sua subsistência e 
organizam tempo e espaço. São também sistemas simbólicos, que 
controlam a conduta humana ao conduzirem para determinada direção, 
mediante padrões, em oposição a muitas outras teoricamente possíveis. 

  
Como ressalta North (2003), essas “formas supra-organizacionais” são 

sistemas de incentivo que estruturam a interação humana, constituídos de normas 

formais e informais. Possuem os seguintes objetivos: 1) buscam reduzir as 

incertezas nas relações entre as pessoas; 2) facilitam as trocas econômicas e a 

resolução de problemas na sociedade; 3) estruturam as atividades econômicas, 
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políticas e sociais e 4) fornecem incentivos e repreensões para os comportamentos 

dos atores sociais. 

Em relação à institucionalização, Meyer e Rowan (1977) esclarecem que 

o termo diz respeito ao mecanismo pelo qual processos sociais, obrigações ou 

realidades obtêm um status de norma aceita no pensamento e na ação dos atores 

sociais. Como exemplos de normas institucionalizadas, os autores citam o status do 

médico, como aquele ator social capaz de tratar doenças ou a atividade de Pesquisa 

e Desenvolvimento das organizações, que possui grande significado e valor para 

muitos setores da sociedade.   

No contexto organizacional, Meyer e Rowan (1977) afirmam que a 

estrutura formal de diversas organizações da sociedade pós-industrial reflete os 

mitos de seus ambientes institucionais, ao invés de suas demandas de trabalho. Isso 

ocorre devido à necessidade de legitimação das organizações perante o ambiente 

em que estão inseridas. Tolbert e Zucker (1999, p. 200) explicam essa assertiva de 

Meyer e Rowan, quando afirmam que, “Independentemente da sua eficiência 

produtiva, organizações inseridas em ambientes institucionais altamente elaborados 

legitimam-se e ganham os recursos necessários à sua sobrevivência se 

conseguirem tornar-se isomórficas nos ambientes.” 

Nessa linha, Hall (2004, p. 99) afirma que a teoria institucional encara a 

estrutura organizacional “não como um processo racional baseado em metas 

organizacionais, mas como um processo de pressões externas e internas que levam 

as organizações de um campo a ter semelhança entre si ao longo do tempo.”.  

Dessa forma, Scott (2004) enfatiza que novos estudos a partir da década 

de 1990 demonstraram que as próprias medidas de eficiência organizacional são 

elaboradas a partir de critérios, entendimentos e definições comuns (socialmente 

aceitas), ou seja, construções institucionais. Assim, os modelos institucionais 

passam a guiar a definição de racionalidade aceita pelas organizações. 

Para Berger e Luckmann (2003), o ponto de partida para o entendimento 

da institucionalização se dá através do conceito de hábito, o qual pode ser definido 

como qualquer ação frequentemente repetida que se molda em um padrão que pode 

ser reproduzido por outros atores. Para os autores, “o hábito implica além disso que 

a ação em questão pode ser novamente executada no futuro da mesma maneira e 

com o mesmo esforço econômico.” (BERGER; LUCKMANN, 2003, p. 77). 
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Zucker (1987) indica que na institucionalização as normas são 

socialmente aceitas, seguindo um padrão organizado de ação. Em termos 

organizacionais, diz respeito a estruturas enraizadas que não dependem de atores 

ou situações particulares. Em um estudo anterior, Zucker (1977, p. 728) esclarece 

que a institucionalização,  

 
é o processo pelo qual atores individuais transmitem o que é socialmente 
definido como real e, ao mesmo tempo, em algum ponto do processo, o 
significado de um ato pode ser definido como mais ou menos óbvio (tomado 
como certo), como parte da realidade social. 

 
Dessa forma, em resumo, pode-se considerar a institucionalização como 

o processo de habitualização de ações, atividades, formas de agir e pensar que se 

tornam aceitas pelos atores sociais.   

Outro conceito central na abordagem institucional é o de legitimidade. 

Refere-se a uma ação que se auto-reproduz e que se torna aceita e correta, fazendo 

parte da ordem social e sendo reproduzida sem grandes esforços ou contestação 

(COLYVAS; POWELL, 2006). Berger e Luckmann (2003) indicam que a legitimidade 

diz respeito ao aprofundamento e cristalização de determinada compreensão da 

realidade, a qual é tomada como certa pelos indivíduos.  

Dimaggio e Powell (1983) também possuem lugar de destaque na teoria 

institucional, e, especial, por aprofundarem a questão do isomorfismo, demonstrando 

os mecanismos pelos quais a mudança institucional pode ocorrer. Devido à 

importância desse aspecto, o mesmo será discutido adiante com mais profundidade.  

  

3.3 Isomorfismo institucional 

 

Um conceito central na Teoria Institucional diz respeito ao isomorfismo. 

Tolbert e Zucker (1999) esclarecem que as organizações alcançam o sucesso e a 

legitimação não apenas através da eficiência na coordenação e controle de suas 

atividades, como também pela implementação de estruturas e processos 

encontrados em outras organizações de um mesmo campo organizacional, ou seja, 

elas tornam-se isomórficas nos ambientes em que estão inseridas.  

Dessa forma, o conceito de isomorfismo está relacionado com a 

homogeneidade de normas, cultura, estrutura e decisões estratégicas entre as 

organizações. Como indicam Dimaggio e Powell (2007, p. 120), o isomorfismo 
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“constitui um processo restritivo que força uma unidade de uma população a se 

assemelhar às outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições 

ambientais”. Assim, há uma compatibilidade crescente entre as características 

organizacionais e as características do ambiente.  

Meyer e Rowan (1977) indicam que, com o decorrer do tempo, as 

organizações tornam-se isomórficas com os mitos do ambiente institucional, 

priorizando a manutenção da legitimidade frente ao ambiente, em prejuízo da 

eficiência na coordenação e controle internos. Dessa forma, as organizações 

aumentam sua capacidade de obter recursos e sobreviver no mercado.  

Conforme DiMaggio e Powell (2007), o isomorfismo institucional pode 

ocorrer por meio de três mecanismos: 1) isomorfismo coercivo: diz respeito às 

pressões formais e informais exercidas sobre as organizações por meio de outras 

organizações e pela sociedade. A mudança organizacional pode ser uma resposta 

às leis e normas governamentais (adaptação à legislação) ou às políticas e critérios 

de uma organização maior – monopolista - como empresas de telecomunicações e 

transportes; 2) isomorfismo mimético: refere-se à modelagem (imitação) por parte de 

organizações que se espelham em outras organizações que são percebidas como 

mais legítimas ou bem-sucedidas. Esse processo ocorre devido a incerteza e 

ambigüidade dos objetivos, metas ou novas tecnologias, que ainda se encontram 

mal compreendidas e 3) isomorfismo normativo: está relacionado com a 

profissionalização de categorias profissionais, as quais se organizam para definir as 

condições e os métodos de seu trabalho, objetivando a legitimidade e autonomia 

frente às organizações.  

Para Dimaggio e Powell (2007), o isomorfismo leva às organizações a 

serem recompensadas em termos de eficácia por serem semelhantes a outras 

organizações.  

 
Essa similaridade pode tornar mais fácil para elas fazer transações com 
outras organizações, atraírem pessoal focado em carreira, serem 
reconhecidas como legítimas e reputáveis, e se encaixarem em categorias 
administrativas que determinam a elegibilidade para verbas e contratos 
públicos e privados (DIMAGGIO; POWELL, 2007, p. 128). 

   
Nesse contexto, observa-se que a questão do isomorfismo será relevante 

para as reflexões acerca das práticas intra-empreendedoras encontradas nas 

empresas de tecnologia da informação, bem como das forças que atuam em cada 

estágio do processo de institucionalização dessas práticas.  
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3.4 O processo de institucionalização 

 

Como indica Ventura (2005), a perspectiva institucional desenvolveu-se 

em três orientações distintas: a econômica, a política e a sociológica. Para a autora, 

a linha sociológica é a mais apropriada para compreensão do processo de 

institucionalização, foco da presente pesquisa.  

Para Berger e Luckmann (2003), o processo de institucionalização se dá 

através de “tipificações recíprocas” construídas entre dois indivíduos que interagem 

entre si.  Para a realização dessas tipificações, é necessária uma situação social 

duradoura, em que as ações habituais dos indivíduos se entrelacem e sejam 

importantes para ambos. Para os autores, esse processo é composto por três 

etapas: 1) exteriorização: diz respeito à entrada de novos indivíduos no processo de 

tipificação, em que eles se defrontam com uma dada realidade (exterior e coercitiva); 

2) objetivação: ocorre quando os produtos exteriorizados da atividade humana 

adquirem o caráter de objetividade, ocorrendo o aperfeiçoamento e solidificação das 

instituições, as quais se tornam instituições históricas, com realidade própria e 3) 

interiorização: corresponde a transmissão do mundo social às novas gerações, 

havendo a necessidade de legitimação para sua existência. 

Observa-se que o modelo de Berger e Luckmann diz respeito ao processo 

de institucionalização de atores individuais, servindo, entretanto, como base para 

análises posteriores que buscam o entendimento do processo dentro das 

organizações.  

Em termos organizacionais, Tolbert e Zucker (1983) esclarecem que a 

institucionalização é um processo pelo qual componentes de uma estrutura formal 

tornam-se amplamente aceitos, sendo considerados apropriados e necessários e 

servindo para legitimar as organizações frente ao seu ambiente. No modelo 

construído por Tolbert e Zucker (1999), o processo de institucionalização ocorre em 

três etapas, habitualização, objetificação e sedimentação, conforme sumarizado na 

Figura 1. 

A primeira etapa – a habitualização - diz respeito ao estágio de pré-

institucionalização. Envolve a criação de estruturas, políticas e procedimentos frente 

aos novos desafios que surgem no âmbito das organizações. Para Tolbert e Zucker 

(1999), observa-se neste estágio o surgimento de inovações de forma independente 

pelas organizações em resposta às mudanças tecnológicas e de consumo, à 
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legislação e ás forças de mercado. Os autores esclarecem que no estágio pré-

institucionalização alguns atores podem adotar uma determinada estrutura, mas 

estes serão em pequeno número, limitados a um conjunto de organizações similares 

e possivelmente interconectadas, que enfrentam desafios semelhantes e 

apresentam grande diversidade na implementação dessa estrutura. 

Em seguida, observa-se o estágio de objetificação, referindo-se a semi-

institucionalização da estrutura, em que os modelos organizacionais tornam-se mais 

solidificados. Envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social entre os 

líderes da organização a respeito do valor da estrutura, e a crescente adoção pelas 

organizações. (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Nesse estágio, observa-se a difusão de 

estruturas e modelos entre as organizações, havendo o aumento da normatização e 

teorização, o que diminuiu a variação na forma como os modelos são utilizados nas 

organizações. Como exemplos de estruturas desse estágio têm-se os círculos de 

qualidade, programas de qualidade de vida, planos de remuneração variável, dentre 

outros. Muitos modelos possuem vida curta, já que na prática não apresentam 

eficácia dentro das organizações.   

Por fim, a sedimentação diz respeito à institucionalização total de 

estruturas, as quais conseguem sobreviver e se perpetuar através das gerações 

dentro das organizações. Tal estágio torna-se mais difícil e complexo, devido 

principalmente a existência de atores organizacionais que são afetados 

adversamente pelas práticas em andamento e que conseguem se mobilizar e 

influenciar o enfraquecimento dessas práticas.  Assim, os autores destacam que a 

sedimentação depende dos efeitos conjuntos da baixa resistência por parte de 

grupos de oposição, de aspectos de promoção e apoio constante por grupos de 

defensores e de uma correlação positiva com resultados esperados.   
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Figura 1 – Processos de institucionalização e forças causais   

 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999) 

 

Como pode ser observado na Figura 1, o modelo de institucionalização 

demonstra que o processo se inicia com as organizações respondendo às pressões 

do ambiente, isto é, forças causais que levam à inovação organizacional, e em 

seguida à geração de novos hábitos e arranjos estruturais. Essas forças podem ser: 

1) mudanças tecnológicas, ou seja, surgimento de novas tecnologias técnicas ou 

organizacionais; 2) legislação, representando mudanças nas leis que podem 

provocar maior ou menor receptividade por parte das organizações e 3) forças de 

mercado, decorrentes de fatores econômicos, tais como disponibilidade de crédito, 

inflação, consumo e renda dentre outros. 

Após a adoção de novas estruturas, ou seja, com a habitualização já 

consolidada, Tolbert e Zucker (1999, p. 207) destacam duas forças presentes na 

próxima fase do processo - a objetificação da estrutura: 1) monitoramento 

interorganizacional, em que as organizações monitoram a si próprias em relação à 

adoção das novas estruturas e aos seus concorrentes, utilizando “evidências 

colhidas diretamente de uma variedade de fontes (noticiários, observação direta, 

cotação acionária etc.) para avaliar os riscos de adoção de novas estruturas”. Como  

enfatiza Russo (2011, p. 44), esse monitoramento faz com que os líderes “percebam 

a favorabilidade de adotar determinadas soluções e isso contribuirá para melhorar o 

equilíbrio relativo entre os custos e benefício das novas adoções de estruturas; 2) 

teorização, atividade elaborada por grupos de indivíduos que possuem interesse na 
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estrutura, tais como determinadas categorias de profissionais, consultores dentre 

outros. Nas palavras de Tolbert e Zucker (1999, p. 208), a teorização diz respeito 

 
a definição de um problema organizacional genérico, que inclui a 
especificação de um conjunto ou categoria de atores organizacionais 
caracterizados pelo problema; e a justificação de um arranjo estrutural 
formal particular como a solução para o problema com bases lógicas ou 
empíricas. A primeira tarefa envolve a geração de reconhecimento público 
da existência de um padrão consistente de insatisfação ou de fracasso 
organizacional que é característico de um determinado grupo de 
organizações; a segunda tarefa envolve o desenvolvimento de teorias que 
diagnostiquem as fontes de insatisfação ou de fracasso, de modo 
compatível com a apresentação de uma estrutura singular como solução 
(...).  

 

No estágio de sedimentação da estrutura, Tolbert e Zucker (1999) 

ressaltam algumas forças que são essenciais para difusão e manutenção das 

soluções implementadas: 1) impactos positivos, que se referem à demonstração de 

resultados desejáveis associados às novas estruturas, isto é, deve-se entender aqui 

o grau de correlação - forte ou fraco - entre a estrutura adotada e os resultados; 2) 

defesa de grupo de interesse, significando aquelas pessoas que apóiam e 

promovem às novas estruturas e 3) resistência de grupo de interesse, diz respeito às 

pessoas que são afetadas de forma negativa pela estrutura e que, dessa forma, 

oferecem resistência e oposição à sua total institucionalização.  

Percebe-se, após o estudo realizado nesta seção, acerca dos principais 

conceitos relacionados à Teoria Institucional, que o modelo de processo de 

institucionalização de Tolbert e Zucker (1999) possui uma estrutura bastante didática 

e capaz de ser aplicada com êxito na consecução dos objetivos deste estudo, em 

que se buscará o entendimento de como ocorre o processo de institucionalização 

das práticas intra-empreendedoras nas organizações de tecnologia da informação 

(TI) do Ceará, bem como de que maneira as forças causais influenciam o processo. 

Para isso, será necessário compreender o campo organizacional que permeia as 

empresas de TI, tópico este discutido na próxima seção. 
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4 O CAMPO DAS ORGANIZAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

Como ressaltam Galas e Marques (2009), a TI tem ocupado um papel 

cada vez mais preponderante nas organizações, ocupando um status mais 

estratégico, através da viabilização da integração entre as diversas funções 

organizacionais. Além disso, ela possibilita a criação de novos produtos, serviços e 

canais de distribuição, bem como permite a conectividade entre a empresa e os seus 

stakeholders.  

Dessa forma, a partir da década de 1980, observou-se a conformação de 

um ambiente propício para o aparecimento e desenvolvimento de empresas de TI, 

que tiveram grande apoio de instituições públicas, por meio principalmente das 

ações do Governo Federal que geraram diversas iniciativas em todo Brasil 

(CAVALCANTI, 1997). 

Concomitantemente, as empresas buscaram se fortalecer, organizando-

se em entidades setoriais, tais como associações e sindicatos, o que facilitou a 

comunicação interorganizacional, a disseminação de práticas de gestão e 

desenvolvimento técnico e uma maior interação com as instituições públicas visando 

o desenvolvimento do setor de TI (GALINDO, 2008).  

As empresas de TI fornecem produtos e serviços que viabilizam a 

comunicação e a integração entre os atores organizacionais, necessitando 

constantemente inovar em seus produtos e serviços para atender a demanda de 

diversas indústrias da economia. A compreensão do campo organizacional das 

empresas de TI é essencial no entendimento do processo de institucionalização de 

práticas intra-empreendedoras nestas organizações e na possibilidade de se 

desenvolver insights a respeito de como estruturas de inovação podem ser 

sistematizadas.  

Esta seção aborda as questões referentes à tecnologia da informação e 

as empresas que atuam neste setor. Está dividido em cinco subseções: a 

caracterização do campo das organizações de tecnologia da informação no Brasil; 

as definições e tipos de tecnologia da informação; o papel das empresas de TI no 

contexto da inovação; o setor de TI no Brasil e o campo das organizações de TI no 

estado do Ceará. 
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4.1 Caracterização do campo das organizações de tecnologia da informação 

(TI)  

 

Como indicam Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006), existe 

na literatura uma multiplicidade de abordagens sobre o conceito de campo 

organizacional, o qual pode ser observado sob seis perspectivas, como demonstrado 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Perspectivas teóricas sobre campos organizacionais. 
PERSPECTIVA 

TEÓRICA 
AUTORES DESCRIÇÃO 

Campo como arena 
funcionalmente 
específica 

Scott; Meyer 
(1983) 

Conjunto de organizações similares e diferentes, porém 
interdependentes, operando numa arena funcionalmente 
específica, compreendida técnica e institucionalmente, 
em associação com seus parceiros de troca, fontes de 
financiamento e reguladores. 

Campo como esfera 
institucional de 
interesses 
em disputa 

Fligstein (1999) 

Construções produzidas por organizações detentoras de 
poder, que influenciam as regras de interação e de 
dependência do campo em função de seus interesses, 
que, por sua vez, são reflexos da posição delas na 
estrutura social. 

Campo como centro 
de diálogo e de 
discussão 

Hoffman (2001)  

Conjunto de organizações, muitas vezes com propósitos 
díspares, que se reconhecem como participantes de um 
mesmo debate acerca de temáticas específicas, além 
daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou 
de arranjos institucionais relacionados à questão. 

Campo como arena 
de poder e de conflito 

Vieira; Carvalho 
(2003) e 
Misoczky (2003) 

Campo como resultado da disputa por sua dominação, 
numa dinâmica pautada pela realocação de recursos de 
poder dos atores e pela sua posição relativa a outros 
atores. 

Campo como rede 
estruturada de 
relacionamentos 

Powell et al. 
(2005) 

Conjunto formado por redes de relacionamentos 
usualmente integradas e entrelaçadas, que emergem 
como ambientes estruturados e estruturantes para 
organizações e indivíduos, revelados a partir de estudos 
topológicos e de coesão estrutural. 

Campo como a 
totalidade dos atores 
relevantes 

DiMaggio e  
Powell (2007) 

Conjunto de organizações que compartilham sistemas de 
significados comuns e que interagem mais 
frequentemente entre si do que com atores de fora do 
campo, constituindo assim uma área reconhecida da vida 
institucional. 

Fonte: Adaptado de Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006). 

  

Para a presente pesquisa, considera-se a perspectiva teórica de DiMaggio 

e  Powell (2007), os quais afirmam que um campo organizacional é caracterizado 

por um conjunto de organizações que constituem uma área reconhecida de vida 

institucional, englobando fornecedores, consumidores de recursos e produtos, 

agências regulatórias e outras organizações que produzem serviços e produtos 

semelhantes. Esses atores sociais constituem um determinado padrão de coalizão 
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interorganizacional e desenvolvem uma consciência mútua de que estão 

participando de um empreendimento comum. 

Apesar da diversidade de conceitos, pode-se considerar que o campo das 

organizações de TI no Brasil envolve, primeiramente, as empresas que possuem 

como fonte principal de receita atividades econômicas relacionadas ao 

desenvolvimento de softwares e prestação de serviços de tecnologia da informação 

(TI), que, de acordo com a Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro – SOFTEX (2009), constitui a indústria de TI, e é formada por 

organizações que desenvolvem as seguintes atividades: 1) consultoria em hardware 

e software; 2) processamento de dados; 3) atividades de banco de dados e 

distribuição online de conteúdo eletrônico; 4) manutenção e reparação de hardware; 

5) desenvolvimento e edição de software pronto para uso e sob encomenda e 6) 

outros serviços de informática não indicados nos itens anteriores.  

Em seguida, observam-se alguns stakeholders integrantes desse campo 

organizacional: 1) instituições e órgãos do governo, tais como ministérios, 

secretarias, bancos públicos e agências que visam apoiar tecnicamente e 

financeiramente o setor de TI por meio de programas específicos; 2) organizações 

da sociedade civil de interesse público – OSCIP, organizações não-governamentais - 

ONG´s e entidades setoriais, tais como associações, federações e sindicatos que 

congregam as empresas de TI; 3) universidades, centros de pesquisas, incubadoras 

de empresas e parques tecnológicos e 4) profissionais que atuam nas empresas de 

TI (GALINDO, 2008).  

Na pesquisa realizada por Galindo (2008) com especialistas em TI e 

gestores de 23 empresas cearenses de grande representatividade no setor em 

questão, foram identificados treze categorias de stakeholders diretamente envolvidos 

no campo organizacional das empresas de TI no Ceará, dentro dos quais se 

destacam oitenta e uma empresas vinculadas a três associações, oito órgãos 

governamentais, quatro agências de regulação, cinco tipos de clientes diretos; seis 

tipos de fornecedores de insumo, sete órgãos de financiamento, quatorze 

instituições de ensino superior e quatro institutos de pesquisa, como pode ser 

observado no Apêndice A, no final desta pesquisa. 

Historicamente, o campo das organizações de TI no Brasil começou a se 

delinear no início da década de 1980, com o surgimento de empresas 

especializadas em consultoria em microinformática, desenvolvimento de softwares e 
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serviços relacionados às novas tecnologias representadas pelo microcomputador, o 

qual ainda era visto com curiosidade pelas organizações (LOZINSKY, 2010).  Neste 

período, o mercado brasileiro de informática era representado por poucas empresas 

que prestavam serviços através de computadores de grande porte denominados 

mainframes. Como destaca Lozinsky (2010), essas organizações compravam os 

mainframes para compartilhar o seu uso, oferecendo “tempo de processamento” 

para o mercado. 

Cavalcanti (1997, p. 7) complementa essa visão, ressaltando que até o 

final da década de 1970 a competição no mercado brasileiro de informática “era 

restrita às práticas oligopolistas realizadas pelas subsidiárias das firmas líderes 

mundiais do setor, que atendiam o mercado local predominantemente através da 

importação de sistemas completos de computadores”. 

Nesse período, surgiram ainda iniciativas do Governo Federal, 

objetivando estruturar o setor de informática, através de programas de apoio às 

empresas de tecnologia da informação, podendo-se destacar algumas evoluções 

nesse sentido (CAVALCANTI, 1997): 

1. Criação em 1979 da Secretaria Especial de Informática – SEI, com a 

finalidade de assessorar a formulação de uma Política Nacional de 

Informática – PNI e coordenar sua execução, visando o 

desenvolvimento tecnológico. 

2. Criação em 1983 de um projeto para a institucionalização da reserva 

de mercado brasileiro para a tecnologia de informática.  

3. Criação da Lei de Informática (n° 7.232/84) em 1984.  

4. Criação em 1986 pela Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP,  

empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, do 

Programa de Apoio ao Software - PAS, disponibilizando um 

instrumento para incentivar a concepção e inserção de softwares no 

mercado interno e externo, bem como o financiamento de empresas 

provedoras de acesso à internet. 

A partir de então, surgiram diversas pequenas organizações 

especializadas em serviços de TI, como desenvolvimento de softwares específicos, 

sistemas integrados (ERP´s – Planejamento de recursos empresariais), provedores 

de internet, consultoria em hardware, implantação e manutenção de sistemas, 

implantação de redes de computadores dentre outros. 
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No setor público, além do apoio governamental, outros tipos de 

instituições públicas, como as universidades, apoiavam cada vez mais às empresas 

nascentes, desenvolvendo projetos em parceria com estas organizações. Como 

destaca Cavalcanti (1997), as universidades e centros de pesquisa do país 

desenvolvem parcerias com as empresas de informática para o desenvolvimento 

tecnológico e profissional e, na área acadêmica, observa-se uma competição salutar 

na qual as instituições lutam em busca dos recursos das organizações para 

desenvolver projetos em conjunto.  

No decorrer do tempo, foram criadas também organizações sem fins 

lucrativos que tinham o objetivo de agregar, unir e desenvolver as organizações do 

campo, tais como associações, institutos e sindicatos. Nesse contexto, pode-se 

destacar o papel da Associação para Promoção da Excelência do Software 

Brasileiro - SOFTEX, responsável pela gestão do programa do governo para a 

promoção da excelência do software brasileiro (SOFTEX, 2009); e a Associação das 

empresas brasileiras de tecnologia da informação, software e internet – ASSESPRO, 

esta como uma entidade voltada para a defesa dos interesses das organizações de 

TI.  

O campo organizacional das empresas de TI possui certo grau de 

estruturação e institucionalização. Galindo (2008, p.23-24) indica que estas 

empresas “apresentam tendências de aglomeração e especialização”, com a 

vantagem competitiva “plenamente reconhecida pelo setor na medida em que os 

recursos humanos são vistos como os principais insumos”. A capacidade de utilizar 

o conhecimento técnico dessa força de trabalho em um ambiente colaborativo, 

informal e baseado no aprendizado coletivo é considerada “competência essencial 

de difícil imitação” e o “foco das estratégias destas empresas”. 

Observa-se também que as empresas do campo possuem em sua 

maioria um foco na prestação de serviços para pequenas e médias organizações e 

não competem diretamente com empresas multinacionais, sendo muitas vezes 

parceiras destas (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2004). 

Galindo (2008, p. 26) destaca que o nordeste brasileiro constitui-se em 

uma importante região de convergência no setor de TI, sendo perceptível o 

surgimento de arranjos produtivos locais – APL´s - com níveis de especialização e 

desenvolvimento variados. Aqui é importante definir o conceito de arranjos 

produtivos locais indicado pelo SEBRAE (2003, p. 12), que destaca o APL como, 
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um tipo de rede interorganizacional e envolve um conjunto de empresas que 
apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 
atores tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, 
ensino e pesquisa (SEBRAE, 2003, p.12).  

  
Assim, a criação e evolução de diversos arranjos no setor de TI 

demonstram pelo menos três evidências a favor da existência de um campo 

organizacional de TI institucionalizado, tendo como base o conceito de campo de 

DiMaggio e  Powell (2007) e Scott e Meyer (1983): 1) existência de um conjunto de 

organizações que produzem produtos e serviços semelhantes e que interagem entre 

si; 2) existência de um certo padrão de coalização interorganizacional com o 

desenvolvimento de uma consciência mútua e 3) associação com parceiros de troca, 

fontes de financiamento e reguladores.  

Após a caracterização do campo das organizações de TI, é preciso agora 

apresentar as principais definições a respeito da tecnologia da informação, o que irá 

facilitar o entendimento dos tipos de produtos e serviços viabilizados pelas empresas 

do presente estudo.   

 

4.2 Definições e tipos de tecnologia da informação 

 

Como já ressaltado nesta pesquisa, vive-se hoje a “revolução da 

informação”, o surgimento de uma sociedade baseada na tecnologia e no 

conhecimento. No entanto, para definir corretamente a tecnologia da informação, é 

preciso esclarecer primeiramente as diferenças entre os termos informação, dado e 

conhecimento. 

De acordo com De Sordi (2003), o dado pode ser uma simples 

observação, um simples registro visto de maneira isolada. A informação é uma 

expressão mais aprofundada e lógica de um determinado dado, tornando-o 

relevante e dotado de propósito. O conhecimento se dá por meio da reflexão, 

síntese e contextualização de várias informações, podendo gerar algum tipo de 

resultado ou mudança, caso seja colocado em prática. Como esclarecem Nonaka e 

Takeuchi (1997), o conhecimento não é um resultado apenas de um processamento 

de informações, mas uma atividade subjetiva e extremamente pessoal.  

Shapiro e Varian (2003) indicam que a informação, em termos 

econômicos, é um bem, um recurso que pode ser compartilhado e possível de ser 
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digitalizado, ou seja, codificado como um fluxo de bits. Dessa forma, a tecnologia da 

informação representa a “infra-estrutura que permite armazenar, buscar, recuperar, 

copiar, filtrar, manipular, visualizar, transmitir e receber informação” (SHAPIRO; 

VARIAN, 2003, p. 21). Para os autores, essa infra-estrutura pode ser representada 

por dezenas de ferramentas físicas e digitais, que incluem: 1) computadores e 

dispositivos físicos (cabos, aparelhos etc.), constituindo-se no hardware da 

tecnologia da informação e 2) programas computacionais que permitem a interação 

eletrônica entre as pessoas, automatização e integração de processos, filtragem e 

tratamento de informações e a troca eletrônica de dados, constituindo-se no 

software.  

Para Cavalcanti (1997), a tecnologia da informação representa a 

convergência digital de diversas indústrias anteriormente isoladas, constituída pelas 

telecomunicações, a informática (computação), e o entretenimento (conteúdo). Essa 

convergência está relacionada com o surgimento de uma economia digital, que tem 

criado mecanismos de compartilhamento de informações eletrônicas que se tornam 

de fácil e rápido acesso a qualquer pessoa, em qualquer lugar. 

Shulman (2004) aponta que a tecnologia da informação é constituída por: 

1) hardware e software de informática; 2) tecnologias assíncronas, como as redes 

computacionais; 3) tecnologias síncronas, como a teleconferência, videoconferência 

e telefones celulares. 

Na visão de Roberts e Grabowski (2004), a tecnologia da informação diz 

respeito às tecnologias mecânicas (hard) – equipamentos físicos, instalações e 

computadores – e tecnologias digitais (soft) – softwares e sistemas baseados na 

internet. Trata-se de uma infra-estrutura física e digital capaz de: 1) unir partes 

geograficamente dispersas das organizações; 2) duplicar as capacidades humanas 

para a tomada de decisão de forma mais ágil; e 3) permitir a conectividade remota. 

De Sordi (2003) destaca os tipos de hardwares e softwares existentes em 

uma infra-estrutura de TI dentro das organizações alinhadas com as novas 

tecnologias: 1) processadores de dados ou computadores: referem-se aos 

computadores pessoais (máquinas-clientes) e computadores de grande porte 

(máquinas-servidoras); 2) softwares: englobam o sistema de gestão empresarial 

(ERP) e outros sistemas secundários, como o sistema gerenciador de banco de 

dados, sistemas operacionais, sistemas de comunicação (e-mail, Messenger etc.), 

sistemas de segurança dentre outros; 3) periféricos, como impressoras, monitores, 
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unidades de leitura e gravação etc. e 4) rede de comunicação, envolvendo os 

softwares para operação e gerenciamento da rede de dados, bem como o hardware 

necessário como hubs, switches, antenas e cabos. 

De Sordi (2003) esclarece que existem diversas soluções em tecnologia 

da informação que podem atender as demandas das organizações. Trata-se de 

softwares que facilitam a estruturação dos diversos processos executados pelas 

empresas, conforme sumarizado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Processos de negócio e softwares relacionados 

PROCESSO DE NEGÓCIO SOFTWARES 

Comercialização (compras e 
vendas) 

Soluções e-commerce 
- loja virtual 
- marketplace 
- leilão 
- leilão reverso 
- e-procurement 
- e-sourcing 

Capacitação de recursos 
humanos (treinamento) 

Soluções e-learning 
- treinamento baseado em computador (computer based training 
– CBT) 
- treinamento baseado na web (Iweb based training – WBT) 

Relacionamento com clientes 

Soluções Custumer Relationship Management (CRM) 
- CRM analítico 
- CRM operacional  
- CRM colaborativo  

Distribuição e logística 
Soluções Supply Chain Management (SCM) 
- web-based SCM 
- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) 

Administrativos e financeiros 

Soluções Enterprise Resource Planning (ERP) 
- Computer Aided Design (CAD) 
- Computer Aided Manufacturing (CAM) 
- Product Data Management (PDM) 

Fonte: De Sordi (2003) 

 

Para Galindo (2008), a tecnologia da informação deve ser vista de forma 

mais abrangente, devendo englobar em seu conceito aspectos que ampliam o seu 

uso para além do hardware e software. Na visão do autor, a TI 

 
envolve aspectos humanos, administrativos e organizacionais, abrangendo 
também o uso das telecomunicações, automação e recursos de multimídia 
utilizados pelas organizações, além de incorporar as questões relativas ao 
fluxo de trabalho e pessoas envolvidas no fornecimento de dados, 
informações e conhecimento (GALINDO, 2008, p.11). 

 
É importante destacar que, quando considerada sob o ponto de vista da 

economia, como um fator de produção, observa-se que a tecnologia da informação 

pode ser vista sob dois aspectos: primeiro, a TI como uma ferramenta de suporte 
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interno às operações da organização e, em segundo lugar, a TI sendo utilizada 

como o próprio negócio da empresa, onde esta se especializa como uma prestadora 

de serviços de TI, envolvendo relações de concorrência e interação (GALINDO, 

2008) com diversos atores sociais em um dado campo organizacional; este último 

caso, objeto da presente pesquisa. 

Assim, as empresas que produzem e comercializam produtos e serviços 

de TI devem possuir, em teoria, uma propensão maior para inovação, apresentando 

indicadores mais representativos em relação a essa questão, o que será 

demonstrado na subseção seguinte.  

 

4.3 As empresas de TI no contexto da inovação 

 

De acordo com a OECD (2004), as inovações podem ocorrer em produtos 

e serviços, em processos organizacionais - fluxos de trabalho, métodos e práticas 

que melhoram a eficiência ou a qualidade dos produtos - ou no marketing da 

empresa, o que inclui, por exemplo, novos métodos com mudanças significativas no 

posicionamento de um produto, na sua promoção, embalagem ou forma de 

comercialização.  

Como a tecnologia da informação é uma das bases da estratégia de 

qualquer empresa, os processos de inovação no âmbito das organizações possuem 

uma relação constante com os sistemas de gestão, bancos de dados, softwares, 

redes e estruturas de comunicação, que fornecem informações de forma rápida e 

viabilizam o seu compartilhamento, apoiando a inovação em qualquer área da 

empresa (KAPLAN; NORTON, 2004).  

Considerando-se que são as empresas de TI que fornecem produtos e 

serviços que viabilizam a comunicação e a integração por meio de hardwares ou 

softwares, pode-se supor que essas empresas precisam inovar constantemente em 

seus produtos e serviços para atender a demanda de diversas indústrias em um 

mercado global altamente competitivo e mutável. 

Essa suposição é confirmada analisando-se a pesquisa de inovação 

tecnológica realizada pelo IBGE (2010), que demonstra o panorama geral da 

inovação no Brasil no período de 2006-2008 dentro de alguns setores específicos, 

dentre eles o setor de tecnologia da informação. Nesta pesquisa, observa-se, 

inicialmente, que do total de empresas industriais pesquisadas, 38,1% foram 
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inovadoras, enquanto que nas empresas de serviços, essa taxa foi de 46,2%, 

principalmente devido às organizações dos setores de TI e telecomunicações (IBGE, 

2010).  

 

Gráfico 1 – Taxa de inovação dos setores da economia brasileira – período 2006-2008 

 
Fonte: Pesquisa de inovação tecnológica (IBGE, 2010) 

 

De uma forma geral, a inovação nos setores industriais e de serviços 

ocorre primordialmente em produto e processo, sendo que nas empresas industriais 

esse percentual é de 16,8% e nas empresas de serviços 22,2%. No que diz respeito 

à inovação só em produto, a diferença aumenta: 6% das empresas da indústria 

implementaram inovação só em produto, enquanto que no setor de serviços esse 

percentual foi de 15,3% (IBGE, 2010). 

De acordo com o IBGE (2010), as taxas de inovação das empresas de TI 

estão entre as mais elevadas da economia, com destaque para as atividades de 

desenvolvimento de softwares (58,2%), serviços de tecnologia da informação 

(46,1%) e tratamento de dados, hospedagem na internet e outros serviços 

relacionados (40,3%). No gráfico 1, tem-se uma comparação da taxa de inovação 

entre alguns setores da economia. 

Como indicado pelo SOFTEX (2009), as taxas de inovação das empresas 

brasileiras de TI estão próximas daquelas verificadas em várias indústrias européias 

de software e serviços de TI no período 2002-2004, como a França (61%), Holanda 

(52%) e Espanha (49,9%). No entanto, é inferior às taxas de outros países, como a 

Grécia (87,8%), Alemanha (84,4%), Áustria (81,2%) e Portugal (72,8%).  
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Em relação às atividades que são empreendidas para viabilizar 

inovações, o IBGE (2010) destaca o crescimento do percentual de empresas que 

consideram a aquisição de software como relevantes para o processo de inovação: 

16,6% no período 2003-2006 contra 26,5% no período 2006-2008. Além disso, as 

organizações industriais e de serviços consideram os fornecedores como fontes 

especiais de informação para inovação e importantes parceiros para articulações 

cooperativas, mais do que outras organizações e fontes, como universidades, 

concorrentes, clientes, feiras e exposições e centros de capacitação. Dessa forma, 

vê-se no decorrer dos anos o aumento da importância das empresas de TI no 

contexto da inovação.  

Outro indicador relevante refere-se aos gastos das empresas com as 

atividades que visam preparar e desenvolver inovações. De acordo com o IBGE 

(2010), entre os dez setores que apresentam as maiores proporções de gastos em 

relação ao faturamento, destacam-se as empresas de TI, sendo as empresas de 

tratamento de dados hospedagem na internet apresentando o percentual de 6,5% e 

as empresas de desenvolvimento de softwares com 3,8%.  

De acordo com a Amcham Brasil (2010), essa é uma tendência das 

empresas de TI brasileiras, as quais têm aderido rapidamente às tendências globais 

do setor, investindo e captando tecnologia nova para garantir a sustentabilidade de 

seu crescimento. 

No entanto, como indicam Melo et al. (2008), as empresas de menor porte 

que atuam na área de TI podem apresentar dificuldades no desenvolvimento de 

inovações devido aos riscos e investimentos necessários na estruturação de 

estruturas formais de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Devido a isso as empresas do setor têm se utilizado de estruturas de cooperação 

tecnológica e alianças estratégicas com outras organizações, visando à diminuição 

dos custos e riscos no processo de inovação.  Nesse contexto, como será 

apresentado mais adiante, surgem algumas instituições que agregam e viabilizam a 

integração entre as empresas de TI, permitindo a estruturação de um campo 

organizacional próprio. 

Antes de apresentar o campo das organizações de TI no Ceará, faz-se 

necessário discutir - na próxima subseção - alguns dados acerca do setor de 

tecnologia da informação no Brasil, a fim de que se possa ter uma visão mais 
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completa da atuação e representatividade dessas empresas no contexto da 

sociedade e da economia.  

 

4.4 O setor de tecnologia da informação no Brasil 

 

Uma ampla pesquisa sobre o setor de TI no Brasil foi realizada 

recentemente pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

– SOFTEX. O estudo foi publicado em novembro de 2009 e engloba dados e 

indicadores da indústria brasileira de software e serviços de tecnologia da 

informação a partir de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Antes dessa publicação, existiam 

apenas “resultados de pesquisas e estudos desenvolvidos de modo pontual, com 

lacunas em aberto e dados que divergiam entre si” (SOFTEX, 2009, p.13).  

De acordo com o SOFTEX (2009), o setor de softwares e serviços de TI 

abrange a Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI – IBSS, constituído por 

empresas que possuem como fonte principal de receita as atividades de 

desenvolvimento e edição de software pronto para uso e sob encomenda, 

consultoria em hardware e software, processamento de dados, atividades de banco 

de dados e distribuição online de conteúdo eletrônico; e a NIBSS (não-IBSS), 

formada pelo conjunto de empresas que realizam atividades de tecnologia da 

informação de forma secundária, não constituindo fonte de receita primária. Por 

exemplo, pode-se citar as empresas que desenvolvem softwares ligados a 

processos internos ou constroem sistemas embarcados em produtos ou 

equipamentos de fabricação própria. 

Para o presente trabalho, são demonstrados os indicadores da IBSS, 

buscando-se uma delimitação do setor mais apropriada aos objetivos desta 

pesquisa, com destaque para a indústria de TI no Brasil. 

De uma forma geral, a indústria brasileira de TI é constituída em sua 

maior parte de pequenas empresas, com grande crescimento, nos últimos anos, no 

número de organizações e no faturamento obtido, principalmente oriundo de projetos 

em outros países. Cresce também o número de empresas com vinte ou mais 

pessoas ocupadas (SOFTEX, 2009). Galindo (2008) observa ainda que o setor 



65 

 

apresenta historicamente elevadas taxas de crescimento em relação ao 

desempenho da economia nacional.  

De acordo com o IBGE (2011), observa-se no período de 2006 a 2009 

uma pequena variação no número de empresas de TI, às quais empregavam 

467.334 pessoas em 2009. Em relação à receita líquida destas empresas, o valor 

total em 2003 foi de R$ 28,3 bilhões, chegando a R$ 43,8 bilhões em 2008, sendo 

parte considerável desta receita - mais de 50% - proveniente do desenvolvimento de 

softwares. Para a Amcham Brasil (2011), esses valores tendem a aumentar nos 

próximos anos, devido a fatores tais como investimento do governo e diversos 

segmentos relacionados aos eventos Copa do mundo e olimpíadas; aumento das 

demandas das pequenas e médias empresas; desenvolvimento do setor de 

consumo e de novos canais de varejo; e novas fusões e aquisições. 

 

Gráfico 2 – Número de empresas de TI no período 2006-2009 

 
Fonte: Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA (2011)  
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Gráfico 3 – Receita líquida das empresas de TI no período 2003-2008 (Em mil R$), valores 
constantes 2005 

 
Fonte: Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA (2011) 

 

Como ressalta o SOFTEX (2009), mais de 99% da indústria brasileira de 

TI são constituídas por empresas privadas. A distribuição destas organizações no 

Brasil é desigual, sendo que em 2009, 77,21% delas estavam localizadas na região 

sudeste (IBGE, 2011).  

 

Tabela 1 – Distribuição das empresas de TI no Brasil 
REGIÃO NÚMERO DE EMPRESAS % 

Norte 487 0,69% 

Nordeste 3.116 4,42% 

Sudeste 54.390 77,21% 

Sul 9.078 12,89% 

Centro-oeste 3.373 4,79% 
Fonte: Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA (2011) 

 

Em outra pesquisa realizada pelo IBGE (2011) com as duas mil maiores 

empresas de TI no Brasil com mais de vinte funcionários, observa-se que estas 

tiveram um faturamento de R$ 39,4 bilhões em 2009, com destaque para as 

atividades indicadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição do faturamento das empresas de TI com mais de 20 funcionários em 2009 

ATIVIDADE 
RECEITA  

(Em Bilhões R$) 
% 

Desenvolvimento de software 13,00 33,1 

Representação e licenciamento de softwares estrangeiros 4,40 11,1 

Tratamento de dados e infra-estrutura para hospedagem em 
TI e outros serviços de informação na internet 6,60 16,8 
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ATIVIDADE 
RECEITA  

(Em Bilhões R$) 
% 

Consultoria técnica e auditoria em tecnologia da informação 6,10 15,6 

Suporte técnico em tecnologia da informação 3,9 9,9 
Fonte: Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA (2011) 

 

Em relação ao porte das empresas de TI, medido pelo número de 

pessoas ocupadas, os dados do IBGE indicam que, de 100.953 empresas existentes 

em 2009, 90.255 eram microempresas com até quatro funcionários, o que 

corresponde a 89,4% do total de organizações. Os portes das empresas e os 

percentuais em relação ao número total de organizações de TI podem ser 

observados na Tabela 03. É importante ressaltar que no entendimento sobre o porte 

das empresas, o IBGE adota a definição da Organização das Nações Unidas - ONU, 

em que microempresas são as empresas com até 9 pessoas ocupadas; empresas 

pequenas são as que possuem de 10 a 49 pessoas ocupadas; empresas médias, de 

50 a 249 pessoas; e empresas grandes possuem 250 ou mais pessoas ocupadas 

(IBGE, 2011). 

Quando se observa o porte das empresas pelo faturamento, a pesquisa 

de serviços de tecnologia da informação do IBGE (2011) apresenta algumas 

observações interessantes referentes ao ano de 2009: 1) as empresas com receita 

anual até R$ 5 milhões constituem 55,8% do total de empresas pesquisadas; 2) as 

empresas com receita anual entre R$ 5 e 10 milhões respondem por 17% do total de 

empresas; 3) organizações com receita entre R$ 10 e 15 milhões representam 7,1% 

das empresas; 4) empresas com receita entre R$ 15 e 30 milhões representam 9,0% 

e 5) aquelas organizações com receita superior a R$ 30 milhões correspondem a 

11,1% do total.  

 

Tabela 3 – Porte das empresas de TI 

NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PORTE % 

0 a 9 96.042 Micro 95,14 

10 a 49 4.133 Pequeno 4,09 

50 a 249 632 Médio 0,63 

250 ou mais 146 Grande 0,14 
Fonte: IBGE - Estatísticas do cadastro central de empresas (2011)  
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4.5 O campo das empresas de TI no Ceará 

 

Existem algumas evidências a respeito da existência de um campo 

organizacional relativamente estruturado de empresas de tecnologia da informação 

no Estado do Ceará. A pesquisa de Galindo (2008) identificou na capital Fortaleza 

um total de cento e trinta e duas organizações públicas e privadas relacionadas com 

o setor, divididas em treze categorias de stakeholders, como observado no início 

deste capítulo. 

No que tange aos vínculos entre as empresas de TI e estes stakeholders, 

Galindo (2008) indica que há pelo menos sessenta e duas formas de inter-relações 

entre essas organizações com o objetivo de fomentar, estimular, profissionalizar e 

apoiar o desenvolvimento do setor de TI no Ceará.  

De acordo com Márcio Braga, presidente da ASSESPRO-CE, essas inter-

relações deverão ser constantemente fortalecidas, “com ações de aproximação, 

construção de relacionamentos e elaboração de políticas comuns entre fornecedores 

e contratantes, para o bem de um ecossistema que obrigatoriamente necessita da 

postura de parceria entre os seus participantes”, visando cada vez mais a contínua 

expansão do setor de TI no Ceará (CONECTI, 2010, p. 22). 

Como ressalta Galindo (2008, p. 42), observa-se no Estado a realização, 

nos últimos anos, de várias articulações institucionais voltadas para a promoção do 

desenvolvimento do setor de TI, sendo possível afirmar que o campo organizacional 

possui “traços sólidos de organização voltada para a consolidação do crescimento e 

desenvolvimento do setor na região”.  

As principais empresas de TI do Estado estão vinculadas a três 

instituições associativas, como observadas no Quadro 5: 1)  Sistema formado pela 

Associação das empresas brasileiras de tecnologia da informação, software e 

internet do Ceará e o Sindicato das empresas de Informática, telecomunicações e 

automação do Ceará – ASSESPRO / SEITAC; 2) Instituto de tecnologia da 

informação e comunicação – ITIC e 3) Instituto Titan. 
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Quadro 5 – Instituições associativas do setor de TI no Ceará. 

INSTITUIÇÃO 
ANO DE 

FUNDAÇÃO 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

ITIC (antigo 
INSOFT) 

1995 

Envolve o Programa para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro-SOFTEX, Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado 
do Ceará, institutos de pesquisa, universidades e várias empresas 
do setor. Assume o papel de gerador de oportunidades por meio de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), instrumentos como a Lei de 
Informática, editais FINEP e incubadora de empresas. 

Sistema 
ASSESPRO / 
SEITAC 

1999 

Possui caráter sindical-patronal, sujeito à intensa influência de 
caráter regulatório trabalhista. Possui como objetivo fortalecer as 
empresas associadas através da defesa dos seus interesses frente 
aos stakeholders. 

Instituto TITAN 2003 
Incorpora predominantemente em sua dinâmica princípios que 
buscam conquistar vantagens competitivas no Mercado mediante 
relações cooperativas entre empresas. 

Fonte: Adaptado de Galindo (2008) 

 

Observa-se que estas instituições congregam organizações que atuam 

em três grandes grupos de atividades econômicas: 1) atividades nucleares de TI, 

englobando desenvolvimento de softwares, consultoria em TI e suporte técnico em 

TI E comércio varejista de informática, telefonia e comunicação; 2) atividades de 

aplicação direta associada em TI, que envolve principalmente tratamento de dados, 

provedor de internet, redes de comunicação, reparação e manutenção de 

computadores e redes e fabricação de equipamentos eletrônicos e 3) atividades de 

apoio e aplicação secundária em TI, como atividades de contabilidade, serviços de 

engenharia e design (GALINDO, 2008). 

Dessa forma, percebe-se que o campo organizacional é composto por 

empresas que possuem relação direta com o negócio da tecnologia da informação, 

bem como outras organizações que não fazem uso intensivo da TI, porém sendo 

consideradas atores pertencentes ao campo, no quesito “fornecedores e 

consumidores”, na concepção de DiMaggio e  Powell (2007).  

Em termos econômicos, a indústria de tecnologia da informação no Ceará 

corresponde a 1% do PIB do Estado possuindo uma grande demanda por mão-de-

obra qualificada, um dos principais entraves para o desenvolvimento do setor. 

(CONECTI, 2010). De acordo com o Jornal O Povo (2010) o nordeste corresponde a 

7% do mercado nacional de TI, sendo o Ceará responsável por 2% desse mercado. 

Destaca-se ainda que no Estado existam cerca de 900 empresas de TI, sendo que 

80% delas estão localizadas em Fortaleza e região metropolitana (CONECTI, 2010; 

O POVO, 2010).  
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Apesar dos indicadores pouco expressivos, dados do governo mostram 

que os investimentos em TI no Ceará vêm crescendo a uma taxa anual de 13% (DN, 

2010). O jornal O Estado (2011) destaca que a área de TI é uma das que mais 

cresce nas empresas cearenses. Em 2010, por exemplo, as principais empresas do 

Ceará investiram cerca de R$ 150 milhões em tecnologia da informação, sendo 

consenso entre os profissionais da área que o setor tem grande potencial para 

crescer e amadurecer nos próximos anos.  

Nesta seção foi estudada a caracterização do campo das organizações 

de tecnologia da informação. Inicialmente foram aprofundados os tipos de tecnologia 

da informação e o papel das empresas do estudo no contexto da inovação, 

esclarecendo como estas inovam constantemente em seus produtos para atender a 

demanda de diversas indústrias. Na segunda parte – dentro das subseções 4.4 e 4.5 

analisou-se o setor de TI no Brasil, com alguns indicadores econômicos, e o campo 

das empresas do setor no Estado do Ceará, com dados e informações acerca da 

dimensão do campo e das inter-relações existentes entre as organizações.  
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5 METODOLOGIA  

 

O objetivo desta seção é desenvolver os tópicos da metodologia da 

pesquisa, os quais estão divididos em quatro subseções: tipologia da pesquisa, 

amostra e sujeitos da pesquisa, coleta de dados com a apresentação e discussão 

das ferramentas utilizadas, e, por fim, as formas de tratamento dos dados coletados.   

 

5.1 Tipologia da pesquisa 

 

A presente pesquisa possui uma natureza qualitativa, sendo classificada, 

quanto aos objetivos, como um estudo exploratório e descritivo. Richardson (2008) 

esclarece que a pesquisa qualitativa tem como objetivo situações complexas, como 

a compreensão de processos dinâmicos vividos por grupos sociais e a necessidade 

de entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. Devido a 

natureza deste tipo de pesquisa, não existe o emprego de um instrumental 

estatístico como base do processo de análise do problema. Como corrobora Minayo 

(2004, p. 102), na pesquisa qualitativa “preocupamo-nos menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão seja 

de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de 

uma representação”.  

Trata-se também de uma pesquisa descritiva, pois, como indica Rudio 

(1986), neste tipo de estudo há o interesse em descobrir e observar fenômenos, 

procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. Ou seja, o objetivo é 

conhecer a natureza do fenômeno, sua composição e processos e não explicá-los. 

Busca-se, ainda, estabelecer relações entre as variáveis em foco. Neste caso 

específico, as forças que levam a institucionalização e as práticas intra-

empreendedoras.  

 

5.2 População, amostra e sujeitos da pesquisa 

 

Como foi demonstrado na seção referente ao campo das organizações de 

tecnologia da informação, o Ceará possui aproximadamente 900 empresas que 

atuam nesse setor, constituindo-se na população do presente estudo.  
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Partindo dessa população, para a consecução dos objetivos da presente 

pesquisa, buscou-se identificar aquelas empresas que seriam as mais 

representativas do campo das organizações de tecnologia da informação do Ceará. 

Para esse intento, foram identificadas as 70 empresas associadas ao Sistema 

ASSESPRO/SEITAC, organização sem fins lucrativos que foi formado por uma 

aliança institucional entre duas entidades: Associação Brasileira de Empresas de 

Tecnologia da Informação, Software e Internet do Ceará – ASSESPRO-CE e o 

Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará – 

SEITAC, a qual se constitui na principal instituição representativa do setor de TI no 

Ceará.  

Para a construção da amostra final, algumas observações devem ser 

ressaltadas. A partir de uma amostra inicial de 70 empresas, foram identificados 80 

diretores e gestores que poderiam responder a pesquisa. Desse total, 43 

responderam a pesquisa, correspondendo a 53,7% dos gestores e constituindo-se 

na amostra final do presente estudo. 

Devido a natureza qualitativa da pesquisa, utilizou-se essa amostra não-

probabilística por julgamento, a qual, como demonstra Rudio (1997), não tem a 

intenção de generalizar os resultados para uma determinada população. Hair Jr. 

(2005, p. 247) esclarece que na amostra por julgamento “os elementos de amostra 

são escolhidos porque o pesquisador acredita que eles representam a população-

alvo, mas não são necessariamente representativos”.  

Além da amostra final de 43 participantes respondentes, são 

considerados, também, como sujeitos da pesquisa, sete gestores de empresas 

bastante representativas do Sistema ASSESPRO/SEITAC, as quais foram 

escolhidas de acordo com os seguintes critérios: 1) tempo de mercado; 2) prêmios 

recebidos por instituições como o GPTW, Great place to work (Melhores empresas 

para trabalhar); 3) amplitude de atuação no mercado. 

Somado a esses critérios, foram, também consideradas algumas 

condições destacadas por Trivinõs (1987), como a essencialidade dos sujeitos – na 

opinião do pesquisador – para os objetivos do estudo e facilidade de acesso aos 

entrevistados. 
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5.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados primários, foram utilizados dois instrumentos, 

sendo um questionário estruturado e um roteiro de entrevistas semi-estruturado, 

ambos desenvolvidos em alinhamento com os objetivos da pesquisa e com base na 

literatura pesquisada. 

O questionário apresenta 26 itens de verificação, em forma de afirmativa, 

dispostos em uma escala do tipo Likert, em que o respondente pode escolher um 

entre quatro níveis de concordância: Discordo totalmente, Discordo em parte, 

Concordo em parte, Concordo totalmente. Os itens 1 a 18 incluem questões relativas 

às práticas intra-empreendedoras e os itens 19 a 26 envolvem as afirmativas sobre 

as forças que são predominantes nos três estágios de institucionalização das 

práticas.  

O questionário foi construído através da ferramenta Google Docs, sendo 

enviado por e-mail para 80 diretores e gestores, com um link a ser clicado para o 

preenchimento on-line da pesquisa. Após o envio do e-mail inicial, utilizou-se o 

período de quatro semanas para a realização de contatos por telefone e e-mail para 

confirmar o recebimento e reforçar a importância da pesquisa. Após esse trabalho, 

foram respondidos 43 questionários, como já demonstrado na sub-seção anterior. 

Como segunda etapa, foi realizada uma entrevista pessoal semi-

estruturada com os sete gestores de empresas escolhidas de acordo com os 

critérios citados na subseção anterior. As entrevistas foram realizadas no período de 

05 a 23 de janeiro de 2012, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, e cada 

momento durou cerca de uma hora. As entrevistas foram gravadas e, 

oportunamente, transcritas. 

O roteiro de entrevista apresenta 10 questões. A primeira busca levantar 

quais as práticas intra-empreendedoras existentes na empresa; as questões 2 a 4 

referem-se às forças existentes no primeiro estágio de institucionalização das 

práticas; as questões 5 e 6 tratam do segundo estágio do processo de 

institucionalização; as questões 6 e 7 buscam informações sobre as terceira etapa 

do processo supra-citado; e, por fim, as questões 8 a 10 referem-se aos 

dificultadores e facilitadores da institucionalização das práticas intra-

empreendedoras no âmbito das organizações.   



74 

 

Após a elaboração dos instrumentos de pesquisa, realizou-se um pré-

teste com três profissionais, com o objetivo de confirmar a validade dos materiais no 

que diz respeito à compreensão das questões formuladas e o êxito na obtenção de 

respostas que atingiam os objetivos da pesquisa. Foram entrevistados: 1) um gestor 

de tecnologia da informação de uma das empresas pesquisadas, levando-se em 

consideração a sua experiência no mercado de TI e o seu acompanhamento na 

implantação de práticas intra-empreendedoras na empresa em que atua; 2) Um 

professor universitário, mestre em administração e especialista em 

empreendedorismo e 3) Um consultor de empresas, especialista em projetos de 

gestão em empresas de tecnologia da informação. Dessa forma, foram testados os 

dois instrumentos da pesquisa, obtendo-se o ajuste necessário para o êxito do 

estudo.  

Os questionários estruturados foram respondidos pelos gestores das 

empresas, os quais são os representantes das diretorias das organizações em 

questão. Os respondentes das entrevistas semi-estruturadas foram os próprios 

diretores das empresas ou seus representantes. 

 

5.4 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados do questionário, utilizou-se o software Excel, 

para obtenção dos percentuais dos itens presentes no questionário. As entrevistas 

foram analisadas por meio de análise temática, um tipo de técnica de análise de 

conteúdo, composta por três etapas, como demonstra Minayo (2004): 

 Pré-análise: consiste na escolha dos documentos, na retomada das 

hipóteses e objetivos da pesquisa e na elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final.  

 Exploração do material: diz respeito a operação de codificação, ou 

seja, a classificação e agregação dos dados em categorias temáticas. 

 Tratamento dos resultados e interpretação: aqui os resultados são 

tabulados a fim de colocar em evidência as informações obtidas. Neste 

momento o pesquisador estabelece as relações entre a teoria e as 

informações coletadas. 

Chizzotti (2006) reforça que a análise de conteúdo é um tipo de análise 

que pretende garantir a imparcialidade objetiva, através da quantificação das 
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unidades do texto claramente definidas, para gerar resultados quantificáveis ou 

estabelecer a freqüência das unidades de significado. Trata-se de um conjunto de 

técnicas que visam extrair o sentido de um texto por meio de unidades elementares, 

tais como palavras-chave, categorias, temas e termos específicos, identificando-se a 

freqüência das unidades a fim de viabilizar a obtenção de significados inscritos no 

texto a partir de indicadores objetivos.  

Assim, em termos práticos, a operacionalização da análise de conteúdo 

das entrevistas seguiu os seguintes passos: 1) transcrição das informações 

levantadas; 2) definição das unidades elementares de análise (frases, palavras, 

termos ou parágrafos) e 3) classificação das unidades em categorias de análise, 

estas últimas baseadas no referencial teórico e nos objetivos da pesquisa, como 

indicado no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Objetivos e categorias temáticas da análise de conteúdo 
CÓD. OBJETIVO CATEGORIA TEMÁTICA 

01 
Mapear as principais práticas intra-
empreendedoras utilizadas pelas 
empresas de TI do Ceará  

Práticas intra-empreendedoras 

02 

Analisar os fatores determinantes 
relativos ao primeiro estágio do processo 
de institucionalização das práticas intra-
empreendedoras nas empresas de TI do 
Ceará (habitualização).  

Novas tecnologias 

Demandas dos clientes 

Concorrência 

03 

Analisar os fatores determinantes que 
levaram ao estágio intermediário de 
institucionalização das práticas intra-
empreendedoras nas empresas 
(objetificação).  

Ações internas para manutenção das estruturas 

Visão externa para manutenção das estruturas 

04 

Analisar os fatores relativos ao estágio 
final de institucionalização das práticas 
intra-empreendedoras nas empresas 
(sedimentação). 

Adoção das novas estruturas x Resultados 

Fatores facilitadores 

Fatores dificultadores 

Grupos de interesse x Resistência das pessoas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Utilizou-se o software ATLAS TI para organizar e analisar de forma mais 

dinâmica as categorias temáticas resultantes das informações coletadas nas 

entrevistas.  

Os discursos produzidos pelos sete sujeitos da pesquisa foram 

inicialmente revistos e sintetizados. Após isso, os textos transcritos foram 

aprofundados e as falas foram agrupadas nas dez categorias temáticas cadastradas 

no ATLAS TI. Em seguida, foi possível identificar a freqüência das unidades de 

análise e, por fim, demonstrar as práticas e os fatores mais relevantes para os 
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entrevistados acerca da institucionalização do intra-empreendedorismo nas suas 

organizações. 

Por motivos éticos, os nomes das empresas e dos sujeitos da pesquisa 

foram omitidos, sendo estes últimos identificados pelos códigos E1, E2, E3, E4, E5, 

E6 e E7. 
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6 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS INTRA-

EMPREENDEDORAS EM EMPRESAS DE TI NO CEARÁ 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados e as análises advindas da 

pesquisa de campo. Na primeira sub-seção são detalhados os perfis dos 

participantes da pesquisa, incluindo os dados dos respondentes dos questionários 

fechados e dos gestores que foram entrevistados. Na segunda, são demonstradas 

as principais práticas intra-empreendedoras observadas nas empresas. Na terceira, 

quarta e quinta sub-seção, analisam-se, respectivamente, os fatores pertencentes 

aos estágios de habitualização, objetificação e sedimentação de práticas intra-

empreendedoras nas empresas de TI da presente pesquisa.  

 

6.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

É relevante ressaltar algumas informações a respeito dos participantes da 

pesquisa que responderam o questionário estruturado. Observa-se inicialmente que 

maioria dos profissionais é do sexo masculino, correspondendo a 81% do total, 

contra 19% de pessoas do sexo feminino. 

Em relação à idade dos participantes, a maioria tem entre 36 e 45 anos, 

com 44% do total, sendo 33% entre 25 e 35 anos, 23% acima de 45 anos e nenhum 

apresenta idade inferior a 25 anos.  

No questionário, foi solicitado aos profissionais a inclusão do cargo 

ocupado dentro da empresa. Grande parte ocupa posições de diretoria ou 

presidência, com 46,5%. No nível gerencial observa-se um percentual de 44,2% e no 

nível mais operacional um total de 7%. Identificou-se que uma pessoa não inseriu a 

informação a respeito do seu cargo. 

Sobre o tempo de experiência na empresa e no cargo, pode-se observar 

na tabela 4 o resumo dos percentuais por faixa de tempo. 

 

Tabela 4 – Perfil dos respondentes: tempo de experiência na empresa 

FAIXA DE TEMPO 
TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA 

EMPRESA (%) 
TEMPO DE EXPERIÊNCIA  

NO CARGO (%) 

0 a 3 anos 24% 19% 

4 a 6 anos 17% 30% 

7 a 9 anos 10% 7% 

Mais de 9 anos 50% 44% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que 60% dos pesquisados possuem pelo menos 7 anos de 

experiência em sua empresa, o que os torna, teoricamente, mais sabedores a 

respeito da existência de práticas intra-empreendedoras e do seu processo de 

institucionalização na organização.  

Em termos de escolaridade, as informações foram resumidas na tabela 5, 

abaixo indicada. 

  

Tabela 5 – Perfil dos respondentes: nível de escolaridade 

NIVEL DE ESCOLARIDADE PERCENTUAL 

Ensino médio 5% 

Superior incompleto 7% 

Superior completo 37% 

Pós-graduação - Especialização 35% 

Pós-graduação - Mestrado 21% 

Pós-graduação - Doutorado / Phd 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando-se a tabela 5, verifica-se um alto nível de qualificação por 

parte dos participantes da pesquisa, em que 88% possui pelo menos o nível superior 

concluído, 21% com mestrado e 30% dos respondentes terminaram pelo menos uma 

especialização. Dois gestores afirmaram ter a especialização e o mestrado. 

Um maior detalhamento dos dados dos profissionais que responderam ao 

questionário estruturado pode ser observado no apêndice E desta pesquisa.  

No que diz respeito aos gestores que foram entrevistados pessoalmente, 

todos eles atuam no mercado de tecnologia há pelo menos doze anos e suas 

empresas desenvolvem serviços relacionados à construção, implantação e 

integração de softwares, bem como consultoria e soluções em tecnologia da 

informação, incluindo, por exemplo, implantação de sistemas de gestão integrado 

(ERP´s), terceirização de centrais de atendimento, treinamentos em TI e 

metodologias em gestão de projetos. 

Trata-se de seis diretores que participaram da fundação de suas 

empresas e um gestor comercial que acompanhou de forma bastante ativa diversas 

mudanças ocorridas nos últimos 11 anos em sua organização, inclusive no que 

tange à implantação de novos modelos de gestão e à institucionalização de 

determinadas práticas intra-empreendedoras. No quadro 8 tem-se o resumo do perfil 

dos sujeitos da pesquisa: 
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Quadro 7 – Perfil dos sujeitos da pesquisa entrevistados 

GESTOR SEXO ESCOLARIDADE 
IDADE 
(ANOS) 

CARGO 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 
NA EMPRESA 

(ANOS) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

NO CARGO 
(ANOS) 

E1 Masculino Mestre 36 a 45 
Diretor de 
Negócios 

15 2 

E2 Masculino Mestre 25 a 35 
Gestor  

Comercial 
11 2 

E3 Masculino Especialista 36 a 45 Diretor 21 21 

E4 Masculino Especialista 
Acima 
de 45 

Diretor 39 20 

E5 Masculino Mestre 
Acima 
de 45 

Diretor 24 24 

E6 Masculino Superior completo 36 a 45 Diretor 20 20 

E7 Masculino Mestre 36 a 45 
Diretor de 
Tecnologia 
e Inovação 

9 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se ainda que o tempo de vivência no setor de tecnologia da 

informação e um nível escolaridade elevado por parte dos entrevistados facilitaram o 

entendimento das questões colocadas pelo pesquisador. Como pode ser identificado 

no quadro 8, a média do tempo de experiência dos gestores – apenas em suas 

empresas - é de quase vinte anos, o que tornou os momentos do pesquisador com 

os entrevistados bastante ricos em termos de aprendizado a respeito da dinâmica do 

setor de tecnologia da informação no Ceará.   

 

6.2 As principais práticas intra-empreendedoras das empresas do estudo 

 

No referencial teórico foram descritas diversas práticas intra-

empreendedoras que podem ser desenvolvidas no âmbito das organizações. São 

práticas que vão desde uma simples caixa de sugestões e o seu real 

acompanhamento, com vistas à implantação de novas ideias, até a implantação de 

políticas de gestão de pessoas que favoreçam a inovação, como a remuneração 

variável - onde se considere a atitude empreendedora – ou até mesmo a criação de 

equipes multidisciplinares para projetos experimentais de médio e longo prazo.  

Assim, com base na literatura, seguiu-se à pesquisa de campo com o 

objetivo de entender quais seriam as principais práticas intra-empreendedoras 

observadas nas empresas de tecnologia da informação do Ceará. 

Inicialmente foram tabulados os dados referentes às 18 primeiras 

questões do questionário estruturado preenchido pelos 43 gestores. Nesses itens, 
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buscou-se identificar as principais práticas intra-empreendedoras existentes nas 

organizações do estudo.  

Com as informações tabuladas, somou-se, para cada questão, os 

percentuais referentes ao “Concordo em parte” e “Concordo totalmente” para 

identificar as práticas que possuíam um maior nível de concordância para os 

entrevistados. Com os totais calculados, elaborou-se um ranking partindo dos 

maiores resultados até os menores, como apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Ranking das práticas intra-empreendedoras (do maior percentual ao menor) 

QUESTÃO SOMA CONCORDO 

A empresa estimula e encoraja os colaboradores a desenvolver novos 
produtos, serviços ou métodos de trabalho 90,70% 
A empresa possui metas e objetivos desafiadores compartilhados com a 
equipe 90,70% 
A empresa possui uma alta exigência de qualidade e eficiência em 
processos existentes (busca maneiras de fazer coisas de uma maneira 
melhor, de forma mais rápida, ou com menor custo; desenvolve 
procedimentos que asseguram o cumprimento de prazos e padrões de 
qualidade) 90,70% 
Os colaboradores possuem razoável autonomia para executarem seu 
trabalho de sua própria forma 90,70% 
Os colaboradores possuem fácil acesso e autonomia para buscar recursos 
dentro e fora da empresa na tentativa de construção de novas ideias 88,37% 
A comunicação é intensa e aberta em todos os níveis da organização 88,37% 
Os líderes são mais tolerantes a erros com novos projetos e ideias trazidas 
pela equipe (permissão para possíveis fracassos) 86,05% 
Os colaboradores são avaliados também com base na atitude e no 
desempenho empreendedor e inovador 86,05% 
A empresa possui um modelo de planejamento e monitoramento 
sistemáticos de projetos, objetivos, metas e indicadores (divisão de tarefas 
de grande porte em subtarefas com prazos definidos; revisão de planos de 
forma constante, manutenção de registros financeiros para tomada de 
decisões) 81,40% 
Existe reconhecimento público para aquelas pessoas que desempenham 
um papel intra-empreendedor (empreendedorismo interno) dentro da 
organização por meio da implantação de alguma inovação 79,07% 
A empresa estabeleceu metas de longo prazo, claras e específicas 79,07% 
A organização desenvolve iniciativas de longo prazo e projetos que podem 
durar meses ou anos para ficarem prontos 76,74% 
Existem reuniões sistemáticas e freqüentes para análise de novos projetos 
e/ou métodos de trabalho e gestão diferentes e inovadores  76,74% 
A empresa possui um ou mais líderes específicos para tratar as questões 
relacionadas à inovação, novos projetos e análise sistemática de 
oportunidades inovadoras 69,77% 
A empresa considera no recrutamento e seleção as competências e 
habilidades empreendedoras (perfil inovador) 69,77% 
A empresa possui alguma forma de gerenciar pequenos e experimentais 
produtos ou modelos de negócio 67,44% 
A empresa realiza treinamentos com foco em inovação, cultura 
empreendedora e motivação para a inovação 58,14% 
A empresa possui um modelo de remuneração ou incentivos que estimulem 
o comportamento empreendedor e inovador 55,81% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Partindo do ranking, foi possível coletar as principais práticas intra-

empreendedoras percebidas pelos participantes da pesquisa. Escolheu-se aquelas 

que apresentaram um percentual igual ou superior a 80% de concordância, como 

indicado abaixo e observados na literatura: 

1. Estímulo e encorajamento ao desenvolvimento de novos produtos, 

serviços ou processos. 

2. Definição de metas e objetivos desafiadores compartilhados com a 

equipe. 

3. Alta exigência de qualidade e eficiência em processos existentes. 

4. Autonomia para os colaboradores executarem seu trabalho de sua 

própria forma. 

5. Fácil acesso e autonomia para a busca de recursos dentro e fora da 

empresa na tentativa de construção de novas ideias. 

6. Comunicação aberta e intensa em todos os níveis. 

7. Maior tolerância a erros por parte das lideranças. 

8. Avaliação com base na atitude e no desempenho empreendedor e 

inovador. 

9. Definição de um modelo de planejamento e monitoramento 

sistemáticos de projetos, objetivos, metas e indicadores. 

As entrevistas com os sete gestores também trouxeram informações de 

grande relevância para a identificação das principais práticas intra-empreendedoras 

que ocorrem no campo das organizações de tecnologia da informação no Ceará.  

Com o apoio do software Altas TI, foi possível colher de forma mais 

facilitada as principais práticas intra-empreendedoras presentes nas falas dos 

entrevistados. 

Dessa forma, as transcrições realizadas demonstraram diversas práticas 

intra-empreendedoras citadas na literatura. Observa-se também que existiu uma boa 

similaridade entre as afirmações dos gestores e os dados coletados com o 

questionário que foi aplicado com um número maior de pessoas. Assim, as práticas 

que mais transpareceram nos dois instrumentos de pesquisa foram as seguintes: 

1) Estímulo e encorajamento ao desenvolvimento de novas ideias, 

produtos, serviços e processos, como ressaltado por E1: “A primeira 

coisa que eu acho que é muito relevante aqui na empresa é a gente 
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fornecer uma liberdade para os colaboradores terem ideias e 

chegarem pra gente contando essas ideias.”. 

2) Planejamento e monitoramento sistemáticos, como observado na fala 

de E1 – “Temos o planejamento estratégico e utilizamos o Balanced 

scorecard, e isso faz com que a gente consiga acompanhar a situação 

da empresa...” – e E2 – “Nós temos implantado internamente 

conceitos de balanced scorecard, a gente faz todo o acompanhamento 

baseado na metodologia.”. 

3) Comunicação intensa e aberta, como destacado por E2 – “Existe um 

conceito de portas abertas em relação a alta direção da empresa. 

Então qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer um dos sócios...” – 

e E4, com uma fala muito semelhante ao E1:  “Nós temos uma política 

de portas abertas... qualquer pessoa pode vir aqui e falar com o diretor 

da empresa.”.  

4) Autonomia para os colaboradores executarem seu trabalho de sua 

própria forma, como visto na fala de E4 – “Somos um ambiente muito 

democrático, de muita facilidade para a participação das pessoas (...) 

É o sistema que permite que as pessoas possam formalmente criar, 

sugerir, discutir e criticar alguma coisa na empresa.”.  

5) Exigência de qualidade e eficiência por meio de reuniões sistemáticas e 

processos de gestão da qualidade, como indicado por E5, em que ele 

diz: 

O que a gente tem feito é procurar melhorar - com maior qualidade - os 
nossos processos operacionais. No processo de desenvolvimento nós 
temos o MPSBR, que é uma certificação de qualidade em desenvolvimento 
de software. Na área de serviços, a gente tem processos bem definidos... 
Na área administrativa, nós usamos sistemas bem configurados. O que a 
gente procura fazer é isso. É ter cada setor utilizando as melhores práticas 
que existem no mercado para se gerenciar e melhorar os seus processos. 
  

 6) Maior tolerância a erros por parte dos líderes, como ressaltado por E2: 

Existe uma tolerância maior ao erro. Não estou dizendo que a gente seja 
irresponsável, em não acompanhar as mudanças, em não querer que elas 
dêem certo, mas esse conceito de “errar rápido” flexibiliza um pouco. Existe 
um pouco dessa tolerância sim. 

 

Práticas como o desenvolvimento de projetos experimentais de longo 

prazo, metas desafiadoras compartilhadas com a equipe e a designação de líderes 
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específicos para inovação também foram identificadas nas falas, porém foram 

menos ressaltadas.  

Não foram identificadas na fala dos sujeitos políticas mais estruturadas de 

recursos humanos, como citado por Ferraz (2008), no que diz respeito à políticas de 

recrutamento e seleção que favoreçam atitudes e competências empreendedoras de 

candidatos e políticas de retenção e avaliação que valorizem essas competências.  

Práticas relevantes citadas por Filion (2004) também foram identificadas, 

como a introdução e gestão de bancos de ideias para estimular o surgimento de 

melhorias e novos produtos e serviços (E1 – “As ideias e sugestões de melhorias 

são cadastradas...”), reconhecimento público aquelas pessoas que desempenham 

um papel intra-empreendedor dentro da organização (E3 – “... a gente reconhecia 

práticas que estivessem relacionadas aos serviços, qualidade, iniciativas, ao 

alinhamento aos valores da empresa, a inovação e ao empreendedorismo.”) e, em 

alguns casos, treinamentos específico sobre inovação. 

Observa-se uma dificuldade por parte dos gestores em implementar 

recompensas financeiras para colaboradores que sugeriram ideias viáveis para a 

organização, prática essa ressaltada na literatura por autores como Drucker (1986) e 

Filion (2004).  Como reforçado por um diretor entrevistado,  

 
[...] é complicado você estipular esse tipo de premiação que não é tão 
evidente, porque aquele que recebeu vai ficar muito estimulado e 
satisfeito... mas em compensação uma outra pessoa que eventualmente a 
empresa não perceba como tendo a mesma importância, e portanto, não 
premie ele, mas ele perceba como sendo importante... ele vai se sentir 
desestimulado por não ter sido premiado. Esse reconhecimento financeiro 
substancial é complicado nesse aspecto porque na medida em que ele 
estimula, ele pode também, pela ausência dele, desestimular (E5). 

 
Sobre esse tema, um entrevistado demonstrou adotar uma prática 

evoluída de recompensa financeira, como indicado no seu discurso: "Em todo esse 

tempo de estrada essas pessoas se tornam nossas sócias e hoje são empresários 

grandes. Então houve esse reconhecimento pelo mérito das pessoas.” (E4). 

Por fim, percebe-se que as empresas de tecnologia da informação do 

Ceará realmente apresentam diversas práticas intra-empreendedoras citadas pelo 

referencial teórico, sendo que algumas parecem estar mais sistematizadas e 

estruturadas o que deve facilitar o desenvolvimento de inovações no âmbito das 

organizações. Como exemplos de práticas sistematizadas, têm-se o banco de ideias 

– que aparece nas falas de E1, E2 e E7; reconhecimento às pessoas que inovaram  
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(E3 e E6) e ferramentas de gestão que priorizam o planejamento e monitoramento 

sistemáticos, observados em E1 e E2, que afirmaram utilizar o Balanced Scorecard.  

Nas próximas subseções serão discutidos os fatores atuantes nos três 

estágios de institucionalização das práticas intra-empreendedoras, buscando-se 

responder como ocorre o processo de institucionalização desses modelos nas 

empresas do estudo.  

 

6.3 Análise dos fatores relativos ao estágio de habitualização das práticas 

intra-empreendedoras 

 

A partir de agora, busca-se identificar elementos para o entendimento de 

como ocorre o processo de institucionalização das práticas intra-empreendedoras 

nas empresas de tecnologia da informação no Estado do Ceará. 

Como demonstrado pela literatura sobre a teoria institucional, o modelo de 

Tolbert e Zucker (1999) esclarece que a habitualização diz respeito ao estágio de 

pré-institucionalização. Aqui, as organizações criam novas estruturas, políticas e 

procedimentos frente aos novos desafios que surgem no seu entorno, como 

resposta às mudanças tecnológicas e de consumo, à legislação e às forças de 

mercado de uma forma geral.  

Acredita-se que as práticas intra-empreendedoras, como parte de um 

conjunto de práticas e modelos de gestão que podem ser utilizados pelas empresas, 

deverão também passar por um processo de institucionalização, cumprindo os três 

estágios propostos no modelo de Tolbert e Zucker (1999).  

Para a análise dos fatores relativos ao primeiro estágio, considerou-se 

três forças indicadas pelo modelo dos autores que atuam no âmbito das 

organizações: novas tecnologias, demandas dos clientes e a atuação da 

concorrência. Busca-se entender como se deu a influência desses fatores na adoção 

de práticas intra-empreendedoras pelas empresas analisadas na pesquisa. Para 

isso, utilizou-se uma questão específica no questionário estruturado – questão 19 – 

para confirmar o grau de relevância de forças externas para a inovação interna; e as 

questões 3, 4 e 5 da entrevista semi-estruturada, em que foi solicitado aos sujeitos 

da pesquisa que discorressem sobre como as forças levaram a empresa a adotar 

práticas intra-empreendedoras e modelos de gestão com vistas à inovação em 

produtos, serviços e processos. 
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As respostas à questão 19, onde foi levantado o grau de concordância a 

respeito da força das demandas dos clientes e a forte concorrência de mercado na 

inovação, confirmaram que a percepção é de que realmente existe uma forte relação 

entre esses aspectos – forças de mercado e inovação. 39,53% concordaram em 

parte e 44,19% concordaram totalmente com o item, perfazendo um total de 83,72% 

de concordância.  

As falas dos entrevistados sobre o papel da tecnologia na criação de 

novas estruturas e na inovação indicam que existe uma intensa e constante 

influência das novas tecnologias nas estruturas, modelos de negócios e serviços 

presentes nas empresas de tecnologia da informação. Como exemplos, observa-se 

a fala de E1 - “Quando você fala em mudança tecnológica, novas tecnologias, com 

certeza a gente acaba mudando os processos, mudando tudo.” – e E3, em que ele 

diz: “(...) as tecnologias, as mudanças, acabam realmente forçando a gente a inovar. 

As novas tecnologias realmente fazem com que a gente tenha que ir. Às vezes a 

gente nem quer, mas tem que ir.”.  

Nota-se também que algumas mudanças são, em geral, mais recorrentes 

nas organizações, como hierarquias mais flexíveis e descentralizados (estruturas 

projetizadas), necessidade de capacitação constante nas novas tecnologias, 

inovação em processos e ampliação do escopo de serviços oferecidos ao mercado. 

No que diz respeito às demandas dos clientes e sua influência na 

mudança de estruturas das empresas, destacam-se algumas falas referentes a essa 

questão. Por exemplo, essa dinâmica pode ser verificada em E2 – “A gente é muito 

orientado para o cliente. À medida que o cliente muda, a gente muda com ele."; E6 – 

“Os clientes são extremamente estimuladores. Uma empresa com essa visão 

sistêmica tende a se reinventar todos os dias.” e E7 – “Cada requerimento do cliente 

lá na frente gera um processo inteiro aqui, seja de contratação, de treinamento, seja 

de capacitação.”.  

É interessante observar nas falas que as demandas dos clientes geram 

algumas inovações tecnológicas e organizacionais que promovem uma grande 

dinâmica na construção e reconstrução das estruturas da empresa. A criação de 

modelos de gestão de projetos e sistemas de gestão de qualidade parece ter grande 

relação com as necessidades dos clientes, como comentado por um entrevistado, 

que destaca “as necessidades dos nossos clientes de terem projetos mais 

assertivos, projetos melhor acompanhados.” (E2). 
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Assim, de alguma forma as demandas dos clientes afetam as estruturas 

organizacionais das empresas pesquisadas, porém as respostas são diferentes no 

que diz respeito à inovação nos serviços fornecidos. Algumas empresas procuram 

atuar como “integradores” e consideram que as empresas de TI deveriam oferecer 

soluções completas que atendam todas as necessidades dos clientes. Outros 

entrevistados buscam se especializar em nichos específicos, inovando mais em sua 

estrutura interna do que propriamente em novas tecnologias ou novos produtos.  

Devido à alta demanda atual das organizações por tecnologias que 

facilitem os processos, promovam uma comunicação mais fluida e sejam capazes de 

diminuir custos operacionais, parece haver nas empresas de tecnologia da 

informação uma propensão maior em desenvolver mais rapidamente processos 

sistematizados de inovação, para que possam atender as necessidades atuais dos 

clientes com eficiência, qualidade e custos competitivos. Essa necessidade de 

sistematização é respaldada por Drucker (1986), indicando o autor que a inovação 

deve ser um processo sistemático e estruturado, consistindo na “busca deliberada e 

organizada de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais 

mudanças podem oferecer para a inovação” (DRUCKER, 1986, p. 45).  

Analisando-se as falas relativas ás três forças iniciais que atuam na 

dinâmica de transformação das empresas de tecnologia, observa-se em pelo menos 

quatro visões de entrevistados (E2, E5, E6, E7) que a concorrência parece ter uma 

influência menor quando se compara com as demandas dos clientes e as novas 

tecnologias. Sobre este aspecto, por exemplo, observa-se afirmações do tipo “Eu 

não tenho concorrentes” (E6) e “(...) é muito mais pelas oportunidades que a gente 

tem, as demandas dos clientes, do que pela força da concorrência" (E7).  No entanto 

para as empresas que atuam com o poder público, a força dos concorrentes torna-se 

mais visível, levando a organização “a atuar em outros mercados ou gerar inovação 

em outros segmentos”, como ressaltado por um gestor.  

No modelo de Tolbert e Zucker (1999), não se vê uma ênfase especial na 

concorrência nesse primeiro estágio do processo de institucionalização. As 

empresas adotam novas estruturas mais pelas mudanças tecnológicas e na 

legislação, disponibilidade de crédito, inflação e demandas dos clientes. A análise 

das falas dos sujeitos da pesquisa indicam, assim, um certo alinhamento em relação 

à assertiva da teoria institucional.  
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No entanto, Tolbert e Zucker (1999) e outros autores abordados no 

referencial teórico indicam que no decorrer do processo de institucionalização, as 

organizações tornam-se isomórficas com o ambiente, buscando legitimidade frente 

aos outros atores organizacionais, inclusive pela implementação de estruturas e 

processos encontrados em outras organizações de um mesmo campo 

organizacional. Para um melhor entendimento dessas questões, será apresentado 

em seguida, na próxima sub-seção, a análise do segundo estágio de 

institucionalização. 

 

6.4 Análise dos fatores relativos ao estágio de objetificação das práticas intra-

empreendedoras 

 

De acordo com o modelo de processo de institucionalização de Tolbert e 

Zucker (1999), a objetificação diz respeito ao estágio de semi-institucionalização das 

estruturas, em que os modelos organizacionais tornam-se mais solidificados. Para 

os autores, nesse estágio, observa-se a difusão de estruturas e modelos entre as 

organizações, havendo o aumento da normatização e teorização, o que diminuiu a 

variação na forma como os modelos são utilizados nas organizações. Importa nessa 

fase a forma como as empresas conseguem manter as estruturas já iniciadas no 

primeiro estágio do processo. 

As forças presentes nesse estágio podem ser divididas em 1) Ações 

internas, que incluem todos os tipos de atividades para implementar e manter as 

novas estruturas e modelos de gestão, e 2) Visão externa, envolvendo 

principalmente o monitoramento interorganizacional, em que as organizações 

monitoram a si próprias em relação à adoção das novas estruturas e aos seus 

concorrentes, utilizando “evidências colhidas diretamente de uma variedade de 

fontes (noticiários, observação direta, cotação acionária etc.) para avaliar os riscos 

de adoção de novas estruturas”.  

Para buscar esse entendimento no campo organizacional das empresas 

de tecnologia da informação do Ceará, foram utilizadas três questões no 

questionário estruturado, em que foi solicitado ao respondente o seu grau de 

concordância em relação ao papel de alguns modelos específicos de gestão na 

manutenção das novas estruturas que foram implantadas. 
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Tabela 7 – Resultado do questionário estruturado: questões relativas ao segundo estágio do processo 
de institucionalização 

QUESTÃO SOMA 

20) Para a manutenção de novas estruturas, inovações e modelos de gestão, 
buscou-se a adoção de metodologias reconhecidas de gestão de projetos 90,70% 
21) Para a manutenção de novas estruturas, inovações e modelos de gestão, 
buscou-se implementar a gestão da informação por meio da tecnologia da 
informação (TI) 90,70% 
22) Para a manutenção de novas estruturas, inovações e modelos de gestão, 
buscou-se implementar uma estrutura organizacional baseada em projetos  81,40% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser visto, a percepção dos gestores é de que a adoção de 

metodologias reconhecidas de gestão de projetos, a gestão da informação por meio 

da TI e a estrutura organizacional baseada em projetos são fatores importantíssimos 

para a manutenção de novas estruturas de gestão, com ênfase um pouco maior nos 

dois primeiros aspectos. 

Na análise das entrevistas realizadas com os sete gestores, observa-se 

também a relevância desses modelos na manutenção das novas estruturas. Foram 

citadas práticas como Balanced Scorecard (E1 e E2), Sistema ISO 9000 (E1, E3 e 

E6) e práticas de gestão de projetos baseadas no PMBOK (E3, E5 e E6). 

No que diz respeito às ações internas realizadas pelas empresas, 

observam-se algumas ações recorrentes que visam a teorização e normatização nas 

organizações. Trata-se de grupos de indivíduos que possuem interesse na estrutura, 

tais como determinadas categorias de profissionais e consultorias em gestão, como 

já foi indicado por Tolbert e Zucker (1999). Sobre isso, observa-se a fala do 

entrevistado E5 – “Contratei consultorias na área de marketing, planejamento 

estratégico, organização de pessoal...” e E6 – “Eu contratei uma consultoria para 

fazer o plano de cargos e salários e outra consultoria para redesenhar a estrutura 

organizacional da empresa...".  

Dessa forma, identificou-se algumas práticas que foram mais citadas 

pelos sujeitos da pesquisa para a difusão das estruturas: 1) Contratação de 

consultores independentes ou consultorias nas áreas de gestão e inovação; 2) 

Implantação de modelos de gestão da qualidade como a ISO 9000; Implantação de 

modelos de gestão de projetos reconhecidos no mercado como PMBOK e Scrum; 3) 

Busca de certificações internas para equipe e para processos de desenvolvimento 

de softwares; 4) Difusão de estruturas flexíveis e projetizadas; 5) Uso de softwares 
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de gestão da informação, documentos e ideias; 6) Ferramentas consagradas de 

planejamento estratégico, como o Balanced Scorecard. 

As ações menos citadas foram: 1) Planos de remuneração variável e 2) 

Implantação de um sistema de gestão integrado interno. 

Pela similaridade das respostas no que diz respeito aos métodos e 

práticas de gestão utilizadas e disseminadas nas empresas do estudo, há evidências 

de que pelo menos dois mecanismos de isomorfismo institucional estão sendo 

ocorrendo no campo organizacional dessas empresas, dentro de uma visão de 

DiMaggio e Powell (2007): o isomorfismo mimético que se refere à modelagem por 

parte de organizações que se espelham em outras organizações que são percebidas 

como mais legítimas ou bem-sucedidas; e o isomorfismo normativo que está 

relacionado com a profissionalização de categorias profissionais, as quais se 

organizam para definir as condições e os métodos de seu trabalho, objetivando a 

legitimidade e autonomia frente às organizações. Neste último caso, vê-se a atuação 

dos profissionais no discurso de um entrevistado, ressaltando que: 

 
Essa questão do MPSBR já é mais ou menos difundida no mercado como 
sendo uma coisa importante. Essas práticas de gerenciamento de projetos, 
gerenciamento de processos, desenvolvimento de software já são 
reconhecidas como válidas para a grande maioria das pessoas. Então os 
funcionários que chegam já têm essa formação também. Não existe na 
realidade uma grande novidade. As melhores empresas usam essas 
práticas. Para o profissional é bom que a empresa em que ele trabalha 
adote esse tipo de prática. (E5). 

 
A segunda ação presente no estágio de objetificação das estruturas 

relaciona-se com o monitoramento interorganizacional, em que as organizações 

monitoram a si próprias em relação à adoção das novas estruturas e aos seus 

concorrentes, utilizando evidências colhidas diretamente de uma variedade de 

fontes, como noticiários, institutos de pesquisa e eventos do setor.  

Percebe-se, pela fala dos entrevistados, que algumas empresas parecem 

ter um sistema mais estruturado de monitoramento interorganizacional, como no 

caso do entrevistado E2 que faz o “monitoramento dentro de uma área de 

inteligência”, a qual prospecta informações relevantes para a definição de 

estratégias internas. O entrevistado E6 também foi mais assertivo nesse quesito, 

demonstrando estar mais próximo dos institutos de pesquisas e buscando entender 

o que as empresas do setor desenvolvem em termos de práticas e estratégias, como 

indicado em sua fala abaixo: 
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A gente sempre foi voltado para a pesquisa, em estar mais próxima da 
universidade, de centros de pesquisa, de institutos como o GARTNER... é 
importante você olhar no entorno... o que a IBM, ORACLE, SAP estão 
fazendo? O que o mercado está dizendo? Isso tudo é informação que serve 
para você tomar decisões. (E6) 

 
No entanto, é comum nas falas, essa preocupação com o que as outras 

organizações estão fazendo no mercado, não só local, mas em outros países 

também.  

Assim, para o presente campo organizacional, a busca de evidências para 

a avaliação dos riscos de novas estruturas se dá de duas maneiras: 1) 

Monitoramento informal, como por exemplo, pela análise da concorrência em 

licitações e clientes (E4 e E5), informações colhidas nos meios de comunicação e, 

como citado pelo entrevistado E3, “no dia a dia mesmo, no que as empresas estão 

fazendo, entramos no site...”; e 2) Monitoramento sistemático, através de “uma área 

de inteligência”, como indicado pelo E2 ou no monitoramento constante de 

informações repassadas pelos institutos de pesquisa (E6) ou pelo acompanhamento 

de editais (E1 e E3). 

 

6.5 Análise dos fatores relativos ao estágio de sedimentação das práticas intra-

empreendedoras 

 

Como indicado por Tolbert e Zucker (1999), a sedimentação diz respeito 

ao terceiro estágio do processo institucionalização. Os autores destacam que a 

sedimentação depende dos efeitos conjuntos da baixa resistência por parte de 

grupos de oposição, de aspectos de promoção e apoio constante por grupos de 

defensores e de uma correlação positiva com resultados esperados.   

Inicialmente, para a análise dos fatores relativos ao terceiro estágio, foram 

utilizadas quatro questões no questionário estruturado, em que foi solicitado ao 

respondente o seu grau de concordância (concordo em parte e concordo totalmente) 

em relação às causas da sobrevivência e perpetuação das práticas de inovação 

implantadas. 

 

Tabela 8 – Resultado do questionário estruturado: questões relativas ao terceiro estágio do processo 
de institucionalização 

QUESTÃO SOMA 

23) A sobrevivência e perpetuação de certas práticas, inovações, estruturas e 
modelos de gestão se deu pela solidificação de uma estrutura organizacional 
flexível inclusive no tocante à alocação de recursos 90,70% 
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QUESTÃO SOMA 

24) A sobrevivência e perpetuação de determinadas práticas, inovações, estruturas 
e modelos de gestão se deu devido à baixa resistência por parte dos gestores e 
colaboradores 74,42% 
25) A sobrevivência e perpetuação de determinadas práticas, inovações, estruturas 
e modelos de gestão se deu por aspectos de promoção e apoio constante por 
grupos de defensores da empresa 72,09% 
26) A sobrevivência e perpetuação de determinadas práticas, inovações, estruturas 
e modelos de gestão se deram pela correlação positiva entre a implantação dessas 
práticas e os resultados (indicadores) esperados pela empresa 81,40% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado observado na tabela 9 demonstra uma maior concordância 

dos respondentes no que tange ao papel de estruturas organizacionais na 

perpetuação de novas práticas disseminadas na organização. Em seguida, com 

81,40% de concordância, vê-se uma relação positiva entre as práticas adotadas e os 

resultados esperados pela empresa. O papel dos defensores e resistentes parece ter 

uma razoável relevância para os profissionais, já que a ênfase maior foi dada aos 

dois primeiros aspectos citados. Para uma análise mais aprofundada do grau de 

influência de todos os fatores, será necessário adentrar nas falas dos gestores 

entrevistados na presente pesquisa. 

Assim, no que diz respeito às falas dos sujeitos da pesquisa, foram 

estabelecidas quatro categorias temáticas para uma melhor compreensão da 

sedimentação de práticas intra-empreendedoras: 1) Adoção de novas estruturas x 

resultados alcançados; 2) Fatores facilitadores; 3) Fatores dificultadores e 4) Grupos 

de interesse X resistência das pessoas.  

Sobre a adoção de novas estruturas e os resultados alcançados, Tolbert e 

Zucker (1999) ressaltam que, no estágio de sedimentação da estrutura, a 

demonstração de resultados positivos associados às novas estruturas são 

essenciais para difusão e manutenção das práticas de gestão implementadas. 

No geral, as falas dos entrevistados indicaram que existe uma relação 

positiva direta e às vezes indireta entre a adoção das novas estruturas e os 

resultados finais das organizações. Por exemplo, o entrevistado E3 ressalta que “a 

rentabilidade da empresa melhorou bastante...” e o entrevistado E5 indica que existe 

“sempre uma correlação positiva”, em que “as implementações saem com um prazo 

menor, o pessoal trabalha com maior eficiência, com maior satisfação, com maior 

cordialidade...”.  
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Não se percebeu, com os resultados dos dois instrumentos de pesquisa, a 

verificação da assertiva de Meyer e Rowan (1977), os quais indicam que, com o 

decorrer do tempo, as organizações priorizam a manutenção da legitimidade frente 

ao ambiente, em prejuízo da eficiência na coordenação e controle internos. Até o 

momento, as falas dos entrevistados demonstram uma preocupação muito grande 

com a eficiência organizacional, através da implantação de modelos de gestão que 

priorizam o planejamento e a organização da estrutura interna e a busca da 

excelência nas entregas dos serviços aos clientes. Na visão da maioria dos sujeitos, 

os resultados finais são verificáveis e surgem como conseqüência das mudanças e 

práticas adotadas. Como ressaltou o entrevistado E2, 

 
Sem a adoção dessas melhores práticas, sem esses modelos de gestão, a 
gente não tinha como manter a estrutura que a gente tem hoje. Não dava 
para ter crescido como a gente cresceu, se não tivéssemos feito isso (...). A 
gente sabe que hoje controla melhor os projetos, controla melhor a 
produtividade da equipe, e tendo esse controle melhor, a gente tem um 
resultado melhor. (E2) 

 
Quando perguntados sobre os fatores facilitadores na manutenção e 

sedimentação das práticas adotadas, foram identificados alguns trechos relevantes 

nas falas dos entrevistados. De uma forma geral os aspectos que foram mais citados 

como facilitadores para a manutenção e sedimentação de novas práticas e 

estruturas nas organizações foram: 1) Ambiente organizacional propício à mudança 

e a inovação, através da comunicação fluida entre os gestores e colaboradores, 

gerando confiança, respeito e diálogo franco, como observado na afirmação do 

entrevistado E4 - “Essa abertura para a participação das pessoas, o respeito às 

ideias das pessoas, a adoção dessas ideias... Eu acho que não há nada mais 

importante do que isso para criar uma cultura de inovação."; 2) Modelo de cobrança 

sistemática de resultados através de reuniões, como indicado pelo entrevistado E3 – 

“A gente entende que a forma de institucionalizar é exatamente pela cobrança. Os 

momentos de prestação de contas...”; 3) Investimento em treinamento e 

capacitação, como verificado na fala do entrevistado E6 – “Eu invisto muito em 

gente. O investimento aqui é maciço. Eu tenho um planejamento anual de 

investimento...” e 4) Papel dos líderes e diretores no processo de mudança, 

destacado pelo entrevistado E1 – “A questão da melhoria acontece muito por parte 

dos gestores.”.  
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Sobre os fatores dificultadores na manutenção e sedimentação das 

práticas adotadas, os mais citados estão relacionadas às pessoas, no que tange à 

alguns aspectos: 1) Manutenção de talentos que possam colaborar com a 

institucionalização de práticas dentro das organizações, visto na fala do entrevistado 

E2 – “A gente tem um esforço muito grande de retenção de talentos.”; 2) 

Colaboradores capacitados e comprometidos com a empresa, como ressaltado pelo 

entrevistado E1 – “... são bons profissionais mas muitas vezes não são 

comprometidos” e 3) Disciplina das pessoas para a manutenção dos modelos 

implantados, indicado pelo entrevistado E3 – “As grandes dificuldades realmente são 

muitas vezes de disciplina.”.  

Outros aspectos mais pontuais foram ressaltados, porém acredita-se que 

possam também fazer parte do campo organizacional: 1) O esforço para a 

realocação dos recursos humanos em estruturas flexíveis e projetizadas, com a 

descentralização e flexibilidade das decisões; 2) A velocidade de crescimento das 

empresas e as necessidades urgentes do dia a dia podem dificultar a 

institucionalização de práticas que exigem um modelo sistematizado de 

acompanhamento e a alocação de recursos financeiros, de disponibilidade e esforço 

conjunto.  

Outro aspecto sobre as falas dos entrevistados diz respeito à atuação dos 

grupos defensores e grupos de oposição no processo de institucionalização de 

práticas intra-empreendedoras.  

A dinâmica dos grupos de defensores e dos grupos de oposição no 

processo de institucionalização é bastante evidente na teoria de Tolbert e Zucker 

(1999). Sobre isso, os autores esclarecem que a sedimentação depende fortemente 

dos efeitos conjuntos da baixa resistência por parte de grupos de oposição e de 

aspectos de promoção e apoio constante por grupos de defensores. 

As falas demonstraram que tais grupos existiram e existem em todo 

processo de mudança e implementação de novas estruturas. No entanto, há 

evidências de que nesse campo organizacional existam processos de comunicação 

mais ágeis e abertos entre os grupos que se formam perante o surgimento de novas 

práticas e modelos de gestão. Essa afirmação pode ser comprovada pelas falas, 

como exemplificadas abaixo: 

 “Esse clima amistoso faz com que, mesmo na hora em que você tenha 

que discutir coisas polêmicas, as pessoas saem convencidas” (E7);  
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 “São pessoas que pensam, que têm ideias diferentes umas das outras 

e é isso que enriquece." (E5);  

 “Eles devem ser respeitados e muito ouvidos” (E4); 

 “Sempre que a gente identifica resistência, a gente abre uma discussão 

pra ver que lado está certo, onde a gente tem que ajustar” (E2);  

 “Eu diria até que não existe muito conflito. Mas há...é pouco...nós 

tratamos as coisas de forma muito democrática." (E1).  

Assim, os grupos de defensores parecem se fortalecer mais rapidamente 

através da comunicação franca, superando as resistências que surgem no decorrer 

dos processos de institucionalização.  

Como observado nos achados da pesquisa, há evidências de que a 

cultura organizacional seja mais propícia a esse diálogo e interação, o que pode ser 

facilitado por aspectos como a pouca idade dos profissionais e das próprias 

empresas, os quais estão mais integrados a um ambiente de colaboração e 

compartilhamento de informações, reforçada pelas inovações tecnológicas atuais, 

como a internet, os equipamentos de telecomunicações dentre outras. E como as 

tecnologias mudam muito rapidamente e inúmeras novas empresas adentram neste 

mercado, não há muito espaço para modelos centralizados, hierarquias rígidas e 

reduzida integração interorganizacional.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A velocidade das inovações tecnológicas e organizacionais vivenciadas 

pela sociedade nos últimos vinte anos tem gerado diversos debates no âmbito das 

organizações e nos centros de pesquisa. No rol dessas inovações, temas ligados ao 

empreendedorismo transparecem concomitantemente, tornando-se perceptível a 

estreita ligação entre esses aspectos da realidade. Mais especificamente na área 

acadêmica da administração surgem estudos procurando compreender como a 

tecnologia da informação tem estimulado a conectividade entre as pessoas e as 

organizações, permitindo o desenvolvimento de práticas e modelos de gestão intra-

empreendedores, bem como relações interorganizacionais mais fluidas, o que, 

teoricamente, deságua em inovações.   

As empresas especializadas em produzir produtos e serviços ligados à 

tecnologia da informação têm sido consideradas como as “estrelas” da vez, até 

mesmo pelo reforço das mídias de massa e dos pesquisadores, estes últimos 

buscando explicar a atual realidade econômica e tecnológica a partir da chamada 

Economia da Informação, a qual seria o aparato teórico que busca explicar os 

princípios e padrões dos mercados baseados na informação, no conhecimento e na 

tecnologia. 

Por outro lado, surgem teorias de origem sociológicas aplicadas ao 

comportamento das organizações, destacando-se a Teoria Institucional, que busca 

explicar como práticas de gestão, modelos de conduta e elementos de uma cultura 

interna vão se tornando institucionalizados e considerados como legítimos dentro de 

determinado campo organizacional. A busca pela legitimidade seria um dos grandes 

objetivos das empresas, contribuindo para sua continuidade ao longo do tempo.  

Relacionando esses aspectos da realidade, a presente pesquisa procurou 

investigar, como objetivo principal, o processo de institucionalização de práticas 

intra-empreendedoras nas empresas de tecnologia da informação do Ceará, 

utilizando-se o modelo de Tolbert e Zucker (1999), para identificar os fatores 

primordiais atuantes nas três etapas do processo de institucionalização. Por se tratar 

de um estudo de caráter exploratório, e, particularmente, devido a falta de dados 

oficiais e escassez de estudos acadêmicos no que tange ao papel do intra-

empreendedorismo nas empresas de tecnologia da informação, a pesquisa não 

partiu de hipóteses e pressupostos específicos. Foram definidas algumas questões 
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de pesquisa e quatro objetivos específicos, os quais foram respondidos através de 

uma pesquisa de campo com profissionais que atuam em empresas representativas 

do setor em questão. 

No que diz respeito à primeira questão de pesquisa, “Quais as 

características do campo das organizações de TI no Ceará?”, os resultados dos 

dados secundários advindos de pesquisas anteriores presentes na seção 4 

cumpriram em parte esse objetivo, complementados com a pesquisa de campo, 

principalmente pelas falas dos sujeitos da pesquisa. Os resultados apontaram que o 

campo organizacional possui certa heterogeneidade, natural por agregar alguns 

setores diferentes, porém de alguma forma interconectados por produzirem produtos 

e serviços relacionados ao hardware da tecnologia da informação - computadores e 

dispositivos físicos - e ao software – programas computacionais. Há evidências de 

que atores sociais do campo organizacional possuem alguma consciência mútua de 

que estão participando de um empreendimento comum, demonstrada pela existência 

de entidades setoriais, tais como associações e sindicatos e por algumas falas dos 

entrevistados que ressaltaram a interação e a troca de informações entre os 

profissionais e as empresas, bem como a integração com centros de pesquisa.  

 A questão de como ocorre o processo de institucionalização de práticas 

intra-empreendedoras nas empresas de TI do Ceará foi respondida no decorrer da 

seção 6, onde foram analisados os fatores atuantes nos três estágios do processo 

de institucionalização das práticas intra-empreendedoras, considerando-se o modelo 

de Tolbert e Zucker (1999). Em resumo, o processo ocorre de forma gradual, a partir 

da adoção de novas estruturas de gestão e práticas intra-empreendedoras, devido 

principalmente às demandas dos clientes e às novas tecnologias; em seguida, 

observa-se um trabalho empreendido pelas lideranças para a implementação de 

metodologias de gestão que padronizem processos, bem como o reforço constante 

de valores voltados para inovação, ambos facilitando a manutenção e difusão do 

intra-empreendedorismo; e, por fim, as empresas buscam sedimentar as práticas, 

através das seguintes ações: 1) acompanhamento e atualização das metodologias 

implantadas; 2) apoio constante da direção; 3) desenvolvimento das pessoas, 

através de treinamentos e alinhamento com a cultura da empresa e 4) discussão 

aberta com os colaboradores para fortalecimento dos grupos defensores e 

eliminação das ideias resistentes.    
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Sobre a pergunta de como as práticas intra-empreendedoras impulsionam 

as inovações nas organizações de TI, foram encontradas evidências nas falas dos 

entrevistados que explicam como as inovações são colocadas em prática, através de 

estruturas organizacionais descentralizadas e baseadas em projetos, comunicação 

aberta entre todos os níveis e o estímulo às novas ideias dos profissionais que 

colaboram com essas empresas.   

“Como os atores organizacionais lidam com o intra-empreendedorismo 

nas empresas de TI?” foi outra questão posta, a qual foi verificada a partir dos dois 

instrumentos de coleta da pesquisa. Identificou-se que as empresas, os líderes e as 

categorias de profissionais do campo organizacional parecem ser bastante afeitos às 

práticas intra-empreendedoras, já que foram identificadas diversas evidências sobre 

atitudes e modelos de gestão voltados para o estímulo à inovação, como por 

exemplo, o acompanhamento e execução de novas ideias sugeridas pelos 

colaboradores (banco de ideias), estruturas organizacionais projetizadas, que 

facilitam a alocação de equipes multidisciplinares em diferentes projetos, ambientes 

sociais on-line que estimulam a interação e criatividade (redes sociais corporativas) 

e comunicação fluida e aberta no âmbito das empresas.  

Acredita-se que o objetivo geral da pesquisa foi cumprido, por meio da 

investigação do processo de institucionalização das práticas intra-empreendedoras 

nas empresas de tecnologia da informação (TI) do Ceará. No que tange aos quatro 

objetivos específicos, serão tecidas algumas considerações. 

Sobre o primeiro objetivo específico - mapear as principais práticas intra-

empreendedoras utilizadas pelas empresas de TI do Ceará – cumpriu-se o proposto 

na sub-seção 6.2, em que foram descritas as principais práticas identificadas a partir 

dos instrumentos de coleta, sendo elas: 1) Estímulo e encorajamento ao 

desenvolvimento de novas ideias, produtos, serviços e processos; 2) Planejamento e 

monitoramento sistemáticos; 3) Comunicação intensa e aberta; 4) Autonomia para 

os colaboradores executarem seu trabalho de sua própria forma; 5) Exigência de 

qualidade e eficiência por meio de reuniões sistemáticas e processos de gestão da 

qualidade e 6) Maior tolerância a erros por parte dos líderes. 

O segundo objetivo procurou analisar os fatores determinantes relativos 

ao primeiro estágio do processo de institucionalização das práticas intra-

empreendedoras nas empresas de TI do Ceará. Percebeu-se principalmente nas 

falas dos entrevistados uma alta influência das demandas dos clientes e das novas 
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tecnologias na construção de diferentes estruturas e modelos de inovação 

adaptados à realidade. A força da concorrência não foi citada como um aspecto tão 

importante, quando comparado com os dois primeiros.    

Como terceiro objetivo específico, buscou-se analisar os fatores atuantes 

no estágio intermediário de institucionalização das práticas intra-empreendedoras 

nas empresas. No modelo de Tolbert e Zucker (1999), observa-se neste estágio a 

difusão de estruturas e práticas entre as organizações, sendo que muitos modelos 

implementados possuem vida curta, já que na prática não apresentam eficácia 

dentro das organizações. Na pesquisa de campo, foram identificadas diversas 

“práticas padrões” utilizadas pelas organizações, tais como estruturas 

organizacionais projetizadas, gestão da informação por meio da tecnologia, 

adequação às normas de qualidade reconhecidas (ISO 9000, MPSBR etc.), 

contratação de consultorias de gestão e uso de metodologias de gestão de projetos, 

para citar algumas. Não há evidências, porém, de que os modelos adotados deverão 

ter desaparecer em pouco tempo. Foi identificado que algumas práticas possuem 

mais de dez anos de existência dentro das empresas, o que não permite confirmar a 

assertiva da Teoria Institucional a respeito desse tema.  

Além das ações e práticas de gestão adotadas internamente, foi 

analisado também o grau de monitoramento interorganizacional - aspecto ressaltado 

pela Teoria Institucional na fase de objetificação das estruturas. Os resultados 

indicaram que este monitoramento é realizado pelas empresas do campo 

organizacional, porém com diferentes níveis de sistematização. As falas 

demonstraram que algumas empresas praticam o monitoramento de maneira mais 

informal enquanto outras parecem ter um modelo mais evoluído e profissional.  

No quarto objetivo, foram investigados os fatores que permitiram a 

sedimentação (terceiro estágio) de práticas intra-empreendedoras nas organizações. 

Para esse fim, foram analisados quatro fatores: Resultados provenientes da adoção 

de novas práticas, fatores facilitadores e dificultadores do processo de 

institucionalização e a atuação dos grupos de interesses e grupos opositores.  

De uma forma geral, foi verificado que os existe uma relação positiva 

entre os resultados e a adoção das práticas intra-empreendedoras. Houve apenas 

uma divergência, em que o entrevistado disse não ter obtido retorno positivo com a 

implementação das práticas. Essa afirmação demonstrou que provavelmente os 
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processos de inovação de sua empresa não tenham ocorrido de forma planejada e 

sistematizada no decorrer dos anos.  

Os principais aspectos facilitadores levantados foram o apoio, 

envolvimento e participação ativa da alta direção e dos líderes das empresas e o 

próprio ambiente organizacional propício à mudança e a inovação, através, 

principalmente, da comunicação aberta e flexível entre as pessoas e a estrutura 

organizacional descentralizada. 

No que tange aos fatores dificultadores do processo, foram identificados a 

manutenção de pessoas capacitadas e comprometidas, capazes de colaborar com a 

institucionalização das práticas intra-empreendedoras e o aspecto da disciplina 

interna para a manutenção dos modelos implantados. 

Sobre o papel dos grupos de interesses e grupos opositores, foram 

identificadas evidências de que no campo organizacional existam processos de 

comunicação mais ágeis e abertos entre esses grupos. Assim, os grupos de 

defensores parecem se fortalecer mais rapidamente através da comunicação franca, 

superando as resistências que surgem no decorrer dos processos de 

institucionalização. Talvez esse aspecto seja também facilitado pelo tamanho 

(pequeno e médio porte) e pouca idade das empresas do estudo. 

Como foi abordado na introdução desta pesquisa, práticas intra-

empreendedoras são ações, iniciativas, formas de agir e gerenciar que facilitam e 

estimulam as inovações nas empresas. É complexo afirmar em que patamar de 

institucionalização estão essas práticas, devido a sua diversidade. Não há como 

afirmar se existe algum tipo de institucionalização total de determinadas práticas, 

pois no modelo de Tolbert e Zucker (1999), a institucionalização a sedimentação se 

dá pela sobrevivência e perpetuação de estruturas através das gerações dentro das 

organizações. Devido a pouca idade das empresas presentes no campo 

organizacional da pesquisa, tal análise não pode ser verificada.  

Não há evidências também da confirmação da assertiva de Meyer e 

Rowan (1977), os quais indicam que, com o decorrer do tempo, as organizações 

priorizam a manutenção da legitimidade frente ao ambiente, em prejuízo da 

eficiência na coordenação e controle internos. Verificou-se nas falas dos 

entrevistados uma elevada disciplina com a eficiência organizacional, e os 

resultados finais verificáveis através da manutenção das novas estruturas. 
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Como limitações da pesquisa, verificou-se inicialmente a falta de dados 

relativos às empresas que compõem o campo das organizações de tecnologia da 

informação do Ceará. Como foi utilizada uma amostra por julgamento, coletando-se 

as informações com empresas representativas do setor associadas à uma entidade 

de classe, os resultados obtidos não permitem uma generalização para as demais 

unidades da população.    

Não foi possível também, apesar de todos os esforços, aplicar o 

questionário estruturado com um número mais representativo de gestores e diretores 

devido a dificuldade de acesso aos profissionais.  

Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se a realização de 

estudos quantitativos e qualitativos em campos de organizações de TI de outros 

estados, incluindo-se um maior número de participantes. 

Por fim, apesar das limitações, acredita-se que a presente pesquisa tenha 

colaborado com a comunidade acadêmica, no sentido de proporcionar um melhor 

entendimento do papel do intra-empreendedorismo no mundo das organizações e os 

processos de institucionalização de práticas de inovação nas empresas de 

tecnologia da informação.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Categorias de stakeholders diretamente envolvidos no campo 

organizacional das empresas de TI no Ceará (GALINDO, 2008) 

 

CATEGORIAS STAKEHOLDERS 

Órgãos da Administração 
Pública Federal 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Ministério da Educação 
  

Órgãos da Administração 
Pública Estadual 

Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará- SECITECE 

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE / SEAD) 

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial-NUTEC / SECITECE 
  

Órgãos da Administração 
Pública Municipal 

Secretaria de Finanças - SEFIN/PMF área tributária 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico- SDE/PMF 
  

Agências de regulação 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

Secretaria de Política de Informática – SEPIN (Ministério da Ciência e 
Tecnologia) 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará-ARCE 

  

Empresas de TI 

Empresas Associadas ao Insoft 

Empresas Associadas ao Titan 

Empresas Associadas ao Sistema Assespro/Seitac 

Empresas de TI não associadas a nenhuma das entidades acima 
  

Clientes Diretos das 
Empresas de TI em 
Fortaleza (CE) 

Grandes empresas locais e de outros estados, principalmente do 
nordeste. 

Governo do Estado e de Outros estados do nordeste 

Prefeitura de Fortaleza e de outros municípios cearenses 

Bancos 

Indústria local 
  

Fornecedores das 
Empresas de TI em 
Fortaleza (CE) 

Fabricantes de Componentes eletrônicos 

Fabricantes de Hardware e/ou Software 

Instituições de Formação de Recursos Humanos especializados 

Empresas de Prestação de Serviços especializados 

Especialistas (Consultores Independentes) 
  

Órgãos de Financiamento 
de Recursos Reembolsáveis 

Banco do Nordeste-BNB 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social-BNDS 

Banco do Brasil-BB 
  

Órgãos de Financiamento 
de Recursos Não- 
Reembolsáveis 

Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico-FUNCAP 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-
CAPES 

  

Instituições de Ensino 
Superior 

Universidade Federal do Ceará-UFC (Fortaleza) 

Universidade Estadual do Ceará-UECE (Fortaleza) 

Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA (Sobral-Fortaleza) 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará-
CEFET/CE/Fortaleza 

Universidade de Fortaleza-UNIFOR  
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CATEGORIAS STAKEHOLDERS 

Faculdade Integrada do Ceará-FIC (Fortaleza) 

Faculdade 7 de Setembro-FA7 (Fortaleza) 

Faculdade Cristhus (Fortaleza) 

Faculdade do Nordeste-FANOR (Fortaleza) 

Faculdade Farias Brito-FFB (Fortaleza) 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza-FGF (Fortaleza) 

Universidade do Ceará-UNICE (Fortaleza) 

Faculdade Lourenço Filho-FLF (Fortaleza) 

Instituto Centro de Ensino Tecnológico-CENTEC (Fortaleza) 
  

Institutos de Ciência e 
Tecnologia 

Centro de Pesquisas Renato Archer – CenPRA 

Instituto Atlântico-IA 

Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE-IEPRO 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE 
  

Agentes Sociais 
(Organizações Não- 
Governamentais, Sindicatos, 
Associações, etc) 

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação-INSOFT (ITIC) 

Instituto Titan-I.TITAN 

Associação das Empresas Brasileiras de TI, Software e Internet-
ASSESPRO 

Sindicato das Empresas de Informática,Telecomunicações e 
Automação do Ceará-SEITAC 

  

Outros agentes Indústria em Geral 
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APÊNDICE B - Questionário - Grau de institucionalização das práticas intra-

empreendedoras. 

 

I. Em relação a cada uma das afirmativas abaixo, marque com um “X” a opção que 

melhor expressa sua opinião. 

No. AFIRMATIVAS 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 
EM PARTE 

CONCORDO EM 
PARTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

1 

A empresa estimula e encoraja os 
colaboradores a desenvolver novos 
produtos, serviços ou métodos de 
trabalho  

    

2 

Os colaboradores possuem 
razoável autonomia para 
executarem seu trabalho de sua 
própria forma 

    

3 

Os colaboradores possuem fácil 
acesso e autonomia para buscar 
recursos dentro e fora da empresa 
na tentativa de construção de 
novas ideias 

    

4 

A empresa possui alguma forma de 
gerenciar pequenos e 
experimentais produtos ou modelos 
de negócio 

    

5 

Os líderes são mais tolerantes a 
erros com novos projetos e ideias 
trazidas pela equipe (permissão 
para possíveis fracassos) 

    

6 

A organização desenvolve 
iniciativas de longo prazo e projetos 
que podem durar meses ou anos 
para ficarem prontos. 

    

7 

Os colaboradores são avaliados 
também com base na atitude e no 
desempenho empreendedor e 
inovador 

    

8 

A empresa possui um modelo de 
remuneração ou incentivos que 
estimulem o comportamento 
empreendedor e inovador 

    

9 

A empresa possui um ou mais 
líderes específicos para tratar as 
questões relacionadas à inovação, 
novos projetos e análise 
sistemática de oportunidades 
inovadoras 

    

10 

Existem reuniões sistemáticas e 
freqüentes para análise de novos 
projetos e/ou métodos de trabalho 
e gestão diferentes e inovadores 

    

11 

A empresa realiza treinamentos 
com foco em inovação, cultura 
empreendedora e motivação para a 
inovação 
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No. AFIRMATIVAS 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 
EM PARTE 

CONCORDO EM 
PARTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

12 

A empresa considera no 
recrutamento e seleção as 
competências e habilidades 
empreendedoras (perfil inovador) 

    

13 

Existe reconhecimento público para 
aquelas pessoas que 
desempenham um papel intra-
empreendedor dentro da 
organização por meio da 
implantação de alguma inovação 

    

14 
A comunicação é intensa e aberta 
em todos os níveis da organização 

    

15 
A empresa possui metas e 
objetivos desafiadores 
compartilhados com a equipe 

    

16 
A empresa estabeleceu metas de 
longo prazo, claras e específicas 

    

17 

A empresa possui um modelo de 
planejamento e monitoramento 
sistemáticos de projetos, objetivos, 
metas e indicadores (divisão de 
tarefas de grande porte em 
subtarefas com prazos definidos; 
revisão de planos de forma 
constante, manutenção de registros 
financeiros para tomada de 
decisões) 

    

18 

A empresa possui uma alta 
exigência de qualidade e eficiência 
em processos existentes (busca 
maneiras de fazer coisas de uma 
maneira melhor, de forma mais 
rápida, ou com menor custo; 
desenvolve procedimentos que 
asseguram o cumprimento de 
prazos e padrões de qualidade) 

    

19 

A inovação em produtos, 
processos, estrutura organizacional 
ou no marketing ocorreu devido às 
demandas dos clientes e a forte 
concorrência de mercado. 

    

20 

Para a manutenção de novas 
estruturas, inovações e modelos de 
gestão, buscou-se a adoção de 
metodologias reconhecidas de 
gestão de projetos. 

    

21 

Para a manutenção de novas 
estruturas, inovações e modelos de 
gestão, buscou-se implementar a 
gestão da informação por meio da 
tecnologia da informação (TI). 

    

22 

Para a manutenção de novas 
estruturas, inovações e modelos de 
gestão, buscou-se implementar 
uma estrutura organizacional 
baseada em projetos. 
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No. AFIRMATIVAS 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 
EM PARTE 

CONCORDO EM 
PARTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

23 

A sobrevivência e perpetuação de 
certas práticas, inovações, 
estruturas e modelos de gestão se 
deu pela solidificação de uma 
estrutura organizacional flexível 
inclusive no tocante à alocação de 
recursos. 

    

24 

A sobrevivência e perpetuação de 
determinadas práticas, inovações, 
estruturas e modelos de gestão se 
deu devido à baixa resistência por 
parte dos gestores e 
colaboradores. 

    

25 

A sobrevivência e perpetuação de 
determinadas práticas, inovações, 
estruturas e modelos de gestão se 
deu por aspectos de promoção e 
apoio constante por grupos de 
defensores. 

    

26 

A sobrevivência e perpetuação de 
determinadas práticas, inovações, 
estruturas e modelos de gestão se 
deu pela correlação positiva entre a 
implantação dessas práticas e os 
resultados (indicadores) esperados 
pela empresa.  

    

 

II. Perfil do respondente 

 

Cargo: ___________________________________  

 

Tempo de experiência:     Na empresa: __________ anos No cargo: ___________ anos 

 

Sexo:   (   ) Masculino   (   ) Feminino     

 

Faixa etária: (    ) abaixo de 25 anos   (    ) 25 a 35 anos    (    ) 36 a 45 anos      (    ) Acima de 45 anos 

 

Escolaridade:  

(    ) Ensino Médio    (     ) Superior Incompleto      (      ) Superior Completo     (    ) Pós-graduação 

(    ) Pós-graduação (especificar se Especialista, Mestre, Doutor) _____________________________ 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista - Institucionalização das práticas intra-

empreendedoras. 

 

I. Perguntas 

PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

01. Em sua opinião, quais as principais práticas intra-empreendedoras (atividades 

que levam a inovação em produtos, serviços e processos) utilizadas na sua 

empresa? 

PRIMEIRO ESTÁGIO DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

02. De que modo as novas tecnologias levaram a sua empresa a adotar novas 

estruturas e modelos de gestão com vistas à inovação e a adaptação às 

novas realidades? 

03. De que modo as novas demandas dos clientes levaram a sua empresa a 

adotar novas estruturas e modelos de gestão com vistas à inovação e a 

adaptação às novas realidades? 

04. De que modo a força da concorrência colaborou para que a sua empresa 

adotasse novas estruturas e modelos de gestão com vistas à inovação e a 

adaptação às novas realidades? 

SEGUNDO ESTÁGIO DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

05. Que tipo de ações internas e externas foram tomadas pela gestão para 

implantar as novas estruturas e modelos? Exemplo de ações internas: adoção 

de metodologias reconhecidas de gestão de projetos; a gestão da informação 

por meio da TI; e a estrutura organizacional baseada em projetos; exemplo de 

ações externas: monitoramento da concorrência e contratação de consultorias 

em gestão. 

06. Que tipo de ações foram tomadas para difundir e manter os novos modelos e 

soluções implementados na empresa? 
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TERCEIRO ESTÁGIO DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E 

FACILITADORES E DIFICULTADORES DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE 

PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

07. Qual foi a relação entre a adoção das novas estruturas e os resultados da 

empresa? Isso foi avaliado? Foi demonstrado à equipe? 

08. Na sua opinião, quais foram as causas da não-sedimentação / não-

consolidação de novas práticas intra-empreendedoras na empresa? Ou seja, 

quais os fatores facilitadores e quais os fatores dificultadores da 

continuidade/perpetuação das novas estruturas? 

09. Como você avalia o papel dos grupos de interesse na adoção das novas 

estruturas baseadas no intra-empreendedorismo? 

10. Como você avalia a resistência das pessoas no que diz respeito às novas 

estruturas sugeridas para a empresa? 

 

II. Perfil do respondente 

 

Cargo: ___________________________________  

 

Tempo de experiência:     Na empresa: __________ anos No cargo:  ___________ anos 

 

Sexo:   (   ) Masculino   (   ) Feminino     

 

Faixa etária: (    ) abaixo de 25 anos    (    ) 25 a 35 anos    (    ) 36 a 45 anos     (    ) Acima de 45 anos 

 

Escolaridade:  

(    ) Ensino Médio    (     ) Superior Incompleto      (      ) Superior Completo     (    ) Pós-graduação 

(    ) Pós-graduação (especificar se Especialista, Mestre, Doutor) ____________________________ 
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APÊNDICE D - E-mail enviado para os gestores das empresas e o link para o 

preenchimento do questionário 

 

Prezados,  

 

É com grande satisfação que os convidamos  para participar da pesquisa 

sobre o desenvolvimento de práticas de gestão e inovação nas empresas de TI / 

informática do Ceará.  

Trata-se de um estudo do pesquisador José Guilherme Said Pierre 

Carneiro que será apresentado em breve como dissertação de mestrado no MPAC - 

Mestrado Profissional em Administração e Controladoria, da UFC – Universidade 

Federal do Ceará, sob coordenação dos professores Augusto Cabral e Serafim 

Ferraz. As empresas pesquisadas foram escolhidas segundo os critérios de 

representatividade e importância para o setor de TI no Ceará.  

Esclarecemos que as informações obtidas por meio deste instrumento de 

pesquisa terão utilização exclusivamente acadêmica e não será necessária a 

identificação da empresa ou o nome do gestor. 

NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES DE CUNHO 

FINANCEIRO, números ou qualquer outro tipo de indicador estratégico ou taxa de 

crescimento. São apenas questões objetivas (escolha de uma dentre quatro 

opções) sobre a existência ou não de algumas práticas de inovação. 

Devido a SIMPLICIDADE das perguntas, estimamos a duração de 10 

minutos para o preenchimento. É interessante que o questionário possa ser 

preenchido pelos diretores e principais gestores da empresa.  

Estamos certos de que a sua contribuição será de grande importância 

para o entendimento do papel das empresas de TI na viabilização de práticas de 

gestão que colaboram com a inovação no âmbito das organizações.  

Segue o link do questionário: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFOc3lVQ3hObkFSN1hO

OHZyM2JzYkE6MQ 

Aguardamos um retorno e agradecemos antecipadamente! 

 

Guilherme Said 

Pesquisador – MPAC - Mestrado em Administração e Controladoria – UFC 
Fortaleza-CE - 85 8836.2067 / 85 3223.2185 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFOc3lVQ3hObkFSN1hOOHZyM2JzYkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFOc3lVQ3hObkFSN1hOOHZyM2JzYkE6MQ
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APÊNDICE E – Perfil dos respondentes do questionário estruturado  

 

CARGO SEXO IDADE 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA NA 
EMPRESA 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA NO 

CARGO 
ESCOLARIDADE 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Mestrado 

Gerente de 
Projetos 

Masculino 
25 a 35 

anos 
4 a 6 anos 0 a 3 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Gerente de 
Projetos 

Masculino 
36 a 45 

anos 
0 a 3 anos 4 a 6 anos 

Pós-graduação - 
Mestrado 

Diretor Geral Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos 7 a 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Líder de Time Masculino 
25 a 35 

anos 
4 a 6 anos 4 a 6 anos 

Superior 
incompleto 

Gerente de 
Projetos 

Masculino 
25 a 35 

anos 
7 a 9 anos 4 a 6 anos 

Pós-graduação - 
Mestrado 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Gestor 
Comercial 

Masculino 
25 a 35 

anos 
Mais de 9 anos 4 a 6 anos 

Pós-graduação - 
Mestrado 

Gerente 
Comercial 

Masculino 
25 a 35 

anos 
7 a 9 anos Mais de 9 anos 

Superior 
completo 

Gerente de 
Sistemas  

Masculino 
36 a 45 

anos 
4 a 6 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Gerente Masculino 
36 a 45 

anos 
4 a 6 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização, 
Pós-graduação - 

Mestrado 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Analista de 
negócios 

Masculino 
25 a 35 

anos 
0 a 3 anos 4 a 6 anos 

Superior 
completo 

Diretor 
Administrativo 

Masculino 
Acima de 
45 anos 

0 a 3 anos 4 a 6 anos 
Pós-graduação - 

Mestrado 

CEO Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Pós-graduação - 
Especialização 

Diretor de 
desenvolvimento 

Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Superior 
completo 

Técnico de 
suporte 

Feminino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Pós-graduação - 
Especialização 

Gerente 
Administrativo 

Masculino 
25 a 35 

anos 
0 a 3 anos 4 a 6 anos 

Superior 
completo 

Presidente Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Pós-graduação - 

Mestrado 

Gerente de 
Negócios 

Masculino 
25 a 35 

anos 
4 a 6 anos 4 a 6 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Gerente de 
Negócios 

Feminino 
36 a 45 

anos 
4 a 6 anos 4 a 6 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Não identificado Feminino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Superior 
completo 

Diretora Feminino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Gerente de 
Serviços 

Feminino 
25 a 35 

anos 
4 a 6 anos 4 a 6 anos 

Superior 
completo 

Gerente de 
Projetos 

Masculino 
36 a 45 

anos 
7 a 9 anos 4 a 6 anos 

Superior 
completo 
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CARGO SEXO IDADE 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA NA 
EMPRESA 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA NO 

CARGO 
ESCOLARIDADE 

Diretor 
Comercial 

Masculino 36 a 45 
anos 

Mais de 9 anos 0 a 3 anos Superior 
completo 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Superior 
completo 

Assistente 
comercial 

Masculino 
25 a 35 

anos 
4 a 6 anos 4 a 6 anos Ensino médio 

Diretor de 
Consultoria e 
Soluções 

Masculino 
25 a 35 

anos 
Mais de 9 anos 0 a 3 anos 

Superior 
incompleto 

Diretor Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Superior 
completo 

Coordenadora 
Financeira 

Feminino 
25 a 35 

anos 
0 a 3 anos 0 a 3 anos 

Superior 
completo 

Gerente Geral Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos 0 a 3 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

Presidente Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Pós-graduação - 
Especialização 

CEO Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Superior 
completo 

Gerente de RH Feminino 
36 a 45 

anos 
0 a 3 anos 0 a 3 anos 

Superior 
completo 

Gerente Masculino 
25 a 35 

anos 
0 a 3 anos 4 a 6 anos 

Superior 
completo 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos 7 a 9 anos 

Superior 
completo 

Diretor Masculino 
36 a 45 

anos 
Mais de 9 anos Mais de 9 anos 

Superior 
completo 

Gerente Masculino 
36 a 45 

anos 
0 a 3 anos 7 a 9 anos Ensino médio 

Diretor Masculino 
Acima de 
45 anos 

Mais de 9 anos Mais de 9 anos 
Superior 

incompleto 

Gerente Feminino 
25 a 35 

anos 
0 a 3 anos 0 a 3 anos 

Pós-graduação - 
Mestrado 

Diretor de 
Inovação e 
Tecnologia 

Masculino 
36 a 45 

anos 
7 a 9 anos 0 a 3 anos 

Pós-graduação - 
Especialização, 
Pós-graduação - 

Mestrado 

Superintendente Masculino 
Acima de 
45 anos 

0 a 3 anos Mais de 9 anos 
Pós-graduação - 
Especialização 
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APÊNDICE F - Práticas intra-empreendedoras: % de concordância para os 

respondentes do questionário fechado 

 

QUESTÃO 
DISCORDO  

TOTALMENTE  
DISCORDO  
EM PARTE 

CONCORDO 
EM PARTE 

CONCORDO  
TOTALMENTE 

1) A empresa estimula e encoraja os 
colaboradores a desenvolver novos 
produtos, serviços ou métodos de trabalho 

2,33% 4,65% 39,53% 51,16% 

2) Os colaboradores possuem razoável 
autonomia para executarem seu trabalho de 
sua própria forma 

2,33% 4,65% 53,49% 37,21% 

3) Os colaboradores possuem fácil acesso 
e autonomia para buscar recursos dentro e 
fora da empresa na tentativa de construção 
de novas ideias 

2,33% 6,98% 41,86% 46,51% 

4) A empresa possui alguma forma de 
gerenciar pequenos e experimentais 
produtos ou modelos de negócio 

13,95% 16,28% 30,23% 37,21% 

5) Os líderes são mais tolerantes a erros 
com novos projetos e ideias trazidas pela 
equipe (permissão para possíveis 
fracassos) 

2,33% 9,30% 34,88% 51,16% 

6) A organização desenvolve iniciativas de 
longo prazo e projetos que podem durar 
meses ou anos para ficarem prontos 

6,98% 9,30% 27,91% 48,84% 

7) Os colaboradores são avaliados também 
com base na atitude e no desempenho 
empreendedor e inovador 

2,33% 9,30% 44,19% 41,86% 

8) A empresa possui um modelo de 
remuneração ou incentivos que estimulem o 
comportamento empreendedor e inovador 

18,60% 20,93% 44,19% 11,63% 

9) A empresa possui um ou mais líderes 
específicos para tratar as questões 
relacionadas à inovação, novos projetos e 
análise sistemática de oportunidades 
inovadoras 

11,63% 16,28% 32,56% 37,21% 

10) Existem reuniões sistemáticas e 
freqüentes para análise de novos projetos 
e/ou métodos de trabalho e gestão 
diferentes e inovadores  

13,95% 6,98% 39,53% 37,21% 

11) A empresa realiza treinamentos com 
foco em inovação, cultura empreendedora e 
motivação para a inovação 

18,60% 20,93% 23,26% 34,88% 

12) A empresa considera no recrutamento e 
seleção as competências e habilidades 
empreendedoras (perfil inovador) 

6,98% 20,93% 39,53% 30,23% 

13) Existe reconhecimento público para 
aquelas pessoas que desempenham um 
papel intra-empreendedor 
(empreendedorismo interno) dentro da 
organização por meio da implantação de 
alguma inovação 

6,98% 6,98% 37,21% 41,86% 

14) A comunicação é intensa e aberta em 
todos os níveis da organização 

0,00% 9,30% 20,93% 67,44% 

15) A empresa possui metas e objetivos 
desafiadores compartilhados com a equipe 

0,00% 6,98% 34,88% 55,81% 

16) A empresa estabeleceu metas de longo 2,33% 16,28% 41,86% 37,21% 
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QUESTÃO 
DISCORDO  

TOTALMENTE  
DISCORDO  
EM PARTE 

CONCORDO 
EM PARTE 

CONCORDO  
TOTALMENTE 

prazo, claras e específicas 

17) A empresa possui um modelo de 
planejamento e monitoramento sistemáticos 
de projetos, objetivos, metas e indicadores 
(divisão de tarefas de grande porte em 
subtarefas com prazos definidos; revisão de 
planos de forma constante, manutenção de 
registros financeiros para tomada de 
decisões) 

2,33% 13,95% 34,88% 46,51% 

18) A empresa possui uma alta exigência 
de qualidade e eficiência em processos 
existentes (busca maneiras de fazer coisas 
de uma maneira melhor, de forma mais 
rápida, ou com menor custo; desenvolve 
procedimentos que asseguram o 
cumprimento de prazos e padrões de 
qualidade) 

4,65% 2,33% 39,53% 51,16% 
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APÊNDICE G - Transcrição das falas dos entrevistados: Práticas intra-

empreendedoras 
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CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

E1 

"A primeira coisa que eu acho que é muito relevante 
aqui na empresa é a gente fornecer uma liberdade 
para os colaboradores terem ideias e chegarem pra 
gente contando essas ideias. Essa é uma prática 
que a gente já tem, essa questão da proximidade 
com o colaborador. Hoje os acionistas da empresa 
têm uma abertura muito próxima com todos os 
colaboradores". Q:3:2 

 Fácil acesso e autonomia para a 
busca de recursos dentro e fora 
da empresa na tentativa de 
construção de novas ideias; 

 Comunicação aberta e intensa; 

 Estímulo e encorajamento ao 
desenvolvimento de novos 
produtos, serviços ou processos; 

 Existência de líderes específicos 
para tratar as questões 
relacionadas à inovação; 

 Modelo de planejamento e 
monitoramento sistemáticos de 
projetos, objetivos, metas e 
indicadores; 

 Introdução e gestão de um 
modelo de acompanhamento de 
ideias e inovações 

"... a gente tem um canal onde o colaborador pode 
colocar qualquer ideia, criar qualquer informação que 
ele acha que é interessante para a empresa... E a 
gente analisa essa ideia e dá um feedback para ele. 
Ou seja, se a ideia é possível de ser implementada, 
se há viabilidade econômica de se implementar a 
ideia... se a ideia é realmente interessante na visão 
do acionista, de outros colaboradores e dos 
gestores." Q:3:4 

Hoje nós temos um diretor cuidando de P&D, em 
todos os projetos de inovação... Então tudo que é 
projeto de inovação que a gente for submeter para a 
busca de fomento, isso é tratado com esse diretor. 
Q:3:6 

"Temos o planejamento estratégico e utilizamos o 
Balanced scorecard, e isso faz com que a gente 
consiga acompanhar a situação da empresa não só 
pela ótica financeira, mas por outros aspectos 
também." Q;3:11 

"As ideias e sugestões de melhorias são 
cadastradas, e aquela pessoa automaticamente - ou 
alguém - vai ficar responsável por aquela melhoria, e 
ele que vai tentar gerar inovação dentro daquela 
melhoria e fazer com que a solução aconteça dentro 
da empresa." Q:3:15 

   

E2 

“Existe um conceito de portas abertas em relação a 
alta direção da empresa. Então qualquer pessoa 
pode ter acesso a qualquer um dos sócios, sem 
nenhum problema, para dar ideias, sugestões... Tem 
essa visão de abertura dos diretores..." Q:5:2 

 
 
 
 
 
 

 Comunicação intensa e aberta; 
Fácil acesso à alta direção para 
sugestão de novas idéias; 

 Construção de equipes 
multidisciplinares; 

 Encorajamento de novas ideias; 

 Introdução e gestão de um 
modelo de acompanhamento de 
ideias e inovações; 

"Eu inovo em que? Em serviço e processos. Quando 
a gente pega processos, a gente conseguiu, em um 
trabalho feito com a equipe, quando a gente passou 
por um movimento de fusões e aquisições, isso fez 
com que a gente agregasse, não diria inovações, 
mas novos processos que a gente terminou por 
inovar, fazendo a união desses conhecimentos, 
desses talentos da empresa. A gente pegou todas 
essas pessoas que vieram dessas fusões e 
aquisições e a gente pôde inovar no sentido de 
agregar essas ideias de todo mundo."  Q:5:3 
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CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

"O que a gente usa forte como ferramenta para 
estimular a inovação é uma rede social corporativa. 
A empresa tem uma rede social corporativa onde a 
gente junta toda a equipe em nessa rede pra que lá 
eles toquem ideias, compartilhem conhecimento, 
interajam sobre dúvidas, discutam novos 
processos... Todo esse ambiente de colaboração e 
esse ambiente que propicie inovação é tratado 
dentro dessa rede social corporativa. Ela é o grande 
hub que vai conectar as pessoas e difundir esse 
conhecimento." Q;5:6 

 Reconhecimento público para 
aquelas pessoas que 
desempenham um papel intra-
empreendedor; 

 Modelo de planejamento e 
monitoramento sistemáticos de 
projetos, objetivos, metas e 
indicadores; 

 Tolerância à erros como parte da 
cultura da empresa; 

 Definição de metas desafiadoras 
e compartilhadas com a equipe "Uma prática que existe é que todas as boas ideias 

são sempre comentadas pelos diretores e sócios 
principais. As pessoas que deram essas ideias, que 
inovaram, que desenvolveram algo interessante, são 
sempre elogiadas publicamente... existe uma pratica 
de se utilizar a ferramenta de rede social e os emails 
para sempre estar elogiando, parabenizando essas 
pessoas que desenvolveram ações diferentes. Então 
toda vida que a gente fez algo diferente, que a gente 
inovou, a gente compartilha isso na rede social e nos 
e-mails e aí existe esse momento em que toda a 
diretoria reafirma que essa pessoa realmente está 
adequada com a missão e visão da empresa." 
Q:5:11 

"Nós temos implantado internamente conceitos de 
balanced scorecard, a gente faz todo o 
acompanhamento baseado na metodologia. Tem 
todo um acompanhamento das quatro perspectivas... 
isso já está implementado e faz parte do nosso dia-
a-dia." Q:5:19 

"Existe uma tolerância maior ao erro. Não estou 
dizendo que a gente seja irresponsável, em não 
acompanhar as mudanças, em não querer que elas 
dêem certo, mas esse conceito de “errar rápido” 
flexibiliza um pouco. Existe um pouco dessa 
tolerância sim." Q:5:26 

"Toda a empresa é baseada em metas. Toda área 
tem sua meta, todo líder tem sua meta, toda pessoa 
tem sua meta." Q:5:28 

   

E3 

"... a minha porta fica aberta, fica aberta mesmo... e 
a gente troca muita ideia. A gente realmente troca as 
ideias... é claro que também tem a visão da diretoria 
que dá as diretrizes, mas sempre há uma troca muito 
grande de ideias." Q:6:8 

 
 
 
 
 
 

 Comunicação intensa e aberta; 

 Fácil acesso à alta direção para 
sugestão de novas idéias; 

 Encorajamento de novas ideias; 

 Reconhecimento público para 
aquelas pessoas que 
desempenham um papel intra-
empreendedor; 

"Empreendedor não é só aquele que cria uma 
empresa e sim que dá sugestões de melhoria nos 
processos, na sua rotina de trabalho, que consegue 
inovar no atendimento, que consegue inovar em uma 
prática de executar um procedimento, então a gente 
desmistificou o empreendedorismo dessa forma para 
colher resultados." Q:6:10 

"... a gente lançou esse programa adaptado a nossa 
empresa, em que a gente reconhecia práticas que 
tivessem relacionadas aos serviços, qualidade, 
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CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

iniciativas, ao alinhamento aos valores da empresa, 
a inovação e ao empreendedorismo. Ideias, 
sugestões, atitudes dos colaboradores que fossem 
nessa direção a gente reconhecia, e todo mundo 
reconhecia, não só a diretoria reconhecia, mas 
também os colaboradores reconheciam entre si. 
Depois, mensalmente a gente fazia uma reunião 
para analisar essas práticas e parabenizar, 
reconhecer publicamente, se confraternizar, 
comemorar numa espécie de confraternização da 
empresa... Ao final do ano essa pessoa recebia uma 
participação conforme as ideias que ela tinha 
apresentado." Q:6:7 

 As pessoas possuem liberdade 
para realizar seus trabalhos da 
sua própria forma;  

 A organização desenvolve 
iniciativas de longo prazo e 
projetos que podem durar meses 
ou anos para ficarem prontos 

"... Inclusive as revisões de procedimentos já criam 
essa prática de inovar, porque como a gente sempre 
tem a revisão de procedimento, a gente acaba 
comentando “poxa isso não está funcionando legal, 
vamos fazer dessa forma...”. Aí renova o 
procedimento... temos casos excepcionais em 
processo que eram realizados em 2,3 horas e 
passaram para 15 minutos. Isso é ganho. Isso faz 
parte da rotina da empresa..." 

"No momento temos dois projetos que estão no 
forno, em duas áreas distintas. São dois produtos 
que devemos lançar em breve." 

   

E4 

"... nós temos uma política de portas abertas... 
qualquer pessoa pode vir aqui e falar com o diretor 
da empresa, acessar qualquer gestor e qualquer 
gerente da empresa, pedir esclarecimento, dar 
sugestões, reclamar de alguma coisa e criticar a 
empresa. Essa abertura já está instituída. Tem muito 
pouco nível entre a administração e o operacional. 
"Q:7:3 

 Comunicação intensa e aberta; 

 A organização desenvolve 
iniciativas de longo prazo e 
projetos que podem durar meses 
ou anos para ficarem prontos; 

 Fácil acesso á direção para a 
sugestão de novas ideias; 

 Reuniões sistemáticas e 
frequentes para análise de novos 
produtos e/ou melhorias 

 Encorajamento para a criação de 
novas ideias; 

 Estímulo ao desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, com 
recompensa financeira 
(sociedade); 

 Reconhecimento público para 
aquelas pessoas que 
desempenham um papel intra-
empreendedor; 

 Autonomia para as pessoas 
executarem seu trabalho de sua 
própria forma; 

 Realização de treinamentos com 
consultores com foco no 
aprendizado, conhecimento e 
inovação. 

"Nós estamos em uma fase de reconstrução de 
produtos e modelos de negócios... nós estamos 
permanentemente nisso. Nós passamos agora 5 ou 
6 anos construindo um novo produto e já temos 
vários cliente utilizando ele." Q:7:3 

"Somos um ambiente muito democrático, de muita 
facilidade para a participação das pessoas e como 
tem muito pouco nível, então tem um acesso muito 
grande para o tempo todo estarmos conversando 
com as pessoas... então essas são as principais 
práticas, o próprio ambiente de inovação da empresa 
e o sistema que permite que as pessoas possam 
formalmente criar, sugerir, discutir e criticar alguma 
coisa na empresa. Q:7:4 

"... tem uma reunião semanal entre a diretoria de 
desenvolvimento e as equipes de desenvolvimento. 
Estamos muito concentrados nesse produto e na 
melhoria permanente dele... nós estamos inventando 
o nosso produto." Q:7:4 

"A organização por si só não descobre o novo, quem 
descobre o novo são as pessoas nos seus contatos, 
nas suas leituras, nas suas discussões, no contato 
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CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

com os produtos no dia-a-dia, com as oportunidades 
de mercado e que podem trazer a novidade para a 
organização. Então o sistema tem controle de 
biblioteca, mas sempre procurando o protagonismo 
das pessoas." Q:7:4 

"Em todo esse tempo de estrada essas pessoas se 
tornam nossas sócias e hoje são empresários 
grandes. Então houve esse reconhecimento pelo 
mérito das pessoas. Nós criamos a empresa X - era 
a empresa e três diretores - entramos em uma área 
específica e eles ficaram como sócios. Hoje um 
deles tem 50% e eu tenho 50%. Eles entraram como 
estagiários..." Q:7:8 

"A gente tem... se difunde essa prática de se divulgar 
as boas notícias, as ideias, novas rotinas e 
processos. Hoje a empresa é muito plana... os dois 
diretores de desenvolvimento estão juntos com as 
pessoas de trabalho no mesmo salão. Eu todo dia 
estou lá, várias vezes por dia." Q:7:6 

"A gente até esqueceu um pouco de práticas mais 
rígidas e duras de gestão porque era muita 
liberdade, criatividade... teve uma época que a gente 
se encantou demais com esse negócio e isso foi 
danoso para a empresa" Q:7:11 

"A gente tem muitas práticas derivadas dessa visão 
do sistema, que é uma visão de colocar as pessoas 
e fazer com que a empresa esteja aprendendo o 
tempo todo, discutindo e modificando as coisas." 

"Nós fizemos doze seminários com uma consultoria 
de outro Estado. Nós fomos assistir o evento deles 
sobre aprendizagem organizacional... depois os 
contratamos para fazer 12 seminários em finais de 
semana com toda a equipe de diretores. Então a 
gente investiu muito nesse negócio - na época - para 
a formação de pessoas, modelos de gestão, 
comportamento organizacional..." 

   

E5 

"O que a gente tem feito é procurar melhorar - com 
maior qualidade - os nossos processos operacionais. 
No processo de desenvolvimento nós temos o 
MPSBR, que é uma certificação de qualidade em 
desenvolvimento de software. Na área de serviços, a 
gente tem processos bem definidos... Na área 
administrativa, nós usamos sistemas bem 
configurados. O que a gente procura fazer é isso. É 
ter cada setor utilizando as melhores práticas que 
existem no mercado para se gerenciar e melhorar os 
seus processos." Q:8:2 

 Exigência de qualidade e 
eficiência; 

 Liberdade e autonomia para que 
as pessoas estabeleçam suas 
próprias estratégias de ação; 

 A organização desenvolve 
iniciativas de longo prazo e 
projetos que podem durar meses 
ou anos para ficarem prontos; 

 Comunicação intensa e aberta. 

"Junto aos clientes, os consultores que fazem o 
atendimento, pós-venda, consultoria e configuração, 
têm total liberdade. Há sempre reuniões para discutir 
novas formas de fazer, novas formas de 
configurar..." 

"... a gente vem trabalhando há quatro anos no 
projeto X. A interface, a arquitetura, desenvolvendo 
tudo isso. É uma equipe que está há quatro anos, 



131 

 

S
U

JE
IT

O
 

CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

sendo bancada pela empresa... uma equipe cara, um 
pessoal de alto nível. Estão aí discutindo, 
encontrando produtos de terceiros para poder 
estudar os seus componentes e controles e aqueles 
que melhor se adéquam às nossas necessidades." 

"As pessoas dão as ideias, e essas ideias são 
colocadas em prática... tudo que as pessoas fazem, 
tudo é reconhecido como se todos nós fizéssemos 
parte de uma mesma equipe em busca de um 
objetivo comum. Todos nós estamos nos elogiando 
mutuamente, por aquilo que fazemos de bom. 
Estamos nos corrigindo, por aquilo que podemos 
melhorar... estamos sempre conversando sobre os 
projetos..." Q:8:5 

   

E6 

"... implantei um escritório de projetos, em parceria 
com o PMI. Ganhamos o primeiro prêmio do PMI em 
gestão de projetos. A gente usa isso nos projetos 
que executamos. Depois implantamos o BPM para 
gestão dos processos. Treinamos o pessoal, temos 
gente certificada... Eu adoto isso aqui na empresa, 
pois eu não tenho como falar que tenho uma vertical 
de processos, e vender isso para um cliente, e ele 
me perguntar se eu coloco isso em prática na minha 
empresa. 

 

 Planejamento e monitoramento 
sistemáticos; 

 Exigência de qualidade e 
eficiência; 

 Estímulo ao desenvolvimento de 
novos produtos, serviços ou 
processos; 

 Comunicação intensa e aberta; 

 Definição de metas desafiadoras 
e compartilhadas com a equipe 

"... a gente lançou um desafio, em que a cada três 
meses eu ofereço uma premiação para aquela 
pessoa que conseguiu melhorar algum processo ou 
dar uma ideia. Isso é um processo interno de 
desenvolvimento." Q:9:7 

"Aqui a gente sempre tem algumas iniciativas 
internas. Por exemplo, eu tenho um comitê de 
integração, que se reúne duas vezes por mês... e é 
votado. Por exemplo, o setor de fábrica de software 
tem direito a mandar dois representantes eleitos por 
ano. Então, eles representam aquele setor.  Então 
eu tenho um comitê que discute assuntos, dá 
sugestões, ideias... então ele vai desde a discussão 
da festa, um processo que está burocrático, uma 
ideia..." Q:9:7 

"Você tem que crescer... nós temos metas 
desafiadoras, com relação a faturamento, com 
relação a gente..." Q:9:9 

"Depois dos comitês eu tenho ações que saem 
daqui, que são executadas. São os projetos internos 
que são abertos. Por exemplo, pode ser um 
processo que você queira implementar, divulgar... 
entra capacitação, treinamento, sensibilização..." 
Q:9:17 

   

E7 

"Quais são os projetos que nós temos na lei do bem? 
Um deles é a intranet. Hoje a nossa intranet foi 
desenvolvida... o objetivo é fazer com que as 
pessoas fomentem novas ideias, documentação e 
coisas desse tipo." Q:10:2 

 
 

 Encorajamento para criação de 
novas ideias; 
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CATEGORIA TEMÁTICA: PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 
PRÁTICAS INTRA-EMPREENDEDORAS 

IDENTIFICADAS 

"... desde o ano passado, a empresa se utiliza da lei 
do bem. Basicamente a lei do bem é uma lei de 
incentivo à inovação dentro da empresa. O que você 
faz: você cria projetos de inovação onde esses 
projetos realmente devem ser de inovação para a 
empresa, ou seja, esse conhecimento tem que ser 
internalizado dentro da empresa." Q:10:2 

 A organização desenvolve 
iniciativas de longo prazo e 
projetos que podem durar meses 
ou anos para ficarem prontos; 

 Designação de um líder 
específico para tratar as questões 
relacionadas à inovação, novos 
projetos e análise sistemática de 
oportunidades inovadoras;  

 Os projetos inovadores são 
tratados em separado, como 
projetos autônomos sob 
responsabilidade de um líder 
específico; 

 Introdução e gestão de um 
modelo de acompanhamento de 
ideias e inovações; 

 Palestras e treinamentos com 
foco na inovação; 

 Planejamento e monitoramento 
sistemáticos; 

 Comunicação intensa e aberta 

E qual é o objetivo de eu ser hoje o Diretor de 
tecnologia e inovação? É sair do dia a dia do 
operacional e fomentar novas tecnologias e a 
internalização do conhecimento. 

"... a gente está desenvolvendo quatro novas 
tecnologias baseadas em projetos do time de 
inovação. Então a gente está com essa captação e 
esse trabalho." Q:10:8 

"Cada projeto que a gente trabalha ou produtos 
novos que a gente trabalha, ou novas ideias têm 
uma área específica. Então, por exemplo, vamos 
supor, estou trabalhando com mobilidade. Então tem 
pessoas que entendem mais de mobilidade. Então 
se eu formasse um time físico em que esse time é só 
time de inovação... Então a gente mescla isso e por 
enquanto eu estou responsável por gerenciar esses 
times. 

"O que a gente está implantando na intranet nova é a 
gestão de ideias, que já implantamos em outros 
clientes, onde a pessoa vai lá, dá sua ideia, as 
pessoas vão lá, votam..." Q:10:14 

"A gente participou de algumas palestras no 
mercado, junto com a FIEC. Então a gente fez 
algumas palestras com eles lá, e aqui internamente 
para os times que começaram a usar a lei do bem... 
E a gente fez algumas palestras internamente." 
Q:10:18 

"Mensalmente fazemos reuniões com foco no 
planejamento estratégico. As vezes trimestralmente, 
dependendo de como seja... os objetivos macro são 
monitorados..."  Q:10:31 

"A gente tem sete líderes e eles têm reuniões 
semanais com os times de liderados deles... Uma 
vantagem dos líderes da gente é que eles são muito 
questionadores... Então todos esses processos são 
discutidos com os líderes, são opinados, são 
mudados, são digeridos." 
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CATEGORIA TEMÁTICA: NOVAS TECNOLOGIAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

E1 

"É engraçado que o nosso mercado é muito dinâmico. Você não falava em tablet até um dia 
desses... não imaginava a computação em nuvem... e hoje tudo isso é um fato, uma realidade. 
Então sempre temos que estar nos movimentando... sempre temos que estar atentos a essas 
questões de inovação e às novas tecnologias." Q:3:24 

"Como empresa de serviços, o que nós procuramos fazer? Que a nossa equipe, principalmente 
hoje, quase 100% do nosso negócio hoje, são colaboradores que prestam serviço usando 
essas novas tecnologias, é muito importante que o meu colaborador seja capacitado e 
comprometido. Então a gente sempre procura fazer com que ele tenha o mínimo de 
capacitação..." Q:3:25 

"Quando você fala em mudança tecnológica, novas tecnologias, com certeza a gente acaba 
mudando os processos, mudando tudo. Pra você ter uma ideia a gente ganhou agora um 
contrato muito grande que envolve uma nova tecnologia. Assim, tivemos que mexer aqui, em 
processos e atividades... o próprio edital dizia que usássemos o processo dele. A forma de 
gerir, de acompanhar, de trabalhar a ordem de serviço... ou seja, a gente precisa começar a 
fazer coisas usando ferramentas diferentes que a gente não trabalhava. Precisamos investir 
em capacitação e formação para que a gente possa estar sempre antenado a essas novas 
tecnologias." Q:3:44 

"Então a partir do momento em que o mercado tem necessidades de novas tecnologias, a 
gente como empresa, tem que caminhar junto com elas, com as novas tecnologias." Q:3:45 

  

E2 

"A estrutura que a gente montou já prevê uma adequação ao mercado. Quem dita a velocidade 
das nossas mudanças é o mercado. A gente é muito orientado para o cliente. A medida que o 
cliente muda, a gente muda com ele. Quando eu digo cliente eu digo mercado. Se o mercado 
mudou de tecnologias, a gente vai atrás do que é mais moderno. Então a empresa, até pelo 
perfil de liderança dela, sempre esteve a frente, inovando em produtos, serviços e em relação à 
tecnologia." Q:5:36 

"Quando a gente fala de mudança, isso já faz parte do DNA. É o DNA da empresa. E isso 
mudar os processos... eu acho que é um processo bem adaptativo, não existe nenhuma força 
tarefa, ou algo já montado na empresa para se trabalhar essa questão de mudança de 
tecnologia... isso vem natural. O pessoal já esta acostumado e não existe nem um processo 
para se trabalhar isso." 

  

E3 
"... Mas as tecnologias, as mudanças acabam realmente forçando a gente em inovar. As novas 
tecnologias realmente fazem com que a gente tenha que ir. Às vezes a gente nem quer, mas 
tem que ir." Q:6:25 

  

E4 

"Então estamos lendo constantemente sobre o mercado, sobre tecnologia. Nós temos um 
diretor de tecnologia acompanhando o tempo todo a tecnologia... " 

"... Tenho que entregar o que eu vendo. Essa entrega está sendo diferente, pressionada pelas 
novas tecnologias. Por exemplo, agora eu estou querendo treinar os meus clientes em curso 
de educação à distância. Nós estamos entregando o nosso sistema como um serviço e não 
mais como um software. Já se vem falando isso há muito tempo, mas é agora que a gente 
chegou num ponto em que o cliente, ao invés de ter o seu datacenter próprio, usa o nosso. 
Uma coisa é a nossa empresa hospedar o servidor do cliente; Hoje nós estamos entregando o 
serviço final para o cliente e o usuário, para que ele possa gerenciar a sua loja na web. Não 
tem mais o servidor dele. Então isso nos obriga a novas formas de entrega e, 
consequentemente, a inovar." Q:7:14 

"Se inovar é fazer as coisas diferentes, então as novas tecnologias estão sempre nos 
obrigando a nos transformarmos para entregar e desenvolver de forma diferente." Q:7:36 

  

E5 
"As novas exigências legais, tecnologias... tudo isso são oportunidades que surgem para a 
empresa se diferenciar no mercado, à medida que a empresa utiliza bem essas tecnologias." 
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CATEGORIA TEMÁTICA: NOVAS TECNOLOGIAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

Q:8:28 

"Sem dúvida, todas essas exigências que vem surgindo são um divisor de águas para as 
empresas de softwares de gestão; Porque passam a exigir um rigor maior na forma como 
processam as informações gerenciais e informações das operações da empresa." 

  

E6 

“A tecnologia influenciou totalmente. A gente sempre foi voltado para a pesquisa, em estar 
mais próxima da universidade, de centros de pesquisa, de institutos como o GARTNER... é 
importante você olhar no entorno... o que a IBM, ORACLE, SAP estão fazendo? O que o 
mercado está dizendo? Isso tudo é informação que serve para você tomar decisões.” Q:9:13 

"... Então isso mostra que uma empresa de tecnologia hoje não pode ter nichos específicos. 
Por exemplo, hoje no mercado, você tem empresas de varejo, fábricas de software... isso na 
minha visão vai na contra-mão com relação a tecnologia. Por quê? Por que TI é meio para tudo 
e não fim. Então TI é meio para qualquer coisa, TI está em tudo. E como TI está em tudo, você 
tem que ter uma visão muito mais sistêmica e não focada."  

  

E7 

"O problema das novas tecnologias é que hoje cada vez mais o profissional é mais 
especializado. Então o lançamento de cada uma dessas novas tecnologias que a gente 
trabalha, você acaba criando nichos de profissionais que trabalham bem com elas. Então isso 
gerou na estrutura da gente o que gente chama de lideranças técnicas, lideranças projetizadas 
e até lideranças estruturais que tem ser divididas. Por exemplo, hoje a gente tem liderança de 
suporte, liderança de arquitetura, liderança de desenvolvimento... então as maneiras de 
trabalho e as áreas de negócios foram repartidas conforme o business que a gente entrega." 
Q:10:36 

"... Além disso, essas novas tecnologias fizeram com que a gente quebrasse a empresa em 
UGB´s mais definidas." Q:10:37 

"Com relação a parte de inovação, o nosso mercado é um mercado onde hoje você tem 
negócios e não tem mão-de-obra. Tem que entregar com o custo mais barato possível e com 
qualidade. Então são coisas totalmente antagônicas. Algo que você não tem mão de obra... e 
temos novas tecnologias para implantar. Então você só vai sair desse quadrado que foi criado 
se você começar a inovar de alguma maneira. Ou você vai inovar treinando, ou capacitando as 
pessoas em novas tecnologias ou você vai ter uma maneira de adotar tecnologias muito 
rápido, ou você vai focar em qualidade..." 
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CATEGORIA TEMÁTICA: DEMANDAS DOS CLIENTES 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

E1 

"A gente acaba por necessidade do cliente, desenvolvendo projetos em novas tecnologias, que 
realmente são importantes para a necessidade do negocio, para o nosso cliente, e são 
importantes para o nosso negócio também."  

"No final das contas, por uma necessidade do negócio, a gente começa a atuar em outros 
mercados, ou gerar inovação em outros segmentos." 

  

E2 

"Quem dita a velocidade das nossas mudanças é o mercado. A gente é muito orientado para o 
cliente. A medida que o cliente muda, a gente muda com ele." Q:5:36 

"... estrutura projetizada que a gente tem hoje de entrega, com escritório de projeto, com 
coordenadores de projetos, com consultores especialistas... toda a estrutura que a gente tem 
de implantação de serviço, ela hoje está baseada em uma realidade de mercado, de 
complexidade maior das operações, dos nossos clientes, as necessidades dos nossos clientes 
de terem projetos mais assertivos, projetos melhor acompanhados. Por exemplo, hoje em 
nossos clientes trabalhamos projetos fechados. Não tem um risco de estrapolar o custo que ele 
havia contratado inicialmente. Para isso eu tenho que ter um acompanhamento muito forte de 
cronograma, de tempo... esse é um exemplo de mudança: a estrutura de implantação. Hoje a 
gente tem todo um escritório de projetos, desde o momento que a gente fecha uma conta até o 
momento em que o projeto entra. Essa é uma adaptação que a gente fez para atender essas 
orientações do mercado." Q:5:38 

"Essa estrutura segmentada também foi outra grande mudança que a gente fez dentro da 
empresa, que hoje funciona por segmento. São dez grandes unidades de negócio dentro da 
empresa, cada uma representando um segmento. A gente teve que fazer essa mudança para 
estar mais próximo do cliente, para se adequar melhor a realidade dele, entender melhor as 
suas necessidades, o que o mercado dita. Então esses são dois exemplos de mudanças que a 
gente fez relacionados à orientação de clientes." Q:5:39 

"O que muda a estrutura são as demandas dos clientes. A gente vai mudando internamente 
para se adequar ao que o mercado exige, o que os clientes querem... a gente tem um foco, um 
olhar maior no cliente, no mercado. Eu mudo de acordo com o que o mercado está exigindo." 
Q:5:40 

  

E3 

"... Como é que a gente define isso? Investindo em tecnologias de ponta para poder atender as 
necessidades dos nossos clientes de forma eficiente e eficaz. Então essa foi sempre uma 
diretriz que a gente estabeleceu para a empresa. Está sempre investindo de alguma forma em 
algo que agregasse ao cliente." Q:6:24 

"A própria adoção da gestão pela qualidade total e se ter se certificado à ISO, foi uma 
demanda de mercado. hoje já não é um grande diferencial mas é uma coisa que é básica, que 
tem que ter, que toda empresa tem que ter. Isso foi um caso típico de uma demanda de 
mercado... O MPS também é uma demanda de mercado, fábrica de software é uma demanda 
de mercado e outras técnicas que hoje estão começando a ganhar impulso como o BPI, a 
adoção de PMBOK para gerência de projetos."  

  

E4 

"As novas demandas de clientes exigem realmente novas estruturas. São estruturas 
diferentes... Por exemplo, agora eu estou querendo treinar os meus clientes em curso de 
educação à distância. Nós estamos entregando o nosso sistema como um serviço e não mais 
como um software. Já se vem falando isso há muito tempo, mas é agora que a gente chegou 
num ponto em que o cliente, ao invés de ter o seu datacenter próprio, usa o nosso. Uma coisa 
é a nossa empresa hospedar o servidor do cliente; Hoje nós estamos entregando o serviço 
final para o cliente e o usuário, para que ele possa gerenciar a sua loja na web. Não tem mais 
o servidor dele. Então isso nos obriga a novas formas de entrega e, consequentemente, a 
inovar." 

E5 "... a demanda do cliente por eficiência no atendimento, rapidez no atendimento, 
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CATEGORIA TEMÁTICA: DEMANDAS DOS CLIENTES 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

previsibilidade, nossa capacidade de dar prazos para aquilo que a gente vai atender. Tudo isso 
contribui... a empresa tem que se estruturar para atender melhor, e dar respostas às novas 
exigências do mercado." 

"As demandas estão ai, elas existem, elas estão à nossa frente; nós não estamos à frente da 
demanda. A gente corre atrás para atender essas demandas da melhor maneira possível, sem 
se perder, sem procurar se atropelar. Não adianta correr demais para atender demandas que 
você não vai conseguir atender bem." Q:8:36 

  

E6 

"Os clientes são extremamente estimuladores. Uma empresa com essa visão sistêmica tende a 
se reinventar todos os dias. O cliente gera muita demanda. E eu tenho uma visão voltada para 
o cliente, e não focado no meu produto. Eu tenho 4 verticais. Eu não foco produto, eu foco o 
cliente. Eu pergunto: Qual o teu negócio? Como eu posso te ajudar? Como eu posso melhorar 
o seu processo? Como você vende? Existe alguma deficiência nisso? Eu posso melhorar esse 
processo, com as quatro vertentes que eu tenho? Essa deve ser a visão. Não se pode olhar 
para o produto e tentar encaixar. Por isso que a minha estrutura de pré-venda é muito grande. 
Eu faço um diagnóstico.” Q:9:21 

  

E7 

"As demandas dos clientes pra gente hoje afetam várias áreas. Você não tem um cliente como 
uma só tecnologia. Os clientes hoje buscam muito a tecnologia, eles querem reduzir custo e 
com tudo isso a gente tem que fazer muita coisa. Mudar a estrutura, melhorar a qualidade, e 
fazer as coisas sob vários pontos de vista que você nem imagina." Q:10:42 

"Você tem que ter mais qualidade, com menos custos e ter maiores competências, porque o 
cliente está pedindo lá na ponta. Então por exemplo, a gente só atuava entregando a 
tecnologia X. Hoje a gente atua entregando X, Y e Z. Porque tivemos uma especialização em 
cima disso." 

"Cada requerimento do cliente lá na frente gera um processo inteiro aqui, seja de contratação, 
de treinamento, seja de capacitação."  
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CATEGORIA TEMÁTICA: CONCORRENTES 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

E1 

"Com o surgimento dos pregões eletrônicos, você começou a ter uma concorrência mais 
acirrada de qualquer canto do Brasil. (...) No final das contas, por uma necessidade do 
negócio, a gente começa a atuar em outros mercados, ou gerar inovação em outros 
segmentos.” 

  

E2 

"...nós temos aqui na empresa a tendência muito maior de olhar mais para o cliente. Então a 
concorrência não muda a nossa estrutura. O que muda são as demandas dos clientes. A gente 
vai mudando internamente para se adequar ao que o mercado exige, o que os clientes querem. 
A concorrência é sempre monitorada, acompanhada, mas a gente tem um foco, um olhar maior 
no cliente, no mercado, do que na concorrência. Então eu não mudo a minha estrutura 
dependendo do que a concorrência faça. Eu mudo de acordo com o que o mercado está 
exigindo." Q:5:40 

"O mercado hoje exige uma estrutura relacionada à nuvem. O mercado exige que as soluções 
estejam na nuvem. Então eu vou ter um datacenter, vou criar uma estrutura para atender isso. 
Mas não porque um concorrente meu está fazendo ou não está. É muito focado hoje na 
estrutura voltada para cliente e mercado, são os dois direcionadores." Q:5:45 

  

E3 

"...passamos por licitações com grandes concorrentes...então é um mercado muito competitivo, 
muito difícil." Q:6:30 

"... uma prática cada vez mais adotada é a valorização dos recursos humanos, o investimento 
com treinamento e esse tipo de coisa... Então eu acho que essa é uma prática que também 
tem a ver com as demandas do mercado, com a concorrência e com o ambiente empresarial." 

  

E4 

"A concorrência baixa preços, cria novos e bons produtos. É preciso acompanhar a 
concorrência o tempo todo. A entrega - que é o passo final da relação com o cliente - tanto na 
instalação e depois na contínua entrega permanente na melhoria do sistema, no conserto dos 
erros do sistema; no treinamento, formação e suporte aos clientes; e na entrega das novidades 
- isso a gente vai aprendendo com a concorrência." Q:7:39 

"Esse mercado de alta visibilidade, de coisas na web, onde você entra no site do concorrente... 
é difícil a empresa esconder os seus segredos e isso já é apresentado e demonstrado no site... 
isso faz com que haja um nivelamento de conhecimento do que está acontecendo e ninguém 
quer ficar atrás. Isso realmente influi também." Q:7:42 

  

E5 

"Eu acho que o mercado é muito maior do que as empresas têm condições de atender. Eu não 
vejo a concorrência como sendo um problema. O problema é a nossa capacidade de atender o 
mercado. São mercados específicos. (...) de qualquer maneira não é a concorrência que 
complica. O problema é justamente a nossa capacidade de atender o mercado. O mercado é 
muito maior do que a gente tem capacidade de atender." Q:8:46 

  

E6 

"Eu não tenho concorrentes. Essa pergunta serviria para uma empresa que atua em uma só 
coisa, como fábrica de software ou só varejo. Eu não tenho concorrentes hoje no Ceará. No 
nordeste eu tenho umas duas empresas que concorrem comigo. Eu sempre me posicionei no 
mercado mas eu sempre fui muito mais antenado em buscar exemplos maiores, analisar o que 
os grandes estão fazendo, do que olhar para o entorno mais próximo. Eu acho que se eu 
perseguir uma meta maior, eu consigo, mesmo não conseguindo, atingir algo muito bom a nível 
regional." Q:9:26 

  

E7 

"Eu acho que a concorrência influencia muito mais no que diz respeito ao desafio de 
capacitação de mão de obra. Não que a gente desmereça a concorrência. Hoje a concorrência 
é muito mais por mão de obra. De você ter um profissional, treinar esse profissional e depois 
ele sair. Eu acho que a concorrência afeta muito aí, nesse ponto de vista. Isso faz com que 
você mude suas estruturas para que você possa contratar pessoas e ela produzir o mais rápido 
possível e você ser mais efetivo em várias coisas. A concorrência afeta muito essa parte de 
capacitação." Q:10:46 

"Eu acho que é muito mais as demandas dos clientes. Por exemplo, não foi a concorrência que 
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CATEGORIA TEMÁTICA: CONCORRENTES 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

nos fez abrir o serviço de arquitetura de infra, de suporte ou coisas parecidas. Não foi a 
concorrência que fez isso, foram as necessidades dos clientes. A gente vê oportunidades em 
cima disso. Não estou dizendo que a concorrência não influencie, mas eu estou dizendo que é 
muito mais pelas oportunidades que a gente tem, as demandas dos clientes, do que pela força 
da concorrência" Q:10:43 
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CATEGORIA TEMÁTICA: AÇÕES INTERNAS 

TRANSCRIÇÃO DA FALA 

E1 

"Temos o planejamento estratégico e utilizamos o Balanced scorecard, e isso faz com que 
agente consiga acompanhar a situação da empresa não só pela ótica financeira, mas por 
outros aspectos também." 

"Além disso, a gente usa a norma ISO 9000, e também somos certificados em processo de 
qualidade de software." 

"Hoje utilizamos metodologias de gestão de projetos conhecidas... hoje a gente realmente tem 
esses processos de qualidade, de certificação... a gente contrata consultoria externa nessas 
áreas de processos e gestão financeira, em todas as áreas a gente sempre procura fazer 
isso... e também olhando o mercado." Q:3:64 

"O próprio sistema de qualidade da empresa alimenta essa questão da inovação. Toda vida 
que por exemplo se quer cadastrar uma sugestão de melhoria ou que em uma reunião de 
análise crítica a gente decide quais são os pontos que a gente tem que melhorar, a gente 
procura cadastrar isso no sistema e automaticamente acaba tendo uma pessoa responsável 
para essa sugestão de melhoria." 

  

E2 

"Eu uso métodos, ferramentas e metodologias de mercado, mas eu tenho uma tendência em 
desenvolver elas internamente com os nossos conceitos, nosso DNA. Eu adéquo essas 
metodologias de mercado e inovo em cima delas também." 

"O que a gente usa forte como ferramenta para estimular a inovação é uma rede social 
corporativa. Então a empresa tem uma rede social corporativa com propósito corporativo - 
também tem um ambiente social - mas a gente junta toda a equipe em uma rede social 
corporativa... e, eventualmente, em um projeto externo ou interno ou quando a gente monta 
equipes para ações especificas de trabalho, as pessoas se unem e ficam fisicamente mais 
próximas e podem estar interagindo.” 

"O próprio conceito de projeto, de escritório de projeto, de trabalhar uma visão de metodologia 
mais adequada, ela surgiu recentemente há 3 anos, que eu creio que seja um tempo em que a 
gente já amadureceu essa estrutura. Mas estrutura projetizada que a gente tem hoje de 
entrega, com escritório de projeto, com coordenadores de projetos, com consultores 
especialistas... toda a estrutura que a gente tem de implantação de serviço, ela hoje está 
baseada em uma realidade de mercado, de complexidade maior das operações, dos nossos 
clientes..." Q:5:48 

"Eu tenho consultores especialistas e analista de implantação segmentados. Essa estrutura 
segmentada também foi outra grande mudança que a gente fez dentro da empresa, que hoje 
funciona por segmento. São dez grandes unidades de negócio dentro da empresa, cada uma 
representando um segmento." 

"A empresa contratou uma grande empresa de consultoria, formatou um modelo que seria uma 
unidade padrão, uma unidade ideal, com indicadores, como ela deveria funcionar, como são os 
processos... então hoje a gente tem acesso a um material produzido por uma consultoria que 
nos mostra como a gente deve atuar como unidade (...) Isso está relacionado também com a 
qualidade, um braço de qualidade da gente; então eu tenho auditorias tanto internas como 
externas para avaliar a forma como eu funciono. Nós temos implantado internamente conceitos 
de Balanced Scorecard, a gente faz todo o acompanhamento baseado na metodologia. Tem 
todo um acompanhamento das quatro perspectivas..." 

  

E3 

"A gente foi uma empresa pioneira na adoção da ISO. Nós fomos a primeira empresa de TI do 
Ceará a ter ISO 9001. Em 97 a gente queria implantar a ISO. O que a gente percebeu? A 
nossa empresa era tão pequenininha, não tinha estrutura, não tinha procedimentos e a gente 
dizia que precisava burocratizar a empresa, ou seja, criar procedimentos. Burocracia no 
sentido positivo e não no sentido pejorativo. A gente precisava criar procedimentos para a 
empresa para poder entrar em um programa de qualidade." Q:6:3 

"Eu acho que investir em práticas e metodologias de gestão renomadas, conhecidas e, é claro, 
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adaptada à realidade de cada empresa, eu acho que é um bom caminho para você ter uma 
prática empreendedora e inovadora." 

"Você tem que investir muito em pessoas, em recursos, em consultoria, em aprendizado, e 
leva-se muito tempo para conseguir o MPSBR no nível que a gente tem." 

"A gente ter adotado a gestão pela qualidade total e ter se certificado à ISO, foi uma demanda 
de mercado. Hoje já não é um grande diferencial mas é uma coisa que é básica, que tem que 
ter, que toda empresa tem que ter.  O MPS também é uma demanda de mercado, fábrica de 
software é uma demanda de mercado e outras técnicas que hoje estão começando a ganhar 
impulso como o BPI, a adoção de PMBOK para gerência de projetos. Nossos modelos de 
fábrica de software são todos baseados em PMBOK e práticas ágeis, metodologias ágeis." 
Q:6:14 

"A última consultoria de fora que eu contratei foi uma profissional que era para implantação do 
BSC, do planejamento. A gente tem uma versão do BSC, usa as técnicas do BSC. Mas a gente 
não segue a cartilha ao pé da letra. Nós temos uma ferramenta que é usada para acompanhar 
o BSC. A gente não tem uma necessidade de ter um ERP. O que a gente tem, a gente acha 
que é suficiente. (...) Nós utilizamos um software que é uma ferramenta muito interessante, que 
tem gestão do conhecimento muito bom de compartilhar informação." Q:6:39 

  

E4 

"Nós tivemos ao longo do tempo um grande investimento em aprendizagem das organizações 
e gestão do conhecimento. Quando a gente tinha uma estrutura mais de grupo de holding, nós 
tínhamos um diretor de desenvolvimento organizacional, que cuidava das práticas de 
qualidade..." Q:7:45 

"O sistema de gestão do conhecimento tem toda a parte de gestão de grupos... por exemplo, 
cada pessoa pode ter a sua biblioteca, você pode fazer um e-book, publicar textos e outras 
pessoas podem comentar. (...) antes de você definir a árvore de conhecimento da empresa, 
você pode fazer uma consultoria interna do sistema e essa consultoria vai criar as práticas de 
colaboração, aprendizagem e inovação e gestão do conhecimento. 

"A gente estudou e adota métodos do PMBOK e adota métodos da tecnologia RAD. Nós já 
usamos RUP para fazer sistemas para terceiros. Hoje nós fazemos o nosso produto. Dividimos 
as equipes e usamos uma plataforma de desenvolvimento rápido." Q:7:52 

  

E5 

"Na área administrativa, nós usamos sistemas bem configurados. O que a gente procura fazer 
é isso. É ter cada setor utilizando as melhores práticas que existem no mercado para se 
gerenciar e melhorar os seus processos." Q:8:49 

"O pessoal do desenvolvimento trabalha com PMBOK. Temos gerente de projetos..." 

A gente trabalha internamente com softwares da empresa X. Todos os projetos de 
desenvolvimento são acompanhados por um software. Utilizamos um sistema de controle e 
acompanhamento de chamados, como se fosse um CRM voltado para a área de serviços. 
Além disso, temos todo o nosso manual de procedimentos, que é decorrente da experiência 
dos consultores na configuração das demandas dos clientes. 

"Contratei consultorias na área de marketing, planejamento estratégico, organização de 
pessoal... mas eu não sei até que ponto realmente a gente teve um bom resultado em relação 
a isso. Trouxe ideias, vantagens, sem dúvida... mas muitas vezes a consultoria tenta implantar 
um processo, uma receita, que ela entende como sendo ideal. Então existe uma série de 
passos que a empresa tem de cumprir para que ela possa implantar aquele receituário dela. E 
muitas vezes a realidade da empresa não é exatamente aquela." Q:8:56 

  

E6 

"Eu tenho vários projetos em que a implementação precisa ser finalizada. Por exemplo, 
obtemos a ISO 9000, sistema de garantia da qualidade que foi massificado para toda a 
empresa..." Q:9:29 

"Depois implantei um escritório de projetos, em parceria com o PMI. Ganhamos o primeiro 
prêmio do PMI em gestão de projetos. A gente usa isso nos projetos que executamos... 
Depois, BPM (processos), Treinamos o pessoal, temos gente certificada..." Q:9:30 

"Eu comprei um sistema de gestão robusto (...)  Nós estamos preparando a empresa... eu 
sempre tive essa visão de gestão." 

"Estamos em um processo em que estamos terminando um plano de cargos, carreiras e 
salários para termos uma remuneração variável." Q:9:31 
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"Eu contratei uma consultoria para fazer o plano de cargos e salários e uma outra consultoria 
redesenhando a estrutura organizacional da empresa..." 

  

E7 

"... isso gerou na estrutura da gente o que gente chama de lideranças técnicas, lideranças 
projetizadas e até lideranças estruturais que tem ser divididas. Por exemplo, hoje a gente tem 
liderança de suporte, liderança de arquitetura, liderança de desenvolvimento... então as 
maneiras de trabalho e as áreas de negócios foram repartidas conforme o business que a 
gente entrega. Eu tenho suporte, arquitetura, desenvolvimento e dentro de desenvolvimento a 
gente tem a liderança funcional e dentro dela a liderança técnica." 

A gente contratou uma consultoria para fazer uma reestruturação organizacional. A gente usa 
alguns softwares para isso. Hoje, por exemplo, intranet. O que eu faço com isso? Hoje até sala 
de reunião é marcada via software. Todos os documentos de clientes estão lá. Toda a parte de 
informação do MPSBR está lá. Utilizamos alguns softwares para controlar as informações. 
Todas essas tecnologias, elas vem... na verdade não foram as tecnologias que vieram... foi a 
necessidade de se controlar e de se automatizar algumas coisas." 
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E1 

"Estamos acompanhando o mercado, contratando consultoria externa... a gente monitora os 
editais..." 

"... hoje, a gente está muito antenado às tecnologias que estão consolidadas e que essas 
grandes empresas de consultoria indicam e que acaba todo mundo caminhando de acordo 
com essas empresas. Por exemplo, a consultoria X chega e diz: uma das tendências em 
tecnologias nos próximos 3 anos é a tecnologia X. Então começamos a fazer algo nesse 
sentido." 

  

E2 

"A gente faz um monitoramento dentro de uma área de inteligência. Nós temos uma área de 
inteligência em que essa área prospecta e a gente acompanha. Quando eu falo acompanhar, 
eu falo desde acompanhar notícias que estão ocorrendo, e interagindo também com os clientes 
ao prospectar, clientes que usam ferramenta de concorrentes... a gente está questionando e 
acompanhando no mercado. A gente tem uma área que produz material sobre market share, 
sobre concorrência como um todo, e a gente está sempre também baseando a nossa 
estratégia em pesquisas de mercado compradas, como por exemplo, em pesquisas como a do 
GARTNER e assim por diante... que trazem um direcionador bom, tanto nacional como 
internacional. Quando eu falo que as nossas ações são guiadas pelo que o mercado quer, não 
é só o mercado local. A gente sempre tem um olhar baseado no mercado internacional. Então 
se a dois anos atrás a gente lançou a nossa rede social corporativa, não existia nenhum 
direcionador local ou regional que isso seria uma tendência, mas existia uma visão no mercado 
internacional do que seria os próximos passos." Q:5:41 

  

E3 

"Não fazemos monitoramento formal não. Informal a gente acompanha, sabe dos contratos que 
estão sendo fechados, as disputas em licitações... a gente monitora a concorrência 
principalmente no dia a dia mesmo, no que as empresas estão fazendo, entramos no site... se 
está presente nas associações, isso já facilita as informações e sabemos o que está 
acontecendo, como fechamento de contratos, investimentos... a gente acompanha dessa 
forma, e nos próprios processos licitatórios que se está fazendo..." 

"Você percebe a demanda do mercado e observa que tem gente atendendo e que não é você! 
No exemplo do MPS, a gente teve uma motivação muito grande pela concorrência. A gente 
sentiu que no primeiro instante a gente ficou defasado no MPS e aí a gente correu e 
conseguimos ultrapassar a concorrência local, até talvez regional. Mas a gente começou 
defasado e a pressão da concorrência..." 

  

E4 

"O nosso produto está o tempo todo frente ao mercado...nós estamos vendendo... e quando 
você está vendendo você está sabendo o que está acontecendo com os outros, o que eles 
estão fazendo." 

"... então estamos lendo constantemente sobre o mercado, sobre tecnologia. Nós temos um 
diretor de tecnologia acompanhando o tempo todo a tecnologia... estamos entregando um 
produto, estamos vendo a concorrência, o que eles estão fazendo... então essa inovação está 
mais no hardware, na operação."  

  

E5 
"Isso é muito fácil de fazer na nossa área... são as demandas do clientes, aquilo que as 
empresas estão oferecendo no mercado, as tendências...é basicamente isso que a gente está 
atento e percebendo." Q:8:40 

  

E6 

"... por exemplo, a IBM hoje fatura 70% de serviço. Por acaso é uma empresa quem vende 
computador. Depois de 100 anos eles terceirizaram para outras empresas. Hoje eles têm uma 
visão muito mais sistêmica, de soluções para cidades, populações, para o próprio cidadão." 

"Eu vou para a conferência anual do GARTNER para pode entender o mercado. A pessoa 
deve ter recursos para entender... como vou administrar uma empresa, como é que vou ser um 
gestor, sem entender o mercado, as tendências? E essa ferramenta nós temos na mão, que é 
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a maior empresa de pesquisa do mundo, onde eu fico antenado no que o mercado está 
pensando, vou tirar as minhas dúvidas, eu posso perguntar... isso é subsídio para você poder 
tomar uma decisão e saber para onde tua empresa vai. Eu não posso ficar aqui, em uma ilha, 
isolado, pensando pequeno. 

"A gente sempre foi voltado para a pesquisa, em estar mais próxima da universidade, de 
centros de pesquisa, de institutos como o GARTNER... é importante você olhar no entorno... o 
que a IBM, ORACLE, SAP estão fazendo? O que o mercado está dizendo? Isso tudo é 
informação que serve para você tomar decisões." Q:9:39 

"Eu sempre me posicionei no mercado mas eu sempre fui muito mais antenado em buscar 
exemplos maiores, analisar o que os grandes estão fazendo, do que olhar par ao entorno mais 
próximo." Q:9:26 

  

E7 

"Então as vezes é difícil a gente monitorar a concorrência mas a gente monitora sempre sobre 
o que está acontecendo. Então a gente tem informação privilegiada sobre o que está 
acontecendo ou não."  

"O que a gente faz hoje muito informalmente é a questão de saber o número de projetos que 
os clientes têm nas tecnologias que a gente trabalha, os concorrentes. Hoje são poucos os 
concorrentes da gente, até pelo tamanho. Então você pega uma empresa hoje como a 
Accenture. É um concorrente da gente ou não é? Não é. Porque ela não tem conhecimento da 
tecnologia que a gente trabalha. Mas ela ganha projetos nisso, então acaba sendo 
concorrente.” 
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TRANSCRIÇÃO DA FALA 

E1  

"A gente está sempre investindo, melhorando, inovando, e isso tem uma relação direta com o 
crescimento da empresa. Não é que influencia apenas indiretamente... quando eu falo 
inovação, eu falo inovação dentro da empresa, não apenas inovação de ruptura... e a gente 
percebe isso (o impacto positivo no resultado) claramente." Q:3:68 

"O processo existe, o processo foi definido, e existe um ferramental para fazer a gestão do 
processo. Com certeza essa questão de melhoria e inovação influencia diretamente no 
desempenho da empresa, na nossa visão."  

"É claro que tem coisas que a gente faz aqui que não gera impacto nenhum. Não vou dizer que 
tudo gera impacto financeiro... mas se eu fosse fazer uma comparação do que a gente já 
implementou..." 

  

E2 

"Sem a adoção dessas melhores práticas, sem esses modelos de gestão, a gente não tinha 
como manter a estrutura como a gente  tem hoje. Não dava para ter crescido como a gente 
cresceu, se não tivéssemos feito isso. Não é só uma melhoria em relação a indicador - existe 
uma relação - a gente sabe que hoje controla melhor os projetos, a gente hoje controla melhor 
a produtividade da equipe, e tendo esse controle melhor, a gente tem um resultado melhor. 
Mas não só no aspecto financeiro, como também no aspecto da organização, no aspecto mais 
amplo. Então tem sim uma relação direta positiva." 

  

E3 

"Hoje o nosso indicador principal é a rentabilidade, então é assim quem a gente avalia se 
aquilo foi útil ou não. A rentabilidade da empresa melhorou bastante, apesar da 
competitividade fazer com que as margens sejam reduzidas... mas a utilização de tudo fez com 
que agente hoje tenha uma rentabilidade melhor do que a cinco ano atrás. Essa adoção do 
BSC deixou isso bem claro: não é aumentar faturamento, ou outra coisa, é rentabilidade." 

  

E4 

"A gente está vivo por que inovou. Mas também perdemos muito dinheiro por que concentrou-
se muito em inovação. Se a gente tivesse sido mais conservadores, estaríamos melhor 
financeiramente." Q:7:59 

"Entramos em vários negócios, inovamos demais e perdemos dinheiro. A inovação é perigosa. 
É preciso ser muito pé no chão." 

"Acho que atrapalhou. Foi muita coisa e pouca execução. Eu poderia ter sido mais conservador 
com essas coisas. É complicado dizer isso. Por que a gente nunca deixou de adotar inovação, 
senão a gente já tinha morrido. Nesse setor, se você não inovar..." 

  

E5 
"É sempre uma correlação positiva. As implementações saem com um prazo menor, o pessoal 
trabalha com maior eficiência, com maior satisfação, com maior cordialidade... basicamente, o 
grande diferencial que eu vejo, que realmente impactou, foi a valorização da pessoa." Q:8:62 

  
"Não tem algo específico, como “essa prática eu trouxe esse resultado”. São as várias práticas, 
as várias mudanças que a gente vem fazendo que têm melhorado o dia-a-dia e o nosso 
resultado." 

  

E6 

"Os resultados foram positivos. É uma questão de visão. Como você pode, como empresa de 
TI, que quer ser inovadora, que quer atender as necessidades do cliente seja onde for, ou no 
processo de venda, administrativo ou logística... se você não adota alguns tipos de processos 
e metodologias que já são consagrada, não temo como não investir... é uma decisão cruel...por 
que as empresas são pequenas..." Q:9:42 

  

E7 

"A parte do financeiro é pra mim subjetiva. O que ela visa aumentar? Visa aumentar um melhor 
controle, maio qualidade, prazos de entrega e coisas do tipo. Então consequentemente gera o 
financeiro. Mas a gente não está medindo diretamente o financeiro. Se você controla melhor os 
projetos, se dá mais qualidade, trabalha mais nesse ponto, no final de tudo você gera algo 
financeiramente mais viável." 
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E1 

"A questão da melhoria acontece muito por parte dos gestores. E a gente tenta criar uma base 
de gestores unida. Essa questão da liderança do diretor, a liderança do gestor, a liderança do 
líder técnico, a gente tenta transmitir de cima pra baixo, de forma que no final das contas os 
outros profissionais concordam que aquela mudança, aquela inovação é importante para a 
empresa e que deve se fazer." 

"Hoje, o nosso dia-a-dia está muito ligado a estar mudando constantemente. Nós não somos 
avessos às mudanças. Pelo contrário, a gente é muito a favor de melhorias que façam com 
que o nosso negócio cresça cada vez mais."  

"... é muito importante que o meu colaborador seja capacitado e comprometido. Então a gente 
sempre procura fazer com que ele tenha o mínimo de capacitação, isso até é um indicador do 
nosso balanced scorecard, ou seja, treinamento e capacitação." 

  

E2 

"O principal fator é a mudança já fazer parte do DNA. As pessoas já aceitam essa mudança. 
Nós temos um time hoje que está muito consciente de que a gente precisa crescer, de que a 
gente precisa evoluir... e que pra evoluir, você nem sempre pode ter a mesma visão, você tem 
sempre que crescer, e se a mudança for necessária pra crescer, isso já faz parte do DNA do 
time. Então essa questão do perfil da equipe da gente já estar preparado para isso é um 
facilitador." 

"Um outro facilitador é o fato do mercado realmente exigir isso. Então a exigência do mercado, 
a visão do cliente é também um facilitador. Como a gente tem muito essa visão centrada no 
cliente, se for preciso, para dar um melhor atendimento, para atender melhor o cliente a gente 
muda também - eu acredito que isso também seja um facilitador." 

  

E3 

"Um facilitador é o comprometimento, a motivação, a crença de que vai ser bom para a alta 
direção e os gestores. Isso é um facilitador para implantar alguma coisa. E eu diria que todo 
facilitador vem seguido pelos cifrõezinhos... se for uma boa oportunidade, todo mundo se 
motiva mais fácil." 

"... Então eu acho que a forma de lidar com isso é com informação, é compartilhar informação. 
Como eu pensei: se não tiver sabotador, as pessoas vão considerar que isso será importante 
para e empresa." 

"A gente entende que a forma de institucionalizar é exatamente pela cobrança. Os momentos 
de prestação de contas... São nos momentos de prestação de contas que fica subtendido que 
a pessoa precisou fazer conforme tinha sido definido, conforme o procedimento. As áreas 
fundamentais da empresa têm procedimentos, e que são auditados. Então essas auditorias, ou 
seja, a prestação de contas - workshops de prestação de contas - que a gente chama - são os 
momentos mais fortes para institucionalizar as práticas. Os workshops são sistemáticos..." 

  

E4 

"... as coisas aqui são muito abertas, nós temos uma política de portas abertas... qualquer 
pessoa pode vir aqui e falar com o diretor da empresa, acessar qualquer gestor e qualquer 
gerente da empresa, pedir esclarecimento, dar sugestões e reclamar de alguma coisa e criticar 
a empresa." 

"O papel da liderança muito forte foi fundamental. Tanto é, que existia um diretor só para 
desenvolvimento organizacional, que trabalhava para todas as empresas." 

"Essa abertura para a participação das pessoas, o respeito às ideias das pessoas, a adoção 
dessas ideias... Eu acho que não há nada mais importante do que isso para criar uma cultura 
de inovação." 

  

E5 

"O que a gente procura fazer é pagar um salário acima do mercado, criar um ambiente 
saudável, um ambiente cordial" 

"A gerência... a confiança que o pessoal tem em relação aos seus gerentes. O pessoal de 
serviços com relação à gerente de serviços.. o apoio, o respaldo e a colaboração que a gerente 
de serviços dá ao seu pessoal... e também o gerente de desenvolvimento. E o apoio e o 
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respaldo que a empresa dá também. As condições físicas, condições materiais, as condições 
financeiras... eu citaria principalmente a gerência das áreas." 

"Os nossos caminhos, os nossos avanços são feitos de comum acordo... com discussões, com 
convencimento... nós chegamos a conclusão de que tem que ser feito assim, que tem que ser 
feito dessa ou daquela maneira. Não tem nada que seja simplesmente imposto... as pessoas 
entendem que deve ser assim." 

  

E6 

"Eu, a alta administração. É o exemplo da direção, É igual a um filho, se não puxar, não 
adianta. Se a liderança da empresa, os sócios e diretores não acreditarem em tudo isso, o 
restante da empresa não acredita. O facilitador é isso." 

"Eu invisto muito em gente. O investimento aqui é maciço. Eu tenho um planejamento anual de 
investimento... treinamento, capacitação, pó-graduação, cursos, provas, certificações..." 

  

E7 

"... um facilitador eu acho que foi a vontade de mudar. A vontade de que aquilo que não estava 
funcionando... o apoio da diretoria com relação a isso... quando foi feito isso, apesar de em 
alguns momentos eu achar que “poxa, será que isso vai dar em alguma coisa”... mas em todo 
momento a gente dizia que ia chegar no final, nem que a gente - a diretoria - tenha que se 
envolver mais ainda. A diretoria teve que participar muito forte nisso 

"... o que melhor transformou a gente foram os líderes intermediários. Essa geração desses 
líderes intermediários, que pra gente foi o melhor ponto." 
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E1 

"Eu diria que o maior problema para você implementar inovações é a questão cultural. (...) 
Principalmente na área de TI onde você tem muita gente jovem... que são bons profissionais 
mas muitas vezes não são comprometidos... eles tem outros conceitos, outros ideais.  

"A outra questão que eu acho relevante nesse sentido é que qualquer coisa que você vai fazer 
em relação à inovação requer investimento. E não é só investimento de dinheiro...é dinheiro, 
tempo, disponibilidade, interesse, são coisas que você tem que fazer...é um esforço que você 
tem que fazer para aquilo funcione, dê certo para que você consiga chegar naquele objetivo." 

  

E2 

"A gente tem um esforço muito grande de retenção de talentos. Não que isso me prejudique 
hoje, mas isso consome bastante o nosso dia-a-dia. A questão da dificuldade de profissionais 
no mercado seja um dificultador, porque o mercado pela dificuldade, ele está sempre atrás dos 
nossos talentos. A gente tem que ter um esforço muito grande para manter. A gente sabe que 
se não manter o esforço que a gente tem hoje, isso vai ser um dificultador." 

"A velocidade de crescimento da gente dificulta a inovação, porque eu tenho que focar naquilo 
que eu tenho que fazer hoje, na minha realidade hoje. É um nice problem, mas é um 
dificultador para eu estar mantendo. Por mais que eu tenha um processo formal, que eu tenha 
uma forma de trabalhar, muitas vezes pela velocidade, a urgência, a necessidade do dia a dia, 
a escassez de recursos, eu tenho que queimar algumas etapas do meu processo para poder 
fazer, para pode entregar algo que eu tenha acordado com o cliente. Então às vezes eu passo 
por cima do meu processo que seria tido como melhor, por causa dessa urgência, desse 
aperto do dia a dia do mercado... as vezes eu mato algumas coisas para poder chegar naquele 
momento." 

  

E3 

"As grandes dificuldades realmente são muitas vezes de disciplina. Por exemplo, você tem que 
sistematizar, se você não sistematizar, se você não fizer a coisa acontecer periodicamente, 
elas não vão pra frente, seja o que for, pode ser a melhor técnica. Se você não sistematizar, se 
você não tiver um comprometimento da alta direção e dos colaboradores, claro, mas da alta 
direção é fundamental, aí não institucionaliza. É você ter o comprometimento, a disciplina para 
fazer com que a coisa fique sistemática." 

  

E4 

"O excesso de inovação provocou prejuízo operacional e aí reduzimos as estruturas que 
cuidavam disso. Uma das coisas que ficou é a essência do negócio, é a essência de ser 
participativo, de respeitar... o que ficou foi isso. Mas nós não tivemos mais condições de 
manter um diretor só para inovação. Então dividimos a gestão da empresa... não tinha mais a 
holding grande, que controlava tudo e tentava inovar em todo canto. Então deixamos isso para 
cada empresa... e cada uma foi cuidar da sua vida.." 

  

E5 

"Uma coisa que contribuiu muito negativamente há alguns anos atrás na área de serviços foi 
justamente a contratação de experts em gerência de projetos. Eu contratei quatro experts que 
vieram de uma grande empresas, pessoas fantásticas, com grande conhecimento mas que não 
entraram na problemática de uma empresa de serviços de sistemas de gestão." 

"Basicamente uma coisa que eu não pretendo mais fazer é contratar estrelas que vão entrar na 
empresa e vão dizer para os outros como as coisas devem ser feitas... Eram pessoas que tem 
todos os conceitos na cabeça, mas não sabiam exatamente como usar esses dentro da 
realidade da nossa empresa." 

  

E6 "Gente e formação. É por isso que eu invisto. Esse é o grande desafio... é muito difícil." 
  

E7 

"Outro dificultador é que muitas vezes é muito difícil você trabalhar com essas consultorias. 
Muitas vezes a consultoria sabe fazer, ela já fez em vários lugares mas nem tudo que ela 
propõe serve para você. Então coisas do tipo “ah isso aqui acontece em todas as empresas...”, 
mas isso não funciona no nosso mercado, o nosso público não é assim..." 

"Existe um fator, por exemplo, que é o crescimento da empresa, do ponto de vista do número 
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de funcionários. Isso é um facilitador e um dificultador. Facilitador porque se você acaba 
crescendo em número de pessoas é porque você tinha projetos. O dificultador disso é porque 
gera uma maneira diferente de gerenciar. Uma coisa é você gerenciar dez pessoas, outra 
coisas é você gerenciar cento e vinte. Então você tinha que sair de uma estrutura centralizada 
de gerenciamento para uma estrutura onde você tinha esses líderes intermediários, e que 
esses líderes intermediários fazem uma boa parte do gerenciamento hoje." 
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E1 

"A questão da melhoria acontece muito por parte dos gestores. E a gente tenta criar uma base 
de gestores unida. Essa questão da liderança do diretor, a liderança do gestor, a liderança do 
líder técnico, a gente tenta transmitir de cima pra baixo, de forma que no final das contas os 
outros profissionais concordam que aquela mudança, aquela inovação é importante para a 
empresa e que deve se fazer." 

"Em relação a nossa empresa eu diria até que não existe muito conflito. Mas há...é pouco...nós 
tratamos as coisas de forma muito democrática." 

"O que a gente procura fazer é convencer o pessoal do “não” a aderir pro “sim”. E tentar 
convencer esse pessoal de que o sim é o caminho. Se o sim não der certo, a gente pode 
seguir o não." 

  

E2 

"Na realidade, quando a gente sempre faz uma grande mudança, ela sempre está relacionada 
com os nossos objetivos. A gente tem um entendimento que independente disso as pessoas 
precisam desempenhar o seu papel, buscando os objetivos da empresa. Como toda mudança 
da gente tem relação com algum objetivo, a gente busca muito forte isso, sempre que a gente 
faz alguma mudança, a gente comunica o que as pessoas tem que fazer, porque as pessoas 
tem que fazer, porque aquela mudança é importante, o que ela tem de relação com o objetivo 
da empresa. A gente tem um entendimento interno que as pessoas que por ventura oficializem 
uma resistência maior em relação às essas mudanças, ou não entenderam bem o que a gente 
quis fazer, e ai a gente vai trabalhar em comunicação, em explicar para essas pessoas o 
porquê dessas mudanças, ou a gente tem um entendimento de que essas pessoas porventura 
possam não estar adequadas e estar alinhadas com a visão e missa da empresa.” 

"A gente tem um mecanismo que a gente estimula que esse dois grupos debatam entre si para 
discutir se realmente qual o grupo teria razão. A gente geralmente coloca esses dois grupos 
para interagirem - o que está resistindo e o que está propondo a mudança - até para refinar os 
papéis, melhorias, a gente entende que disso a gente cresce. A gente faz muito isso." 

"Sempre que a gente identifica resistência, a gente abre uma discussão pra ver que lado está 
certo, onde a gente tem que ajustar, a gente busca ajustar sempre ao máximo. Mas a gente 
percebe que existe momentos que você tem sim resistência. Mas a gente tem uma visão 
positiva disso. A gente acredita que toda ideia tem que ter uma evolução, um aprimoramento, 
que essa resistência é importante, desde que seja uma resistência alinhada com os objetivos, 
visão e missão da empresa. Se não tiver, a gente procura trabalhar com os líderes e o RH, 
fazendo um trabalho individualizado com cada pessoa dessa." 

  

E3 

"... Aí você vai ter divergência de ideias que em todo canto tem. Por exemplo, no projeto 
MPSBR nós tínhamos uma resistência muito grande... será que isso de fato vai ser positivo 
para a empresa? Será que não é um gasto muito grande?" No primeiro instante desse projeto, 
é bem exemplar, eu tive que aprender muito. Eu tinha que dominar a técnica, do MPS, do 
projeto... e eu dei aula sobre o projeto MPS para os gestores e para sócios. Eu estava lá, sem 
o projeto andar, e eu tive que me envolver mais... então estudei mais e fui dar aula e quebrar 
as resistências. Ou seja, fui quebrar as resistências com informação. Aonde nós poderíamos 
chegar com o projeto. A importância para a empresa, o que isso significaria para o futuro em 
termos de competitividade." 

"Então eu tratava os públicos de acordo com a expectativa deles. Tentei levantar todo mundo, 
mas nem todo mundo foi na onda. Em todos os projetos são assim, se eu olhar para trás não 
tem nenhum que foi diferente." 

"Existiam pessoas que realmente se motivaram muito, tanto no nível operacional, gerencial e 
nível de direção. E pessoas que estavam com uma motivação média. Elas falavam “ok, vamos 
lá, vamos ver no que vai dar...”. Então você tinha uma mensagem para cada uma dessas 
pessoas." 
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E4 

"Se não houvesse os defensores não teria inovação. A inovação transforma, e para muitas 
empresas a inovação é incômoda e cria resistências." 

"Sempre tem gente que tem uma visão diferente. Essas pessoas (os resistentes)  tem que ser 
cooptadas, devem ser muito bem cuidadas. E qualquer fracasso elas se fortificam. E elas têm 
que ser conduzidas para exatamente criar esse contraponto e aumentar a prudência e a 
discussão. Você deve trabalhar para ter menos resistência, e entender os motivos da 
resistência. Esse é o grande desafio. Você deve tratar esses resistentes, por que eles podem 
ter razão." 

"Então eles devem ser respeitados e muito ouvidos... se você faz uma coisa bem discutida e 
pensada, esse grupo se reduz (resistentes)" 

  

E5 

"Isso existiu aqui, existe o tempo todo em todas as mudanças que vão ser feitas, em todas as 
mudanças do sistema, em todas as novas implementações... isso é o nosso dia-a-dia. São 
pessoas que pensam, que têm ideias diferentes umas das outras e é isso que enriquece." 

"O que tem que ser feito é se discutir. Qual é a questão, qual é o ponto, encontrar um 
consenso ou tomar medidas para que aqueles problemas que estão sendo colocados como 
riscos sejam minimizados nessa nova implementação, nessa mudança. Esse é o nosso dia a 
dia não só aqui como nos nossos clientes... na implantação do nosso sistema... uma empresa 
de tecnologia vivencia isso o tempo todo." 

"É preciso estar sempre conversando, sempre discutindo, sempre analisando os riscos, sempre 
minimizando esses riscos, entendendo o porquê daquela mudança, avaliando a necessidade, 
quais são os benefícios que a mudança vai trazer... qual o custo dessa mudança, se vamos 
embarcar nisso ou não... qual o impacto que isso vai ter para a equipe..." 

  

E6 

"É cultural, é difícil. Você precisa colocar isso dentro das raízes e entranhas da empresa, 
senão você não consegue. A pessoa tem que entrar aqui e deve ser automaticamente 
enquadrado. Ele deve entender como a coisa funciona. Se a empresa não tem isso de uma 
maneira muito entranhada, muito visceral, você não consegue." 

"Já existe hoje uma institucionalização desses processos, mas é obvio que você nunca deve 
descuidar. É preciso sempre estar massificando, é igual a educar filho, a analogia é a mesma. 
Sempre vai ter gente nova..." 

"A resistência no início é muito grande. Realmente teve no início. O trabalho que nós tivemos 
desde a parte de processos, ISO e Escritório de projetos... foi muito difícil... muita gente saiu, 
tivemos um turnover muito alto por causa disso... mas faz parte. É cultural." 

  

E7 

"Eu posso dizer que tinha grupos de pessoas que apoiavam, grupos que não apoiavam e 
grupos de pessoas que achavam que não era com eles. Pra mim, eu prefiro trabalhar com as 
pessoas que apóiam ou que são contra, porque você sabe que mesmo a pessoa que está 
contra, ela tem algo bom para agregar no processo, ela tem um argumento. Ela vai te dizer... o 
que acho pior é aquela pessoa que se abstém e você não sabe se ela está gostando ou não, 
se ela vai seguir um processo simplesmente porque é um processo." 

"Não tem ninguém querendo puxar o tapete de ninguém. Não tem ninguém querendo ferrar 
ninguém. Então eu acho que esse clima amistoso faz com que, mesmo na hora em que você 
tenha que discutir coisas polêmicas, as pessoas saem convencidas. Quando elas não saem 
convencidas, elas mudar alguma coisa e chegam num consenso." 

"O que foi feito com os resistentes, nos projetos específicos dividimos vários times de 
participantes. Então, por exemplo, ia se definir a cultura da empresa: então se pegavam alguns 
grupos. Então se formou vários grupos de pessoas resistentes e não resistentes que 
participavam de grupos específicos; seja para definir a UGB, seja para definir cargos, 
hierarquias etc. Então quase todo mundo na empresa participou de algum grupo. Quem era 
resistente discutia no grupo sobre a resistência do que estava errado ou o que estava certo." 

"Não existia nenhuma resistência sobre o processo que estava sendo auferido. Existia sobre 
algumas definições, “o que é isso, o que é aquilo”. E essas discussões, esses grupos, como 
juntava muita gente diferente, eles chegam em um consenso no final. Essas pessoas que eram 
contra ou a favor, faziam parte de grupos diferentes e cada um no final se convencia do 
negócio." 

 


